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HOOFDSTUK 1

Inleiding
1.1

Aanleiding

In 1989 wees de Hoge Raad het zogenaamde Harmonisatiewet-arrest:
Artikel 120 Gw, dat de rechter verbiedt te treden in de beoordeling van
de grondwettigheid van wetten en verdragen, speelde in het arrest een
belangrijke rol, al had het geding geen betrekking op toetsing aan een
grondwetsbepaling.
De Harmonisatiewet bracht wijziging in de totale inschrijvingsduur voor
studenten aan instellingen voor hoger onderwijs. Onder de oude wetgeving
werden onderwijsjaren genoten binnen de ene soon hoger onderwijs niet
meegeteld voor de inschrijvingsduur binnen de andere soort. De werking
van de Harmonisatiewet strekte zich ook uit tot studenten die reeds een
tweede studie waren begonnen voor de inwerkingtreding van de wet. Het
incidentele cassatiemiddel richtte zich onder andere tegen het oordeel van
de President van de rechtbank 's-Gravenhage dat de rechter de wet niet
mag toetsen aan rechtsbeginselen. Noch artikel 120 Gw, noch een andere
rechtsregel verzet zich tegen toetsing van een wet aan algemene rechtsbeginselen en in het bijzonder niet aan het beginsel van de rechtszekerheid. De
President had deze toetsing behoren te verrichten, zo werd gesteld.
De Hoge Raad beantwoordde de aan de orde gestelde vraag of artikel
120 Gw de rechter de ruimte laat wetten te toetsen aan fundamentele rechts- waarmee de ongeschreven fundamentele rechtsbeginselen
beginselen
bedoel(12
worden
ontkennend, 'hoezeer ook hij de te dezen bestreden
-

1

2

HR 14 april 1989, NJ 1989,469 m.nt. M. Scheltema, AB 1989, 207 m.nt. F.H. van der
Burg, AA 38(1989), p. 578-592 m.nt. E.M.H. Hirsch Ballin, RegeIMaat4(1989), p. 80-84
m.nt. C.A.J.M. Kortmann, NJCM-Bulletin 14(1989),p 581-591 m.nt. A.W. Heringa. Voor
de totstandkomingsgeschiedenis en de inhoud van de Harmonisatiewet zie R.M. van Male,
Harmonisatiewet- Toetsing van wetgeving (LSVB-Staat), AA 37(1988), p. 779 en F.A.M.
Stroink, De plaats van de rechter in het staatsbestel, Enige beschouwingen over de positie
van de rechter ten opzichte van wetgever en bestuur, toegespitst op het vraagstuk van de
constitutionele rechtSpraak, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1990, p. 16-22.
Fundamentele rechtsbeginselen kunnen ook zijn gecodificeerd, zoals bijvoorbeeld het

gelijkheidsbeginsel in artikel 1 Gw.
1

Hoofdstuk I

bepalingen van de zgn. Harmonisatiewet (Wet van 7 juli 1988, Stb. 334)
in strijd acht met gerechtvaardigde verwachtingen van de betrokken
studenten en derhalve met het rechtszekerheidsbeginsel'. Tot dit oordeel
kwam de Hoge Raad door de argumenten pro en contra een restrictieve
interpretatie van artikel 120 Gw tegen elkaar af te zetten.
Toetsing aan fundamentele rechtsbeginselen zou, zo stelde hij, goed
aansluiten bij de ontwikkeling inzake de toetsing van wetgeving aan
fundamentele rechten, gewaarborgd inde verdragen, detoetsing van andere
algemeen verbindende voorschriften aan fundamentele rechtsbeginselen
en de aanvaarding in de rechtspraak dat 'strikte toepassing van de wet onder
omstandigheden zozeer kan indruisen tegen fundamentele rechtsbeginselen
dat zij achterwege moet blijven'. De Hoge Raad wees vervolgens op he'
feit dat in de literatuur hieraan wordt toegevoegd dat de behoefte aF
toetsing aan fundamentele rechtsbeginselen toeneemt, nu in de wetgeviD
procedure niet altijd een afdoende waarborg is gelegen voor het rechtsge' f
van de wet.
men
Aan de andere kant
dat een dergelijke toet'
-- i --.---........v...... . ... ... ............ ... n1983
werd afgewezen. D' .taast is een ruim toetsingsverbod
waarmee de
Hoge Raad doelde 2 het uitgesloten zijn van elke toetsing van de wet,
'wezenlijk (...) voor de traditionele
aan welke hogere ;gel dan ook
plaats van de rect rlijke macht in ons staatsbestel' en ontbreekt de overeenstemming over ; wenselijkheid daarin verandering te brengen.
Deze kant· n de zaak achtte de Hoge Raad doorslaggevend. Hij kwam
tot de conclu 3 dat
-

-

'al valt r c

te ontkennen dat de rechtsontwikkeling sedert het totstandkomen
ondwet van 1983 het gewicht van de voor restrictieve interpretatie
verbod pleitende argumenten heeft doen toenemen, moet worden
geoor teld dat de rechter de hem gestelde grenzen zou overschrijden door te
oord, ten dat art. 120 Grondwet zich niet (ook) tegen toetsing van de wet aan

van de
van dp

funr imentele rechtsbeginselen verzet'.

Uit e.t arrest blijkt duidelijk dat de Hoge Raad een verbod van toetsing
van le wet aan fundamentele rechtsbeginselen beschouwt als een afwijking
ter opzichte van de bevoegdheden van de rechter zoals deze zich volgens
b.m hebben ontwikkeld.
De beoordeling van de Harmonisatiewet, als zijnde in strijd met het
rechtszekerheidsbeginsel, is door de Hoge Raad niet als rechtens bindend
aangemerkt, omdat hij het niet geoorloofd achtte zelf zijn bevoegdheid
minder beperkt op te vatten dan de grondwetgever in 1983 met hetopstellen
2

Inleiding

van artikel 120 Gw heeft beoogd. Immers, aannemelijk is dat de door de
Hoge Raad (in de hierboven weergegeven overweging) bedoelde grenzen
zien op de grenzen van rechterlijke rechtsvorming ten aanzien van de
rechterlijke bevoegdheden. De Hoge Raad laat dus het woord hieromtrent
aan de grondwetgever.3

Het arrest heeft een aanzet gegeven tot het beschouwen van de vraag of
het wenselijk is tot invoering van rechterluke toetsing van de wet aan
fundamentele rechtsbeginselen over te gaan en, gezien de samenhang
daarmee, een nieuwe impuls gegeven aan de discussie over de wenselijkheid
van toetsing van de wet aan de Grondwet.4
Enkele annotatoren menen dat de Hoge Raad een opening heeft gelaten
om bij het voortschrijden van de gesignaleerde ontwikkelingen tot een andere
interpretatie van artikel 120 Gw te komen.5 Indien de Hoge Raad na verloop
van tijd in artikel 120 Gw geen beletsel meer ziet om wetten te toetsen aan
fundamentele rechtsbeginselen en andere rechters hem hierin volgen, dan

3

4

5

V g l.E.M.H. Hirsch Ballin, De harmonisatiewet: onschendbaarheid van de wet en
schendbaarheid van het rechtszekerheidsbeginsel, AA 38(1989), p. 586,592. Vgl. voor de
verwijzing naar de grondwetgever: Willem Konijnenbelt, Na het Harmonisatiewetarrest,
Open brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, NTB 1989, p. 183.
Het ligt niet voor de hand dat de bedoelde grenzen betrekking hebben op artikel 120 Gw
zelf. Het is toch niet mogelijk in het kader van de interpretatie van artikel 120 Gw grenzen
te overschrijden die dat artikel stelt? Verwarring zou kunnen ontstaan door het feit dat de
Hoge Raad spreekt van argumenten voor restrictieve uitleg van het toetsingsverbod wat
wellicht zou wijzen op een bepaalde vooropgestelde betekenis van artikel 120 Gw. Echter,
deze terminologie komt voort uit het afzetten van artikel 120 Gw tegen zijn voorloper: ' De
wetten zijn onschendbaar'.
Van restrictieve interpretatie wordt over het algemeen gesproken wanneer het toepassingsgebied van de regel als gevolg van het interpreteren is beperkt ten opzichte van een toepassingsgebied bepaald aan de hand van de bewoordingen. Had de Hoge Raad zich hierbij
aangesloten, dan zou hij hebben gesproken van argumenten tegen een extensieve uitleg van
het toetsingsverbod.
In 1984 achtte M.R. Mokhetniet zinvol dediscussieoverhetgrondwettelijk toetsingsverbod
te heropenen; Rechterlijke toetsing van wetgeving, in: Rechr op scherp. BeschouM·ingen oi'er
handhaving van publiekrecht aangeboden aan Prof. Mr. W. Duk, W .E.1. Tjeenk Willink.
Zwolle 1984, p. 69. Zo ook R.M. van Male, Rechter en bestuurswergeving, Beroep tegen
door bestuursorganen vastgestelde algemeen verbindende voorschriDen en toetsing daarvan
aan ongeschreven recht in rechtsvergelijkend perspectief, W.E.]. T jeenk Willink, Zwolle
1988, p. 209. E.A. Alkema daarentegen achtte in 1985 de tijd al rijp om het debat te
heropenen·,Een,neerkeuzetoets, De rechter en deinternationale rechtsorde, W.E.1.T jeenk

Willink, Zwolle 1985, p. 18.
M. Scheltema onder NJ 1989,469, p. 1717,1718: A.W. Heringa onder NJCM-Bulletin
14(1989), p. 588. Zie ook F.A.M. Stroink, Rechtertijke organisatie en rechispraak in
beweging, W .E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1993, p. 18.
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is de vorm waarin de toetsing zal plaatsvinden, direct bepaald, namelijk
die waarin de bevoegdheid aan iedere rechter toekomt. De rechter zal dan
tot een toetsing kunnen overgaan in het kader van de berechting van een
concreet geval waarvoor de verbindendheid van de wet van belang is. Hij
zal daartoe bij wijze van exceptie kunnen worden geroepen, maar hij zal
daartoe ook ambtshalve kunnen overgaan. Gesproken kan worden van een
incidentele toetsing. De burgerluke rechter zal tevens tot een toetsing kunnen
overgaan in het kader van een actie ex artikel 6:162 BW (artikel 1401 BW
(oud)) wegens onrechtmatige wetgeving. Deze procedure is rechtstreeks
tegen de wet gericht. Zou tegen die tijd bijvoorbeeld een vernietigingsberoep
openstaan, dan kan de rechter wellicht ook in dat kader de toetsing verrichten. Voor alle duidelijkheid moet erop worden gewezen dat het op 1 januari
1999 van rechtswege zijn vervallen van artikel 8:2 Awb een dergelijk beroep
niet impliceert. Weliswaar staat dan beroep open tegen besluiten inhoudende
algemeen verbindende voorschriften6. Maar een besluit in de zin van de
Awb is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een
publiekrechtel' '.e rechtshandeling (artikel 1:3, eerste lid). De wetgevende
macht nu wr A niet aangemerkt als 'bestuursorgaan' (artikel 1: 1, tweede

lid, onder .).
Het gt met in de macht van de Hoge Raad

een ander stelsel te
creer, .' De grondwetgever daarentegen is wel in staat in te gaan op de
vrp , welke vorm de voorkeur verdient.

1.2

Probleemstelling en opbouw van het betoog

Het onderzoek beoogt een antwoord te verkrijgen op de volgende vragen:
- Is het wenselijk tot invoering van rechterlijke toetsing van wetgeving
aan de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen over te gaan, en
zo ja,
- welke vorm moet voor dit toetsingsrecht worden gekozen?

6
7

Overigens bevatten wetten niet altijd dergelijke voorschriften.
In zijn advies van 31 oktober 1991 over de nota waarin het voorlopig standpunt van de
regering omtrent de wenselijkheid van geconcentreerde rechterlijke toetsing van de wet aan
de Grondwet en verdragen wordt uiteen gezet (hierna: de concept-nota), toont de Hoge Raad
zich overigens 'nog geen voorstander' van een toetsing van de wet aan fundamentele
rechtsbeginselen. Waar het gaat om een toetsing aan met name genoemde grondrechten,
kiest de Hoge Raad voor een toetsingsbevoegdheid voor iedere rechter; Hoge Raad en
procureur-generaal J. Remmelink, Advies over de concept-nota, NJCM-Bulletin 17(1992),
p. 244, 250.
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In het Harmonisatiewet-arrest was tevens de vraag aan de orde of de rechter
de wet mag toetsen aan het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden,
welke vraag door de Hoge Raad aan de hand van de tekst van het Statuut,
de officiele toelichting, de geschiedenis van zijn totstandkoming en de
rechtsontwikkeling sinds de afkondiging van het Statuut ontkennend is
beantwoord. De vraag of het oordeel van de Hoge Raad overtuigend is,
en zo ja, of het wenselijk is tot invoering van rechterlijke toetsing van
wetgeving aan het Statuut over te gaan, wordt in dit onderzoek echter niet
beantwoord. Het onderzoek richt zich op die toetsing van wetgeving die
thans in artikel 120 Gw wordt verboden, dat wil zeggen de toetsing aan
de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen. Gezien de wijze waarop
de Hoge Raad de vraag naar de toetsing aan de fundamentele rechtsbeginselen heeft beantwoord, bestaat daartoe ook de meeste aanleiding.
De probleemstelling behoeft enige toelichting. Allereerst moet de vraag
worden gesteld of rechterlijke toetsing van wetgeving aan de Grondwet
en fundamentele rechtsbeginselen, om het even in welke vormgeving, wel
gewenst is. Pas wanneer deze vraag bevestigend wordt beantwoord, rijst
de vraag welke vorm voor dit toetsingsrecht moet worden gekozen. Bij
de beantwoording van de eerste vraag kunnen argumenten aan de orde
komendie richtinggevend zijn voor de beantwoording vande tweede vraag.
De eerste vraag wordt dus los van de vraag naar de vormgeving gesteld.
In dit verband verdienen de daarin voorkomende begrippen 'rechterlijke'
en 'toetsing van wetgeving' enige aandacht. Volgens Kortmann is
kenmerkend voor rechterlijke ambten dat andere ambten hun geen
aanwijzingen (bevelen) mogen geven en dat zij een oordeel met rechtsgevolgen vellen op grond van rechtmatigheidscriteria.8 Hiervan uitgaande kan
ook een van de wetgever onafhankelijk orgaan, dat een voor de wetgever
bindende controle in het wetgevingsproces uitoefent op de verenigbaarheid
van de wet met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen, worden
aangemerkt als een rechterlijk orgaan. In het vervolg wordt het woord
'rechterlijke' wel eens in verband met de leesbaarheid weggelaten. Onder
'toetsing van wetgeving' valt in dit verband zowel toetsing van de inhoud

8

C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, tweede druk, Kluwer, Deventer 1994, p. 232.
Vgl. het doorR.J.G.M. Widdershovengehanteerde gemengd rechtspraakbegrip; Gespecialiseerde rechisgangen in het administratieve recht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1989, p.
23.
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als toetsing van de wijze van totstandkoming van wetgeving alsmede zowel
preventieve als repressieve toetsing van wetgeving.9
Een onderzoek naar de wenselijkheid van een verandering van het geldende
recht, veronderstelt kennis van dat recht. Hoofdstuk 2 is gewijd aan de
positiefrechtelijke betekenis van artikel 120 Gw. Het bewijs van de aan
de probleemstelling ten grondslag liggende veronderstelling - dat het de
rechter ingevolge artikel 120 Gw verboden is de wet bindend te beoordelen
op verenigbaarheid met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen
- wordt daarin geleverd.
De reden voor het opnemen van het toetsingsverbod in de Grondwet
van 1848 komt, gezien het verband daarmee, uiteraard in het kader van
de speurtocht naar de betekenis van de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' aan de orde. Samen met deze reden zijn de na- en voordelen die men
verbonden heeft gezien aan rechterlijke toetsing van de wet aan de
Grondwet,10 van belang voor het goed kunnen beantwoorden van de
centrale vraag. In hoofdstuk 3 wordt weergegeven hoe verschillende auteurs
in het verleden stonden tegenover het toetsingsverbod/-recht en welke

standpunten hieromtrent bij de (voorbereiding van de) algehele grondwetsherziening van 1983 zijn ingenomen.
Op basis van deze gegevens wordt in hoofdstuk 4 een antwoord
geformuleerd op de in dit onderzoek centraal staande vraag. Enerzijds
worden de grond waarop het grondwettelijk toetsingsverbod berust en de
bezwaren aangevoerd tegen het toetsingsrecht op hun draagkracht
onderzocht, anderzijds wordt bekeken welke kracht de aangevoerde
argumenten hebben die pleiten voor invoering van een dergelijk toetsingsrecht.

Bewust is gekozen voor een benadering van het vraagstuk vanuit het
Nederlandse rechtssysteem. Voor de beantwoording van de vraagstelling
is het belang van rechtsvergelijking gering. Ten eerste is het feit dat
bepaalde landen met verwante rechtsculturen wel een rechterlijke toetsing
van parlementaire wetgeving aan de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen in een of andere vorm kennen, geen reden om in Nederland tot

9

10

6

Overigens moet hierbij worden bedacht dat voor wat betreft het huidige recht de Hoge Raad
in artikel 120 Gw waarschijnlijk geen beletsel zal zien voor een toetsing gaande de wetgevingsprocedure; zie hierover § 2.4.5, in het bijzonder hetgeen gesteld naar aanleiding van
HR 19 februari 1993, AB 1993, 305 m.nt. F.H. van der Burg.
Aan rechterlijke toetsing van wetgeving aan fundamentele rechtsbeginselen is in het verleden
niet veel aandacht besteed.

Inleiding

invoering van het toetsingsrecht in een van die vormen over te gaan. Ten
tweede spelen bij het vraagstuk factoren een rol die per land kunnen
verschillen. Het toetsingsrecht kan bijvoorbeeld samenhangen met een
verdeling van regelgevende bevoegdheid in de grondwet. Dan is er immers
behoefte aan een bewaker van die bevoegdheidsverdeling. Zo heeft de
federalisering van Belgie geleid tot de instelling van het Arbitragehof en
is de Franse Conseil Constitutionnel ingesteld om de verdeling van de
regelgevende bevoegdheid over parlement en regering te bewaken. Er bestaat
een verband tussen de functie van het toetsingsrecht, het aangewezen orgaan
om de toetsing te verrichten, de toetsingsmaatstaven en de procedurele
vormgeving.
Van der Hoeven verwoordde het aldus: 'Welk systeem men uiteindelijk
ook kiest, de keuze zal op grond van zijn intrinsieke waarde voor onze
nationale rechtsorde moeten geschieden en niet op grond van verwijzingen
naar elders'.

ll

Begripsbepaling en afbakening van het onderzoek

1.3

1.3.1 Algemeen
Het Etymologisch woordenboek vermeldt bij het woord toetsen: 'het gehalte
van edele metalen onderzoeken met de toetssteen: 12 Naast het onderzoek
op het gehalte van edele metalen, wordt ook wel het onderzoek op of naar
eigenschappen, waarde, juistheid, omvang enzovoort aangemerkt als
betekenis van het woord toetsing.13 Toetsen is dus onderzoeken. Toetsing
zegt iets over het getoetste voorwerp. Het onderzoek, de beoordeling van
de wet op verenigbaarheid met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen wordt aangeduid als de toetsing van de wet (het toetsingsvoorwerp)
aan de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen (de toetsingsmaatstaveil). 14

Onder wetgeving wordt verstaan de wetgeving in formele zin. In
Nederland komt deze tot stand door samenwerking van de regering en de

11
12

13
14

J. van der Hoeven, Advies over de concept-nota, NJCM-Bulletin 17(1992), p. 302.
Vries, F. de Tollenaere, Etymologisch woordenboek, achttiende druk, Het Spectrum,

J. de

Utrecht 1993.
Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse mal, twaalfde druk in de nieuwe spelling,
Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen.
Aan het onderzoek van de wet op strijdigheid met de Grondwet of fundamentele beginselen
moet geen andere betekenis worden toegekend.
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Staten-Generaal (artikel 81 Gw) . Het gaat hier om een formeel wetsbegrip.
Zo kan de formele wet concrete besluiten inhouden. Voor zover deze wet
algemene regels met externe werking inhoudt, is er ook sprake van een
wet in materiele zin. Uit de jurisprudentie met betrekking tot artikel 99
van de Wet op de rechterlijke organisatie blijkt dat de Hoge Raad onder
'wet' mede begrijpt 'naar buiten werkende, dus tot een ieder gerichte
algemeene regelingen, welke zijn uitgegaan van een openbaar gezag, dat
de bevoegdheid daartoe aan de wet, in den zin van eene regeling door de
wetgevende macht, ontleent: 15 Zoals te doen gebruikelijk,16 wordt de
term algemeen verbindend voorschrift als synoniem voor wet in materiele
zin gebruikt.17
Inhetonderzoek staatde rechterlijke toetsing centraal, wat nietbetekent
dat de toetsing verricht in het kader van de voorbereiding van een wet/het
vaststellingsprocesdoorde ambtenaren op de verschillende departementen,
door de Raad van State, en door de wetgever buiten beschouwing blijft.
1.3.2

Beoordelings- en bestissingsmacht

In het onderzoek gaat het niet om elke rechterlijke toetsing van wetgeving
aan de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen. Een onderscheid kan
namelijk worden gemaakt naar gelang de rechterlijke toetsing al dan niet
binde,id is.18 Van een niet bindende rechterlijke toetsing is sprake wanneer
het louter gaat om een standpuntbepaling zonder rechtskracht. Enkele voorbeelden van een niet bindende beoordeling door de rechter van de wet op
verenigbaarheid met de Grondwet of fundamentele rechtsbeginselen, worden

hier gegeven.
In het Harmonisatiewet-arrest heeft de Hoge Raad de wet getoetst aan
het rechtszekerheidsbeginsel. Hij was van oordeel dat de wet daarmee in
strijd is. De beoordeling kon gezien artikel 120 Gw niet bindend zijn. Het
oordeel werd als een 'obiter dictum' uitgesproken. Tevens kan gewezen
worden op de mogelijkheid van een toetsing van wetgeving aan de Grondwet

15 HR 10 juni 1919, NJ 1919, p. 647.
16

Orde in de regelgeving, Eindrapport van de Conunissie Wetgevingsvraagstukken, Staatsuitgeve-

rij, 's-Gravenhage 1985, p. 14. Zie ook Kamerstukken II 1993/94, 23 700, nr. 3, p. 105.
R.M. van Male, Artikel 89, in: P.W.C. Akkermans, A.K. Koekkoek (red.), De Grondwet,
een anikelsgewijs commentaar, tweede druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992, p. 796.
17 C.A.J.M. Kortmann heeft bezwaar tegen het hanteren van de term 'algemeen verbindend
voorschrift' als synoniem voor 'wet in materiale zin', a.w. (noot 8), p. 52-53. Het eerste
begrip is volgens hem ruimer.
18 Het gaat hierbij om organen die nu aangemerkt kunnen worden als rechterlijke organen.
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en fundamentele rechtsbeginselen in het kader van artikel 22 Wet op de
rechterlijke organisatie.19 De beoordeling van de wet op verenigbaarheid
met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen in het kader van de
adviserende taak van de rechter, kan uiteraard niet bindend zijn. Daarnaast
zijn bij de voorbereiding van de algehele grondwetsherziening van 1983
suggesties gedaan waarin de rechter een wetsvoorstel respectievelijk een

wet aan de grondwettelijk gewaarborgde grondrechten kon toetsen, maar
waarin geen sprake was van een bindende toetsing (zie § 2.4.1). Tenslotte
een voorbeeld ontleend aan de situatie in de Bondsrepubliek Duitsland:
wanneer in het kader van een rechtsgeschil de rechter de mening is
toegedaan dat een wet in strijd is met de grondwet, dient hij hieromtrent
een prejudiciele beslissing aan het Bundesverfassungsgericht te vragen,
indien het bij de beslissing van het geschil aankomt op de geldigheid van
de wet (artikel 100, eerstelid Grundgesetz). Degewone rechter toetst, maar
voor zover hij tot het oordeel komt dat de wet in strijd is met de grondwet,
is er geen bindende beoordeling. Tot het geven van een dergelijk bindend
oordeel is slechts het Bundesverfassungsgericht bevoegd.
In dit onderzoek is de vraag aan de orde of het wenselijk is over te gaan
tot invoering van een bindende beoordeling door de rechter van de wet op
verenigbaarheid met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen.
Toetsing in de eerste vraag van de probleemstelling ziet dan ook op een
bindende toetsing. In de volgende hoofdstukken wordt met rechterlijke
toetsing van de wet aan de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen
dan ook eenbindende toetsing door de rechter bedoeld, tenzij anders wordt
vermeld. De bevoegdheid van de rechter de wet bindend te toetsen aan de
Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen wordt in verband met de
leesbaarheid omschreven als het toetsingsrecht. Ingevolge artikel 120 Gw
is het de rechter verboden de wet bindend te beoordelen op verenigbaarheid
met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen (zie § 2.4.4).20 In
verband met de leesbaarheid wordt dit verbod omschreven als het (grondwettelijk) toetsingsverbod.

19 Te denken valt aan een toetsing als doel van de adviesaanvraag, maar ook aan toetsing in
het kader van een adviesaanvraag die meer algemeen is geformuleerd. Overigens werd bij
de voorbereiding van de algehele grondwetsherziening van 1983 advisering door de Hoge
Raad met betrekking tot de verenigbaarheid van wetsvoorstellen met de grondwettelijk
gewaarborgde grondrechten bezwaarlijk geacht (zie hierover § 2.4.1).
20 Hierbij moet direct de kanttekening worden geplaatst dat artikel 120 Gw geen betekenis
heeft voor de verhouding tussen bestaande wetgeving enerzijds en nieuwe of herziene
grondwetsbepalingen anderzijds (zie § 2.4.10.5 en in dit verband ook § 1.3.4).
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Het verschil tussen een bindende en een niet bindende beoordeling door
de rechter van de wet op verenigbaarheid met de Grondwet en fundamentele
rechtsbeginselen laat zich het best als volgt illustreren. De situatie kan zich
voordoen dat de rechtCr een wet in strijd acht met de Grondwet of met een
fundamenteel rechtsbeginsel, terwijl de wetgever, zijn plicht betrachtende,
zich in het wetgevingsproces heeft gebogen over precies dezelfde vraag
als die door de rechter wordt beantwoord en de wet niet in strijd met de
Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen achtte. Beiden hebben
onderzocht maar zijn tot een tegengesteld oordeel gekomen. Bij bevestigende
beantwoording van de hierboven vermelde centrale vraag heeft de rechter
het laatste woord over de verenigbaarheid van de wet met de Grondwet
en fundamentele rechtsbeginselen. De rechter heeft beslissingsmacht in
tegenstelling tot de hierboven gegeven voorbeelden waarin hij slechts beoordelingsmacht heeft. De termen refereren direct aan de positie van de
rechter ten opzichte van de wetgever. Het is vooral ook deze spanning die
kan optreden bij invoering vanhet toetsingsrecht, die goed onder ogen moet
worden gezien. Wie is de rechter dat hij zijn oordeel in de plaats kan stellen
van het oordeel van de wetgever, die democratisch gelegitimeerd is?
De problematiek van het toetsingsrecht is overigens niet geheel tot deze
vraag te herleiden. Een bindende beoordeling door de rechter hoeft namelijk
niet altijd een dergelijke spanning als in de hierboven beschreven situatie
teweeg te brengen. De mogelijkheid bestaat immers dat de wetgever zich
niet bewust is geweest dat een vraag naar de verenigbaarheid met een
bepaalde grondwetsbepaling of een bepaald fundamenteel rechtsbeginsel
kan rijzen.
Daarnaast, zo meldt de kabinetsnota 'Zicht op wetgeving',21 prevaleren
in het krachtenspel bij het totstandkomen van de wet politieke en beleidsmatige overwegingen soms boven juridische. De spanning tussen rechter en
wetgever ligt dan op een ander niveau. Twee situaties laten zich denken.
Wanneer de wetgever meent dat het zijn goed recht is een dergelijke
afweging te maken, ligt de spanning op een niveau dat eigenlijk aan het
vraagstuk van rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet en
fundamentele rechtsbeginselen voorafbehoort te gaan. Het vraagstuk speelt
zich namelijk af binnen het kader van de gebondenheid aan het recht.22
Het veronderstelt dat de wetgever de Grondwet en de fundamentele rechtsbeginselen in acht moet nemen. Wanneer ook de wetgever overtuigd is van

21 Kamerstukken II 1990/91, 22 008, nr. 2, p. 24.
Hetzelfde geldt wanneer de wetgever zou menen dat het nagaan van de overeenstemming
met het recht niet relevant is.

22
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de gebondenheid aan het recht, is de spanning tussen rechter en wetgever
van andere aard. De wetgever heeft zijn werk niet gedaan.
Bovendien zal de wetgever de concrete omstandigheden van de gevallen
die naar zijn bedoeling onder de werkingssfeer van de wet vallen, niet
kunnen overzien, terwijl juist daarin de strijd met een grondwetsbepaling
of fundamenteel rechtsbeginsel kan zijn gelegen. Dit geval speelt uiteraard
slechts een rol wanneer aan het toetsingsrecht een zodanige vorm is gegeven,
dat die concrete omstandigheden wel ter kennis van de rechter kunnen
worden gebracht en bij zijn beoordeling een rol kunnen spelen.
Tenslotte moet ook de tijdsfactor niet worden uitgevlakt. Niet is
uitgesloten dat pas door feitelijke ontwikkelingen de vraag naar de
verenigbaarheid met een bepaalde grondwetsbepaling of een bepaald
fundamenteel rechtsbeginsel rijst. Daarnaast kan een ontwikkeling aanleiding
geven tot een andere interpretatie van de toetsingsmaatstaf. Ook de
confrontatie staat onder invloed van de ontwikkeling.23 Een wet die door
de wetgever niet in strijd werd geacht met de Grondwet of fundamentele
rechtsbeginselen, kan door de rechter gezien de ontwikkeling wel daarmee

in strijd worden geacht. Uiteraard speelt dit alles geen rol wanneer het gaat
om een preventieve toetsing. Immers, dan ligt er tussen de beoordeling
door de wetgever en de rechter niet zo'n groot tijdsverschil.
Het onderzoek betreft dus de vraag of het wenselijk is de rechter beslissingsmacht te geven over de verenigbaarheid van de wet met de Grondwet en
fundamentele rechtsbeginselen. Deze vraag moet goed worden onderscheiden
van de in dit onderzoek niet aan de orde zijnde vraag naar de wenselijkheid
van de beoordelingsmacht van de rechter. Weliswaar zal aan een aantal
argumenten zowel bij de beantwoording van de vraag naar de beslissingsmacht als bij de beantwoording van de vraag naar de beoordelingsmacht
aandacht moeten worden besteed. In beide gevallen is er immers sprake
van een onderzoek. Argumenten die samenhangen met het al dan niet
bindende karakter van het oordeel zullen echter ook een rol spelen. Zo zou
in het kader van de vraag naar de wenselijkheid van de beoordelingsmacht
aan de orde kunnen komen het bij de voorbereiding van de algehele
grondwetsherziening van 1983 wel aangevoerde argument dat het ontbreken
van bindende rechtskracht aan het oordeel van de rechter niet strookt met
de functie van rechtspraak.24
Zo kan het antwoord op de vraag of een wet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel bij een
gelijkblijvende interpretatie van het gelijkheidsbeginsel - het gemaakte onderscheid moet
gerechtvaardigd zijn - veranderen onder invloed van de ontwikkeling.
24 Handelingen II 1974/75, p. 2404. Vgl. § 2.4.1.
23
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1.3.3

Interpretatie en confrontatie

Of een wet verenigbaar is met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen, is afhankelijk van de betekenis van die wet en de betekenis van de
Grondwet en rechtsbeginselen. De centrale vraag in deze studie, of het
wenselijk is over te gaan tot invoering van rechterlijke toetsing van de wet
aan de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen, richt zich op een bij
de rechterlijke macht berustende interpretatie van de wet en van de
Grondwetenfundamentele rechtsbeginselen. Deze toeVOeging isnoodzakelijk omdat een toetsing van de wet aan de Grondwet en fundamentele
rechtsbeginselen weliswaar duidelijkheid omtrent de betekenis van toetsingsvoorwerp en toetsingsmaatstaven veronderstelt, maar niet noodzakelijkerwijs
ook de vaststelling van deze betekenis betekent. Een aan het Europese recht
ontleend voorbeeld maakt dit duidelijk.

Bij de beantwoording van de vraag of een wet in strijd is met het EGVerdrag, is niet alleen de betekenis van de wet, maar ook die van het EGVerdrag van belang. Op basis van artikel 177 EG-Verdrag is het Hof van
Justitie bevoegd, bij wijze van prejudiciele beslissing, een uitspraak te doen
over de interpretatie van het EG-Verdrag. De nationale rechter, wiens
beslissingen niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is gehouden zich hiervoor
tot het Hof van Justitie te wenden. De nationale rechter zal met inachtneming van de door het Hof van Justitie gegeven interpretatie, de vraag of
de wet in strijd is met het EG-Verdrag beantwoorden. Ondanks het feit
dat de beslissing van het Hof van Justitie ook van belang is voor het
uiteindelijke antwoord, wordt de activiteit van de nationale rechter doorgaans
benoemd als toetsing van de wet aan het EG-Verdrag. Toetsing van de wet
aan het EG-Verdrag wordt dan gebruikt in de zin van een confrontatie van
de wet met het Verdrag. Daaraan vooraf gaat de inte/pretatie van de wet
en de inte,pretatie van het EG-Verdrag.25 Denkbaar is dat deze drie
beoordelingsmomenten, die bepalend zijn voor het antwoord op de vraag
of een wet in strijd is met het EG-Verdrag, tezamen worden aangeduid

25

De interpretatie van het EG-Verdrag kan door het Hof van Justitie in zodanige termen zijn
gegoten dat de conclusie dat de wet daarmee onverenigbaar is, er als het ware uit voortvloeit.
Vgl. P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat, Introduction to the law Ofthe European
Communities, second edition, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer/Boston 1990,
p. 316. De beoordelingsmomenten laten zich dan nog wel onderscheiden, maar de confrontatie
stelt inhoudelijk niet veel voor. Zoals de feiten van belang zijn voor de interpretatie van
de toe te passen regel (en de vaststelling van de relevante feiten wordt beinvloed door de
regel), zo is de lagere regel van belang voor de interpretatie van de regel waaraan moet
worden getoetst.
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als toetsing van de wet aan het EG-Verdrag. Dan kan 6n van het Hof van
Justitie dn van de nationale rechter niet worden gezegd dat zij hebben
26
getoetst. Slechts in hun samenwerking is de rechterlijke toetsing gelegen.
Een rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet en fundamentele
rechtsbeginselen omvat niet per se de vaststelling van de betekenis van de
wet en van de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen, omdat 'toetsing'
kan worden gebruikt in de zin van confrontatie en niet wordt uitgesloten
dat de interpretatie gegeven wordt door een orgaan buiten de rechterlijke
macht. Op een zodanige constructie is het onderzoek niet gericht.
Het onderzoek richt zich op een bij de rechterlijke macht berustende
interpretatie van de wet en van de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen, waarbij moet worden bedacht dat de beoordelingsmomenten kunnen
zijn verdeeld binnen de rechterlijke macht. De eerste vraag van de probleemstelling wordt immers gesteld los van de vraag naar de vorm van het toetsingsrecht. Een mogelijke vormgeving is die waarbij de beoordelingsmomenten binnen de rechterlijke macht verdeeld zijn.
1.3.4

Toetsing van bestaan<ie wetgeving aan nieuwe of herziene grond-

wetsbepalingen

Van de in de probleemstelling bedoelde rechterlijke toetsing van de wet
aan de Grondwet moet worden onderscheiden de toetsing van bestaande
wetgeving aan nieuwe of herziene grondwetsbepalingen. In het geldende
recht is de rechter daartoe al bevoegd. In § 2.4.10 komt deze toetsing aan
de orde. Buiten deze paragraaf wordt met rechterlijke toetsing van de wet
aan de Grondwet dan ook niet deze toetsing bedoeld.

Belang van het onderzoek

1.4
1.4.1

Recente literatuur

Over 'rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet en fundamentele
rechtsbeginselen' is recentelijk nogal wat literatuur verschenen. Het
Harmonisatiewet-arrest heeft velen ertoe gebracht het vraagstuk opnieuw
- na al hetgeen daarover in deze en vorige eeuw is gezegd (zie hierover
hoofdstuk 3) - nader te beschouwen.

26

Niet zonder meer kan dus worden gesteld dat Nederland een diffuus stelsel van toetsing
van wetgeving aan het EG-recht heeft.
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Zo hebben L. Prakke, T. Koopmans en J.M. Barendrecht in 1992 voor
de Nederlandse Juristen-Vereniging gepreadviseerd over dit onderwerp. 27
Al eerder, in 1991, had L. van Poelgeest een preadvies uitgebracht voor
de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en
Nederland.28 Voor deze vereniging was het onderwerp niet nieuw: in 1967
had H.J.M. Jeukens de Nederlandse inbreng verzorgd.29 F.A.M. Stroink

heeft in 1991 zijn oratie toegespitst op wat hij noemt het vraagstuk van
de constitutionele rechtspraak.30 Vermelding verdient voorts het cahier
'Constitutionele rechtspraak' van A.H.M. Dulle en J.W.M. Engels31 en
het voor de Telderstichting uitgebrachte geschrift'Constitutionele toetsing'
van P.B. Cliteur.32 Ook is er een themanummer over toetsing van
wetgeving van het tijdschrift Namens verschenen.33 In deze rij mag de
in de serie Rechtsfilosofie en Rechtstheorie uitgebrachte bundel onder
redactie van Bert van Roermund niet ontbreken. 34 Dit alles is slechts een
greep uit de overvloedige literatuur.
De vraag naar het belang van n6g een onderzoek naar de wenselijkheid
van invoering van rechterlijke toetsing van wetgeving aan de Grondwet
en fundamentele rechtsbeginselen rijst dan ook onmiddellijk.
Bij het beantwoorden van de vraag of het wenselijk is tot invoering
van het toetsingsrecht over te gaan, en zo ja, welke vorm daarvoor moet
worden gekozen, passeren nogal wat (staatsrechtelijke) leerstukken de revue,
zoals de hierarchie van normen, de toetsing aan verdragen, de verhouding

27

28

29

30
31

L. Prakke, T. Koopmans, J.M. Barendrecht, Toetsing, Dient de welgever de mogelijkheid
te bieden, dat de rechler de formele wet toetst aan de Grondwet en ongeschreven

rechtsbeginselen, en zo ja, hoe dient deze mogelijkheid dan te worden uitgewerkt?'.
Preadviezen Nederlandse Juristen-Vereniging, W. E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992.
L. van Poelgeest, Toetsing van de wet aan de Grondwet in Nederland, Preadvies Vereniging
voor de vergelijkende studie van het recht van Belgi8 en Nederland, W. E.J. Tjeenk Willink,

Zwolle 1991.
H.J.M. Jeukens, Toetsing door de rechter van de wet aan de Grondwet, Preadvies Vereniging
voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, W.E.J. Tjeenk Willink,
Zwolle 1967.
F.A.M. Stroink, a.w. (noot 1).
A.H.M. Dalle, J.W.M. Engels, Constitutionele rechtspraak, Wolters-Noordhoff, Groningen
1989.

32 P.B. Cliteur, Constitutionele toetsing, Geschrift 74, Prof.Mr. B.M. Telderstichting, 'sGravenhage 1991.

33 Toetsing van wetgeving, Namens 4(1989), nummer 5.
34
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Bert van Roerrmind (6.), Constitutional Review. Verfassungsgerichtsbarkeit, Constitutionele
Toetsing, Theoretical and Comparative Perspectives, Kluwer Law and Taxation Publishers,
Deventer/Boston, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1993.
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tussen rechter en wetgever, rechter en politiek; stuk voor stuk vraagstukken
van fundamenteel belang. Dit verklaart niet alleen, maar rechtvaardigt ook
het verschijnen van steeds nieuwe bijdragen aan de discussie.
Deze discussie is echter niet altijd even zuiver gevoerd. In de meeste
beschouwingen blijft een duidelijke begripsbepaling en afbakening
achterwege. Zo wordt niet altijd duidelijk gemaakt wat onder het begrip
'toetsing' wordt verstaan. De vraag of het wenselijk is tot invoering van
rechterlijke toetsing van wetgeving aan de Grondwet en fundamentele
rechtsbeginselen over te gaan, wordt ook vaak in haar algemeenheid aan
de orde gesteld. Het gaat te ver daaruit af te leiden dat ook de verhouding
tussen bestaande wetgeving enerzijds en nieuwe of herziene grondwetsbe-

palingen anderzijds aan de orde is. Vaak is dit punt gewoonweg niet
onderkend. Niet altijd is duidelijk waarvan nu precies invoering wordt
bepleit of juist wordt afgewezen.
Is er al sprake van een duidelijke definiering, dan ontbreekt vaak het
bewijs van de inde vraagstelling besloten liggende veronderstelling Wordt
de vraag gesteld naar de wenselijkheid van invoering van rechterlijke
beoordeling van de wet op verenigbaarheid met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen, dan moet worden bewezen dat dit naar geldend recht
niet mogelijk is. Een simpele verwijzing naar artikel 120 Gw is onvoldoende. Vele vragen rijzen bij de vaststelling van de positiefrechtelijke
betekenis van artikel 120 Gw: Is elke beoordeling of slechts een bindende
beoordeling verboden? Of is een beoordeling wel toegestaan maar mogen
er aan een geconstateerde strijd geen consequenties worden verbonden?
Is slechts toetsing van de inhoud van de wet verboden of mag ook de wijze
van totstandkoming niet worden getoetst? Is slechts toetsing aan de Grondwet
verboden of mag ook niet worden getoetst aan fundamentele rechtsbeginselen? Heeft artikel 120 Gw ook betekenis voor de verhouding tussen
bestaande wetgeving enerzijds en nieuwe of herziene grondwetsbepalingen
anderzijds?
Het ligt voor de hand eerst te bepalen wat precies wordt verboden om
vervolgens daarop de probleemstelling af te stemmen. Naar gelang de
probleemstelling zal ook de argumentatie verschillen. Zou bijvoorbeeld
aan artikel 120 Gw ook betekenis worden toegekend voor de verhouding
tussen besmande wetgeving enerzijds en nieuwe of herziene grondwetsbepalingen anderzijds en zou in aansluiting daarop de probleemstelling zich ook
tot deze verhouding uitstrekken, dan moet in de argumentatie een onderscheid worden aangebracht. Immers, een wezenlijk verschil bestaat tussen
de vraag naar de wenselijkheid van rechterlijke toetsing van de wet aan

grondwettelijke bepalingen die ten tijde van het stellen van de wet al deel
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uitmaakten van de Grondwet en de vraag naar de wenselijkheid van
rechterlijke toetsing van bestaande wetgeving aan nieuwe of herziene
grondwetsbepalingen. De wetgever kan zich in het wetgevingsproces
bijvoorbeeld niet buigen over de verenigbaarheid van de wet met toekomsti35

ge grondwetsbepalingen.
Bij een dergelijke benadering is van belang dat artikel 120 Gw goed
wordt omschreven. Een verkeerde omschrijving kan aanleiding geven tot
een verkeerde probleemstelling. Zo zal de weergave van artikel 120 Gw
als een verbod de wet buiten toepassing te laten wanneer deze in strijd is
met de Grondwet aanleiding kunnen geven tot de vraag of het wenselijk
is dat de rechter voortaan een wet buiten toepassing kan laten wanneer deze
in strijd is met de Grondwet. Uitgaande van een vaststaande strijd ligt een
bevestigend antwoord op deze vraag in de rede: de Grondwet heeft anders
geen kracht ten opzichte van de wet. Het is echter onmogelijk uit te gaan
van een vaststaande strijd. Dat een wet in strijd is met de Grondwet zal
door iemand geconstateerd moeten worden. Wellicht dat een ander dit
oordeel niet onderschrijft, dus meent dat er geen strijd aanwezig is. Artikel
120 Gw staat eraan in de weg dat de rechter bindend beoordeelt of er al
dan geen strijd is.
Voor wat betreft de in de discussie aangevoerde argumenten kan worden
gesteld dat deze niet altijd eenduidig zijn. Meent bijvoorbeeld de een dat
de rechterlijke uitspraak geen algemene uitspraak over de wet is en dat
daarin een gevaar voor de rechtszekerheid is gelegen, de ander ziet dit
gevaar juist in de algemeenheid van de rechterlijke uitspraak. Daartegenover

wordt dan weer gesteld dat het Harmonisatiewet-arrest heeft laten zien dat
rechterlijke toetsing juist de rechtszekerheid kan dienen.
Wat vooral ontbreekt is een duidelijk kader waarin de argumenten
lainnen worden geplaatst. Dit leidt ertoe dat argumenten inwisselbaar lijken.
Pas door plaatsing in een kader wordt duidelijk welke argumenten zien op
de uitersten van een spectrum en kan worden gezocht naar een optimum.
1.4.2

De concept-nota

Niet alleen in de literatuur is de discussie opgelaaid. Het vraagstuk heeft
ook in politieke kring opnieuw de aandacht getrokken. In 1989 zegde de
regering de Tweede Kamer een notitie toe over 'de wenselijkheid van

35
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Vgl. mijn interventie voor de vergadering van de Nederlandse Juristen-vereniging in 1992,
gepubliceerd in het Verstag van de op 12 juni 1992 te Maastricht gehouden algemene
vergadering over: Toetsing, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992, p. 29-30.
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geconcentreerde rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet en
verdragen'.36 De concept-nom waarin de regering haar voorlopig standpunt
bepaalde, was in januari 1991 gereed.37 Hierover werden adviezen
ingewonnen van de Hoge Raad en de procureur-generaal van de Hoge Raad
alsmede van enkele externe deskundigen, te weten M.C.B. Burkens, C.
Flinterman, A.M. Goudsmit, J. van der Hoeven en C.A.J.M. Kortmann.38
In november 1991 werden de concept-nota en de adviezen naar de Raad
van State gezonden.
De Tweede Kamer zat intussen niet stil. In november 1990 werd de
nom van de bijzondere commissie Vraagpunten, naar haar voorzitter ook
wel de commissie-Deetman genoemd, aangeboden aan de Tweede Kamer.
De bijzondere commissie zag ook na hetgeen daarover is gezegd bij de
(voorbereiding van de) algehele grondwetsherziening van 1983 reden om
het vraagstuk van de rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet te
(doen) bestuderen. De problematiek moest volgens de commissie worden
beschouwd in het licht van de voorgenomen reorganisatie van de rechterlijke
macht. De vraag 'moet de toetsingsbevoegdheid worden geconcentreerd
bij 66n rechter (geconcentreerd stelsel)? Ofmoetdeze bevoegdheid- zoals
thans bij toetsing aan verdragsbepalingen het geval is - aan elke rechter
toekomen (diffuus stelsel)?' kan dan pas goed worden beantwoord.39 Ook
de vraag naar de rechterlijke toetsing van de wet aan algemene rechtsbeginselen achtte de commissie het bestuderen waard.40
De debatten over de vraagpunten vonden plaats in het najaar van 1993.
De Minister-President wees herhaaldelijk op het ontbreken van een
meerderheid in de Tweede Kamer voor rechterlijke toetsing van de wet
aan de Grondwet en voor een constitutioneel hof. 41 Als alternatief wilde

36

37

38

39

40
41

In de door de Minister-President op 27 november 1989 in de Tweede Kamer afgelegde
Regeringsverklaring, Handelingen II 1989/90, p. 319.
In de brief van de Minister van Justitie, Kamerstukken II 1993/94, 21 427, nr. 104, staat
abusievelijk vermeld dat de nota dateert van eind 1991.
De Minister van Justitie heeft afschriften van de uitgebrachte adviezen verstrekt aan het
NJCM. Het NJCM-bestuur heeft deze vervolgens aan de redactie van het NJCM-Bulletin
ter beschikking gesteld. De adviezen zijn vervolgens gepubliceerd in een speciaal nummer
van het tijdschrift, en wel het nummer getiteld: Op weg naar constitutionele toetsing in
Nederland, april 1992.
In verband met het onderwerp van de kabinetsnotitie verdient nog vermelding dat als een
van de nevenvragen bij een geconcentreerd stelsel werd geformuleerd de vraag of dan
eveneens de toetsing van verdragsbepalingen dient te worden geconcentreerd, respectievelijk
of de toetsingsbevoegdheid niet dient te worden uitgebreid, maar weI dient te worden
geconcentreerd bij 66n college. Kamerstukken II 1990/91, 21 427, nr. 3 (herdruk), p. 39.
Kamerstukken Il 1990/91, 21 427, nr. 3 (herdruk), p. 38-40.
Zo had Bolkestein (VVD) bij de behandeling van de Rijksbegroting voor 1991 laten weten
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hij 'de lichtere methode van de advisering' met een daarbij behorende
discipline om van het advies maar zeer zelden af te wijken, in ogenschouw
nemen. In dit verband noemde hij als voorbeeld van de adviserende instantie
de Raad van State.42 In het slotdebat wees hij op een te vervaardigen
kabinetsnotitie over deze 'tussenvorm'. Naast de Raad van State noemde
hij de Hoge Raad of een gemengde kamer. Als verklaring voor het uitblijven
van de meermalen 3 toegezegde notitie over de geconcentreerde toetsing
gaf de Minister-President de taxatie dat er geen meerderheid is voor een
constitutioneel hof. 44
In het 'Overzicht van de besluitvorming door de Tweede Kamer in het
kader van de discussie over Staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke
vernieuwing' stelde de voorzitter voor met de afhandeling van de vraagpunten met betrekking tot het scheppen van de mogelijkheid van 'constitutionele
45
toetsing' te wachten op de notitie van het kabinet.
Vervolgens werd beide Kamers toegezegd dat zodra het definitieve
standpunt over de nog te overwegen varianten is bepaald, dit standpunt
zal worden overgelegd.46 Op 29 april 1994 heeft de Minister van Justitie
de concept-nota met bijbehorende adviezen ter kennisneming van de Tweede

dat zijn fractie rechterlijke toetsing van wetten aan de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen verwerpt, Handelingen 1990/91, p. 253. Bij de behandeling van de nota van de
stond
bijzondere Commissie vraagpunten bleek opnieuw dat de VVD-fractie afwijzend

tegenover rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet, Handelingen 1990/91, p. 3526.
De RPF-fractie voelde bij die gelegenheid weI voor het instellen van een constitutioneel
hof voor de toetsing van wetten aan de Grondwet, Handelingen 1990/91, p. 3537. Van
Middelkoop (GPV) vond de gedachte van rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet
niet onsympathiek, Handelingen 1990/91, p. 3539. De 066-fractie liet weten dat de rechter
de wet zou moeten kunnen toetsen aan de Grondwet, Handelingen 1990/91, p. 3546. De
SGP-fractie had geen behoefte aan een rechterlijk toetsingsrecht, Handelingen 1990/91, p.
3549. Opvallend is de mededeling van Mateman dat de CDA-fractie steeds meer geneigd
is rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet af te wijzen, Handelingen 1990/91, p.
3556. De PvdA-fractie had nog geen eindoordeel over rechterlijke toetsing van de wet aan
de Grondwet, Handelingen 1990/91, p. 3574-3575. Deetman, in zijn hoedanigheid van
voorzitter van de commissie, wees erop dat ook al meent de commissie dat het politieke
primaat bij de kamer moet liggen, met die uitspraak niet kan worden volstaan, Handelingen
1990/91, p. 3594.

42

Handelingen 1993/94, p. 2507, 2508. Vgl. het voorstel door de Hoge Raad gedaan bij de
voorbereiding van de algehele grondwetsherziening (§ 2.4.1). Vgl. tevens het voorstel van
de heer Van Manen, lid van de in 1796! ingestelde commissie voor het opstellen van een

43

ontwerp-constitutie (§ 2.2).
Kamerstukken
Bijvoorbeeld nog in de brief vande Minister-President aande Tweede Kamer,
II 1990/91, 21 427, nr. 5, p. 2. Zie verder nog Handelingen 1990/91, p. 3601.

44

Handelingen 1993/94 , p. 2663.

45 Kamerstukken II 1993/94, 21 427, nr. 101, p. 14.
46 Kamerstukken I 1993/94, 23 575, nr. 262b.
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Kamer gezonden. Het kabinet is niet tot eendefinitief standpunt gekomen.
Kennelijk bestond er geen consensus over het vervolg binnen het toenmalige
kabinet.
In de concept-nota is het voorstel gedaan rechterlijke toetsing van de wet
aan een ieder verbindende bepalingen van de Grondwet mogelijk te
maken.48 Onder een ieder verbindende bepalingen worden daarin verstaan
die bepalingen waaraan de burger rechtstreeks een aanspraak jegens de
overheid kan ontlenen, zonder dat een nadere uitwerking door de nationale
wetgever nodig is.49 Voorgesteld is dat de rechter de vraag naar de verenigbaarheid van een wet met de een ieder verbindende bepalingen van de
Grondwet en van internationaal recht bij wege van prejudiciele vraag dient
voor te leggen aan de Hoge Raad, inlien hij overweegt de vraag of er
50
sprake is van strijdigheid bevestigend te beantwoorden.
In hun advies komen de Hoge Raad en de procureur-generaal J. Remmelink tot het oordeel dat het toetsingsverbod slechts dient te worden
dat iedere
opgeheven voor een aantal met name genoemde grondrechten en
Ze zijn
geven.51
rechter een oordeel omtrent eventuele strijdigheid kan
nog geen voorstander van een toetsing van de wet aan fundamentele
rechtsbeginselen.

52

Burkens komt in zijn advies tot de conclusie dat particle opheffing van
de onschendbaarheid van de wet juist lijkt, maar dat de begrenzing van
de toetsingsbevoegdheid, de beperking tot de een ieder verbindende
nadere
grondwetsbepalingen, nader dient te worden omlijnd. Hij bepleit
de
de
toetsing zich ook moet
vraag of
overweging waar het betreft
uitstrekken tot algemene rechtsbeginselen. Zijn voorkeur gaat uit naar een
diffuus stelsel van toetsing.53 Flinterman komt tot de aanbeveling artikel
120 Gw geheel te schrappen. Hij staat positief tegenover toetsing van
wetgeving aan algemene rechtsbeginselen. Hij kiest voor een gespreide
ale geschreven recht.
toetsing vande wetaan de Grondwet en het internation

47 Kamerstukken Il 1993/94, 21 427, nr. 104.
48 Concept-nota, p. 24. Tevens wordt op p. 11 gesteld dat indien het in artikel 120 Gw
neergelegde toetsingsverbod (beperkt) wordt opgeheven, het in de lijn ligt dat ook komt
vast te staan dat (beperkte) toetsing van de wet aan het Statuut geoorloofd is. Eveneens in
het verlengde ligt de toetsing van de wet aan algemene rechtsbeginselen, zo wordt op p.

18 gesteld.

49 p. 18.
50

p. 25.

51 Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink, a.w. (noot 7), p. 244.
52 Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink, a.w. (noot 7), p. 250.
p. 266.
53 M.C.B. Burkens, Advies over de concept-nota, NJCM-Bulletin 17(1992),
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Verder geeft hij in overweging de toetsing aan het internationale recht niet
te beperken tot toetsing aan het internationale geschreven recht. Hij doet
het voorstel dat cassatie-beroep of een bijzonder grondwettigheidsberoep
in alle gevallen moet kunnen worden ingesteld bij de Hoge Raad. 54
Goudsmit steunt het voorstel van de regering tot invoering van toetsing
van de wet aan een ieder verbindende bepalingen van de Grondwet maar
verwerpt de daarvoor gekozen vormgeving. Toetsing van de wet aan
algemene rechtsbeginselen moet volgens haar niet worden ingevoerd.55
Van der Hoeven geeft in overweging het wetgevingsadvies van de Raad
van State voor zover het een oordeel inhoudt over de grondwettigheid van
een wetsvoorstel of voorgenomen algemene maatregel van bestuur,
grondwettelijk bindend te verklaren. Wordt gekozen voor het systeem van
de Nota, dan zal de toetsing volgens Van der Hoeven toch in ieder geval
moeten worden opgedragen aan daartoe speciaal benoemde rechters.
Toetsing aan algemene rechtsbeginselen wordt door hem ontraden. 56
Kortmann komt in zijn advies tot de conclusie dat invoering van de
mogelijkheid van toetsing aan de een ieder verbindende bepalingen van
de Grondwetaanbeveling verdient. Concentratie vande toetsing wordt door
hem afgewezen. Ook toetsing aan algemene rechtsbeginselen verdient in
57
zijn ogen geen aanbeveling.
De Raad van State meent dat geen principiele bezwaren bestaan tegen
een toetsing van wetten aan de Grondwet toe te vertrouwen aan alle rechters,
mits deze toetsing beperkt blijft tot limitatief opgesomde klassieke

grondrechten. Volgens de Raad van State zal het echter nodig zijn de
noodzaak aan te geven en de voor- en nadelen voor de praktijk te
onderzoeken en tegen elkaar af te wegen. De concept-nota heeft de Raad
van State niet overtuigd dat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen. 58
Gezien deze adviezen kan niet worden ontkend dat een zeker draagvlak
voor een rechterlijke toetsing van de wet aan (een gedeelte van) de
Grondwet- in tegenstelling tot een toetsing aan fundamentele rechtsbeginselen - bestaat. Voor wat betreft de vormgeving gaan de gedachten
duidelijk uit naar een toetsingsbevoegdheid voor iedere rechter. Dit komt
ook overeen met de uitkomst van de stemming in de Nederlandse JuristenVereniging over de vraagpunten bij de preadviezen van Barendrecht,
Koopmans en Prakke. De vraag of het verbod aan de rechter de wet te

54 C. Flinterman, Advies over de concept-nota, N/CM-Bulletin 17(1992), p. 280.
55
A.M. Goudsmit, Advies over de concept-nota, NJCM-Bulletin 17(1992), p. 291.
56 J. van der Hoeven, a.w. (noot 11), p. 302-303.
57 C.A.J.M. Kortmann, Advies over de concept-nota, NJCM-Bulletin 17(1992), p. 307.
58 Raad van State, Advies over de concept-nota, No.W03.91.0613, p. 13-14.
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toetsen aan de Grondwetdient te worden afgeschaft, werd door de meerderheid bevestigend beantwoord. Een overgrote meerderheid was tegen een
de toetsing
toetsing aan ongeschreven rechtsbeginselen. Een concentratie van
meerderheid
van de wet aan de Grondwet werd door een overgrote
59

afgewezen.
Een dergelijk draagvlak lijkt echter in politieke kring afwezig. Hierbij
moet worden bedacht dat voor invoering van het toetsingsrecht een twee
derde meerderheid is vereist, nu daarvoor een wijziging van de Grondwet
nodig is. De rigiditeit van bestaande structuren speelt hier een rol. Waar
het gaat om een rechterlijke toetsing van wetgeving aan de Grondwet en
fundamentele rechtsbeginselen zijn bovendien vele varianten denkbaar.

Er is, zoals gezegd, geen definitief kabinetsstandpunt ingenomen. De
Tweede Kamer is aan de afhandeling van de vraagpunten met betrekking
tot het vraagstuk niet toegekomen. Toch is er ook in politieke kring nog
aandacht voor het vraagstuk. De Ministeriele commissie staatkundige
vernieuwing heeft erover gesproken,60 en in de memorie van toelichting
bij de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het jaar
1997 is aangekondigd dat het onderwerp in de komende periode aan de
orde komt.61
1.4.3

Bestaande bevoegdheden van de rechter

een andere
De vraag naar het belang van het onderzoek laat zich ook op
naar
invoering van
manier stellen: Wat is het belang van een onderzoek
het toetsingsrecht naast de reeds bestaande bevoegdheden van de rechter?
De rechter kan op grond van artikel 94 Gw de wet toetsen aan een ieder
verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke
organisaties.62 Vooral de toetsing aan de verdragsbepalingen waarin
een enorme vlucht
grondrechten worden gewaarborgd, heeft de laatste jaren
63
wet
worden
de
kan
n
getoetst aan het EG-recht.
genomen. Bovendie
Gezien de toenemende internationalisering en de voortschrijdende Europese

59

60
61
62
63

Verslag van de op 12 juni 1992 te Maastrichi gehouden algemene vergadering over: Toetsing.

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992, p. 93.
Kamerstukken II 1995/96, 21 427, nr. 142.
Kamerstukken II 1996/97, 25000 hoofdstuk VII, nr. 2 p. 4.
De tekst van artiket 94 Gw ziet op toetsing van de toepassing van de wet. Hoe deze toetsing
zich verhoudt tot toetSing van de wet komt in § 4.6.6 aan de orde.
Een toetsing aan het EG-recht gaat buiten artikel 94 om; zie hierover § 4.6.5.
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samenwerking winnen deze bevoegdheden aan belang.64 Ook is niet
uitgesloten dat de rechter een toetsing gaande de wetgevingsprocedure en
een toetsing van het achterwege blijven van wetgeving reeds mogelijk zal
achten (zie hierover § 2.4.5 en § 2.4.6).
Verdedigd is wel dat de rechter bovendien de door de wetgever
verrichtte belangenafweging - die dan wordt onderscheiden van de op
basis van die afweging tot stand gekomen wet - kan beoordelen op verenigbaarheid met het evenredigheidsbeginsel. Het belang van artikel 120 Gw
voor de rechtspraktijk is dan niet erg groot. Bezwaren tegen de wet hoeven
slechts geformuleerd te worden in termen van belangen en belangenafweging. Deze opvatting houdt echter geen stand (zie hierover § 2.4.7).
Naast het theoretische belang gemoeid met het onderzoek naar invoering
van het toetsingsrecht, kan ondanks de hiervoor genoemde bevoegdheden
van de rechter nog worden gewezen op een praktisch belang. De reeds
bestaande bevoegdheden van de rechter boden bijvoorbeeld geen soelaas
waar het ging om de toetsing van de Harmonisatiewet aan het rechtszekerheidsbeginsel. De Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen hebben als
toetsingsmaatstaven betekenis naast de verdragsbepalingen en het EG-recht.
Zelfs op het terrein van de grondrechten bestaan verschillen tussen de
Grondwet enerzijds en de verdragen en het EG-recht anderzijds (zie hierover
§ 4.6.8). Daarnaast zien een toetsing gaande de wetgevingsprocedure en
een toetsing van het achterwege blijven van wetgeving op zeer specifieke
situaties.
1.4.4

Kwaliteit van wetgeving

In het Harmonisatiewet-arrest wijst de Hoge Raad op verschillende
ontwikkelingen waarbij rechterlijke toetsing van de wet aan fundamentele
rechtsbeginselen goed zou aansluiten. Vanuit de optiek van de relevantie
van het onderzoek is de suggestie dat rechterlijke toetsing van de wet aan
fundamentele rechtsbeginselen in een behoefte zou kunnen voorzien nu in
de wetgevingsprocedure niet altijd een afdoende waarborg is gelegen voor
het rechtsgehalte van de wet, van meer belang.
Wetten moeten in overeenstemming zijn met onder andere de Grondwet
en fundamentele rechtsbeginselen. Rechtmatigheid wordt in de nota 'Zicht
op wetgeving'65 aangemerkt als de meest wezenlijke kwaliteitseis voor

64

Volgens C.A.J.M. Kortmann maakt dit van artikel 120 Gw steeds meer een lege huls; Kroniek
van het staatsrecht, Bijlage bij NJB 69(1994), nr. 33, p. 46 e.v.

65

Kamerstukken II 1990/91, 22 008, nr. 2.
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wetgeving. Een beoordeling in het wetgevingsproces op verenigbaarheid
met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen draagt bij aan de
rechtsstatelijke kwaliteit van wetgeving, althans wanneer de beoordeling
een ultiem karakter draagt. Maar dan nog is het de vraag of de rechtsstatelijke kwaliteit daarmee ook afdoende is gewaarborgd. Wellicht kan invoering
van het toetsingsrecht vanuit dit oogpunt een functie vervullen.
Vanuit die invalshoek zijn argumenten ontleend aan de (in)consistentie
van het rechtssysteem - de rechter kan lagere wetgeving aan de Grondwet
en fundamentele rechtsbeginselen toetsen, hij kan de wet aan een ieder
verbindende bepalingen van verdragen toetsen - van secundair belang.
Primair gaat het om rechterlijke toetsing als controle op de kwaliteit van
wetgeving.66

66 In de nota van de Commissie Deetman wordt het vraagstuk behandeld bij 'De inhoudelijke
kwaliteit van wetgeving'.
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De positiefrechtelijke betekenis van artikel 120 Grond-

wet

2.1

Inleiding, probleemstelling en

opbouw van het betoog

De eerste vraag van de centrale probleemstelling, of het wenselijk is tot
invoering van rechterlijke toetsing van wetgeving aan de Grondwet en
fundamentele rechtsbeginselen over te gaan, is een vraag naar de wenselijkheid van een verandering van het geldende recht. De formulering van deze
vraag veronderstelt kennis van dat recht. Ze is gebaseerd op de bevinding
dat het de rechter ingevolge artikel 120 Gw verboden is de wet bindend
te beoordelen op verenigbaarheid met de Grondwet en fundamentele
rechtsbeginselen.' Dit hoofdstuk is gewijd aan het onderzoek naar de
betekenis van artikel 120 Gw. Meer specifiek is in dit hoofdstuk aan de
orde de vraag naar de betekenis voor de rechter van het verbod te treden
in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten. Het in artikel 120
Gw neergelegde verbod te treden in de beoordeling van de grondwettigheid
van verdragen, valt buiten het bestek van het betoog.

Artikel 120 Gw luidt: 'De rechter treedt niet in de beoordeling van de
grondwettigheid van wetten en verdragen'. In deze bepaling, die in 1983
in de Grondwet is opgenomen, zijn twee bepalingen uit de Grondwet van
1972 samengevoegd: artikel 60, derde liden artikel 131, tweede lid. Artikel
60, derde lid verbood de rechter te treden in de beoordeling van de
grondwettigheid van overeenkomsten met andere mogendheden en met
volkenrechtelijke organisaties. Deze bepaling werd in 1953 opgenomen
in de Grondwet. De bepaling van artikel 131, tweede lid: 'De wetten zijn
onschendbaar' werd bij de grondwetsherziening van 1848 opgenomen (artikel
115, tweede lid). Tot aan de algehele grondwetsherziening van 1983 heeft
deze bepaling deel uitgemaakt van de Grondwet:

1

2

Artikel 120 Gw heeft echter geen betekenis voor de verhouding tussen bestaande wetgeving
enerzijds en nieuwe of herziene grondwetsbepalingen anderzijds (zie § 2.4.10.5).
De bepaling is bij de grondwetsherzieningen van 1887, 1922, 1938 en 1953 vernummerd
tot respectievelijk artikel 121, tweede lid, artikel 122, tweede lid, artikel 124, tweede lid,
artikel 131, tweede lid.

25

Hoofdstuk 2

De betekenis van artikel 120 Gw hangt nauw samen met de betekenis
van zijn voorloper, de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar'. Om die
reden gaat het onderzoek verder terug in de tijd dan het jaar waarin het
wetsvoorstel dat heeft geleid tot artikel 120 Gw, werd ingediend. Aan de
orde komtde grondwetsgeschiedenis van beide bepalingen. De oorspronkelijke bedoeling van de bepalingen zal hieruit blijken: Voor zover in de
literatuur de vraag naar de betekenis van artikel 120 Gw en zijn voorloper
aan de orde is gekomen, wordt ook deze behandeld. Ruim aandacht wordt
besteed aan de jurisprudentie die betrekking heeft op beide bepalingen.
Namelijk, vooral hetgeen volgens de rechter in de wet, in casu de Grondwet,
staat, is bron van recht. Overigens moet hierbij wel worden bedacht dat
de rechter dan bepalingen inzake zijn bevoegdheid interpreteert. Voorafgaand aan dit alles wordt de vraag beantwoord of het toetsingsrecht in de
periode voor de grondwetsherziening van 1848 bestond.

Na de behandeling van de grondwetsgeschiedenis van en de literatuur en
jurisprudentie met betrekking tot artikel 120 Gw, komt de betekenis van
dit artikel voor de toetsing gaande de wetgevingsprocedure en de toetsing
van het achterwege blijven van wetgeving aan de orde. Vervolgens wordt
ingegaan op de toetsing van de belangenafweging, een in de literatuur
voorgestelde constructie waaraan artikel 120 Gw niet in de weg zou staan.
De consequenties van artikel 120 Gw voor de toetsing van gebonden lagere
wetgeving en de zogenaamde 'contra legem'-jurisprudentie worden daarna
uiteengezet. Daaropvolgend wordt ingegaan op de verhouding tussen de
artikelen 120 en 140 Gw. Afgesloten wordt met een overzicht van de
bevoegdheden die de rechter heeft ten aanzien van de wet in relatie tot de
Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen.

3
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A.M. Donner meent dat men 'op het stuk van grondwetsinterpretatie ( . . . ) dubbel voorzichtig
[moet] zijn met een beroep op "bedoelingen" want een Grondwet heeft als constitutie een
eigen leven'; Over de circulaires inzake binnentreden, NJB 58(1983), p. 877.
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2.2

Periode tot de grondwetsherziening van

18484

Voor 1848 ontbrak een bepaling in de verschillende grondwetten waarin
het toetsingsrecht aan de rechter werd toegekend of onthouden. De vraag
rijst of het toetsingsrecht in de periode voor de grondwetsherziening van
1848 bestond.
In de literatuur zijn hierover verschillende theorieibn ontwikkeld. De
theorieen van Beelaerts van Blokland, Buijs en Opzoomer waren gericht
op een toetsing wanneer het aankomt op toepassing van de wet. Beelaerts
van Blokland meende dat voor invoering van toetsing van de wet aan de
Grondwet,5 nu dat buiten de werkkring van de rechter ligt, eenuitdrukkelijke bepaling nodig is. Uit het stilzwijgen van de Grondwet is dan ook geen
vergunning af te leiden.6 Overigens was voor hem de bevoegdheid van
de rechter een wet - in zijn woorden - aan de Grondwet te toetsen ten
einde de ware zin van de wet op te sporen, onbetwistbaar. Deze bevoegdheid
verschilt echter - zo stelde hij - van die om een wetsbepaling wegens
strijd met de Grondwet buiten toepassing te laten: Buijs was van oordeel
dat zolang de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' ontbrak, de rechter
bevoegd was een zijns inziens met de Grondwet strijdige wet buiten toepassing te laten, omdat hij zo'n wet niet kon toepassen zonder naar zijn
opvatting de Grondwet te schen(len.8 Dit veronderstelt dat de rechter
bevoegd was een bindend oordeel omtrent de strijd te geven. Een reden
daarvoor geeft Buijs niet. Zijn motivering heeft betrekking op het buiten
toepassing laten wanneer een strijd is geconstateerd. Volgens Opzoomer
moet het toetsingsrecht'als gegrond op de groote rechtsbeginselen, worden

4

5

6
7

8

De periode tot de grondwetsherziening van 1848 zal hieronder slechts summier worden
beschreven. Aandacht voor deze periode ook bij M.G. Boekhorst, Het toetsingsverbod van
artikel 120 Nederlandse Grondwet getoetst (deel 1) TBP 45(1990), p. 471-472, C.M.
Zoethout, Enkele kanttekeningen bij de Nederlandse discussie over constitutionele toetsing,
N/CM-Bulletin 15(1990), p. 275-278 en L. van Poelgeest, Toetsing van de wet aan de
Grondwet in Nederland, Preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht
van Belgie en Nederland, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1991, p. 3-5. Voor een meer
uitgebreide beschrijving kan worden verwezen naar G.J.Th. Beelaerts van Blokland, De
onschendbaarheid der wet, S.C. van Doesburgh, Leiden 1868, p. 121-189 en J.Ph.Chr.
van der Burgh, Opmerkingen over des rechters toetsingsbevoegdheid, Leiden 1905, p. 3-21.
De meningen over het bestaan van het toetsingsrecht beperkten zich tot het bestaan van de
bevoegdheid wetten te toetsen aan de Grondwet. Toetsing aan fundamentele rechtsbeginselen

was nog niet aan de orde.
G.J.Th. Beelaerts van Blokland, a.w. (noot 4), p. 174, 176, 194-195.
G.J.Th. Beelaerts van Blokland, a.w. (noot 4), p. 47, 173, 186, noot.
J. T. Buijs, De Grondwet, foelichting en kritiek, Eerste deel, P. Gouda Quint, Arnhem 1883,
p. 633-634.
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erkend, tenzij het uitdrukkelijk door de Grondwet zelve is uitgesloten'.9
En Van der Burgh was van mening dat de bevoegdheid tot toetsing van
de wet aan de Grondwet moet worden aangenomen, 'tenzij eenige bepaling
der grondwet of de geschiedenis der grondwet tot het huldigen der tegen10
overgestelde zienswijze dwingt'.
De uitgangspunten gehanteerd door Beelaerts van Blokland, Buijs en
Opzoomer spreken voor zich. Aan het uitgangspunt van Van der Burgh
kan niet op voorhand een conclusie over het in zijn ogen al dan niet bestaan
van het toetsingsrecht worden verbonden. De bepalingen van de verschillende grondwetten en de geschiedenis van de grondwetten welke er volgens
hem op wezen dat de rechter niet bevoegd was wetten aan de Grondwet
te toetsen, zullen hieronder nog aan de orde komen.

Wat heeft de rechter zelf bepaald terzake van het al dan niet bestaan van
het toetsingsrecht? Beelaerts van Blokland stelde dat de jurisprudentie het
toetsingsrecht vooral op grond van artikel 11 Wet AB heeft afgewezen. 11
Voor zover hem bekend had de rechter ook nooit de wet aan de Grondwet
getoetst, nooit de wet ongrondwettig geoordeeld.12
Overigens kwam een grondwetsconforme interpretatie van de wet, een
interpretatie van de wet in het licht van de Grondwet,13 in de jurisprudentie
wel voor. De in de woorden van Beelaerts van Blokland geheten 'toetsing
van de wet aan de Grondwet ten einde de ware zin van de wet op te sporen'
valt hier onder te brengen. De rechter zou 'de dubbelzinnige wetsbepaling
toetsen aan de algemeene voorschriften der Grondwet, en die wetsinterpretatie verkiezen, welke het best met de Grondwet strookt'.14 De door
Beelaerts van Blokland gehanteerde terminologie komt de duidelijkheid
niet ten goede. Immers, het is niet de wet die aan de Grondwet wordt
getoetst, maar de mogelijke interpretaties van de wet worden op verenigbaarheid met de Grondwet onderzocht. Een voorbeeld van een grondwets-

9

C.W. Opzoomer, Aanteekening op de wet houdende algemeene bepatingen der weigeving
van het Koninkrijk, vierde druk, Gebr. Belinfante, 's-Gravenhage 1884, p. 204, noot 1.
10 J.Ph.Chr. van der Burgh, a. w. (noot 4), p. 16. Van der Burgh beschouwde in zijn proefschrift
alleen de vraag naar de toetsing van de inhoud van de wet, p. 2.
11
G.J.Th. Beelaerts van Blokland, a.w. (noot 4), p. 184. Volgens A.A.H. Struycken is de
vraag of de rechter de wet aan de Grondwet zou moeten toetsen, nooit aan zijn oordeel
onderworpen, Het staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden. tweede druk, S. Gouda
Quint, Arnhem 1928, p. 104. Overigens is het niet duidelijk wat Struycken onder toetsing
verstond: het onderzoeken of het wegens strijd met de Grondwet buiten toepassing laten.
12 G.J.Th. Beelaerts van Blokland, a.w. (noot 4), p. 184.
13
14
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Zie hierover § 4.6.9.
G.J.Th. Beelaerts van Blokland, a.w. (noot 4), p. 47.
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conforme interpretatie in deze periode is te vinden in het arrest van de Hoge
Raad van 11 juni 1847, W. 818.
Aan de orde was vraag of de wet van 26 maart 1847, Stb. 6 waarbij de
wet van 29 Niv6se dertiende jaar werd ingetrokken, aan de belanghebbenden
ook de rechten die voor intrekking waren verkregen, had ontnomen. De
wet zweeg over dit punt. Volgens de Hoge Raad kon de intrekking niet
op deze rechten terugwerken. Een dergelijke beschikking door de wetgever
over verkregen eigendomsrechten is 'onaannemelijk' als zijnde in strijd

met artikel 162 Gw (1840).
'0. toch, dat zoowel wettig bestaande schuldvorderingen, actien en credieten
en dergelijke onligchamelijke zaken, als tastbare en ligchamelijke, behooren
onder de eigendoms-regten, waarvan conform art. 162 der Grondwet niemand
kan worden verstoken dan ten algemeenen nutte uit krachte der wet en dan alleen
tegen behoorlijke schadeloosstelling, en dat alzoo zelfs in twijfelachtige gevallen,
nopens des wetgevers bedoeling bij de intrekking eener wet, ten opzigte van
haar vroegere of latere gevolgen, die bedoeling in dien zin moet worden opgevat,
dat voornoemd grondwettig beginsel ongeschonden bewaard blijve;'

Wanneer de wet van 26 maart 1847 het verkregen recht zou hebben
ontnomen, zou, zo stelde de Hoge Raad, de wet in strijd zijn met artikel
162 Gw (1840). Dergelijke bedoeling zou in elk geval ten onrechte aan
de wetgever worden toegeschreven, maar daar was bovendien volgens de
Hoge Raad in casu geen aanteiding toe.

Overigens speelde de regel dat de wet alleen voor het toekomende gebiedt
en geen terugwerkende kracht heeft, in dit arrest ook een rol.
Volgens Beelaerts van Blokland was de Hoge Raad in dit arrest ver
verwijderd van het toetsingsrecht 'in den technischen zin van het woord'.
Uit de overweging dat 'dergelijke bedoeling in elk geval ten onrechte aan
den wetgever zou worden toegeschreven', waarbij hij de nadruk onder
andere op het woord elk legde, leidde hij af dat de Hoge Raad de
mogelijkheid dat de wetgever ongrondwettig zou handelen, zelfs verwierp.15 Of dit uit het arrest kan worden afgeleid, moet echter worden
betwijfeld. De Hoge Raad wees er zelfs op dat het eerste wetsontwerp wel
een dergelijke strekking tot terugwerking bevatte.

15

G.J.Th. Beelaerts van Blokland, a.w. (noot 4), p. 186, noot.
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Zoals gezegd behelsden de verschillende grondwetten geen uitdrukkelijke
bepaling met betrekking tot het toetsingsrecht. Toch waren verschillende
bepalingen in die grondwetten aanwezig die iets meer licht op de problematiek doen schijnen.
Eenjaar na het aanbreken van het revolutionaire tijdperk, in 1796, werd
een commissie benoemd die tot taak had een ontwerp-constitutie op te
stellen. Een van de leden van die commissie, Van Manen, deed het voorstel
een Nationaal Oppergerechtshof onder andere te belasten met een grondwettigheidscontrole van alle nieuwe wetten. Daarin zag hij een middel tegen
overschrijding van macht door de wetgever die overeenkomstig de Grondwet
moet handelen. Van Manen wilde echter niet zover gaan aan het Oppergerechtshof ook de uiteindelijke beslissing te laten, wanneer de wetgever na
van het oordeel van het hofdat de wet in strijd is met de Grondwet in kennis
te zijn gesteld, dat oordeel niet onderschreef. De meerderheid van de
commissie zag in de verdeling van de wetgevende macht in twee kamers
een waarborg tegen ongrondwettigheid. Het ontwerp werd overigens in
1797 verworpen.16
Onder de Staatsregeling van 1798 was de rechterlijke macht ondergeschikt aan de wetgevende macht. Het was de rechter verboden zich te
mengen in de uitoefening van de wetgevende macht alsmede de uitvoering
van wetten te verhinderen (artikel 260). Bovendien had het Uitvoerend
Bewind de bevoegdheid de uitspraken van de rechter die het in strijd met
de wetten achtte, te schorsen en de rechter te schorsen en af te zetten (artikel
107).17 Het bestaan van het toetsingsrecht was ondenkbaar.
Bij de Staatsregeling van 1801 werd het Nationaal Syndicaat ingesteld,
met als taak het uitoefenen van toezicht over 'alle Collegien en Magistraten,
Nationale en Departementale of mindere Geconstitueerde Autoriteiten,
Rechtbanken of Amptenaren'. Wanneer deze in strijd met de Constitutie
of vastgestelde wetten handelden, kon het Syndicaat de zaak aanbrengen
bij het Nationaal Gerechtshof (artikel 99). Het Nationaal Syndicaat heeft
geen rol van betekenis gespeeld.18 Het had ook geen zeggenschap over
de interpretatie van de Grondwet. Bestond omtrent de betekenis van de

16
17

G.J.Th. Beelaerts van Blokland, a.w. (noot 4), p. 126, 147-151.
Zie hierover G.J.Th. Beelaerts van Blokland, a.w. (noot 4), p. 152-153; J.Ph.Chr. van der
Burgh, a.w. (noot 4), p. 5-6. Voor de tekst van de artikelen 107 en 260 Staatsregeling voor
het Bataafsche volk kan worden verwezen naar G.W. Bannier, Grondwetten van Nederland,
Teksten der achtereenvolgende staatsregelingen en grondwetten seden 1795, met verschillende

andere staatstukken, historische toetichtingen en eenige tabellen, W.E.1.TieenkWillirk,
18

30

Zwolle 1936, p. 69, 89-90.
A.A.H. Struycken, a.w. (noot 11), p. 101.
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bepalingen twijfel ofverschil van mening, dan werd dit door het betreffende
college ter kennis van het Nationaal Gerechtshof gebracht. Werden de
bepalingen niet voldoende duidelijk geoordeeld door het Nationaal Gerechtshof, dan besliste een verenigde commissie van leden uit dit hof, het
Wetgevend Lichaam, en het Staats-Bewind. Kon ook de commissie geen
duidelijkheid verschaffen, dan werd de vraag voorgelegd aan de stemgerechtigde burgers (artikel 105).19 Dit artikel is eenmaal toegepast. 20
Boekhorst stelt dat aannemelijk is dat er in die tijd geen plaats meer
was voor een rechterlijk toetsingsrecht omdat daarmee onvermijdelijk
verbonden is de interpretatie van de Grondwet door de rechter.2' Deze
redenering doortrekkende zou rechterlijke toetsing aan de Staatsregeling
in haar totaliteit, dus ook de toetsing daaraan van andere rechtsnormen,
zijn uitgesloten. Het antwoord op de vraag of er onder de Staatsregeling
van 1801 nog plaats was voor een toetsingsrecht, is echter afhankelijk van
wat eronder wordt begrepen (zie § 1.3.3). Zo kan worden uitgegaan van
een rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet die niet de vaststelling
van de betekenis van de Grondwet omvat. De vraag naar de verenigbaarheid
van de wet met de Grondwet wordt dan door de rechter met inachtneming
van de door een ander orgaan gegeven interpretatie beantwoord. Overigens
zal een dergelijke rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet niet
veel voorstellen, wanneer het orgaan dat de Grondwet interpreteert, bij
voorbeeld een commissie, niet onafhankelijk is van de wetgever, zeker niet
wanneer de uitleg van de Grondwet gegeven wordt in het licht van de
daaraan te toetsen wet. In het onderhavige onderzoek wordt uitgegaan van
een rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet welke de vaststelling
van de betekenis van de Grondwet omvat. Van een dergelijke bevoegdheid
kon onder de Staatsregeling van 1801 geen sprake zijn, nu zeker de
verenigde commissie niet kan worden aangemerkt als een rechterlijk college.
Over de Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806, alsmede
over de Grondwetten van 1815 en 1840 is niet veel te melden.22 De
Grondwet van 1814 behelsde een bepaling waarin de 'authentieke uitlegging
en verklaring der twijfelingen, welke in de toepassing van een of ander
19 Ziehierover G.J.Th. Beelaerts van Blokland, a. w. (noot4), p. 154,156, 158-159. J.Ph.Chr.
van der Burgh stelde dat in deze periode van een toetsingsrecht geen sprake was, a.w. (noot

4), p. 6. Voor de tekst van de artikelen 99 en 105 Staatsregeling des Bataafschen volks kan
worden verwezen naar G.W. Bannier, a.w. (noot 17), p. 136-137.
20 A.A.H. Struycken, a.w. (noot 11), p. 101.
21 M.G. Boekhorst, a.w. (noot 4), p. 472.
22

Voor wat betreft de Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806: J.Ph.Chr. van der
Burgh, a.w. (noot 4), p. 8. G.J.Th. Beelaerts van Blokland stelde nog dat onder Napoleon
het toetsingsrecht ondenkbaar was, a.w. (noot 4), p. 168.
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gedeelte dezer grondwet mogten gevonden worden', gedurende de eerste
drie jaren aan de commissie werd opgedragen die de Grondwet had
ontworpen. Daarna berustte de interpretatie bij een daartoe bijeengeroepen
vergadering welke op dezelfde wijze was samengesteld als de Staten-Generaal (artikel 146). Het artikel is nooit toegepast.23 Van der Burgh zag hierin
een bepaling die moeilijk met het toetsingsrecht te verenigen is.24 Uit de
bepaling kan worden afgeleid dat een toetsingsrecht zoals in het onderzoek
aan de orde, niet bestond. Deze bepaling kwam in de Grondwet van 1815
niet terug. De commissie tot herziening van de Grondwet motiveerde dit
in haar rapport aan de koning als volgt: 'wij hebben gedacht, dat de wet,
die het gemeen overleg van den Koning en de Staten-Generaal uitdrukt,
de meeste bevoegdheid tot zulk een uitlegging had, daar dezelve in waarheid
niets is dan eene juiste toepassing van de grondwet zelve'.25 Van der Burgh
leidde hieruit af dat ook onder de Grondwet van 1815 de rechter het
toetsingsrecht niet toekwam. 26

Uit

de hierboven aan de orde gekomen grondwetsbepalingen kan worden
afgeleid dat het toetsingsrecht in de periode tot de grondwetsherziening
van 1848 niet bestond. Onder de Staatsregeling van 1798 was het bestaan
ervan ondenkbaar. De Staatsregeling van 1801 en de Grondwet van 1814
behelsden voorschriften inzake de interpretatie van de Grondwet. Deze
interpretatie berustte uiteindelijk niet bij de rechterlijke macht. De
uitgangspunten gehanteerd in de literatuur kunnen hieraan niets toe- of
afdoen. De hierboven geciteerde passage uit het rapport aan de Koning
wijst ook in de richting van het ontbreken van het toetsingsrecht. De
jurisprudentie heeft het toetsingsrecht kennelijk niet erkend.

23 R. Kranenburg, Her Nederlands smatsrecht. achtste herziene druk, H.D. Tjeenk Willink,
Haarlem 1958, p. 292; A.A.H. Struycken, a.w. (noot 11), p. 103.
24 J.Ph.Chr. van der Burgh, a.w. (noot 4), p. 17.
25 Geciteerd uit J.Ph.Chr. van der Burgh, a.w. (noot 4), p. 13. Voor de Franse tekst zie H.T.
Colenbrander, Ontsman der Grondwer, Tweede deel 1815, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage
1909, p. 559. Voor de tekst van artikel 146 Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden
kan worden verwezen naar G.W. Bannier, a.w. (noot 17), p. 278-279.
26 J.Ph.Chr. van der Burgh, a.w. (noot 4), p. 17; vgl. A.A.H. Struycken, a.w. (noot 11),
p. 104, noot 1: 'De meening o.a. van Buys (...) dat de rechter v66r 1848 w*l het
toetsingsrecht zoude hebben bezeten, (...) is dus onjuist.
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2.3

De positiefrechtelijke betekenis van de bepaling 'De wetten
zijn onschendbaar'

2.3.1

Grondwetsgeschiedenis

Bij de grondwetsherziening van 1848 werd, zonder dat het ontwerp van
de staatscommissie daartoe aanleiding gaf, op voorstel van de regering de
bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' in de afdeling over de wetgeving
in de Grondwet opgenomen (artikel 115, tweede lid). De woorden waren
afkomstig van de Minister van Justitie Donker Curtius. Zij werden gevoed
door de overtuiging dat de rechterlijke tirannie de ergste van alle is.
Voorkomen moest worden dat de rechter zich boven de wetgever stelde
door wetten te beoordelenen veroordelen. Het voorstel van Donker Curtius
27
was met algemene stemmen in de ministerraad aangenomen.
Volgens een aantal auteurs werd de bepaling opgenomen om de onzekerheid over de strijdvraag of de rechter het toetsingsrecht wel of niet bezat,
weg te nemen,28 volgens anderen slechts om de bestaande rechtstoestand
in de Grondwet te bekrachtigen.29 Het relaas van J. M. de Kempenaer,
geciteerd bij Beelaerts van Blokland, leert echter dat de noodzaak werd
gevoeld om in een grondwet waarin de bevoegdheid van ieder gezag wordt
afgebakend, ook de grenzen van de bevoegdheid van de rechterlijke macht
aan te geven. 30
Al was de bepaling in de ministerraad behandeld als ware zij gericht
tot de rechter, in de memorie van toelichting stelde de regering dat zij een

drievoudige betekenis heeft: 'Zij plaatst de wet boven alle bedenking; zij
waarborgt haar tegen alle aanranding zoowel van de uitvoerende en
regterlijke magt, als van de plaatselijke autoriteiten, aan wie, alleen
behoudens de wet, het vaststellen van plaatselijke verordeningen is
,31

toegekend.

G.J.Th. Beelaerts van Blokland, a.w. (noot 4), p. 209.
28 R. Kranenburg, a.w. (noot 23), p. 289; J.T. Buijs omschreef de strijdvraag aldus: is de
rechter bevoegd de wet om haar ongrondwettig karakter ter zijde te leggen, a.w. (noot 8),
p. 634. G.J.Th. Beelaerts van Blokland stelde dat volgens de grondwetgever behoefte aan
duidelijkheid bestond nu het beginsel wel werd aangevallen, a.w. (noot 4), p. 210.
29 A.A.H. Struycken, a.w. (noot 11), p. 105; C.W. van der Pot, Handboek van het Nederlandse
staaisrecht, zesde druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1957, p. 110.
30 J.M. Kempenaer, geciteerd bij G.J.Th. Beelaerts van Blokland, a.w. (noot 4), p. 209-210.
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Kempenaer had een groot aandeel in de grondwetsherziening.
De parlementaire geschiedenis van de bepaling is te vinden bij J.C. Voorduin, Geschiedenis
en beginselen der Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden volgens de beraadstaging

deswege gehouden bij de beide kamers der Staten-Generaai, uit de oorspronkelijke
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De Tweede Kamer vond dat in de woorden 'De wetten zijn onschendbaar' de bedoeling van de regering niet duidelijk genoeg naar voren kwam.
Overigens onderschreef zij de bedoeling van de regering wel. In het
voorlopig verslag werd vermeld: 'Even als zij, gelooft men, dat, zoolang
de wetgeving niet tusschen beide treedt, de geldigheid der wetten boven
alle bedenking verheven moet zijn, en dus ook geene andere magt in den
Staat de bevoegdheid heeft, om eene bestaande wet, op grond van
vermeende strijdigheid met de Grondwet, of iets dergelijks, aan te
randen.

,32

De regering merkte in de memorie van beantwoording de door de
Tweede Kamer in de bepaling gelezen bedoeling aan als de juiste. Ze wilde
echter niet aan omschrijving of uitbreiding, omdat deze de kracht ervan
zou verzwakken. De strekking van de bepaling was niet '(...) 6f uitsluitend
de uitvoerende magt 6f de regterlijke magt 6f de plaatselijke autoriteiten
in alle derzelver handelingen aan de wet te onderwerpen; maar alle gelijke33
lijk eene volstrekte eerbiediging van de wetten op te leggen'.
In de verdere behandeling werd aan de bepaling geen andere betekenis
toegekend.34 Enkele leden van de Dubbele Kamer keurden het af dat men
aan de rechter de bevoegdheid wilde ontnemen om wetten wegens
vermeende strijd met de Grondwet niet toe te passen. Hierin werden ze
echter niet gesteund door de meerderheid. 35 Opheldering werd gevraagd
omtrent de betekenis van het woord 'wetten'.
In de memorie van beantwoording aan de Dubbele Kamer wees de

regering erop dat de plaatsing van de bepaling in de afdeling over de
wetgeving, nadat is vermeld hoe de voorstellen van wet geschieden, hoe
zij worden overwogen en kracht verkrijgen, duidelijk maakt dat het om
staatswetten gaat.

staaisstukken opgemaakl en aan deKoning opgedragen, C. Bielevelt, Utrecht, 1848, p. 269272. Zie ook G.J.Th. Beelaerts van Blokland, a. w. (noot 4), p 203-206. Handelingen van
de regering ende Staten-Generaal overde herziening der Grondwet 1847-1848, I, Gebroeders
32

Belinfante, 's-Gravenhage 1848, p. 349.
J.C. Voorduin, a. w. (noot 31), p. 270. Handelingen van de regering en de Staten-Generaal
over de herziening der Grondwet 1847-1848, I, Gebroeders Belinfante, 's-Gravenhage 1848,
p. 468.

33

J.C. Voorduin, a. w. (noot 31), p. 270. Handelingen van de regering en de Staten-Generaal
over de herziening der Grondwet 1847-1848, I, Gebroeders Belinfante, 's-Gravenhage 1848,
p. 547.

34 Vgl. ook J.T. Buijs, a.w. (noot 8), p. 631; A.A.H. Struycken, a.w. (noot It), p. 106.
35 J.C. Voorduin, a.w. (noot 31), p. 271. Overigens lijkt het alsof die leden van de Dubbele
Kamer de mening waren toegedaan dat de rechter deze bevoegdheid zonder de bepaling
weI zou hebben, vgl. Buijs § 2.2.
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'Ook de aangewezene bedoeling dezer bepaling, dat alle magten in den Staat,
- de uitvoerende en de regterlijke magt, de Provinciale Staten en gemeentebesturen, - de wetten, welke het gewrocht zijn van den Koning en der beide
Kamers van de Staten-Generaal, als uitvloeisels der Grondwet zullen moeten
eerbiedigen, toont ten duidelijkste, dat hier alleen de rede is van algemeene

rijkswetten'.
2.3.2

36

Literatuur

De duisterheid van de bepaling werd niet alleen door de Tweede Kamer
maar ook door verschillende auteurs bekritiseerd.37 Thorbecke zei: 'Voor
deze nieuwe spreuk zal, geloof ik, ieder als voor eene gesloten deur blijven
staan; en naar de Memorie van Toelichting grijpen om gewaar te worden
wat men meent'. Maar ook deze was voor hem niet duidelijk. Naar
aanleiding van de zin 'Zij plaatst de wet boven alle bedenking' rees bij
Thorbecke de vraag: 'Zou men dan meenen, van de phrase een schild te
maken voor eene wet tegen de Grondwet?'. Volgens hem kon dit niet
bedoeld zijn. De eenheid van de wetgeving zou worden verbroken, de
Grondwet zou ophouden Grondwet te zijn en de wetgever zou boven de
Grondwet zijn. De toelichting 'zij waarborgt haar tegen alle aanranding
zoowel van de uitvoerende en regterlijke magt' kon volgens Thorbecke
ook geenduidelijkheid verschaffen. De bedoeling daarvan kon volgens hem
niet zijn gelegen in het 'verpligten tot schennis der Grondwet door uitvoering
eener niet grondwettige en dus niet verbindende wet'. 'Verzaking der
Grondwet te bevelen, ten einde de betrachting der gewone wetten te
verzekeren, ware gewis de zonderlingste luchtsprong, dien een wetgever
ooit had gewaagd'. De Grondwet is er voor alle machten en voor alle
38
burgers, niet alleen voor de wetgever.
Volgens Beelaerts van Blokland kon op grond van de wordingsgeschiedenis zeker niet worden getwijfeld aan de betekenis van de bepaling
voor de rechter. 'De strekking der bepaling was, om het oordeel over de
grondwettigheid der wet alleen aan den wetgever te vergunnen, ten einde

36 J.C. Voorduin, a.w. (noot 31), p. 271-172.
37

P.J. Oud, Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederianden, Deel 1, tweede

druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1970, p. 9. J.T. Buijs, a.w. (noot 8), p. 630. J.R.
Ste'llinga, Grondtrekken van her Nederlands staaisrecht, Algemeen gedeelte. en bevoegdheden

ve,plichtingen deroverheidsorganen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1953, p. 202. A.F.
De Savornin Lohman daarentegen achtte de bepaling vrij duidelijk. Onze constitutie, vierde
uitgave, Kemink & Zoon, Utrecht 1926, p. 286.
J.R. Thorbecke, BOdrage tot de herziening der Grond,vet, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage
en
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1921, p. 60-61.
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zoo doende de wetten te waarborgen tegen elke aanranding, en, "als
uitvloeisels der Grondwet", door uitvoerend, rechterlijk en plaatselijk gezag
gelijkelijk te doen eerbiedigen'. Het is de rechter verboden de grondwettigheid van de wetten te onderzoeken. Beelaerts van Blokland verwoordde
de betekenis ook wel als volgt: het is hem verboden 'de wetten krachteloos
39
te maken, naar aanleiding zijner subjectieve uitlegging der Grondwet'.
Vergelijkbaar is het standpunt van Oud. Volgens hem wees de geschiedenis
erop 'dat de Grondwet de beslissing of een wet al dan niet met haar
voorschriften in overeenstemming is, aan de wetgever heeft willen laten
en aan hem alleen'. De betekenis omschreef hij ook als volgt: 'dat het
niemand (...) toekomt de verbindende kracht van een wet te betwisten, op
grond dat die wet in strijd zou zijn met de Grondwet:40 Buijs leidde uit
de grondwetsgeschiedenis het volgende af: 'De beslissing van de vraag of
de inhoud van de wet al of niet met de Grondwet overeenstemt, komt alleen
aan den wetgever toe'. Volgens Buijs verbiedt de bepaling de rechter te
onderzoeken of de inhoud van de wet in overeenstemming is met de Grondwet.41 0ok Kranenburg kende op basis van de geschiedenis deze bedoeling
aan de bepaling toe. Overigens stelde hij, in tegenstelling tot Buijs die
slechts het onderzoek van de inhoud van de wet noemde, dat de rechter
zich van elk onderzoek naar de grondwettigheid van de wet heeft te onthouden.42 Struycken leidde uit de totstandkomingsgeschiedenis af dat 'de
rechter (...) dus nimmer bevoegd [is], eene wet wegens vermeenden strijd
,43
met de Grondwet buiten toepassing te laten.
Opzoomer was van oordeel dat de bepaling het toetsingsrecht niet aan
derechter ontnam. Debedoeling vande regering ende vertegenwoordiging
was weliswaar duidelijk maar men moet alleen op de woorden letten. 'En
hier is het gelukkig, dat die woorden niet uitdrukken wat men er mede
gewild heeft(...)'. De woorden opzich zijn volkomenduidelijk, zo meende
Opzoomer. Ze bevatten een nooit betwist axioma. Het spreekt voor zich
dat de wet onschendbaar is, haar rechtskracht boven alle twijfel verheven
is. Maar dan moet het ook een wet zijn en dus de grondwettelijke vereisten

39 G.J.Th. Beelaerts van Blokland, a.w. (noot 4), p. 207-208, 212.
40 P.J. Oud, a.w. (noot 37), p. 11, 12.
41 J.T. Buijs, a.w. (noot 8), p. 631, 633. Zo ook J.P. Stellinga, a.w. (noot 37), p. 202.

42
43
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R. Kranenburg, a.w. (noot 23), p. 288. Zo ook J. Heemskerk Az., De prakto k onzer
Grondwet, Eerste deel, J.L. Beijers, Utrecht 1881, p. 189.
A.A. H. Struycken, a.w. (noot 11), p. 107. Volgens hem bood de Grondwet geen
aanknopingspunt voor het onderscheid tussen 'materieelen strijd met de Grondwet, strijd
dus vande inhoud der wet met de grondwettelijke voorschriften, en formeelen strijd, wanneer
de door de Grondwet voor de wetsvorming voorgeschreven procedure niet zoude zijn in
acht genomen'.
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van een wet bezitten. Het onderzoek hiernaar is een recht, zelfs een
verplichting van de rechter. 'De bepaling, die tegen de Grondwet strijdt,
kan geen wet zijn'. De rechter mag ze niet toepassen.44 Overigens was
Opzoomer niet zuiver in zijn begripshantering. Hij gebruikte toetsing van
de wet en het onderzoek of een 'voorschrift dat zich als wet [aan de rechter]
voordoet' werkelijk een wet is, door elkaar. Du Quesne van Bruchem sloot
45
zich aan bij de beschouwingen van Opzoomer.
2.3.3

Jurisprudentie

De bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' heeft in verschillende arresten
van de Hoge Raad een rol gespeeld. In HR 28 februari 1868, W. 2995
was de vraag aan de orde of de wet van 1 juni 1861, Stb. 54 ter verduidelijking van artikel 68 van de wet van 28 augustus 1851, Stb. 125 in strijd
was met een bepaling in de Grondwet. De Hoge Raad overwoog: '(...)
dat de bepaling der tweede zinsnede van art. 115 der Grondwet, volgens
welke de wetten zijn onschendbaar, den regter verbiedt te oordeelen over
de al of niet-overeenstemming eener wet met de Grondwet, en er mitsdien
ook van een onderzoek te dezen opzigte in cassatie geene sprake kan
zijn'.46
In zijn arrest van 21 januari 1895, W. 6616 overwoog de Hoge Raad
dat de bewering van requirant dat artikel 219 Wetboek van Strafvordering
indien het vernietiging zonder verbeurdverklaring van voorwerpen
veroorloofde, in strijd zou zijn met artikel 151 Gw en dus ongeldig zou
zijn 'buiten 't rechters beoordeling ligt, vermits, volgens art. 121 der
Grondwet, de wetten onschendbaar zijn'.
In HR 25 november 1912, W. 9419 werd in het cassatiemiddel gesteld
dat de wet van 20 mei 1911, Stb. 130, waarin enkele artikelen aan het
Wetboek van Strafrecht werden toegevoegd, 'Iliet verbindbaar' is. Het
middel berustte hierop dat in strijd met de Grondwet over de bepalingen
betreffende vrouwenhandel en souteneurs de Raad van State niet was

44 C.W. Opzoomer, a.w. (noot 9), p. 204-208, 207 noot 2.
45

1.P.T.DuQuesne vanBmchem, De bevoegdheid der regterlijke magt, metopzigttotwetten
die de Grondwet schenden. Eene staatsregtelijke proeve naar aanleiding van Art. 115 at.
2 Grdwt.,P.W. van de Weijer, Utrecht 1867, p. 121, 232 e.v. C.A.J.M. Kortmann gaat
kennelijk voorbij aan deze schrijvers waar hij stelt: 'Dat het verbod materiele toetsing aan
de Grondwet uitsluit is sinds 1848 niet betwist'; Constitutioneel recht, tweede druk, Kluwer,

Deventer 1994, p. 339.

46

De Advocaat-Generaal in deze zaak was ook de mening toegedaan dat de bepaling een zodanig
onderzoek verbiedt. De Hoge Raad besliste dat de rechter niet kan onderzoeken, niet zoals
Struycken Ineende, a.w. (noot 11), p. 109, dat de rechter niet behoef re onderzoeken.
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gehoord en geen voorafgaand onderzoek had plaatsgevondenendus de hele
wet 'niet verbindbaar' is. De Hoge Raad overwoog dat het cassatiemiddel
moest
'(...) afstuiten op de bepaling van art. 121 Grondwet, hetwelk voorstellen van
wet door de Staten-Generaal aangenomen en door den Koning goedgekeurd,
gelijk met de wet van 20 mei 1911 (S. 130) is geschied, uit kracht der afkondiging verbindbaar verklaart en aan de rechterlijke macht de bevoegdheid ontzegt
wetten, welke aan de bovengestelde voorwaarden voldoen, wegens strijd met
grondwettige voorschriften buiten toepassing te laten'.

In zijn arrest van 9 januari 1924, W. 11173, NJ 1924, p. 297 besliste de
Hoge Raad ten aanzien van een onteigeningswet dat '(...), zooals de
Rechtbank terecht besliste, door artikel 122, tweede lid, der Grondwet aan
den rechter de toetsing eener wet aan de Grondwet is ontzegd, (...)'.
De Rechtbank had overwogen
'dat (...) de beantwoording der vraag of de wetgever bevoegd was deze wet
aldus tot stand te brengen, dan wel door het tot stand brengen dezer wet zijne
bevoegdheid heeft overschreden op grond waarvan gedaagde aan die wet
rechtskracht wil zien ontzegd, door artikel 122, 2de lid der Grondwet, aan het
oordeel van den rechter is onttrokken,47 brengende toch die beantwoording
mede een toetsing van den inhoud dier wet aan de Grondwet'.

In het zogenaamde Van den Bergh-arrest 8 stelde het cassatiemiddel dat
'tekst en strekking van art. 131 der Grondwet zich [in tegenstelling tot wat de
Rechtbank had gemeend] geenszins verzetten tegen het in casu aan de additionele
bepaling IV, sub 4 der Grondwet toetsen of de "wet van 31 Jan. 1957" Stb.
30 [tot (onder meer) wijziging van de pensioenen van gewezen leden van de
Tweede Kamer] op de juiste wijze zou zijn tot standgekomen, en integendeel
de rechter bevoegd (en zelfs verplicht) is, oordelende - gelijk de Rb. gedaan
heeft - dat de "wet van 31 Jan. 1957" Stb. 30 een wijziging van het pensioen
beoogt in den zin van art. IV lid 4 der Additionele Artikelen, (...), zich ervan
te vergewissen, of het ontwerp der betreffende "wet" is aangenomen z6 als het,
krachtens art. IV lid 4 der Additionele Artikelen, in de gegeven omstandigheden,
uitsluitend aangenomen k6n worden, te weten (niet dan) met de stemmen van
twee derden van het aantal leden, waaruit elk der Kamers bestaat'.

47 Vgl.

de overweging van de Hoge Raad in zijn arrest van 8 november 1915, W. 9870.
48 HR 27 januari 1961, NJ 1961, 248 m.nt. D.J. Veegens, ARB 1961, p. 161 m.nt. J.R.
Stellinga, AA 10(1960-1961), p. 147 m.nt. W.F. Prins. Verder over het arrest G. van den
Bergh, Formele toetsing van de wet aan de Grondwet, NJB 37(1962), p. 392-398.
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In casu stond dit niet vast omdat er geen hoofdelijke stemming had plaats
gevonden.

De Hoge Raad overwoog dat uit de bedoeling van artikel 131, tweede
lid, zoals deze destijds is verwoord door het voorlopig verslag van de
Tweede Kamer, volgt,
'(...) dat de grondwetgever het oordeel over de vraag, met welke bepalingen
van de Grondwet bij het tot stand brengen der wetten moet worden rekening
uitsluigehouden en hoe die bepalingen moeten worden uitgelegd en toegepast,
tend heeft willen doen toekomen aan den wetgever zelf en dus aan de
beoordeling door den rechter heeft willen onttrekken'.
dat daarbij geen reden bestaat verschil te maken tussen de vraag of de
inhoud ener wet in overeenstemming is met de Grondwet, en die of bij de
totstandkoming der wet de door de Grondwet voorgeschreven procedure in acht
is genomen, daar het antwoord op beide vragen afhankelijk is van de beoordeling
van de wijze waarop bij den wetgevenden arbeid de bepalingen van de Grondwet
zijn uitgelegd en toegepast door de organen, aan welke de wetgevende macht
door den grondwetgever is toevertrouwd;
dat uit het bovenstaande volgt dat de rechter, gesteld voor de vraag, of
enigzich blijkensde wijze vanafkondiging als wetaandienend voorschrift inderdaad in den zin van het eerste lid van art. 131 kracht van wet heeft doordat
de in dat artikel bedoelde aanneming door de Staten-Generaal en goedkeuring
door den Koning hebben plaats gevonden, bij de beantwoording van deze vraag
het standpunt, dat t.a.v. die aanneming blijkens de voor zijn kennisneming
vatbare stukken door de Staten-Generaal zelf is ingenomen, zal hebben te
eerbiedigen;
dat (...) [in casu] uit de Handelingen van de Staten-Generaal ondubbelzinnig
volgt dat naar het oordeel van elk van de beide Kamers van de Staten-Generaal
- uiteraard met inachtneming van
het ontwerp van die wet door die Kamer
de volgens haar toepasselijke bepalingen van de Grondwet - is aangenomen;
dat op grond van dit oordeel dat niet ter toetsing staat van den rechter, het
desbetreffende voorstel van wet voor aangenomen moet worden gehouden, zodat,
nu het blijkens de wijze waarop het door de Koningin is afgekondigd, mede
de Koninklijke goedkeuring verworven heeft. dat voorstel in den zin van het
eerste lid van art. 131 van de Grondwet kracht van wet heeft gekregen en door
de afkondiging verbindend is geworden'

Verder kan nog worden gewezen op het arrest van 18 april 1961, NJ 1961,
273 waarin een beroep op beweerde strijdigheid van artikel 8 Winkelsluitingswet 1951 afstuitte op het bepaalde in artikel 131, tweede lid Gw
'krachtens hetwelk toetsing van wetten aan de Grondwet door den rechter
uitgesloten is:49

49 Vgl. HR 14 juni 1977, NJ 1978, 435 waarin

een betoog dat de

Leerplichtwet 1969 voor
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Voor wat betreft jurisprudentie van andere hoogste rechters kan worden
gewezen op de uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State
van 5 juli 1979, AB 1980, 414. Daarin overwoog de Afdeling dat de vraag
of het vereiste genoemd in artikel 1, eerste lid Woonruimtewet alsmede
de vraag of de in artike123 van die wet genoemde bevoegdheid tot het geven
van een bevel tot ontruiming verenigbaar is met de artikelen 4, 165 en 172
Gw 'niet ter beoordeling staat, daar art. 131 tweede lid Gw. toetsing van

wetten in formele zin aan de Grondwet Iliet toelaat'.
2.3.4

Conclusie

De bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' richtte zich, gezien de toelichtende stukken, niet alleen tot de rechter maar ook tot de uitvoerende macht
en de plaatselijke autoriteiten met regelgevende bevoegdheid. De bepaling
was echter vooral van belang voor de rechter. Ze werd juist ter afbakening
van de bevoegdheid van de rechterlijke macht in de Grondwet van 1848
opgenomen en had oorspronkelijk ten doel te voorkomen dat de rechter
zich boven de wetgever zou stellen door wetten te beoordelen en veroordelen.

Dit doel wekt de verwachting dat volgens de grondwetgever de bepaling
in de eerste plaats in de weg stond aan het beoordelen van de wet op
grondwettigheid door de rechter. Toch wordt deze verwachting niet geheel
gesteund door de bewoordingen vandebepaling ende toelichtende stukken.
Een andere interpretatie van deze woorden en stukken is wellicht ook
mogelijk: de rechter mag wel onderzoeken of een wet verenigbaar is met
de Grondwet, maar mag aan een geconstateerde strijd geen consequenties
verbinden.50 In ieder geval kan worden gesteld dat aan een niet bindende
beoordeling Van de wet nooit is gedacht. De geldigheid van de wet, die
boven alle bedenking verheven moest zijn, wordt immers niet geraakt door
een beoordeling die niet bindend is. Overigens maakt het voor de toepassing
van de wet door de rechter niet uit wanneer de bepaling zou worden

wat betreft het daarin nopens de wijze van het geven van onderwijs bepaalde in strijd is
met artikel 208 Gw volgens de Hoge Raad 'reeds hierop afstuit dat de rechter wetten niet
aan de Grondwet vermag te toetsen'
50 V g l.M.R. Mok, Rechterlijke toetsing van wetgeving, in: Recht op scher, Beschouwingen
over handhaving van publiekrecht aangeboden aan Prof. Mr. W. Duk, W.E.1. TjeenkWmirk,
Zwolle 1984, p 55, die de betekenis van de bepaling als volgt omschreef: 'als de rechter
tot de bevinding zou komen dat een wet (in formele zin) in strijd zou zijn met een bepaling
van hogere rangorde mocht hij daaruit geen consequenties trekken'. De stelling van M.G.
Boekhorst, a.w. (noot 4), p. 473 dat de parlementaire behandeling duidelijk was ten aanzien
van de betekenis van de bepaling, kan dan ook niet worden onderschreven.
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uitgelegd als een verbod om consequenties te verbinden aan een geconstateerde strijd in plaats van een verbod de wet bindend te beoordelen. De
toepassing is ook dan verzekerd.
In de literatuur werd op basis van de grondwetsgeschiedenis aan de
bepaling zowel de eerste als de tweede betekenis toegekend. In de
jurisprudentie werd aan de bepaling overwegend de eerste betekenis
gegeven. In het Van den Bergh-arrest werd de bepaling naar aanleiding
van het voorlopig verslag van de Tweede Kamer aldus geinterpreteerd.

Op grond van deze jurisprudentie kan worden gesteld dat de bepaling 'De
wetten zijn onschendbaar' in de weg stond aan een beoordeling van de
wet.51 Het betreft een bindende beoordeling, nu aan een niet bindende
beoordeling nooit is gedacht. De bepaling had dus een betekenis die
Thorbecke voor onmogelijk hield.52
De tekst van de bepaling en de toelichtende stukken geven geen aanleiding
tot het maken van een onderscheid tussen een beoordeling van de inhoud
en een beoordeling van de wijze van totstandkoming van de wet. Uit de
jurisprudentie kan zonder twijfel worden afgeleid dat de bepaling volgens
de Hoge Raad in de weg stond aan een beoordeling van de inhoud van de
wet. De problematiek van de zogenaamde formele toetsing van de wet
vereist echter een nadere analyse. Hieronder wordt het arrest van de Hoge
Raad van 25 november 1912, W. 9419 en het Van den Bergh-arrest dan
ook nader beschouwd.
2.3.5

'Formele'

toetsing

van wetgeving

aan

de

Grond;vet

In het Van den Bergh-arrest heeft de Hoge Raad uit de bedoeling van de
bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' afgeleid dat de grondwetgever de
vraag met welke grondwettelijke bepalingen bij het totstandbrengen van
wetten moet worden rekening gehouden, aan de beoordeling door de rechter
heeft willen onttrekken. Ditbetreft volgens de Hoge Raad zowel bepalingen
met betrekking tot de inhoud van de wet als bepalingen met betrekking tot
de procedure, waaronder, zo kan uit het arrest worden opgemaakt, tevens
bepalingen met betrekking tot het vereiste aantal stemmen voor de
aanneming door de Staten-Generaal zijn begrepen.
51

52

een nieuwe grondwet, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1966, p. 179.
Overigens gaat het hier ombesluiten van regering en Staten-Generaal gezamenlijk. De tijdens
de Duitse bezetting totstandgekomen 'wetsbesluiten' deelden niet in de onschendbaarheid
van de wet; zie hierover HR 30 oktober 1946, NJ 1946, 737 (Besluit bezettingsmaatregelen).

Vgl. Proeve van
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De huidige Grondwet bepaalt in artikel 87, eerste lid: 'Een voorstel
wordt wet, zodra het door de Staten-Generaal is aangenomen en door de
Koning is bekrachtigd'.53 De vraag rijst wanneer een voorstel door de
Staten-Generaal is aangenomen. In artikel 67, tweede lid, bepaalt de
Grondwetdatde kamers besluiten bij meerderheid van stemmen. Vergelijkbaar is het in het Van den Bergh-arrest aan de orde zijnde additionele artikel
IV, sub 4. Deze artikelen zijn bepalend voor de vraag of er sprake is van
een wet; ze bevatten constitutieve vereisten.54 Uit zijn arrest van 1912
was al gebleken dat volgens de Hoge Raad de rechter mag nagaan of een

voorschrift dat zich blijkens de wijze van afkondiging aandient als wet,
werkelijk wet is, doordat het is aangenomen en goedgekeurd. Uit het Van
den Bergh-arrest blijkt nu dat de rechter bij zijn onderzoek naar de
aanneming door de Staten-Generaa155 niet mag nagaan of het voorstel is
aangenomen zoals het gezien de grondwettelijke bepalingen slechts aangenomen kon worden. De rechter zal 'het standpunt, dat ten aanzien van die
aanneming blijkens de voor zijn kennisneming vatbare stukken door de
Staten-Generaal zelf is ingenomen, (...) hebben te eerbiedigen'.56 De
bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' is dus volgens de Hoge Raad tevens
bepalend voor de vraag hoever de rechter mag gaan met zijn onderzoek
of er wel sprake is van een wet, voor de vraag wat een wet is voor de

rechter.

Ten tijde van het arrest van 1912 artikel 121, eerste lid en ten tijde van het Van den Bergharrest artikel 131, eerste lid.
54 De Advocaat-Generaal in het Van den Bergh-arrest, Eijssen, die het nagaan of aan deze
voorschriften is voldaan, bestaanbaar en nodig achtte, meende dat de handeling van de Kamer
ook niet tot een wet kan leiden wanneer de Kamer het grondwettelijk voorschrift dat de Kamer
alleen mag besluiten wanneer meer dan de helft van de leden tegenwoordig is, niet in acht
heeft genomen. Deze opvatting kan niet worden onderschreven. Het vereiste quorum is
namelijk geen constitutief element.
55 De drie annotatoren bij het Van den Bergh-arrest konden dan ook tot de conclusie komen
dat het Van den Bergh-arrest geheel in de lijn ligt van het arrest van 1912.
56
R. Kranenburg had uit het arrest van 1912 afgeleid dat de Hoge Raad zich niet bevoegd
'
verklaart te oordelen over formele strijd met de Grondwet'. De rechter - zo stelde hij
alleen
na
te
gaan
of
de als wet aangeduide regeling voldoet aan de voorwaarden:
heeft
aanneming door de Staten-Generaal, goedkeuring door de Koning en afkondiging. Volgens
Kranenburg stelt de afkondiging dit alles op authentieke wijze vast, a.w. (noot 23), p. 289.
Volgens C.W. van der Pot blijkt het bestaan van de wet uit de afl(ondiging. De Koning geeft
daarbij te kennen dat de wet op de voorgeschreven wijze is totstandgekomen waarmee een
onderzoek door de rechter van het aan de afkondiging voorafgegane uitgesloten is, a.w.
(noot 29), p. 111. Dat de rechter niet blindelings hoeft af te gaan op de afkondiging blijkt
uit het Van den Bergh-arrest. In zoverre heeft Van den Bergh gelijk waar hij stelde dat de
Hoge Raad het standpunt van Kranenburg en Van der Pot heeft verworpen, a.w. (noot 48),
p. 394-395. Zo ook annotator W.F. Prins, p. 151.
53

-
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De Advocaat-Generaal inhet Vanden Bergh-arrest, Eijssen, omschreef

het nagaan of 'hetgeen zich als wet voordoet, inderdaad een wet is', als
formele toetsing van een wet aan de Grondwet. Een vreemde omschrijving,
nu een dergelijke 'toetsing van de wet' aanleiding kan geven tot de conclusie
dat er helemaal geen wet is! Het is ook niet de wet die getoetst wordt;
getoetst wordt hetgeen zich aandient als wet. Daarvan wordt nagegaan of

het een wet is.
Het is de rechter dus volgens de Hoge Raad verboden na te gaan of
de grondwettelijke voorschriften met betrekking tot het vereiste aantal
stemmen zijn nageleefd. Uit het Van den Bergh-arrest kan ook worden
afgeleid dat het de rechter evenmin is toegestaan de verenigbaarheid na
te gaan met de overige grondwettelijke voorschriften met betrekking tot
de procedure. Dit blijkt uit de gevolgtrekking die de Hoge Raad maakt naar
aanleiding van de bedoeling van de bepaling. Uit zijn arrest van 1912 was
al gebleken dat de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' volgens de Hoge
Raad in de weg staat aan het buiten toepassing laten van een wet wegens
strijd met grondwettelijke voorschriften, ook wanneer deze de wetgevingsprocedure betreffen.57
De vereisten in deze grondwettelijke bepalingen zijn niet constitutief.
Een toetsing aan deze voorschriften kan dan ook niet leiden tot de conclusie
dat er geen sprake is van een wet. Een dergelijke toetsing van de wijze
van totstandkoming van de wet kan wel zonder problemen worden
omschreven als een formele toetsing van de wet aan de Grondwet. 58
Ter ondersteuning van de stelling dat de rechter op grond van de
bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' niet tot een formele toetsing van
de wet aan de Grondwet bevoegd is, haalt Kortmann de overweging van
de Hoge Raad aan waarin deze stelt dat de rechter het standpunt dat ten
aanzien van de aanneming blijkens de naar zijn kennisneming vatbare
stukken door de Staten-Generaal zelf is ingenomen, heeft te eerbiedigen. 59
Heeft Kortmann het oog op toetsing aan de bepalingen met betrekking tot
het vereiste aantal stemmen en toetsing aan de overige procedurevoorschriften, dan is het enkel aanhalen van deze overweging onvoldoende. Doelt
Kortmann slechts op toetsing aan die overige grondwettelijke bepalingen,
dan ligt het aanhalen vanjuist deze overweging niet voor de hand. De eerste
twee hierboven, zie § 2.3.3, geciteerde overwegingen zien op deze

57
58

59

Anders M.G. Boekhorst, die meent dat de Hoge Raad geen beroep doet op 'De wetten zijn
onschendbaar', a.w. (noot 4), p. 473.
Daarmee is niet gezegd dat een dergelijke terminologie aanbeveling verdient, zoals hieronder
nog zal blijken.
C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 45), p. 340.
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problematiek. Hetgeen Kortmann stelt naar aanleiding van de aangehaalde
overweging klopt slechts wanneer aan twee voorwaarden is voldaan. Met
'wet' bedoelt hij een stuk dat zich blijkens de wijze van afkondiging aandient
als wet, waarvan is vast komen te staan dat het naar het oordeel van de
Staten-Generaal is aangenomen alsmede dat het is goedgekeurd; met
'formele toetsing' bedoelt hij toetsing aan de bepalingen met betrekking
tot het vereiste aantal stemmen.
Van den Bergh stelde naar aanleiding van dezelfde overweging dat de
Hoge Raad principieel formele toetsing aan de Grondwet aanvaardt.60 Moet
hieruit worden afgeleid dat Kortmann het arrest anders interpreteert dan
Van den Bergh dat deed? Dat hoeft niet. Het is eerder een terminologische
kwestie. Van den Bergh heeft waarschijnlijk het oog op een voorschrift
dat zich blijkens de wijze van afkondiging aandient als wet. Tot op zekere
hoogte, zo kan uit de overweging worden afgeleid, mag de rechter wel
treden in de beoordeling of het werkelijk een wet is. De rechter hoeft
immers de plaatsing in het Staatsblad niet voldoende te achten, maar kan
in de Handelingen nagaan of het voorstel naar het oordeel van de StatenGeneraal is aangenomen.
Verschillende auteurs hanteren niet alleen een terminologie die onlogisch
is doordat zij het nagaan of er sprake is van een wet aanduiden als formele
toetsing van de wet aan de Grondwet,61 maar hanteren tevens het met te
verdedigen uitgangspunt dat elke grondwettelijke norm met betrekking tot
de procedure voor dit onderzoek bepalend is.62 Immers, niet al deze
normen zijn constitutief, zoals blijkt uit de Grondwet. Daarin is bepaald,
zoals hierboven al is gebleken, dat een voorstel een wet wordt, zodra het
is aangenomen en bekrachtigd. Ook de Hoge Raad gaat hiervan uit, blijkens
zijn arrest van 1912 en het Van den Bergh-arrest. Immers, hij stelde zich
op het standpunt dat een zich blijkens de wijze van afkondiging als wet
aandienend voorschrift inderdaad kracht van wetheeft, wanneer aanneming

60 G. van den Bergh, a.w. (noot 48), p. 394. Vgl. D.J. Veegens in zijn noot onder het Van
den Bergh-arrest.

61 Zo G. van den Bergh, a.w. (noot 48), p. 392 e.v.
62
In zijn Beschouwingen over het Toetsingsrecht, NJB 26(1951), p. 423, meende G. van den
Bergh dat voor een formele toetsing moest worden nagegaan of de regels inderdaad een

geldende wet vormen overeenkomstig het dienaangaande (ten aanzien van de Wijze van
totstandkoming) in de Grondwet bepaalde.
De annotator, D.J. Veegens, bij het Van den Bergh-arrest, verstond onder het formele
toetsingsrecht: 'het onderzoek, of een regeling die het uiterlijk van een wet draagt, is
totstandgekomen met inachtneming van de procedure door de Grondwet voorgeschreven'.

Hij sprak ook van 'formele toetsing van wetten'.
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en goedkeuring hebben plaatsgevonden.63 De stelling van Hennekens dat
wanneer een wet niet op de juiste wijze tot stand is gekomen, de rechter
deze als 'non existent' kan aanmerken en daarom buiten beschouwing kan
laten, kan dan ook niet worden onderschreven.64
Hoe verwarrend de termen formele en materiele toetsing kunnen werken

-dereden waarom van het gebruik hiervan verder wordt afgezien- blijkt
nog eens uit de noot van Veegens onder het Van den Bergh-arrest waarin
hij stelt dat 'het onderzoek, of de wetgevende bevoegdheid door de daarvoor
aangewezen organen met inachtneming van alle gestelde regels is uitgeoefend, (...) ongemerkt [zou] kunnen overvloeien in een materitle toetsing,
b.v. bij de vraag, of voor het ter tafel liggende voorstel een gekwalificeerde
meerderheid was voorgeschreven (. ..)'.
Wanneer de rechter niet af zou hoeven gaan op het standpunt dat de StatenGeneraal zelf ten aanzien van de aanneming hebben ingenomen, dan zou
hij wellicht zelf een conclusie mogen trekken uit het gegeven aantal stemmen
voor en tegen. Daartoe zou hij ook moeten nagaan of het stuk een
onderwerp regelt waarvoor de Grondwet een gekwalificeerde meerderheid
voorschrijft. Op dit punt gaat het om de mhoud van het stuk, wat Veegens
65
kennelijk heeft bewogen dit een materitle toetsing te noemen.
De tekst van de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' en de toelichtende
stukken gaven zoals gezegd geen aanleiding tot het maken van een onderscheid tussen toetsing van de wijze vantotstandkoming endie van de inhoud
van de wet. Ook de Hoge Raad zag hiertoe geen reden. De bepaling stond
dus aan beide in de weg.
De rechter mag wel nagaan of een voorschrift dat zich blijkens de wijze
van afkondiging aandient als wet, werkelijk een wet is. Tot zover kan
worden ingestemd met het Van den Bergh-arrest.66 De Hoge Raad meent
echter uit de bedoeling van de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' af
te kunnen leiden dat de rechter een dergelijk voorschrift als wet moet
beschouwen wanneer het naar het oordeel van de Staten-Generaal is

63 Uit het feit dat hij aan de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' betekenis toekende waar
het betrof het onderzoek naar de aanneming door de Staten-Generaal, kan worden afgeleid
dat hij het aan de orde zijnde additionele artikel IV, sub 4 bepalend achtte voor de vraag
of er sprake was van een wet.
64

H.Ph.].A.M. Hennekens, De praktijk van toetsing van gemeentelijke regelgeving, Geschriften
van de Vereniging voor Administratief Recht XCVI, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen

aan den Rijn 1987, p. 95, noot 15.

65 Vgl. G.J.Th. Beelaerts van Blokland, a. w. (noot 4), p. 60
66 Volgens G. van den Bergh sluit de Grondwet slechts materiele toetsing uit, a.w. (noot 48),
p. 395 e.v.
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aangenomen en wanneer het is goedgekeurd.67 Deze gevolgtrekking kan
zomin de redactie van de bepaling als de
niet overtuigen.68 Niets
wijst
erop dat de bepaling een rol speelt waar het
toelichtende stukken
betreft de vraag 6f er sprake is van een wet. 69
Dit neemt niet weg dat wellicht andere redenen, bij voorbeeld gelegen
in de bewijsproblematiek, zouden kunnen bestaan om het standpunt van
de Staten-Generaal te respecteren. De vraag hiernaar wordt buiten
beschouwing gelaten, echter niet zonder de kanttekening dat niet valt in
te zien waarom het oordeel van de Staten-Generaal dat het voorstel is
aangenomen doorslaggevend is wanneer uit de Handelingen anderzijds blijkt
dat niet de vereiste meerderheid van stemmen bestond.
-

-

2.3.6

Grondwetsconforme interpretatie van wetgeving

De bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' stond er niet aan in de weg
dat de rechter een wet intel'preteerde in het licht van de Grondwet. Het
arrest van de Hoge Raad van 19 februari 1858, W. 1936 geeft in samenhang
met het hierboven reeds aangehaalde arrest van 28 februari 1868, W. 2995
een aardig voorbeeld.
In eerstgenoemde zaak was het volgende aan de orde.70 Op last van het
bestuur van de uiterwaardenpolder van Druten was een hoeveelheid aarde
van twee percelen weiland van J. van der Wielen weggehaald. Volgens
Van der Wielen was er sprake van een onrechtmatige daad, hoofdzakelijk
omdat de aardhaling had plaatsgevonden zonder inachtneming van de
wettelijke voorschriften, namelijk zonder te voldoen aan het bij Onteigeningswet van 1851 (de wet van 28 augustus 1851, Stb. 125) voorgeschrevene
omtrent de voorafgaande schadeloosstelling. Het bestuur van de polder
meende echter dat Van der Wielen geen aanspraak had op voorafgaande
schadeloosstelling omdat de artikelen 65 tot en met 67 van de wet van 1851
in casu niet van toepassing zouden zijn. In die artikelen regelde de wetgever
de onteigening van grondspecie ten behoeve van vestingbouw, de aanleg,
het herstel of onderhoud van dijken. Volgens het bestuur vielen de gronden

67 De huidige Grondwet spreekt in artikel 87 van bekrachtiging in plaats van goedkeuring.
68 Vgl. G. van den Bergh in zijn kritiek op het arrest, a.w. (noot 48), p 396-398.
69

In het privaatrecht wordt wel eens het onderscheid tussen non-existentie en nietigheid gemaakt.
Het begrip non-existent laat zich moeilijk hanteren. Het spreken van een non-existente wet
bijvoorbeeld is een contradictio in terminis. Men kan beter aanduiden dat er geen wet is.
Dit gegeven laat zich onderscheiden van een wet die verbindende kracht mist.
70 Zie Rb. Nijmegen 26 februari 1856, W. 1749.

46

De positiefrechtelijke betekenis van artikel 120 Grond;vet

van Van der Wielen juist onder artikel 68. Dit artikel luidde: 'De artt. 65
tot en met 67 zijn niet toepasselijk ingeval de specie wordt genomen van
gronden, waarop de verpligting tot levering tegen of zonder vergoeding
mogt rusten'. Op de gronden van Van der Wielen rustte volgens het bestuur
de verplichting om aarde te leveren krachtens de bij de wet van 9 oktober
1841 op de heemraadschappen en bij het Gelderse polderreglement aan
het polderbestuur verleende bevoegdheid om tot herstel van dijken of kaden
aarde te halen.
In hoger beroep overwoog het Hofl dat de bij de wet van 9 oktober
1841 toegekende bevoegdheid tot aardhaling was vervallen door artikel
147 Gw en de artikelen 65 tot 67 van de wet van 28 augustus 1851, Stb.
125. Voor wat betreft artikel 68 overwoog het Hof dat het bestuur in
gebreke was gebleven te bewijzen dat op de gronden werkelijk de bedoelde
verplichting rustte. Immers, zo stelde het Hof, het bestuur heeft zonder
zich te beroepen op een overeenkomst of bijzondere rechtstitel enkel ten
bewijze aangevoerd dat de verplichting zou voortvloeien uit kracht der wet
en uit hoofde van een stellig algemeen bekend gebruik, dit terwijl de
betreffende bepalingen van de wet van 1841 en het polderreglement door
artikel 147 Gw en de wet van 1851 zijn vervallen en een vroeger bestaand
hebbend gebruik geen recht of verplichting kan doen ontstaan 'ten ware
de wet hierop mogt verwijzen' hetgeen in casu Iliet het geval is.
Het middel van cassatie kwam op tegen de beslissing van het Hof in de woorden van het cassatiemiddel - dat het recht van de dijkbesturen
tot aardhaling zou zijn vervallen en dat artikel 68 zou moeten worden
beperkt tot die gronden waarop de verplichting tot aardlevering rustte
krachtens vroegere overeenkomsten. De Hoge Raad overwoog:
'dat het al- of niet-gegronde van dit middel eeniglijk afhangt van den zin van
art. 68 der laatstgenoemde wet, of namelijk de daarin vervatte uitzondering
behoort te worden beperkt tot de verpligting tot aardlevering krachtens eene
vroegere overeenkomst, dan weI mede omvat het geval dat die verpligting berust
op een reglement;

(...), dat de wet van den 28 Aug. 1851 (Stbl. no 125) strekt tot regeling
der onteigening ten algemeenen nutte, in overeenstemming met art. 147
Grondwet, en derhalve in den geest van dat artikel behoort te worden uitgelegd;
dat daarbij als beginsel is aangenomen onteigening ten algemeenen nutte tegen
voorafgaande schadeloosstelling, en als 66nige uitzonderingen daarop zijn
toegelaten oorlog, brand en watersnood; en dat, hoe mim dit laatste ook moge
worden opgevat, en dan ook is opgevat bij art. 73 der aangehaalde wet,

71

Hof Gelderland
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januari 1857, W. 1828.
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daaronder echter niet kan zijn begrepen het geval dat zoodanig ongeval zelfs
in de verte niet dreigt;

(...) dat bij artt. 65 tot 67 der wet van den 28 Aug. 1851 (Stbl. no 125)
dit beginsel van voorafgaande schadeloosstelling is toegepast op de onteigening
van specien tot den aanleg, het herstel of het onderhoud van dijken, en dat de
66nige bij art. 68 aangenomen uitzondering moet wordenuitgelegdovereenkomstig art. 147 der Grondwet;
(...) dat deze strekking der wet van den 28 Aug. 1851 (Stbl. no 125) uit
de geschiedenis harer daarstelling duidelijk blijkt; en dat eene andere uitlegging
der in art. 68 vervatte uitzondering den in den voorafgaande artikelen vervatten
regel geheel zoude omverwerpen;'

De Hoge Raad concludeerde dat artikel 68 door het Hof terecht was beperkt
tot het geval van een op overeenkomst berustende verplichting.

De wetgever legde hetoordeel vande rechter naast zich neer. Hij vaardigde
een wet uit, de wet van 1 juni 1861, Stb. 54, ter verduidelijking van artikel
68 van de Onteigeningswet. De door de Hoge Raad als ongrondwettig aangemerkte interpretatie van artikel 68 - de interpretatie die de in de
zou
voorafgaande artikelen vervatte regel en daarmee dus artikel 147 Gw
omverwerpen- werd nu uitdrukkelijk in de wet vastgelegd.72 Vervolgens
werd de Hoge Raad in 1868 met deze wet geconfronteerd.

De Hoge Raad overwoog:
'(...) dat, na de uitvaardiging der wet ter verduidelijking, de verduidelijkte wet
behoort te worden opgevat in den daaraan nader toegekenden zin, en dat alleen
dan het tegendeel zoude behooren te worden aangenomen, wanneer die latere
wet, naar den bewering van den eischer, zoude moeten worden beschouwd als
niet verbindend'.

Wat de Hoge Raad overwoog naar aanleiding van de vraag of de wet van
1 juni 1861, Stb. 54 ter verduidelijking van artikel 68 in strijd was met
artikel 147 Gw, is hierboven, zie § 2.3.3, al vermeld. De Hoge Raad achtte
het ingevolge de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' niet mogelijk tot
toetsing over te gaan. Blijkens zijn eerder arrest moest hij echter van de
ongrondwettigheid van de wet overtuigd zijn.

72
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Een tweede voorbeeld van een grondwetsconforme interpretatie van de wet
geeft het arrest van de Hoge Raad van 23 december 1864, W. 2652.
De Hoge Raad overwoog:
'dat de toekenning van schadevergoeding voor de daarstelling van nieuwe, in
de plaats der onteigende aan te leggen, verdedigingswerken niet is in strijd met
de aangehaalde artt. 40 en 41 der onteigeningswet; dat immers bij die wet
kennelijk is aangenomen het beginsel eener volledige schadevergoeding voor

alles wat is een regtstreeksch en noodzakelijk gevolg der onteigening; dat
derhalve daarbij is toegekend vergoeding van alle zoodanige schade, tenzij zij
uitdrukkelijk is uitgezonderd, en dat deze uitlegging dier wet wordt gevorderd
door art. 147 der Grondwet, hetwelk bij onteigening vordert voorafgaande
schadeloosstelling;
(...), dat bij gevolg art. 38 en volg., daaronder begrepen de aangehaalde
artt. 40 en 41 der onteigeningswet, wel bevatten regels, doch niet de Mnige,
die alleen en uitsluitend den regter bij de waardering der schade moeten teiden;
en dat alzoo de beklaagde beslissing en de daarbij toegekende schadevergoeding
niet is in strijd met beide artikelen, als zijnde beide geheel vreemd aan het

onderwerpelijk geval.'

Wijting meent dat de Hoge Raad 'het wettelijk enge stelsel van schadevergoedingsrecht - te vuur en te zwaard door Thorbecke verdedigd en in
de wet gebracht -' aan de Grondwet toetste.73 Strikt genomen is er echter
geen sprake van toetsing van de wet aan de Grondwet. Niet uit het oog
moet worden verloren dat de betekenis die aan de wet moest worden
gegeven, werd vastgesteld. Dit is, afhankelijk van de gehanteerde definitie

van toetsing, toetsing als interpretatie en confrontatie of toetsing als
confrontatie, zie § 1.3.3, slechts een onderdeel van de toetsing van de wet
aan de Grondwet of een voorvraag. Een punt van overeenkomst tussen
toetsing van de wet aan de Grondwet en een grondwetsconforme interpretatie
van de wet betreft de interpretatie van de Grondwet.74 Bovendien impliceert
een grondwetsconforme interpretatie van de wet, dat de rechter de aldus
geYnterpreteerde wet niet in strijd acht met de Grondwet.
Wanneer met Wijting moet worden aangenomen dat de wet oorspronkelijk uitging van een eng stelsel van schadevergoedingsrecht en de Hoge
Raad dus met een (grammaticale en) wetshistorische interpretatie tot een
andere betekenis van de wet zou zijn gekomen, betekent de grondwetscon-

73 W. Wijting, Hoger Beroep in onteigeningszaken, Bouwrecht 24(1987), p. 422, 423.
74
'

Ook wanneer toetsing in de zin van confrontatie wordt gebruikt, de interpretatie wordt dan
namelijk verondersteld.
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forme interpretatie van de wet een modificatie van de wet (zie hierover
§ 4.6.9).

In zijn arrest van 5 mei 1959, NJ 1959, 361 wees de Hoge Raad grondwetsconforme interpretatie als zodanig niet af, maar zag hij in de Grondwet
geen aanleiding een bepaling in de Drankwet in de door requirant gewenste
zin uit te leggen.
Een dansleraar was veroordeeld ter zake van 'het in een aanhorigheid van
een voor het publiek toegankelijke lokaliteit, waarvoor een vergunning is
verleend, zonder toestemming van de burgemeester gelegenheid tot dansen
in strikt
geven'. In cassatie werd aangevoerd dat het geven van danslessen
als
bedoeld
besloten kring niet oplevert het 'gelegenheid geven tot dansen',
in artikel 56 eerste lid, onder b Drankwet, omdat deze bepaling anders in
strijd zou zijn met artikel 208, tweede lid Gw. Aangevoerd werd dus niet
dat artikel 56, eerste lid, onder b Drankwet in strijd is met artikel 208,
tweede lid Gw.75 Een dergelijk betoog zou afstuiten op de bepaling 'De
wetten zijn onschendbaar:
De Rechtbank had overwogen dat de raadsman van de verdachte zelf
terecht - meende dat de door de Grondwet gewaarborgde vrijheid van
onderwijs zich er niet tegen verzet dat de wetgever voorschriften kan geven
betreffende de plaatsen waar dansonderricht mag worden gegeven. Maar
dan viel, aldus de Rechtbank, ook niet in te zien waarom de door de
raadsman gewraakte opvatting omtrent de betekenis van de bepaling van
de Drankwet, namelijk dat deze indirect een voorschrift als bedoeld inhoudt,
wel strijd met de Grondwet zou opleveren.
Volgens de Hoge Raad had de Rechtbank terecht aangenomen dat artikel
208, tweede lid Gw geen reden geeft artikel 56, eerste lid onder b in de
gewenste zin uit te leggen, nu de door de grondwettelijke bepaling
gewaarborgde vrijheid van onderwijs niet meebrengt, dat het de wetgever
niet vrij zou staan het geven van onderwijs op bepaalde plaatsen uit hoofde
van zedelijkheidsbelangen van de toestemming van de burgemeester

afhankelijk te stellen.

75 Anders H.L.C. Hermans, De Hoge Raad en het onderwijsrecht, in: Recht doen door
welgeving, opstellen over wetgevingsvraagstukken aangeboden aan mr. E.M.H. Hirsch Ballin

door de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde van de faculteit der
rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Brabant, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle
1990, p. 246.
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een toetsing van de wet aan de
Grondwet. Wel wordt er een uitleg gegeven van artikel 208, tweede lid
Gw.76 Bovendien impliceert het oordeel van de Hoge Raad dat hij artikel
56, eerste lid onder b Drankwet in de uitleg daaraan door de rechtbank
gegeven niet in strijd acht met artikel 208, tweede lid Gw.

Ook hier is er dus geen sprake van

2.4

De

2.4.1

Grondwetsgeschiedenis

positiefrechtelijke betekenis

van

artikel 120

Grondwet

Het huidige artikel 120 Gw werd bij de algehele grondwetsherziening als
artikel 6.8 in het wetsontwerp betreffende de justitie voorgesteld: 'De rechter
treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en
77

verdragen'.

In de memorie van toelichting stelde de regering dat 'evenals in de
huidige Grondwet (artikel 131, tweede lid) rechterlijke toetsing van de
grondwettigheid van wetten uitgesloten [blijft]'. Gezien het feit dat zodanige
toetsing steeds door de verschillende kabinett n was afgewezen, volstond
de regering met de verklaring dat ze het stand unt en de argumentatie van
eerdere kabinetten inzake de rechterlijke bevoegdheid wetten aan de
78
Grondwet te toetsen, onderschreef (zie hierover § 3.3) .
De redactie van de bepaling kwam overeen met die van artikel 90 van
de ontwerp-grondwet van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet
en de Kieswet en met die van artikel 78, eerste lid van de Proeve. De
Proeve had opgemerkt dat met een bepaling waarin de grondwettigheid
van de wet aan het oordeel van de rechter is onttrokken, een opening is
gemaakt voor de rechter om zich te begeven in de beoordeling van het
algemene rechtskarakter van de wet.79 De regering reageerde hierop in
de memorie van toelichting met de opmerking dat met de veranderde
redactie niet werd beoogd de rechter de bevoegdheid te geven de wet te
In het midden kan blijven of die uitleg hierin bestaat dat de vrijheid van onderwijs redelijk
moet worden uitgelegd, dat artikel 208 Gw redelijk moet worden toegepast of beperkingen
toestaat.
77 In de memorie van toelichting tekende de regering hierbij aan dat de norm eveneens geldt
voor de administratieve beroepsorganen, Kamerstukken II 1979/80, 16 162, nr. 3, p. 20.
Deze problematiek wordt verder buiten beschouwing gelaten. De aandacht gaat uit naar de
betekenis voor de rechter.
76

78 Kamerstukken II 1979/80, 16 162, nr. 3, p. 4.
79 A.w. (noot 51), p. 180. Voor een toelichting op de status van de Proeve van een nieuwe
grondwet, zie § 3.3.1.
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onderzoeken op overeenstemming met algemene rechtsbeginselen en de
wet eventueel uit dien hoofde buiten toepassing te laten. Ze kon ook niet
inzien dat dit uit de redactie zou zijn te lezen. Algemene rechtsbeginselen,
zo stelde ze, kunnen wel de interpretatie van de wet beinvloeden. 80
De leden van de CDA-fractie vroegen zich in het voorlopig verslag
af of het aan de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' ten grondslag
liggende beginsel afdoende is uitgedrukt in artikel 6.8. De leden van de
fractie van D'66 stelden de vraag of niet buiten twijfel moest worden gesteld
dat de rechter bevoegd is 'een dwingend wetsvoorschrift in een concreet
geval buiten toepassing te laten wanneer het belang van een goede rechtspleging zulks vordert'. De passage in de memorie van toelichting waarin de
regering reageerde op de opmerking in de Proeve zou hiertoe moeten
worden herroepen. 81
De vraag van de CDA-fractie beantwoordde de regering in de memorie
van antwoord als volgt. In de voorgestelde redactie komt duidelijk tot
uitdrukking een verbod aan de rechter om de grondwettigheid van wetten
te onderzoeken. Dit is zelfs pregnanter weergegeven dan door de woorden
'De wetten zijn onschendbaar'. 'Het artikel staat niet toe dat de rechter
zich begeeft in de beoordeling van het algemene rechtskarakter van een
wet'. In antwoord op de vraag van de fractie van D'66 stelde de regering
geen aanleiding te zien tot het herroepen van bedoelde passage. Ze

vervolgde:
'

Het behoort tot het normale proces van rechtsvinding dat de rechter in een
hem voorgelegd geval nagaat of een wettelijk voorschrift dient te worden
toegepast. Toepassing kan achterwege blijven omdat hetbetreffende voorschrift

strijdig is met een in de wet of in

een verdrag geformuleerd algemeen
rechtsbeginsel. In deze gevallen is er sprake van een toetsing die buiten artikel
6.8 omgaat. In dit artikel gaat het uitsluitend om het verbod te treden in de
beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen. Het buiten
toepassing laten van een wetsvoorschrift mag niet geschieden op de grond, dat
de rechter uitspreekt dat de wet ongrondwettig is. Daartegen wordt de formele
wet beschermd door artikel 6.8. '82

80 Kamerstukken II 1979/80, 16 162, nr. 3, p. 21. De regering reageerde conform hetgeen
de Staatscommissie ten aanzien van die opmerking van de Proeve had gesteld. Eindrappon
van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, Staamitgeverij, 's-

Gravenhage 1971, p. 274.
81 Kamerstukken Il 1980/81, 16 162, nr. 6, p. 13.
82 Kamerstukken II 1980/81, 16 162, nr. 8, p. 22-23.
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De leden van de CDA-fractie waren blijkens het eindverslag niet overtuigd
van de noodzaak het grondwettelijk voorschrift pregnanter weer te geven.
De tekst van de voorgestelde bepaling laat iets toe dat de bepaling 'De
wetten zijn onschendbaar' uitsluit, namelijk de toetsing van de wet aan het
recht.83

In de nom naar aanleiding van het eindverslag bleefde regering bij haar
keuze voorde voorgestelde redactie, omdatdeze eenduidelijker voorschrift
aan de rechter geeft dan de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar.' De
werkelijke bedoeling van de bepaling wordt beter weergegeven. 'Naar de
bedoeling van de grondwetgever van 1848 heeft het voorschrift de strekking,
buiten twijfel te stellen dat de beslissing van de vraag of de inhoud van
de wet al of niet met de Grondwet overeenstemt, alleen aan de wetgever

toekomt'.84
De regering had eerder in de memorie van toelichting ten aanzien van
de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' uit het Van den Bergh-arrest
afgeleid dat deze zowel de procedure van totstandkoming als de inhoud
van de wet betrof.85 In het licht hiervan is het opvallend dat juist de door

Buijs weergegeven strekking van de bepaling wordt86 aangehaald. Bij Buijs
is deze immers beperkt tot de inhoud van de wet.
Aande vervanging van de formulering 'De wetten zijn onschendbaar'

dient - zo vervolgde de regering - geen andere betekenis te worden toegekend, met name niet de betekenis dat er een opening is voor de toetsing
door de rechter van de wet aan het recht. Wel kunnen algemene rechtsbeginselen de interpretatie (en dientengevolge de toepassing) van de wet beinvloeden. Dat is niet verboden onder de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar'
en ook niet onder het voorgestelde artikel.87
Bij de mondelinge behandeling stelde de CDA-fractie dat de tekst van
art. 6.8 de beoordeling van het algemene rechtskarakter van de wet niet
uitsluit en ook niet behoort uit te sluiten.88 Regeringscommissaris Simons
meende dat artikel 6.8 zich met uitlaat over de toetsing van de wet aan het
recht. Het gaat te ver daaruit af te leiden dat de rechter die bevoegdheid
heeft. Algemene rechtsbeginselenhebben werking voor de interpretatie van
Kamerstukken II 1980/81, 16 162, nr. 10, p. 3.
Kamerstukken II 1980/81, 16 162, nr. 11, p. 4-5.
Kamerstukken II 1979/80, 16 162. nr. 3, p. 20.
Hiermee is niet gezegd dat Buijs toetsing van de wijze van totstandkoming van de wet aan
de Grondwet mogelijk achtte. M.G. Boekhorst meent dat volgens Buijs 'formele toetsing'
is toegestaan, a.w. (noot 4), p. 473. Dat kan echter slechts via een a contrario-redenering
worden afgeleid.
87 Kamerstukken II 1980/81, 16 162, nr. 11, p. 5.
88 Handelingen II 1980/81, p. 3255.

83
84
85
86
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de wet. 'Dan kunnen zich gevallen voordoen - uitzonderingsgevallen waarin zelfs een wetsbepaling op grond van algemene rechtsbeginselen door
de rechter geacht wordt buiten toepassing te moeten blijven.' Dat geldt voor
de huidige situatie en dat zal ook gelden voor het nieuwe artikel, stelde
89
regeringscommissaris Simons.

Uit de behandeling kan worden afgeleid dat de grondwetgever met artikel

120 Gw heeft bedoeld de rechter te verbieden de grondwettigheid van een
wet te onderzoeken. In de memorie van toelichting werd de problematiek
van de rechterlijke beoordeling van de grondwettigheid van wetten
verduidelijkt aan de hand van de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar',
waarvan de strekking volgens de regering met name was omlijnd in het
Van den Bergh-arrest. Uit het arrest leidde de regering af dat de bepaling
zowel de procedure van totstandkoming als de inhoud van de wet betrof.
Aangenomen mag dan ook worden dat met artikel 120 Gw is bedoeld het
beoordelen van zowel de wijze van totstandkoming als de inhoud van de
wet te verbieden.
De vraag die naar aanleiding van de tekst van en de toelichtende stukken
bij de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' kon rijzen, te weten of de
bepaling naar de bedoeling van de grondwetgever in de weg stond aan een
bindende beoordeling of slechts aan het consequenties verbinden aan het
oordeel dat de wet in strijd is met de Grondwet, doet zich hier niet voor.
Dat in de memorie van antwoord werd gesteld dat een wetsbepaling niet
buiten toepassing mag wordengelaten op de grond, datde rechteruitspreekt
dat de wet ongrondwettig is omdat de wet daartegen wordt beschermd door
artikel 6.8, doet hieraan niets af. Immers, de regering zette in antwoord
op een vraag de problematiek van artikel 6.8 af tegen de 'contra legem'werking van fundamentele rechtsbeginselen (zie hierover § 2.4.9). Juist
omdat artikel 6.8 naar de bedoeling van de grondwetgever in de weg staat
aan een bindend onderzoek, kan de rechter niet tot het bindend oordeel
komen dat de wet ongrondwettig is en kan de bepaling dus niet op die grond
buiten toepassing worden gelaten. Nu het voor de regering duidelijk was
dat de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' in de weg stond aan een

89 Handelingen
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bindende beoordeling,w kon zij stellen dat de veranderde redactie dit beter

uitdrukte.
De vraag of de bepaling naar de bedoeling van de grondwetgever elk
onderzoek naar de verenigbaarheid van wetten met de Grondwet verbiedt,
moet ontkennend worden beantwoord. Het verbod is beperkt tot een
bindendebeoordeling. Heringa stelde een vergelijkbare -maar nietgelijke
- vraag aan de orde: de vraag 'of artikel 120 Grondwet niet ook het enkel
uitspreken van de strijd van een wet met een algemeen rechtsbeginsel of
met de Grondwet verbiedf:1 Volgens hem was de regering niet erg helder.
De regering heeft zich echter niet uitdrukkelijk gebogen over het onderscheid
tussen elk onderzoek en een bindend onderzoek, of over het onderscheid
dat Heringa maakt tussen het enkel uitspreken van de strijd en een op een
uitspraak over de strijdigheid 'gebaseerde beslissing over de rechtskracht
van de wet'. Aan de door de regering in de toelichtende stukken gehanteerde
terminologie moet dan ook geen doorslaggevende betekenis worden
toegekend, wat echter door Heringa wel wordt gedaan. Dat de beslissing
van de grondwettigheidsvraag alleen aan de wetgever toekomt, zou bij
voorbeeld volgens hem erop wijzen dat'de kanttekening in een rechterlijke
uitspraak over de strijdigheid van een wet met Grondwet of algemene
rechtsbeginselen toelaatbaar is, maar eendaarop gebaseerde beslissing over
de rechtskracht van die wet niet.'92 Echter, niet uit het oog moet worden
verloren dat de betekenis van de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar'
zoals bij Buijs verwoord, door de regering wordt aangehaald. De nadruk
moet niet op het woord 'beslissing' maar op het woord 'alleen' worden
gelegd. Zelfs wanneer de regering alleen zou hebben gesproken van een
verbod de grondwettigheid van een wet te onderzoeken, dan nog zou hieraan
niet de conclusie kunnen worden verbonden dat beoogd werd elk onderzoek
of, in de formulering van Heringa, het enkel uitspreken van de strijd te
verbieden. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de grondwetgever
niet direct het oog had op situaties zoals die zich later in het Harmonisatiewet-arrest zouden voordoen. De bepaling is niet met het oog op dergelijke

90 In Kamerstukken I 1976/77, 13 872, 13 873, nr. 55b, p. 15 stelde de regering dat het
mogelijk is dat de rechter bij de toetsing van een algemene maatregel van bestuur aan de
Grondwet zich tevens verdiept in het met de Grondwet verenigbaar zijn van de wet waarop
de algemene maatregel van bestuur berust. De rechter mag echter niet uitspreken dat de
wet ongrondwettig is. Daartegen wordt de wet beschermd door de bepaling ' De wetten zijn
onschendbaar'.
91 A.W. Heringa, Constitutionele schijnbewegingen, in: A.W. Heringa, N. Verheij (red.),
Publiekrechteli/ke bewegingen, Kluwer, Deventer 1990, p. 68-69.

92 A.W. Heringa, a.w. (noot 91), p. 68-69.
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situaties vastgesteld. Een aanwijzing hiervoor is dat de bepaling volgens
de regering beter de bedoeling van de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' weergeeft. Gebleken is, zie § 2.3.4, dat de grondwetgever in 1848
niet het oog op een niet binden(le beoordeling heeft gehad. Dit alles neemt
niet weg dat men ook tegen een met bindende beoordeling door de rechter
bezwaar zou kunnen hebben. En dat was ook het geval, gezien de
behandeling van de bij de voorbereiding van de algehele grondwetsherziening gedane suggesties waarin de rechter beoordelingsmacht had maar
beslissingsmacht aan hem werd onthouden.

Een van die suggesties was afkomstig van de Hoge Raad. Om strijd van
de wet met de Grondwet zoveel mogelijk te voorkomen, zou kunnen worden
gedacht aan een verplichting voor de regering om over een wetsvoorstel
ten aanzien waarvan twijfel rijst omtrent de verenigbaarheid met de
grondwettelijk gewaarborgde grondrechten advies te vragen aan de Hoge
Raad en aan de Raad van State, wanneer deze laatste zijn standpunt nog
niet uitdrukkelijk heeft kenbaar gemaakt.93
De Staatscommissie wees in haar eindrapport het voorstel van de Hoge
Raad af. In haar motivering ging ze afzonderlijk in op advisering door de
Hoge Raad en advisering door de Raad van State. Advisering door de Hoge
Raad over de grondwettigheid van wetsontwerpen levert - aldus de
Staatscommissie - gevaar op voor de onbevangenheid van de rechter bij
een latere toetsing van een lagere regeling. De Raad van State buigt zich
al over de grondwettigheid bij de advisering over een wetsontwerp.
Bovendien is de mogelijkheid om een tweede advies te vragen niet uitgesloten.94

Het kabinet-De Jong merkte in de memorie van toelichting bij het
wetsontwerp 11051 opdat ook zonder specifieke regeling adviezenkunnen
worden gevraagd. Net als de Staatscommissie wees de regering erop dat
het vragen van een tweede advies aan de Raad van State ook nu al mogelijk
is. Overigens - zo stelde de regering ten aanzien van advisering door de
Hoge Raad - kan ook een dergelijke opzet de betrokkenheid van de rechter
in politieke controverses niet voorkomen. Daarnaast wees ze op het gevaar
voor de vrijheid van oordelen bij een latere toetsing van lagere regelgeVing. 95

93

H.Th.J.F. van Maarseveen (red.), Adviezen vanpolitieke en maaischappeli/ke organen over
vernieuwing van grondwet en kieswer (augustus 1969 - januari 1970),Staalsuitgeverij, 'sGravenhage 1970, Documentatiereeks Naar een nieuwe grondwet?, decl 4, p. 66.

94 A.w. (noot 80), p. 252.
95 Bijlagen Handelingen II 1970/71, 11 051, nr. 3, p. 8.
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Hetkabinet-Den Uyl onderschreefhetdoorhet kabinet-De Jong terzake
ingenomen standpunt. Bovendien werd aangevoerd dat een dergelijke advisering niet pastbij de taak van een rechterlijke instantie een concreet rechtsgeschil te beslissen. 96
De tweede suggestie waarin de rechter beoordelingsmacht had maar
beslissingsmacht aan hem werd onthouden, werd door Van Mierlo gedaan.
Bij de behandeling van de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid in
de plenaire vergadering van de Tweede Kamer gaf Van Mierlo de regering
de volgende variant in overweging: een verplichting voor de kamer en de
regering tot een herbezinning op de wet of de Grondwet binnen een bepaalde
termijn wanneer de hoogste rechter op een bepaalde voorgeschreven wijze
signaleert dat de wet evident in strijd is met een grondrecht of in de praktijk
bij toepassing voortdurend leidt tot strijd met een grondrecht. Kamer en
regering zouden een discussie over de betekenis van die uitspraak moeten
houden. De kamer zou volledig haar eigen verantwoordelijkheid ten aanzien
97
van de interpretatie van de Grondwet behouden.
Minister De Gaay Fortman wees deze variant af omdat daartegen
dezelfde bezwaren gelden als tegen het 'eigenlijke toetsingsrecht', onder
meer het gevaar van betrokkenheid van de rechter in politieke strijdvragen.
Bovendien strookt het ontbreken van bindende rechtskracht aan het oordeel
van de Hoge Raad niet met de functie van rechtspraak.98
In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende de
klassieke grondrechten wees het kabinet-Den Uyl de variant Van Mierlo
af. De vraag rijst - zo stelde de regering - of in het verleden zoveel
gevallen van ongrondwettigheid zijn gebleken dat er aanleiding zou zijn
een dergelijk middel in te voeren. Naast de bezwaren welke reeds door
Minister De Gaay Fortman waren aangevoerd,w wees ze op het gevaar
van onbehagen tegenover de wetgever indien deze (herhaaldelijk) niet tot
wetswijziging zou overgaan, waardoor de burger kan gaan twijfelen aan
het gezag van de Hoge Raad en of de wetgever en aan de legitimiteit van
de aangevochten wetsbepaling. Bovendien wees ze in dit verband op de
waarborgen in het wetgevingsproces voor de bescherming van de burger
Brief vande Minister van Binnenlandse Zaken van 15 november 1974, Bijlagen Handelingen
II 1974/75, 12 944, nr. 15, p. 13-14.
97 Handelingen Il 1974/75, p. 2325, 2431.
98 Handelingen Il 1974/75, p. 2404.
99 Terecht wees de regering op een verschil tussen cassatie in het belang der wet waarbij de
96

uitspraak van de Hoge Raad geen rechtsgevolgen heeft voor het aan hem voorgelegde geval
en de variant Van Mierlo: ook in het kader van cassatie in het belang der wet geeft de Hoge
Raad een bindende beslissing, terwijl in de variant Van Mierlo de Hoge Raad de uiteindelijke
beslissing over de vraag wat geldend recht is, moet overdragen aan de wetgevende organen.

57

Hoofdstuk 2

tegen ongrondwettige wetgeving.m De Raad van State voegde aan deze
bezwaren nog toe dat het criterium 'evidente' strijd de rechter voor grote
moeilijkheden zal plaatsen en dat de toetsing alleen in het kader van een
beroep in cassatie kan worden verricht terwijl voor veel zaken beroep in
cassatie niet openstaat. 101
Naar aanleiding van vragen gesteld in het voorlopig verslag wees de
regering in de memorie van antwoord nogmaals op het bezwaar dat de
rechter in politieke strijdvragen betrokken raakt. 82
In de plenaire behandeling door de Tweede Kamer verdedigde Van
Mierlo de door hem voorgestelde toetsingsvariant onder betwisting van

de daartegen door de regering aangevoerde argumenten. Minister De Gaay

Fortman bleef bij zijn afwijzing. 103
De enkele beoordelingsmacht van de rechter ten aanzien van de vraag of
een wetsvoorstel, respectievelijk een wet verenigbaar is metde grondwettelijk gewaarborgde grondrechten, stuitte dus op weerstand. De varianten
werden immers niet alleen afgewezen op grond van argumenten welke direct
samen hingen met het concrete voorstel, maar ook op grond van een
argument van meer algemene aard, de betrokkenheid van de rechter in
politieke controverses.
Uit het feit dat bij de voorbereiding en ter gelegenheid van de grondwetsherziening van regeringswege argumenten zijn aangevoerd tegen een
bepaalde variant die werd voorgesteld in het kader van de discussie over
de vraag of moet worden overgegaan tot invoering van rechterlijke toetsing
van de wet aan de Grondwet, kan niets worden afgeleid over de bedoeling
van de bepaling waarin toetsing van de wet aan de Grondwet verboden is,
wat door Heringa echter wel wordt gedaan. Heringa zegt met zoveel
woorden: 'Echter, het in de Memorie van Toelichting bij het Hoofdstuk
Grondrechten genoemde bezwaar lijkt er toch toe te leiden dat niet beoogd
werd de rechter toe te staan zich uit te laten over de ongrondwettigheid
van wetten'.104 Dat bezwaar bestond tegen een dergelijke uitlating staat
buiten kijf. Het is echter een andere vraag of artikel 120 Gw naar de
bedoeling van de grondwetgever een dergelijke uitlating ook verbiedt.
Voor de uitleg van de bedoeling van artikel 120 Gw is het bezwaar
waaraan Heringa refereert, niet relevant. Het kader waarin het werd
100 Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 14.
101 Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 4, p. 57.
102 Kamerstukken II 1976/77, 13 872, nr. 7, p. 9.
103 Handelingen II 1976/77, p. 2000-2002, 2115.
104
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aangevoerd, maakt dit duidelijk. In de betreffende memorie van toelichting
ging de regering in op het voorstel van de staatscommissie tot invoering
van rechterlijke toetsing van de wet aan de klassieke grondrechten over
te gaan (zie hierover § 3.3) . Van dit door de regering genoemde 'eigenlijke
rechterlijke toetsingsrecht' werd onderscheiden de door Van Mierlo
voorgestelde zogenoemde 'toetsingsvariant'. Tegen deze variant werden,
zoals hierboven is gebleken, bezwaren aangevoerd. Het feit dat niet gewenst
werd geacht over te gaan tot invoering van hetgeen Van Mierlo had
voorgesteld, zegt niets over de bedoeling van artikel 120 Gw. De bedoeling
die de grondwetgever met artikel 120 Gw had, moet worden verklaard uit
de toelichtende stukken bij het wetsontwerp dat tot de bepaling heeft geleid.
Voor de hand ligt te veronderstellen dat de bepaling niet met het oog op
dergelijke gevallen is opgesteld. Het verbieden van een rechtens irrelevante

beoordeling ligt ook niet in de rede.
2.4.2

Literatuur

In de literatuur kwam voor wat betreft de betekenis van artikel 120 Gw
vooral de vraag aan de orde of de bepaling ook de toetsing van de wet aan
fundamentele rechtsbeginselen verbiedt, nu de bepaling deze niet met zoveel
woorden verbood. Die vraag werd verschillend beantwoord.
Kortmann leidde uit de grondwetsgeschiedenis af dat artikel 120 Gw
geen absoluut verbod behelst tot toetsing van de toepassing van de wet aan
algemene rechtsbeginselen. 'Dit betekent dat, indien de wet het orgaan dat
de wet moet toepassen geen keuzevrijheid laat, doch een bepaalde toepassing
105
dwingend voorschrijft, ook de wettelijke bepaling zelf wordt getoetst'.
Deze interpretatie kan niet overtuigen. Uit de stukken, vooral uit een door
Kortmann niet weergegeven passage uit de memorie van antwoord, blijkt
dat dit niet de bedoeling was; de memorie van antwoord stelt dat 'indien
artikel 6.8 kracht van wet zal hebben verkregen, (...) duidelijk [is] dat de
grondwetgever [cursivering MvH] heeft bepaald dat de rechter zich niet
in de hierboven bedoelde beoordeling Wit is de beoordeling van het
106
algemene rechtskarakter van een wet] mag begeven'.

105

C.A.J.M. Kortmann, De Grondwetsher·zieningen 1983 en 1987, tweede druk, Kluwer,

Deventer 1987, p. 334-335. In zijn boek Constitutioneel recht, a.w. (noot 45), p. 340 stelt
hij dat uit de grondwetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat toetsing van de (toepassing
van de) wet niet geheel werd uitgesloten.
106 Kamerstukken Il 1980/81, 16 162, nr. 8, p. 22. Herinnerd moet worden aan het feit dat
de regering onder de beoordeling van het algemene rechtskarakter van de wet verstond het
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NicolaY meende dat artikel 120 Gw de toetsing van de wet aan fundamentele rechtsbeginselen niet verbiedt.'07 Hij nam als uitgangspunt dat de
rechter een met het ongeschreven recht strijdig voorschrift buiten toepassing
moet laten. Slechts een expliciet verbod zou hieraan in de weg staan. Artikel
120 Gw behelst geen uitdrukkelijk verbod en ook de totstandkomingsgeschiedenis is niet duidelijk.'08 Ook Van der Vlies was van mening dat
109
toetsing van wetten aan rechtsbeginselen mogelijk is.
Mok, Van Kreveld, Van Buuren en Polak waren de mening toegedaan
dat de rechter de wet niet mag toetsen aan fundamentele rechtsbeginselen,
omdat de grondwetgever het geldende recht niet heeft willen veranderen. 110
Volgens Mok was het bovendien 'niet aannemelijk dat de rechter de
wet aan algemene rechtsbeginselen mag toetsen, op voorwaarde dat deze
niet in de Grondwet zijn opgenomen. Zodra dit laatste wel het geval is (bijv.
de codificatie van het gelijkheidsbeginsel in art. 1), zou niet meer getoetst
mogen worden, een absurde consequentie'.111 Van Buuren, die zich
aansloot bij Mok, stelde dat het ongerijmd zou zijn wanneer toetsing aan
in de Grondwet opgenomen rechtsbeginselen verboden is, maar toetsing
aan beginselen die de grondwetgever niet wilde codificeren w81 mogelijk

onderzoek op overeenstemming met algemene rechtsbeginselen, Kamerstukken Il 1979/80,

16 162, nr. 3, p. 21.
zijn oratie met een beroep op de tekst van de bepaling ook deze mening

107 E. A. Alkema was in

toegedaan: Een meerkeuzetoets, De rechter en de internationate rechtsorde, W .E.J. Tjeenk
Willink, Zwolle 1985, p. 5, 17. In Het Statuut of een statuut voor toetsing van de wet?,

Het vonnis van 11 augustus 1988 (KG 1988, 333), NJCM-Bulletin 13(1988), p. 615 laat

hij zich voorzichtiger uit.
108 P. Nicoldi, Het tandvlees van het recht. in: Recht op scherp, Beschouwingen over handhaving
van publiekrecht aangeboden aan Prof Mr. W. Duk, W. E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1984,
P. 7.

109 I.C. vander Wlies, Het wetsbegrip en beginselen van behoortijke regelgeving, (Het legaliteits-

beginsel), Vuga, 's-Gravenhage 1984, p. 71.
110 M.R. Mok, a.w. (noot 50), p. 55, §4.2.3. vanzijnconclusiebij het Harmonisatiewet-arrest.
Overigens lijkt Mok in de Duk-bundel uit te gaan van het begrip toetsing als consequenties
trekken uit een eenmaal vastgestelde strijdigheid; J.H. van Kreveld, Het verkleinen van de
juridische verschillen tussen beleidsregels en daarmee verwante wettelijk voorschriften, in:
A.W. Heringa e.a. (red.), Smatkundig Jaarboek 1985, Kobra, Amsterdam, p. 308; P. J.J.
van Buuren, Onrechimatige wetgeving. Preadvies Nederlandse Juristen-Vereniging, W. E.J .

Tjeenk Willink, Zwolle 1987, p. 55-56; J .E.M. Polak, Onrechtmatige weigeving. Preadvies
Nederlandse Juristen-Vereniging, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1987, p. 55-56; J.E.M.
Polak, Onrechtmatige weigeving, Preadvies Nederlandse Juristen-Vereniging. W.E.J. Tjeenk
Willink, Zwolle 1987, p. 122, Polak spreekt van een toetsing van de wet 'als zodanig'. F,H,
van der Burg meende dat wanneer de rechter de wet niet aan de Grondwet mag toetsen,
hij a fortiori de wet niet aan algemene rechtsbeginselen mag toetsen, zie zijn noot onder
Hof 's-Gravenhage 13 maart 1985. AB 1985.253.

111 M.R. Mok, a.w. (noot 50), p. 55-56.

60

De positiefrechtelijke betekenis van anikel 120 Grondwet

zou zijn: 12 In tegenstelling tot Van Buuren achtte Van Male het argument
niet overtuigend: 'Het keert zich tegen zichzelf: de wet in formele zin moet
krachtens artikel 94 wel getoetst worden aan rechtsbeginselen die in
verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties zijn neergelegd,
maar niet aan die beginselen die belangrijk genoeg zijn gevonden om in
de Grondwet uit te drukken?'.113 Echter, het enige dat hiermee wordt

gezegd is dat er in de Grondwet nog zo'n ongerijmdheid valt te bespeuren.

2.4.3 Jurisprudentie
De vraag of artikel 120 Gw ook een toetsing van de wet aan fundamentele
rechtsbeginselen verbiedt, is door het Hof's-Gravenhage inde WWV-zaak
tussen de FNV en de Staat der Nederlanden met een beroep op de
grondwetsgeschiedenis van artikel 120 Gw bevestigend beantwoord:
'Blijkens de toelichting op het wetsontwerp leidende tot het huidige art. 120
Gr.w. bestaat er voor de rechter geen ruimte voor het onderzoek naar de vraag
of een formele wet in overeenstemming is met algemene rechtsbeginselen en
voor een uit dien hoofde buiten toepassing laten van zodanige wet. Uit de
verdere wetsgeschiedenis van dat artikel - met name de nota naar aanleiding
van het eindverslag - valt niet af te leiden dat dit standpunt is verlaten'.

De President van de rechtbank 's-Gravenhage, wiens vonnis door het hof
werd vernietigd, had artikel 13, eerste lid, onder 1 van de Wet Werkloos114
heidsvoorziening getoetst aan het ongeschreven gelijkheidsbeginsel.

De Hoge Raad zag zich in het Landbouwvliegers-arrest115 gesteld
voor de vraag of algemeen verbindende voorschriften door de rechter kunnen
worden getoetst aan algemene rechtsbeginselen. Hij overwoog 'dat geen
112 P.J.J. van Buuren, a.w. (noot 110), p. 56.
113 R. M. van Male, Harmonisatiewet - Toetsing van wetgeving (LSVB-Staat), AA 37(1988),
p. 783.

114 Pres.Rb. 's-Gravenhage 17 januari 1985, NJ 1985,262. Hof's-Gravenhage 13 maart 1985,
NJ 1985, 263, AB 1985, 253 m.nt. F.H. van der Burg. Overigens was dezelfde President,
mr. Wijnholt, twee jaar eerder de mening toegedaan dat de bepaling 'De wetten zijn
onschendbaar' de rechter wel verbiedt te beoordelen of een wet tot stand is gekomen in strijd

met ongeschreven rechtsbeginselen; Pres.Rb. 's-Gravenhage 5 januari 1983, KG 1983, 39.
Volgens C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 45), p. 341, noot 236 leest het Hof in artikel 120
Gw ook een verbod voor de rechter om de wetgever een opdracht tot wetgeving te geven.
Het Hof overweegt echter slechts dat de Grondwet aan de rechter niet de bevoegdheid geeft
om aan de wetgever een opdracht tot wetgeving te geven.
115 HR 16 mei 1986, NJ 1987, 251 m.nt. M. Scheltema, AB 1986, 574 m.nt. P.J.J. van Buuren,
AA 37(1988), p. 44-47 m.nt. E.M.H. Hirsch Ballin, RegelMaat 1(1986), p. 167 m.nt. I.C.
van der Vlies, Gst. 36(1986), nr. 6823.3 met hoofdartikel R.M. van Male.
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rechtsregel eraan in de weg staat dat de rechter een zodanig, niet door de
formele wetgever gegeven voorschrift onverbindend en in verband daarmee
de vaststelling en uitvoering daarvan onrechtmatig kan oordelen op de grond
dat sprake is van willekeur (...)'.
De annotator Van Buuren zag in deze overweging een duidelijke
aanwijzing voor de opvatting van de Hoge Raad dat toetsing van de wet
aan algemene rechtsbeginselen niet geoorloofd is: 16 De overweging kan
echter ook zo worden uitgelegd dat de Hoge Raad geen uitspraak wilde
doen over de toetsing van wetten aan fundamentele rechtsbeginselen. 117
In het Harmonisatiewet-arrestl 18 heeft de Hoge Raad, ondanks de
onduidelijkheid die in het Landbouwvliegers-arrest besloten lag, onder
verwijzing naar dat arrest beslist dat artikel 120 Gw ook de toetsing van
de wet aan fundamentele rechtsbeginselen verbiedt.119
Volgens Hirsch Ballin kon dit echter niet zonder meer uit het Landbouwvliegers-arrest worden afgeleid. Zelfs wanneer de zinsnede 'niet door de
formele wetgever gegeven' al wordt opgevat als een beperking van de in
het arrest aanvaarde toetsingsvorm, bestaat de mogelijkheid dat de Hoge
Raad voor wetten een andere vorm van toetsing aan ongeschreven recht
zou kunnen aanvaarden:

'voorstelbaar was geweest dat formele wetten weliswaar niet in algemene zin
onverbindend kunnen worden verklaard, zoals de in het Landbouwvliegersarrest
bedoelde andere wettelijke regelingen, noch de vaststelling daarvan als
onrechtmatige daad kan worden aangemerkt, maar dat zo'n formele wet w61
in concrete gevallen buiten toepassing kan worden gelaten omdat die toepassing
120
een norm van hoger ongeschreven recht zou schenden'.

116 Zie ook P.J.J. van Buuren, a.w. (noot 110), p. 56. Vgl. E.A. Alkema, a.w. (noot 107),
p. 615, I.C. van der Vlies in haar annotatie, RegelMaat 1(1986), p. 173, J.E.M. Polak,
a.w. (noot 110), p. 123. A-G Mok in zijn conclusie bij het Harmonisatiewet-arrest, § 4.2.4.
117 Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, De harmonisatiewet: onschendbaarheid van de wet en
schendbaarheid van het rechtszekerheidsbeginsel, AA 38(1989), p. 586.
118 Zie hoofdstuk 1, noot 1.
119 Onder verwijzing naar het Harmonisatiewet-arrest overwoog de Hoge Raad in zijn arrest
van 23 december 1992, BNB 1993, 104 dat de rechter niet bevoegd is een wet te toetsen
aan fundamentele rechtsbeginselen die nog geen uitdrukking hebben gevonden in een ieder
verbindende verdragsbepalingen. Vgl. voor deze formulering HR 21 maart 1990, BNB 1990,
179.

120 E. M.H. Hirsch Ballin, a.w. (noot 117), p. 586. Overigens wordt in de door Hirsch Ballin
bedoelde toetsingsvorm ook een oordeel gegeven over de verbindendheid van de wet, zij

het slechts met betrekking tot een concreet geval (zie hierover § 4.6.6).
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De motivering van zijn beslissing in het Harmonisatiewet-arrest is in zoverre
opvallend dat de Hoge Raad het niet laat bij de constatering dat uit de grondwetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat een toetsing van de wet aan
fundamentele rechtsbeginselen niet is toegelaten. Dit vormt samen met het
feit dat een ruim toetsingsverbod 'wezenlijk is voor de traditionele plaats
van de rechterlijke macht in ons staatsbestel' en het ontbreken van overeenstemming over de wenselijkheid daarin verandering te brengen, voor de
Hoge Raad slechts een kant van de medaille. Aan de andere kant zou
toetsing van de wet aan fundamentele rechtsbeginselen wel goed aansluiten
bij de rechtsontwikkeling inzake de toetsing van wetgeving aan fundamentele
rechten, gewaarborgd in de verdragen, de toetsing van andere algemeen
verbindende voorschriften aan fundamentele rechtsbeginselen en de aanvaarding in de rechtspraak 'dat strikte toepassing van de wet onder omstandigheden zozeer kan indruisen tegen fundamentele rechtsbeginselen dat zij
achterwege moet blijven'. De Hoge Raad wees uiteindelijk interpretatie
van artikel 120 Gw als niet in de weg staande aan toetsing van de wet aan
fundamentele rechtsbeginselen af, omdat hij de hem gestelde grenzen zou
overschrijden door in andere zin te beslissen.

Zag de Hoge Raad zich enerzijds genoodzaakt tot een interpretatie van
artikel 120 Gw in die zin dat het artikel ook betrekking heeft op fundamentele rechtsbeginselen, anderzijds sprak hij de strijd van de wet met het
rechtszekerheidsbeginsel uit.121 Kennelijk staat volgens de Hoge Raad
artikel 120 Gw niet in de weg aan rechterlijke oordeelsvorming als zodanig.122 De bezwaren welke bij de grondwetsherziening van 1983 zijn
aangevoerd tegen de variant Van Mierlo hebben de Hoge Raad niet
weerhouden van het doen van deze uitspraak.
Heringa stelt vast dat de Hoge Raad geen aandacht heeft besteed aan
de vraag of artikel 120 Gw niet ook het enkel uitspreken van de strijd
verbiedt.123 De Hoge Raad hoefde zich deze vraag echter niet te stellen,
wanneer hij ervan uitging - en terecht - dat artikel 120 Gw niet met het
oog op deze uitspraken is opgesteld.

121 Volgens de Hoge Raad is toetsing van de wet aan fundamentele rechtsbeginselen verboden.
Dat de Hoge Raad met het oog op in de wet neergelegd onrecht, een rechtsplicht aanneemt
zoals P. Nicolai meent, Beginselen van behoorlijk bestuur, Kluwer,
tot afwijken van de wet
Deventer 1990, p. 532 - is dan ook onwaarschijnlijk.
122 Anders R. L. Vucsdn, die meent dat artikel 120 Gw volgens de Hoge Raad betekent 'dat
de burgerlijke rechter een formele wet alleen niet onverbindend kan verklaren'; Bestuursrecht,
AA Katern 48, p 2266.
-

123

A.W. Heringa, a.w. (noot 91), p. 68.
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Volgens Heringa heeft de Hoge Raad met de enkele 'strijdigheidsverklaring' een stapje gezet in de richting van een stelsel van 'constitutionele
toetsing'. Het Bundesverfassungsgericht - zo stelt hij - heeft een
vergelijkbare bevoegdheid: met de Grondwet strijdige wetten kunnen
'verfassungswidrig' worden verklaard. 'Beide stelsels van twee uitersten
(geen toetsingsrecht/wel toetsingsrecht) naderen elkaar in het tussengebied'.124

Heringa gaat hiermee voorbij aan het meest essentiele verschil tussen
beide stelsels: het al dan niet bindend kunnen beoordelen van de wet op
verenigbaarheid met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen. Het
Nederlandse stelsel is op dit punt niet veranderd door de overweging van
de Hoge Raad dat de Harmonisatiewet in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. Overigens heeft de rechter al vaker in een overweging ten
overvloede zijn oordeel gegeven.125 Van een duidelijke tendens in deze
richting isechter geen sprake. Advocaat-Generaal Moltmaker, geinspireerd
door het Harmonisatiewet-arrest, stelde in zijn conclusie bij HR 23 december
1992, BNB 1993, 104126 een obiter dictum voor in die zin dat de Meststoffenwet niet aan de in artikel 104 Gw gestelde eisen voldoet voor wat betreft
de kring van belastingplichtigen, het object van de heffing en de maatstaf
van de heffing. De Hoge Raad heeft hieraan geen gevolg gegeven. Wel
overwoog hij in een tussenzin dat de in de Meststoffenwet opgenomen
delegatiebevoegdheid zich ookuitstrekt tot essentialia. Dit zou erop kunnen
wijzen dat de Hoge Raad de regeling in zoverre ongrondwettig acht nu
algemeen aanvaard is dat de wet zelf de essentialia van een belasting behoort
te bevatten. 127 Een uitdrukkelijk oordeel bleef echter achterwege. Mocht
uit het arrest een impliciet oordeel kunnen worden afgeleid, dan nog is dit
oordeel van de Hoge Raad niet doorslaggevend. Rechtens is het oordeel
irrelevant, al kan het oordeel net als een oordeel uit bijvoorbeeld de
wetenschappelijke hoek wel een rol spelen in het politieke debat.

In navolging van de Hoge Raad in het Harmonisatiewet-arrest heeft de
Centrale Raad van Beroep in zijn uitspraak van 6 juli 1989, TAR 1989,
201 de vraag 'of het, gegeven art. 120 van de Grondwet, de rechter vrijstaat

A.W. Heringa, a.w. (noot 91), p. 67.
Zie bijvoorbeeld Pres.Rb. Haarlem 19 december 1988, KG 1989, 68. J.H. van Kreveld
noemi in dit verband CBB 1 maart 1983, no. 160/27/83, a.w. (noot 110), p. 308. Geen
van beiden constateerden een strijd.
126 Zie verder over dit arrest: § 2.4.8.

124
125

127 Zie noot J. P. Scheltens bij het arrest.
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de wet in formele zin te toetsen aan fundamentele rechtsbeginselen'
ontkennend beantwoord. 128

In de jurisprudentie heeft artikel 120 Gw ook nog een rol gespeeld in
verband met de toetsing van de wet aan de Grondwet. Hieronder volgen
alleen uitspraken van de hoogste rechters. In de zaak berecht in HR 11
februari 1986, NJ 1986, 673 werd gesteld dat een bepaling van de
Hinderwet verbindende kracht mist wegens strijd met artikel 7 Gw. Op
grond van artikel 120 Gw werd deze stelling verworpen. In HR 23 december
1992, BNB 1993, 104 werd overwogen dat de vraag of de in de Meststoffenwet opgenomendelegatiebevoegdheid in strijd komtmet artikel 104 Gw,
niet ter beoordeling van de rechter staat omdat ingevolge artikel 120 Gw
toetsing van de formele wet aan de Grondwet met is toegestaan.129 De
Afdeling rechtspraak van de Raad van State liet op grond van artikel 120
Grondwet de grief dat een in een wet vervat verbod in strijd was met het
bepaalde in artikel 7 Gw, buiten beschouwing, 1 juli 1985, AB 1986, 91.
De Centrale Raad van Beroep stelde naar aanleiding van een beroep op
strijd van wettelijke bepalingen met artikel 1 Gw dat de rechter ingevolge
artikel 120 Gw niet kan treden in de beoordeling van de grondwettigheid
van wetten en verdragen, 25 september 1985, RSV 1986, 20:30 De
Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State overwoog op het
verweer dat de vergunningplicht op grond van een bepaling van de
Hinderwet juncto het Hinderbesluit in strijd is met artikel 7 Gw, dat artikel
120 Gw eraan in de weg staat bepalingen van de Hinderwet te toetsen aan
de Grondwet, 20 november 1992, AB 1992, 241.

2.4.4 Conclusie
Naar de bedoeling van de grondwetgever is het de rechter op grond van
artikel 120 Gw verboden een wet te beoordelen op verenigbaarheid met

10 april 1992, RSV 1993, 26 waarin de Raad overwoog dat artikel 120 Gw
de rechter de toetsing van de formele wet aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur
verbiedt. De Raad sloot zich aan bij en verwees in zoverre naar hetgeen de Hoge Raad in
het Harmonisatiewet-arrest heeft overwogen. Vgl. verder nog CRvB 28 september 1989,
Nemesis 1990, p. 32-33 waarin de Raad stelt dat hij een wet in formele zin in beginsel niet
vermag te toetsen aan algemene rechtsbeginselen.
129 Vgl. het arrest van 8 maart 1994, NJ 1994, 412 waarin de Hoge Raad overwoog dat het
de rechter niet vrijstaat een in een formele wet neergelegde strafbepaling te toetsen aan de
Grondwet.
130 Vgl. zijn uitspraak van 28 september 1989, Nemesis 1990, p. 32-33 waarin hij stelde dat
hij een wet in formele zin niet mag toetsen aan artikel 1 Gw.

128 Vgl. CRvB
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de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen, zowel inhoudelijk als voor
wat betreft de wijze van totstandkoming. De grondwetgever heeft bij het
opstellen van de bepaling niet het oog gehad op een niet bindende beoorde-

ling.
Anders dan NicolaY meent, blijkt uit de totstandkomingsgeschiedenis
van de bepaling wel degelijk dat het de rechter naar de bedoeling van de
grondwetgever verboden is wetten te toetsen aan fundamentele rechtsbeginselen. De memorie van antwoord stelde zelfs dat 'indien artikel 6.8 kracht
van wet zal hebben verkregen, (...) duidelijk [is] dat de grondwetgever
[cursivering MvH] heeft bepaald dat de rechter zich niet in de hierboven
bedoelde beoordeling [dit is de beoordeling van het algemene rechtskarakter
van een wet] mag begeven'.13' Een onderscheid naar gelang de aard van
de rechtsbeginselen werd niet gemaakt.
Voor wat betreft de vraag of het artikel de rechter verbiedt de wet aan
fundamentele rechtsbeginselen te toetsen, was de literatuur zelfs ten aanzien
van de uitleg van de grondwetsgeschiedenis verdeeld.132 De jurisprudentie
leidde uit de geschiedenis wel een verbod af. Deze interpretatie van de
bepaling werd zonder onderscheid naar de aard van de beginselen gegeven.
Verder kan worden opgemerkt dat de Hoge Raad zich kennelijk op het
standpunt stelt dat artikel 120 Gw in de weg staat aan een rechtens bindende
beoordeling, maar niet aan oordeelsvorming zonder rechtskracht. Uit de
jurisprudentie blijkt verder nog dat artikel 120 Gw een verbod van toetsing
van de wet aan de Grondwet behelst.
Geconcludeerd kan worden dat artikel 120 Gw de rechter verbiedt een wet
te beoordelen op verenigbaarheid met de Grondwet en fundamentele
rechtsbeginselen, zowel inhoudelijk als voor wat betreft de wijze van
totstandkoming. Het artikel staat niet in de weg aan rechterlijke oordeelsvorming zonder rechtskracht. 133

131 Kamerstukken II 1980/81, 16 162, nr. 8, p. 22.
132 R. Bost-Habets en A. Derks beantwoordden deze vraag ontkennend zonder enige aandacht
aan de grondwetsgeschiedenis te schenken; Toetsing aan algemene rechtsbeginselen: de
cassatie-conclusie inzake de Harmonisatiewet gecasseerd, NJB 64(1989), p 328. Bij het
vaststellen van de betekenis kan echter niet zomaar voorbij worden gegaan aan de bedoeling
van de grondwetgever.
133 Vgl. C.W. Opzoomer ten aanzien van artikel 11 Wet AB, a.w. (noot 9), p. 190. Anders
dan Opzoomer meent F.H. van der Burg in zijn noot bij het 'Kortverbanders'-arrest, HR
9 juni 1989, AB 1989, 412, dat artikel 11 Wet AB ook in de weg staat aan een niet bindend
oordeel. Volgens hem doet de Hoge Raad met zijn uitspraak dat de Harmonisatiewet in strijd
is met het rechtszekerheidsbeginsel datgene wat artikel 11 Wet AB verbiedt, namelijk de
innerlijke waarde van de wet beoordelen.
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De weergave van artikel 120 Gw als behelzende een verbod de wet buiten
toepassing te laten wanneer deze in strijd is met de Grondwet,134 moet
dan ook om verschillende redenen worden afgewezen. Ten eerste is de
omschrijving te beperkt. Het verbod is niet beperkt tot de procedures waarin
het aankomt op toepassing van een wet waarvan de grondwettigheid wordt
betwist. Het geldt ook wanneer er sprake is van een actie ex artikel 6: 162
BW (artikel 1401 BW (oud)) wegens onrechtmatige wetgeving, zoals ook
kan worden afgeleid uit de jurisprudentie, zie § 2.4.3. Ten tweede gaat
de omschrijving uit van een vaststaande strijd. Het is beter te spreken van
een naar het oordeel van de rechter met de Grondwet strijdige wet. Ten
derde staat artikel 120 Gw niet zozeer in de weg aan het verbinden van
consequenties aan een eenmaal vastgestelde strijd,135 als wel aan het tot
een oordeel komen waaraan eventueel consequenties kunnen worden
verbonden. Dit laatste is immers niet alleen afhankelijk van het bestaan
van een toetsingsverbod, maar ook van het processuele kader en de
rechtsvormende taak van de rechter bij een reactie op een geconstateerde
strijd. Zelfs wanneer de rechter de strijdigheid bindend kan vaststellen,
kan hij daar niet altijd consequenties aan verbinden. Soms zal de rechter
dit overlaten aan de wetgever.136 Tenslotte moet worden benadrukt dat
artikel 120 Gw een bindende beoordeting verbiedt. Het staat ook in de weg
aan een bindende conclusie dat geen strijd aanwezig is.
Volgens de regering kunnen fundamentele rechtsbeginselen bij de interpretatie van de wet een rol spelen. Tevens mag de rechter nagaan of een wet
in een concreet geval dient te worden toegepast. Deze toepassing kan
achterwege blijven wanneer 'het betreffende voorschrift strijdig is met een
in de wet of in een verdrag geformuleerd algemeen rechtsbeginsel'. Dit
gaat volgens de regering buiten artikel 120 Gw om. In § 2.4.9 komt deze
problematiek nader aan de orde. Eerst wordt nog aandacht besteed aan de
toetsing gaande de wetgevingsprocedure, § 2.4.5, de toetsing van het

134 Vgl. J.H. van Kreveld, a.w. (noot 110), p. 307: 'Een formele wet die in strijd met de
Grondwet is, mag hij niet op die grond buiten toepassing laten (artikel 120 Grondwet)'
Vgl.H. Franken, In Leiden toi de rechisivetenschap, zevende druk, Gouda Quint, Arnhem
1995, p. 310.

135 Vgl. noot 50. Verder meent ook A.H.M. D8lle dat het gaat om de vraag of de rechter uit
een onderzoek naar de verenigbaarheid van een wet met de grondwet consequenties mag
trekken; De prijs voor afschaffing van het toetsingsverbod is nog te hoog, Namens 4(1989),

p. 13, noot 1.
12 oktober 1984, NJ 1985, 230, AB 1985, 319, AA 34(1985), p. 209-214 en HR
23 september 1988, NJ 1989, 740 (zie hierover § 4.7.4).

136 Vgl. HR
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achterwege blijven van wetgeving, § 2.4.6, de toetsing van de belangenafweging, § 2.4.7 en de toetsing van gebonden lagere wetgeving, § 2.4.8.

2.4.5

Toetsing gaande de wetgevingsprocedure

Bij zijn stelling dat 'zolang de rechter niet bevoegd is de wet te toetsen
aan de Grondwet of aan niet in internationale verdragen neergelegde
algemene rechtsbeginselen, (...) het vanzelfsprekend [lijkt] dat de rechter
ook niet bevoegd is om een ontwerp van wet op strijd met het recht te
beoordelen', haalt Van Buuren het vonnis van de President van de rechtbank
's-Gravenhage 6 maart 1974, AB 1974, 139 m.nt. J.R. Stellinga aan.137

De President van de rechtbank werd gevraagd de Staat, de Minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiene en de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiene te veroordelen om terstond te bevorderen en daartoe
de nodige stappen te ondernemen dat een bepaald wetsontwerp - een
wetsontwerp tot wijziging van de Waterleidingwet, met het oog op de
fluoridering van drinkwater - werd ingetrokken, althans teruggenomen.
Volgens eisers werd met het ontwerp in strijd gehandeld met in het bijzonder
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het EVRM en het
Verdrag van Oslo. De vordering werd afgewezen onder meer omdat de
burgerlijke rechter zich door een dergelijk ingrijpen zou begeven op het
terrein van de aan de Koning en de Staten-Generaal voorbehouden
wetgevende macht, 'hetgeen (...) onverenigbaar met ons staatsrechtelijk
bestel moet worden geacht en niet tot de bevoegdheid van de burgerlijke
rechter behoort'.

In het vonnis is een andere problematiek aan de orde dan die waarop de
stelling van Van Buuren ziet.138 De vordering werd niet afgewezen omdat
de rechter zich niet bevoegd zou achten het ontwerp aan het recht te toetsen,
maar onder meer omdat de rechter zich niet bevoegd achtte de Staat te

137 P.J.J. van Buuren, a.w. (noot 110), p. 57.
138 A.J. Bok meent ten onrechte dat uit het vonnis zou blijken dat artikel 120 Gw de wet ook
in zijn ontstaansfase beschermt tegen een rechterlijke toetsing; Rechterlilke toetsing van

regelgeving, Een onderzoek naar de beoordeling door de reel· ter van de verenigbaarheid
van algemene regelingen met overige regels van het recht, in her kader van een exceptie
van onverbindendheid. een actie ex artikel 1401 BW wegens onrechtmatige wetgeving en
een vernietigingsberoep bijde administratieve rechter, Kluwer, Deventer 1991, p. 131, noot
12.
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veroordelen om te bevorderen dat het wetsontwerp werd ingetrokken.
140
Bovendien betreft het voorbeeld een toetsing aan verdragsbepalingen,
een toetsing die de rechter op grond van artikel 94 Gw indien de verdragseen wet betreft,
bepalingen een ieder verbindend zijn, ook wanneer het
kan verrichten.
Vergelijkbaar met deze uitspraak is het vonnis van de President van
232. Daarin werd
de rechtbank 's-Gravenhage van 11 mei 1989, KG 1989,
van de rechter een ingrijpen in het wetgevingsproces gevraagd door te
bevelen dat primair de beslissing inzake de bekrachtiging en afkondiging
en subsidiair de bekendmaking wordt uitgesteld. De President besliste dat
een dergelijke maatregel niet in ons staatsbestel past.

In zijn vonnis van 19 september 1990, KG 1990, 321 wees de President
van de rechtbank 's-Gravenhage de vordering inhoudende een bevel tot
wijziging van een bij de Tweede Kamer aanhangig wetsontwerp af nu de
totstandbrenging van wetten in het staatsbestel is voorbehouden aan de
van de rechter. 141
wetgever en als zodanig onttrokken is aan het oordeel
ieren in het wetgeDe rechter mag dus volgens de President niet interven
wijziging.
Wellicht moet de
tot
bevel
een
vingsproces door middel van
de President
er
overweging ruimer worden opgevat in die zin dat volgens
Dat zou
ook.
dan
oordeel
in die fase geen ruimte is voor welk rechterlijk
dan
geen sprake is
betekenen dat de rechter nooit kan vaststellen of er al
van een dreigende onrechtmatige uitoefening van de wetgevende bevoegdheid.

In deze lijn ligt het arrest van het Hof's-Gravenhage 27 september 1990,
AB 1991, 85. Daarin overwoog het Hof onder meer dat '(...) het in strijd
is met het Nederlandse staatsrechtelijke bestel dat de rechter zich in een
vonnis uitspreekt over een wetsvoorstel dat inbehandeling is bij de regering
of de volksvertegenwoordiging'.
In de vonnissen van de President van de rechtbank Rotterdam 29 januari
1986, KG 1986, 154 en van de President van de rechtbank Haarlem 19
december 1988, KG 1989, 68 is er geen sprake van een principiele afwijzing
vaneen rechterlijk oordeelgaande de wetgevingsprocedure. Ingegaan werd

139 De reden voor het afwijzen van de vordering was ook niet gelegen in het toetsingsverbod,
zoals I.C. van der Vlies wel meende; Handboek wetgeving, tweede herziene druk, W.E.J.

Tjeenk Willink, Zwolle 1991, p. 200.

140 Met uitzondering van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De Universele
een besluit in de zin van artikel
Verklaring wordt in de jurisprudentie ook niet aangemerkt als
199.
23
1991,
NJ
HR
1990,
andere
onder
november
zie
94 Gw:
141 Vgl. Pres.Rb. 's-Gravenhage 2 oktober 1991, rolnr. 91/803.
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op de rechterlijke toetsing aan de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen gaande de wetgevingsprocedure.
De President van de rechtbank Rotterdam meende dat van hem werd
verlangd dat hij zich zou inlaten met de vraag naar de grondwettigheid van
een wet en tevens van een daarmee samenhangend verdrag door de wijze
van totstandkoming van die wet te beoordelen. Hij besliste dat de rechter
daartoe niet bevoegd is. 'Hoewel het desbetreffende art. 120 Gr.w zulks
niet expliciet zegt, moet dit artikel wel aldus worden opgevat, dat dit niet
alleen slaat op een beoordeling achteraf maar evenzeer op een beoordeling
vooraf ( . . .) ' .

In de zaak die speelde voor de President van de rechtbank Haarlem
meende Stichting Eurasyl dat de ten aanzien van het wetsvoorstel tot
wijziging van de Vreemdelingenwet toegepaste en nog te verwachten
methodiek in strijd was met beginselen van behoorlijk bestuur, te weten
het beginsel van zorgvuldigheid bij de voorbereiding van wetgeving en het
vertrouwensbeginsel. In relatie tot het gewicht van de materie en tot de
mogelijkheid om belanghebbende organisaties en deskundigen te horen
alvorens te debatteren en te beslissen, was volgens Eurasyl een veel te korte
behandelingstijd genomen, respectievelijk dreigde te worden genomen. De
schending van het vertrouwensbeginsel moest worden gezien tegen de
achtergrond van de in de troonrede uitdrukkelijk genoemde zorgvuldigheid
die bij wetgeving moet worden betracht. Het onrechtmatig karakter van
de gang van zaken klemde volgens Eurasyl te meer nu de wetswijziging
niet nodig is ter bereiking van het doel, sprake is van abus de pouvoir,
het wetsvoorstel in strijd is met het Vluchtelingenverdrag, het EVRM en

het IVBPR.
Volgens de President was aan de orde de vraag of er sprake is van een
onrechtmatige manier van wetgeven terzake waarvan aan de (burgerlijke)
rechter een oordeel toekomt. Hij beantwoordde de vraag ontkennend omdat
het gezien de huidige stand van rechtspraak en doctrine de rechter niet vrij
staat een wet aan ongeschreven rechtsbeginselen als door Eurasyl ingeroepen
te toetsen, wat tevens geldt voor een ontwerp van wet. In de lijn hiervan

- zo besliste de President - is de rechter ook niet bevoegd - behoudens

in extreme omstandigheden die zich hier niet voordoen - reeds gaande
een wetgevingsprocedure de wijze van totstandkoming aan die beginselen
te toetsen.

Artikel 6: 162 BW geldt ook voor daden van wetgeving. De rechter mag
de wet echter niet toetsen aan de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen. Tot het oordeel 'dat de vaststelling van de wet onrechtmatig is
70
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nu de wet in strijd is met de Grondwet en/of fundamentele rechtsbeginselen'
kan de rechter dan ook niet komen. De vaststelling van de wet kan wel
onrechtmatig worden geoordeeld wegens strijd met een ieder verbindende
bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.142 De in artikel 94 Gw gehanteerde terminologie staat hieraan niet
in de weg. De ratio van het artikel is het geven van een opdracht aan de
rechter de wet te toetsen aan die hogere bepalingen (zie § 4.6.5).
De vraag rijst of kan worden opgetreden nog voordat de wet tot stand
is gekomen. Deze vraag zal ontkennend worden beantwoord wanneer
principieel bezwaar bestaat tegen een rechterlijk oordeel in deze fase. Of
het gaat om een beweerde strijd met een een ieder verbindende bepaling
van een verdrag, een grondwetsbepaling of een fundamenteel rechtsbeginsel,
doet dan niet ter zake. Pas wanneer dit bezwaar niet overtuigend wordt
geacht, rijst de vraag of gaande de wetgevingsprocedure het de rechter is
toegestaan te beoordelen of een wet - zo deze zou worden vastgesteld
- verenigbaar is met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen of
dat artikel 120 Gw daaraan in weg staat. De rechter zal in elk geval wel
de verenigbaarheid met de een ieder verbindende bepalingen van verdragen
en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties kunnen beoordelen. Om
dezelfde reden als hierboven vermeld kan hiertegen niet worden aangevoerd
dat artikel 94 Gw spreekt van 'geen toepassing vinden' en dus de totstandkoming van de wet moet worden afgewacht. Daarmee is echter niet gezegd
dat een vordering - ervan uitgaande dat er sprake is van een dreigende
onrechtmatige daad en bij de voorziening voldoende belang bestaat inhoudende bijvoorbeeld een verbod tot vaststelling kan worden toegewezen.
Wordt een dergelijk ingrijpen in het wetgevingsproces in strijd met het
staatsbestel geacht, dan is wellicht een verbod van toepassing van de wet

- zo deze tot stand komt - mogelijk.
Wanneer de vaststelling van een wet onrechtmatig kan worden
geoordeeld, deuitoefening vande wetgevende bevoegdheid aan rechterlijke
controle onderhevig is, valt niet in te zien waarom de rechter niet zou mogen
nagaan of er sprake is van een dreigende onrechtmatigheid. Mag de rechter
in deze fase nagaan of een wet - zo deze zou worden vastgesteld verenigbaar is met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen?
Uit de vonnissen van de President van de rechtbank Rotterdam en de
President van de rechtbank Haarlem blijkt dat de rechter zich niet bevoegd
acht de wijze van totstandkoming reeds gaande de wetgevingsprocedure
en de inhoud van het wetsvoorstel te toetsen aan de Grondwet en fundamen-

142 Vgl. J.E.M. Polak, a.w. (noot 110), p. 122.
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tele rechtsbeginselen:43 De President van de rechtbank Haarlem heeft
in tegenstelling tot die van Rotterdam artikel 120 Gw niet aangehaald.
Overigens maakte hij wel een voorbehoud: in extreme omstandigheden zou
de rechter wel bevoegd zijn, gaande een wetgevingsprocedure de wijze
van totstandkoming aan ongeschreven rechtsbeginselen te toetsen.
De Hoge Raad heeft zich bij mijn weten niet uitgesproken over de vraag
of artikel 120 Gw ook in de weg staat aan een toetsing gaande het wetgevingsproces. Op grond van de tekst van de bepaling zou gesteld kunnen
worden dat het verbod zich niet uitstrekt tot een dergelijke toetsing. Er
is immers nog geen wet. In de toelichtende stukken bij het wetsontwerp
dat heeft geleid tot het artikel is de vraag niet expliciet aan de orde
gekomen. Wel blijkt daaruit dat het de bedoeling was dat de beslissing van
de vraag of de wet verenigbaar is met de Grondwet en fundamentele
rechtsbeginselen alleen aan de wetgever toekomt. Daarmee lijkt een toetsing
door de rechter gaande het wetgevingsproces ook te zijn uitgesloten.
Immers, de rechter zou bepalen met welke grondwettelijke bepalingen en
fundamentele rechtsbeginselen rekening moet worden gehouden en hoe die
moeten worden uitgelegd en toegepast.144 Het door de President van de rechtbank Haarlem gemaakte voorbehoud lijkt dan ook niet op zijn plaats.
Wellicht kan uit het arrest van 19 februari 1993, AB 1993, 305 m.nt.
F.H. van der Burg iets meer worden afgeleid over het standpunt van de
Hoge Raad in dezen (zie hierover nader § 2.4.6). In dit arrest besliste de
Hoge Raad ten aanzien van artikel VI.4 van de Staatsregeling van Aruba
- 'De rechter treedt behoudens het bepaalde in artikel I.22 niet in de

143

Tj. Gerbranda en M. Kroes leiden onder meer uit de hierboven aangehaalde vonnissen af
dat artikel 120 Gw ook geldt voordoorde kamers aangenomen, nog niet in werking getreden
wetsvoorstellen; De Nederlandse rechtspraktijk inzake de ECRM en hoofdstuk 1 Grondwet
1983, in: 40 jaar Europese Conventie voor de rechten van de mens en de Nederlandse

rechtsorde, Staatsrechiconferentie 1990, NJCM-Boekerij, p. 141.
144 Vgl. de in § 2.3.3 weergegeven overweging van de Hoge Raad in het Van den Bergh-arrest.
Het rapport over Nederland van P. Rehorts voor de zevende conferentie van de Europese
constitutionele hoven, in: Human Rights Law Journal 1988, p. 12 stelt zonder nadere
motivering dat artikel 120 Gw ook in de weg staat aan een toetsing van de wet vooraf.
Volgens M. Scheltema kan de rechter op basis van artikel 131, tweede lid Gw (oud) niet
tot het oordeel komen dat de wet, zo zij tot stand zou zijn gekomen, een onrechtmatige daad
zou hebben opgeleverd, annotatie onder Pres.Rb. 's-Gravenhage 3 oktober 1977, NJ 1978,
170. J.E.M. Polak wijst erop dat een verbodsactie slechts kan slagen wanneer de wetgeving
in spe in strijd is met een ieder verbindende internationale bepalingen, a.w. (noot 110), p.
170. J.R. Stellinga stelde in zijn noot onder het vonnis van de Haagse rechtbankpresident
dat een rechterlijk oordeel over een wetsontwerp in wezen een rechterlijke toetsing van
wetgeving zou mogelijk maken. Verder kan nog worden gewezen op de stelling van Van
Buuren aan het begin van deze paragraaf.
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beoordeling van de verenigbaarheid van landsverordeningen met de
Staatsregeling' - dat deze bepaling slechts verbiedt aan landsverordeningen
de verbindende kracht te ontnemen en dan ook niet belet het uitblijven van
een landsverordening onrechtmatig te oordelen. Kennelijk speelt de bepaling
volgens de Hoge Raad pas wanneer er een landsverordening is. Getranspo-

neerd op artikel 120 Gw zou dit betekenen dat artikel 120 Gw volgens de
Hoge Raad niet in de weg zou staan aan een toetsing gaande de wetgevings145

procedure.

Er zou dan sprake zijn van een breuk in de jurisprudentie met betrekking
tot het toetsingsverbod. In het Van den Bergh-arrest overwoog de Hoge
Raad immers nog dat de grondwetgever het oordeel over de vraag met welke
grondwettelijke bepalingen bij het totstandbrengen moet worden rekening
gehouden en hoe die moeten worden uitgelegd en toegepast, uitsluitend
aan de wetgever zelf heeft willen doen toekomen en dus aan de beoordeling
door de rechter heeft willen onttrekken (zie § 2.3.3).
2.4.6

Toetsing van het achterwege blijven van wetgeving

Met zijn beslissing in het arrest van 19 februari 1993, AB 1993, 305 m.nt.
F.H. van der Burg dat artikel VI.4 van de Staatsregeling van Aruba slechts
verbiedt aan landsverordeningen de verbindende kracht te ontnemen en dan
ook niet belet het uitblijven van een landsverordening onrechtmatig te
oordelen, lijkt de Hoge Raad de Advocaat-Generaal Koopmans te volgen,
die in zijn conclusie voor wat betreft de strekking van artikel VI.4 van de

Staatsregeling van Aruba verwees naar een overweging in het Harmonisatiewet-arrest met betrekking tot artikel 120 Gw. Hoewel de bepalingen van
toetsing van landsverordeningen aan de bepalingen
elkaar verschillen
-

in het grondrechtenhoofdstuk van de Staatsregeling is wel toegestaan -,
ligt het gezien de getrokken vergelijking voor de hand ervan uit te gaan
dat de Hoge Raad dezelfde betekenis aan artikel 120 Gw zou toekennen.
Voor een goed begrip van de beslissing van de Hoge Raad is het
noodzakelijk even stil te staan bij hetgeen voorafging.
Lopez, een projectontwikkelaar, wilde op Aruba een hotel-restaurant met
watersportfaciliteiten vestigen. Daartoe had hij Trias Resorts N.V. opgericht,
waarvan hij enig aandeelhouder was. Voor de financiering van het project
had Lopez/Trias een overheidsgarantie op de bij banken te sluiten leningen

145 Dan zou de Hoge Raad niet meer vol kunnen houden dat de bepaling ook een rol speelt
waar het betreft de vraag of er sprake is van een wet (zie hierover § 2.3.5).
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nodig. De Minister van Publieke Werken en Volksgezondheid deelde bij
brief van 7 oktober 1988 aan Trias mede, dat de regering een garantiestelling kon verstrekken. Het garant stellen zou wel goedkeuring behoeven
van de Staten van Aruba. Artikel V.14 van de Staatsregeling van Aruba

bepaalt dat het aangaan of garanderen van een geldlening ten name of ten
laste van het land niet dan krachtens landsverordening geschiedt.
Evenals de regering stonden ook de Staten positief tegenover het project.
In een met algemene stemmen op 14 december 1988 aangenomen motie
werd onder andere besloten de landsgarantie te ondersteunen en de regering
te verzoeken om tezamen met de betrokken financiers het nodige te doen
om het project af te ronden. De regering werd daarbij verzocht in ieder

geval voor de verkiezingen van 6 januari 1989 een ontwerp-landsverordening
in te dienen. De voorzitter van de Staten deelde op 21 januari 1991 aan
Lopez mede dat de zaak op 6 februari 1991 zou worden behandeld. Dit
gebeurde echter niet. Het project moest worden opgegeven.
Hierop stelde Trias het land op 25 maart 1991 aansprakelijk voor de
ondervonden en nog te ondervinden schade. Vervolgens spanden Lopez
en Trias een kort geding tegen het land aan. Het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse
Antillen en Aruba oordeelden dat Aruba onrechtmatig had gehandeld. Het
Hof merkte de brief van de regering en de motie van de Staten aan als een
'gezamenlijke onvoorwaardelijke toezegging van een overheidsgarantie'.
Door deze toezegging was bij Trias de gerechtvaardigde verwachting gewekt
dat een overheidsgarantie zou worden verleend. Het rechtszekerheidsbeginsel
en het vertrouwensbeginsel brengen volgens het Hof met zich mee dat zulke
verwachtingen moeten worden gehonoreerd. Na te hebben vastgesteld dat
Aruba geen beroep had gedaan op zwaarwegende belangen die zich tegen
het honoreren van de verwachtingen verzetten, stelde het Hof dat schending
van het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel onrechtmatig is.
In cassatie werd door eiser in cassatie, Aruba, onder andere aangevoerd
dat artikel VI.4 van de Staatsregeling van Aruba de rechter niet de vrijheid
laat een landsverordening te toetsen aan fundamentele rechtsbeginselen of
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit verbod zou meebrengen
dat de rechter ook met zou mogen overgaan tot het toetsen van het nalaten
van het (tijdig) aannemen van een landsverordening aan de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur.
De Hoge Raad wees dit betoog af. Artikel VI.4 van de Staatsregeling
van Aruba verbiedt slechts aan landsverordeningen de verbindende kracht
te ontnemen en stond er dan ook niet aan in de weg het uitblijven van een
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landsverordening - in samenhang met de overige door het Hof in
aanmerking genomen omstandigheden - onrechtmatig te oordelen.
Moet aan de omschrijving die de Hoge Raad geeft van de inhoud van artikel
VI.4 van de Staatsregeling van Aruba nu de conclusie worden verbonden
dat het artikel volgens de Hoge Raad niet in de weg staat aan het beoordelen
van een landsverordening op verenigbaarheid met de Staatsregeling en
fundamentele rechtsbeginselen? Dit hoeft niet wanneer de omschrijving
functioneel wordt opgevat. De omschrijving maakt voldoende duidelijk dat
het artikel slechts speelt wanneer er een landsverordening is.
De bepaling belet volgens de Hoge Raad niet het uitblijven van een
landsverordening onrechtmatig te oordelen. 146 Voor de Hoge Raad is het
kennelijk niet zo evident dat nu de rechter de wet niet aan fundamentele
rechtsbeginselen kan toetsen, hij ook het in strijd met fundamentele
rechtsbeginselen achterwege blijven van een wet niet onrechtmatig kan
verklaren.147 De Hoge Raad staat toe dat de rechter bepaalt welke norm
hier speelt: het oordeel dat het uitblijven van een landsverordening wegens
schending van het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel onrechtmatig
is, impliceert het oordeel dat op basis van die beginselen een landsverordening tot stand had moeten worden gebracht. De rechter bepaalt hier met
welke normen rekening moet worden gehouden en hoe die moeten worden
uitgelegd. Voor wat betreft artikel 120 Gw wijst de grondwetsgeschiedenis
toch in andere richting.
De rechter kan volgens de Hoge Raad het uitblijven van wetgeving
onrechtmatig oordelen. Tegelijkertijd kan een wet die niet helemaal tegemoet
komt aan gedane toezeggingen niet onrechtmatig worden geoordeeld. Dan
speelt artikel VI.4 van de Staatsregeling immers.
Aan te nemen valt dat de Hoge Raad eenzelfde standpunt is toegedaan
wanneer met het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel nopen tot het
gebruik maken van de wetgevende bevoegdheid, maar de verplichting
daartoe voortvloeit uit de Staatsregeling (of uit de Grondwet wanneer het
artikel 120 Gw betreft).
Het lijkt erop dat ook een uitdrukkelijk oordeel van de bij de wetgeving
betrokken organen dat geen regeling tot stand moet worden gebracht de

146 Daarmee is niet gezegd dat de rechter ook een bevel kan geven een regeling tot stand te
brengen, wat J.E. M. Polak lijkt te betogen; Kroniek van het bestuursrecht, NJB 68(1993),
p. 1468. De beslissing van de Hoge Raad heeft betrekking op de grondslagvande vordering.
147 Het standpunt dat A.J. Bok met betrekking tot artikel 120 Gw inneemt, a.w. (noot 138),
p. 177.
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rechter niet in zijn vrijheid van oordelen beperkt, nu artikel VI.4 slechts
speelt wanneer er sprake is van een landsverordening.

Wellicht roept bovenstaand arrest associaties op met het Kortverbandersarrest, HR 9 juni 1989, AB 1989, 412, m.nt. F.H. van der Burg, TAR
1989, 186.

In 1948 werden Bolt c. s. als kortverbanders naar het toenmalige Nederlands-Indie uitgezonden. Zij hadden zich laten verleiden tot een 'kortverband' contract voor drie jaar door de toezegging dat de tijd, in
Nederlands-Indi8 doorgebracht, voor het Nederlands pensioen dubbel zou
meetellen. Dit berustte op de artikelen 56 en 58 Pensioenwet 1922
inhoudende dat de tijd doorgebracht in de kolonien en bezittingen van het
Rijk in andere werelddelen voor de berekening van het pensioen als
diensttijd moest worden verdubbeld. Op 27 december 1949 werd de
soevereiniteit over Indonesi8 overgedragen. Bolt c.s. dienden hun tijd uit.
Zij die wilden terugkeren zouden hun toelage mislopen en genoten
vergoedingen moeten terugbetalen.
De op 11 mei 1950 tot stand gekomen 'Garantiewet Burgerlijk
Overheidspersoneel Indonesie' bevatte geen garantie voor de pensioenen
van kortverbanders.
Aanvankelijk stelde de Pensioenraad zich op het standpunt dat de
artikelen 56 en 58 Pensioenwet 1922 ondanks de soevereiniteitsoverdracht
van toepassing bleven. Later, in 1964, nam de Pensioenraad overeenkomstig
de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep het standpunt in dat
de artikelen vanaf de soevereiniteitsoverdracht niet meer van toepassing
waren. De kortverbanders werdendoorde regering niet schadeloos gesteld.
Het Hof had beslist dat de Staat zich jegens Bolt c.s. schuldig maakte
aan een onrechtmatige daad door de pensioentoezeggingen niet te honoreren
waarmee de Staat hen had verleid als kortverbander naar Nederlands-Indie
te gaan. Een deel van het door de Staat aangevoerde cassatiemiddel kwam
hierop neer, althans in de samenvatting die de Hoge Raad daarvan gaf,
dat nu de wetgever bij het totstandbrengen van de Garantiewet Burgerlijk
Overheidspersoneel Indonesie bewust ervan heeft afgezien de gedane
toezeggingen te honoreren, de artikelen 120 Gw en 11 Wet AB de rechter
beletten het niet nakomen van die toezeggingen onrechtmatig te oordelen.
De Hoge Raad verwierp dit betoog door simpelweg te ontkennen dat de
wetgever zich bij het totstandbrengen van die wet had uitgesproken over
het al dan niet honoreren van de gedane toezeggingen wanneer de
Pensioenwet daarvoor geen basis zou bieden (zie hierover § 2.4.9.4).
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Van belang voor de onderhavige problematiek is de daarop volgende
overweging: een betoog dat de rechter niet in de beoordeling van de
rechtmatigheid van het niet nakomen van de pensioentoezeggingen had
mogen treden omdat de regering noch de Tweede Kamer, hoewel de
aanspraak van de kortverbanders in de jaren zeventig meermalen onder
hun aandacht is gebracht, aanleiding heeft gevonden ter zake een regeling
tot stand te brengen, slaagt alleen al daarom niet omdat 'geen rechtsregel
(...) tot aanvaarding van een zo vergaande beperking van 's rechters vrijheid
van oordelen [noopt]'.
De toezeggingen konden in casu op twee manieren worden nagekomen,
en wel door aanpassing van de pensioenwetgeving of door het betalen van
een suppletie op de overeenkomstig de onveranderde wetgeving uitgekeerde
pensioenen. Een oordeel over de rechtmatigheid van het niet nakomen van
de pensioentoezeggingen impliceert dan niet direct een oordeel over het
148

uitblijven van een wetswijziging.
Toch zou de laatste overweging een aanwijzing kunnen opleveren voor
het standpunt van de Hoge Raad ten aanzien van het toetsen van het
uitblijven van wetgeving. De overweging zou er namelijk op kunnen wijzen
dat de Hoge Raad meende dat artikel 120 Gw slechts een rol speelt wanneer
er sprake is van een wet. Daaruit zou dan kunnen worden afgeleid dat een
toetSiIlg gaande de wetgevingsprocedure of een toetsing van het achterwege
blijven van wetgeving niet wordt belemmerd door artikel 120 Gw. Het is
echter ook goed mogelijk dat aan de overweging niet een dergelijke
algemeen standpunt ten grondslag ligt en dat de overweging is toegespitst
op het bijzondere geval. Wat hiervan zij, na het arrest van de Hoge Raad
van 19 februari 1993 bestaat duidelijkheid over het standpunt van de Hoge
Raad ten aanzien van het toetsen van het achterwege blijven van wetgeving.
2.4.7

Toetsing van de belangenafweging

In 1986 verbood de Minister van Landbouw en Visserij bij ministeriele
verordening het vervoederen van voedsel- en slachtafvallen (swill) aan
varkens in verband met het constateren van het uitbreken van Afrikaanse

148 De stelling dat het Kortverbanders-arrest bevestigt dat het toetsingsverbod de rechter niet
belet te oordelen dat de Staat een onrechtmatige daad pleegt 'indien de wetgever voor het
nakomen van bepaalde toezeggingen geen wetgeving tot stand wil brengen',G.P. Kleijn,

Kroniek Schadevergoeding (w.0. onrechtmatige overheidsdaad), NTB 1993, p. 321 - vgl.
F.H. van der Burg in zijn noot onder HR 19 februari 1993, AB 93, 305 - kan dan ook
niet worden onderschreven.
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varkenspest (Regeling verbod voedsel- en slachtafvallen (varkens)).
Varkensmester Leffers was volledig afhankelijk van deze wijze van
bedrijfsvoering. Voor aanpassing ontbraken de financiele middelen. De
regeling voorzag slechts in een schadevergoeding voor overtollig geworden
kookketels. Leffers vorderde a. een verklaring voor recht dat de staat jegens
hem onrechtmatig heeft gehandeld door het vervoederingsverbod uit te
vaardigen en onverkort in stand te houden, b. een verklaring voor recht
dat de staat gehouden is tot schadevergoeding en c. buitenwerkingstelling
van de gewraakte regeling.
Van Male leest in het arrest van de Hoge Raad'49 dat de Staat een
rechtmatig algemeen verbindend voorschrift had vastgesteld, maar niettemin
de schade diende te vergoeden, omdat de Staat zich de belangen van Leffers
onvoldoende had aangetrokken door geen adequate nadeelcompenserende
maatregelen te nemen. Deze redenering is volgens Van Male zuiver en
correct. Hij onderscheidt de belangenafweging van het - op basis van die
algemeen verbindende voorschrift. Een
afweging tot stand gebrachte
de
belangen van 66n of meer rechtssubjecten
belangenafweging die
in
aantast
is
strijd met het evenredigheidsbeginsel en is dus
onevenredig
onrechtmatig. De daardoor veroorzaakte schade moet worden vergoed. Aan
een beoordeling van het algemeen verbindende voorschrift hoeft niet te
worden toegekomen. Daarom staat artikel 120 Gw ook niet in de weg aan
het honoreren van schadeclaims gebaseerd op een onevenredige belangenafweging, wanneer het op basis van die afweging tot stand gebrachte algemeen
verbindende voorschrift een wet in formele zin is. 150
Zou dit alles opgaan, dan is het belang van artikel 120 Gw voor de
rechtspraktijk niet zo groot: niets staat eraan in de weg bezwaren tegen
wetgeving in formele zin te formuleren in termen van belangen en belangenafweging.151 Maar gaat dit alles wel op? Hieronder volgt eerst kritiek
op de bovenstaande analyse van het Swill- of Varkensmester-arrest. Het
feit dat het Swill-arrest niet gezien kan worden als een adstructie van de
door Van Male verdedigde constructie, doet echter aan deze constructie
als zodanig niet af. De constructie op zich wordt dan ook nog bezien in
het licht van artikel 120 Gw.
Naar het oordeel van de Hoge Raad wordt door de bescherming die
de Regeling beoogt te bieden een relatief kleine groep varkensmesters die
-

149 HR 18 januari 1991, AB 1991, 241 m.nt. F.H. van der Burg, AA 40(1991),p.
P.J.J. van Buuren, RegelMaat 6(1991), p. 105-112 m.nt. R.M. van Male.

656 m.nt.

150 R.M. van Male, Varkensvlees met room, NTB 1992, p. 133.
151 Hierbij past de kanttekening dat deze constructie geen uitkomst biedt in procedures waar
het gaat om toepassing van de wet.
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hun bedrijf geheel hadden ingericht op de vervoedering van swill en niet
op een ander vervoederingsstelsel hebben kunnen overschakelen zonder
dat daardoor de winstgevendheid van hun bedrijf verloren zou gaan, in
onevenredige mate in haar belangen getroffen. Na te hebben overwogen
dat hier geen sprake is van een normaal bedrijfsrisico en dat Leffers de
voorgeschreven maatregelen ter voorkoming van besmetting stipt heeft
nageleefd, oordeelde de Hoge Raad dat de minister onrechtmatig heeft
gehandeld jegens Leffers,
'(...) door de voormelde Regeling uit

te vaardigen en uit te voeren zonder dat

hij daarbij tevens voor de hiervoor bedoelde varkensmesters die hun bedrijf,
zoals Leffers, geheel op vervoedering van swill hadden ingericht, een regeling
heeft getroffen die het hun financieel mogelijk maakte hun bedrij f aan te passen
of, zo zulks onmogelijk zou blijken, hun te dier zake op andere wijze in hun
economische belangen tegemoet kwam'.

De Hoge Raad oordeelt hier onrechtmatig het uitvaardigen en uitvoeren
van de Regeling waarbij (let op 'daarbij') geen adequate schadevergoedingsregeling is getroffen. Wanneer een adequate schadevergoedingsregeling
was opgenomen in de Regeling, zou er geen sprake zijn van een onrechtmatige daad, zo mag worden aangenomen. Het ontbreken van een adequate
schadevergoedingsregeling veroorzaakt juist het gebrek klevend aan de
Regeling. Anders dan Van Male stelt heeft de Staat volgens de Hoge Raad
juist geen rechtmatig voorschrift vastgesteld.152 Voor deze uitleg pleit
ook hetgeen de Hoge Raad eerder overwoog in verband met de afwijzing
op voorhand van de vordering tot buiten werking stellen van de Regeling:

'indien het uitvaardigen en uitvoeren van de Regeting wegens de wijze
waarop zij de belangen van de groep varkensmesters, waartoe Leffers
behoort, aantast, jegens mesters als Lefers een onrechtmatige daad opleven
[cursivering MvH], [is] daarvan in elk geval niet het gevolg (. ..) dat buiten
werking stellen van die Regeling kan worden gevorderd'.
In zijn noot onder het arrest legt Van der Burg het oordeel van de Hoge
Raad zo uit dat niet het uitvaardigen en uitvoeren van de regeling op zich
onrechtmatig is, maar hetuitvaardigen en uitvoeren van de regeling zonder
een voorziening te treffen voor de schade van varkensmesters zoals Leffers.
Zoals Van der Burg ook zelf signaleert, bestaat dan een discrepantie met

152 Vgl. P.J.J. van Buuren, Varkensmester, F.H. van der Burg, P.J.J. van Buuren, J.H. van
der\leen(red.),in: AB Klassiek, Standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw geannoteerd,
tweede druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1994, p. 233.
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de hierboven weergegeven overweging met betrekking tot de afwijzing van
de vordering tot buiten werking stellen.
De Hoge Raad beoordeelt, naar zijn zeggen, het algemeen verbindend
voorschrift op verenigbaarheid met het willekeurcriterium. De Raad
overweegt: 'Juist door deze bescherming [dit is de belangenbescherming
van al diegenen die zich bezighouden met het fokken, verhandelen en
exporteren van varkens] wordt evenwel (.. .) een naar verhouding kleine

groep van bedrijfsmatige varkensmesters (...) in onevenredige mate in haar
belangengetroffen (...)'. Eendergelijke toetsing is bij wetgeving in formele
zin niet toegestaan. De door Van Male voorgestane constructie kan dus
niet worden geadstrueerd door het Varkensmesters-arrest. 153
De constructie verdraagt zich ook niet met artikel 120 Gw. Het is de
rechter verboden de wet te toetsen aan fundamentele rechtsbeginselen
waaronder het evenredigheidsbeginsel. Het evenredigheidsbeginsel stelt
de eis dat de nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding
tot de te dienen doelen. 154 Dat de rechter de wet niet mag toetsen aan
het evenredigheidsbeginsel betekent dus dat de rechter niet mag nagaan
of de nadelige gevolgen niet onevenredig zijn. Dat dit onderzoek wel zou
mogen worden verricht zolang de rechter maar spreekt van een toetsing
van de belangenatweging, overtuigt niet.

2.4.8

Toetsing van gebon<len lagere wetgeving

Een voorbeeld van eenrechterlijke uitspraak waarin op de (on)mogelijkheid
van een toetsing van gebonden lagere wetgeving wordt ingegaan, geeft het
vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage van 18 januari 1995, NTOR april

1995, p. 44 e.v.
De Wet op het basisonderwijs (zoals gewijzigd bij wet van 27 mei 1992,
Stb. 270) geeft in artikel 9, eerste tot en met vierde lid een globale
omschrijving van de inhoud van het basisonderwijs. Ten aanzien van de
daarin genoemde onderwijsactiviteiten zijn op basis van artikel 9, vijfde

153 Opvallend is dat R. M. van Male zelf de verrichte toetsing ook wel behandelt in het kader
van de toetsing van wat hij noemt bestuurswetgeving aan algemene rechtsbeginselen en
kennelijk dus ook aanmerkt als een toetsing van wetgeving; zie Landbouwvliegers, in: F. H.
van der Burg, P.J.J. van Buuren, J.H. vander Veen (red.) ABKlassiek, Standaarduitspraken
bestuursrecht, opnieuw geannoteerd, tweede druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1994,

AB Klassiek, p. 161.
154 Aan dat evenredigheidsbeginsel refereert R.M. van Male in zijn noot bij het arrest, RegelMaat
6(1991), p. 111.
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lid bij algemene maatregel van bestuur, kerndoelen vastgesteld. Kerndoelen,
zo bepaalt artikel 9, zesde lid, geven een beschrijving van kwaliteiten van
leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden; de school
dient tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind
van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen te hanteren. De wet
voorziet in de mogelijkheid dat het bevoegd gezag van een bijzondere school
eigen kerndoelen van gelijk niveau vaststelt.
In de procedure vorderden ouders, leerkrachten en drie rechtspersonen
die onderwijs verzorgen als 'Vrije Scholen' te bepalen dat artikel 9, vijfde
en zesde lid van de Wet op het basisonderwijs (I), het Besluit kerndoelen
basisonderwijs (II), bepaalde onderdelen van het Besluit (III) buiten werking
worden gesteld, dan wel buiten toepassing worden gelaten. Gesteld werd
dat inbreuk wordt gemaakt op de vrijheid om onderwijs te verzorgen en
te (laten) genieten op een wijze die overeenkomt met hun levensovertuiging.
In die overtuiging moet het onderwijs worden afgestemd op de eigen
persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling waarmee zich niet verdraagt
dat in detail wordt vastgelegd wat en in welke fase iedere leerling dient
te weten. Onder andere werd een beroep gedaan op artikel 23 Gw, meer
in het bijzonder op de vrijheid van richting zoals gegarandeerd in artikel

23, vijfde lid Gw.

De Rechtbank overwoog ten aanzien van het onder I gevorderde dat
het de rechter niet vrijstaat de grondwettigheid van de wet te beoordelen.
Voor wat betreft het onder II en III gevorderde stelde de Rechtbank voorop
dat de bezwaren van eisers zich primair richten tegen het in wet en besluit
neergelegde systeem van kerndoelen. Volgens de Rechtbank komt toewijzing
niet tegemoet aan deze klacht, aangezien de keuze voor een systeem van
kerndoelen in de wet is vastgelegd. Eisers hebben in zoverre niet voldoende
belang bij hun vordering. De wetgever heeft immers opgedragen bij
algemene maatregel van bestuur kerndoelen vast te stellen en dus niet
gekozen voor delegatie waarbij eventueel ook van het vaststellen van
kerndoelen zou kunnen worden afgezien, aldus de rechtbank. Van belang
is vooral de daarop volgende overweging:
'Bovendien zou, hoewel het toetsingsverbod van artikel 120 Grondwet als
zodanig zich niet uitstrekt tot het besluit, door toetsing aan de Grondwet van
(onderdelen van) het besluit. gelet op de door eisers geuite bezwaren welke
zich vooral richten op het cognitieve element van de kerndoelen, ook de wet
worden getoetst, hetgeen aan de rechter niet vrijstaat'.

Laat de wet de lagere wetgever geen ruimte op het punt waartegen de
bezwaren zich richten, dan mag de rechter inderdaad de lagere wet op dat
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punt niet aande Grondwet toetsen. De rechter zou dan namelijk een oordeel
uitspreken over de wet. Laat de wet de lagere wetgever op het betreffende
punt wel de ruimte, dan is er ook ruimte voor een toetsing van de lagere
wet op dat punt aan de Grondwet. De bezwaren van de eisers in de
hierboven beschreven zaak richten zich vooral tegen het systeem van de
kerndoelen. Gezien artikel 9, vij fde lid en zesde lid Wet op het basisonderwijs bestaat voor de regering op dit punt echter geen ruimte. Een toetsing
aan de Grondwet van de algemene maatregel van bestuur op dit punt stuit
dan ook af op artikel 120 Gw.

In de uitspraak van 6 maart 1987, RegelMaat 2(1987), p. 130 m.nt. I.C.
van der Vlies heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven zich
gebogen over de vraag of gebonden wetgeving onverbindend kan zijn
wegens strijd met een rechtsbeginsel.
Ingevolge artikel 5 van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging
oudere ziekenfondsverzekerden worden bij algemene maatregel van bestuur
'naar leeftijdscategorieen te onderscheiden' wegingsfactoren vastgesteld,
volgens welke het mede te financieren bedrag over de verzekerden wordt
omgeslagen. Bij de behandeling van de ontwerpen van de Wet MOOZ en
van de Wet Interne lasten-verevening particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf is door de betrokken bewindslieden aan de beide Kamers van de
Staten-Generaal toegezegd dat voor de toepassing van de Wet MOOZ
studerenden bij de vaststelling van het aantal verzekerden per leeftijdscategorie slechts voor de helft zouden meetellen. Het Besluit medefinancieringsregeling onderscheidt slechts naar leeftijdscategorie.
Volgens S.S.G.Z. is het Besluit medefinancieringsregeling onder andere
in strijd met het ongeschreven recht, met name met het zorgvuldigheidsbeginsel, omdat 'met de belangen van degenen ten behoeve van wie de
toezeggingen zijn gedaan, geen enkele rekening is gehouden en ook
overigens niet in vergoeding van de door hen te lijden schade is voorzien'.
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven overwoog:
'In aanmerking genomen dat (...) de Kroon ingevolge artikel 5 van de Wet
MOOZ gehouden was zich te beperken tot een vaststelling van wegingsfactoren
naar leeftijdscategorieen, plaatst dit betoog het College in feite voor de vraag
of in een geval van "gebonden" wetgeving, die wetgeving nochtans onverbindend
kan zijn wegens strijd met enig beginsel van ongeschreven recht.
Die vraag moet ontkennend worden beantwoord, behoudens wellicht in
zeer bijzondere omstandigheden waarvan in dit geval niet is gebleken. In dit
verband valt op te merken dat ten processe is vast komen te staan dat de Staat
der Nederlanden bereid is tot integrate vergoeding van de schade, die verzoekster
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heeft geleden door v66r de totstandkoming van de Wet MOOZ voort te bouwen
op het bij haar al dan niet terecht opgewekte vertrouwen, dat studerenden bij
de vaststelling van haar omslagbijdrage slechts voor de helft zouden worden

meegeteld'

Een toetsing door de rechter van gebonden lagere wetgeving aan de
Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen moet verboden worden
geacht. 155 De rechter zou immers een oordeel uitspreken over de wet.
De onverbindendheid van die lagere wet kan dan ook niet komen vast te
staan. De uitzondering die het College in de hierboven aangehaalde uitspraak
maakt, is slechts dan gerechtvaardigd wanneer daarmee wordt gedoeld op
de situaties waarin de strijd met het beginsel is gelegen in de toepassing
van de wet door de lagere wetgever, terwijl de bezwaren tegen de toepassing
niet te herleiden zijn tot bezwaren gericht tegen de wet (vgl. § 2.4.9).
Een aanverwante problematiek ontstaat door de in de Grondwet gehanteerde

delegatieterminologie. De woorden 'regels' of 'regeling', een vorm van
het werkwoord 'regelen' en de uitdrukking 'bij of krachtens de wet' geven
aan dat delegatie geoorloofd is. Delegatie is ongeoorloofd wanneer geen
van de termen voorkomt in een grondwetsbepaling. De termen geven niet
aan in welke mate mag worden gedelegeerd.156 Komt geen van de termen
voor - er is dan sprake van een delegatieverbod -, dan mag de wetgever
niet alleen geen regelgevende bevoegdheid overdragen, maar hij mag ook
niet door het gebruik van vage formuleringen de hem opgedragen taak in
feite aan een ander orgaan overlaten.157 De uitdrukking 'uit kracht van
een wet' in artikel 104 Gw beoogt aan te geven dat delegatie niet helemaal
158
is uitgesloten, maar dat daarbij wel grote terughoudendheid is geboden.

155

Vgl. memorie van antwoord, Kamerstukken I 1976/77, 13 872, 13 873, nr. 55b, p. 15-16;
vgl. verder Kamerstukken II 1976/77,13 872, nr. 7, p. 9 met betrekking tot beschikkingen.

Vgl. R.M. van Male, Het toetsen van gebrekkige wetgeving, de omvang van de rechterlijke
taak, Bestuur 8(1989), p. 74, S. Zwemstra, Bescherming van uitingsrechten door administratieve rechters, W.E.1. Tjeenk Willink, Zwolle 1992, p. 132, G.H. Addink en B.P.
Vermeulen, Normenhierarchie, verdragstoetsing en overgangsrecht, RegelMaat 7(1992),
p. 5 en E.C.M. Jurgens, Wetgever heeft laatste woord over uitleg van Grondwet, RegetMaat
10(1995), p. 69. Anders G. Leenknegt, Hoe lang is de arm van artikel 120 Gr.w?, RegelMaat

10(1995), p. 65 e.v.

156 De vraag hoever de wetgever mag gaan bij de delegatie, moet worden beantwoord door
interpretatie; Kamerstukken II 1978/79, 13 990, nr. 9, p. 9, Kamerstukken Il 1980/81, 16

162, nr. 11, p. 2

157 Kamerstukken Il 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 22,23. Vgl. Kamerstukken I 1976/77,13 872,

13 873, nr. 55b, p. 23.

158 Kamerstukken Il 1979/80, 15 575, nr. 10. In de memorie van toelichting gaf de regering
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De gehanteerde terminologie sluit delegatie aan gedecentraliseerde
besturen niet uit. Toch kan volgens de regering een dergelijke delegatie
ongeoorloofd zijn, afhankelijk van het onderwerp, de historie en de strekking
van de grondwettelijke bepaling. 159

Het delegatiebegrip strekt zich ook uit over de verhouding wet concreet besluit. Bij het delegatiebegrip gaat het erom of de regelgeving
of de concrete maatregelen 'een wezenlijk onderdeel vormen van de in het
grondwetsartikel omschreven taak'. Daarvan is sprake wanneer het orgaan
de vrijheid heeft om de inhoud van de regels of de maatregelen geheel of
grotendeels Imar eigen inzicht te bepalen. Wanneer die vrijheid er niet is,
is er volgens de regering geen sprake van delegatie, maar van min of meer
gebonden uitvoering.

160

Uiteraard mag de rechter ingevolge artikel 120 Gw niet nagaan of de
delegatie door de wetgever verenigbaar is met de Grondwet. Een verweer
dat de wetgever ten onrechte heeft gedelegeerd, te vergaand heeft
gedelegeerd of niet aan gedecentraliseerde besturen had mogen delegeren,
stuit af op artikel 120 Gw. De rechter mag wel nagaan o f de delegataris
is gebleven binnen de grenzen van de wet, ofwel het besluit toetsen aan
de wet. De rechter is echter weer niet bevoegd het besluit van de delegataris
als het ware over de wet heen, dus rechtstreeks, aan de grondwettelijke
delegatieterminologie te toetsen. Zou hij toch hiertoe overgaan, dan geeft
hij een oordeel over de geoorloofdheid van de delegatie door de wetgever
en daarmee over de wet. 161 Een zuivere uitspraak geeft de Hoge Raad
in zijn arrest van 23 december 1992, BNB 1993/104.

De belanghebbende betoogde dat met betrekking tot de overschotheffing
ingevolge de Meststoffenwet de essentialia zijn neergelegd in lagere
regelingen, welke op hun grondwettigheid kunnen worden getoetst en in
strijd zijn met artikel 104 Gw. Ingevolge artikel 104 Gw mag een heffing

er de voorkeur aan voor de belastingwetgeving geen aparte grondwettelijke omschrijving
van de delegatiebevoegdheid in te voeren, al stelde ze wel dat de wetgever grote terughoudendheid in acht zal moeten nemen. Kamerstukken 11 1978/79, 15 575, nrs. 1-5, p. 5.
159 Kamerstukken II 1980/81, 16 162, nr. 11, p. 2, Kamerstukken II 1978/79, 13 990, nr. 9,
p. 9. Vgl. Kamerstukken I 1976/77,13 872, 13 873, nr. 55b, p. 23.
160 Kamerstukkken Il 1976/77, 13 990, nr. 6, p. 8. Kamerstukken Il 1978/79, 13 990, nr. 9,
p. 9: is er een delegatieverbod, dan mag de wetgever niet meerdan regels over ondergeschikte
uitvoeringsaspecten aan andere organen opdragen.
161 Vgl. P.W.C. Akkermans. C.J. Bax, L.F.M. Verhey, Grondrechten, Grondrechten en
grondrechtsbescherming in Nederland, tweede herziene druk, Bewerkt door C.J. Bax, WoltersNoordhoff, Groningen 1993, p. 194.
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als de overschotheffing alleen uit kracht van een wet worden geheven,
althans moet deze bij de wet worden geregeld. De essentialia van de

overschotheffing zijn echtergeregeld inde Regeling aanwijzing diersoorten
en hun mestproduktie van de minister van Landbouw en Visserij.
De Hoge Raad herleidde de bezwaren tegen de Regeling als bezwaren
tegen de Meststoffenwet; hij overwoog:
'Dit betoog mondt in wezen uit in de vraag of de in de Meststoffenwet
- welke bevoegdheid zich ook uitstrekt tot
opgenomen delegatiebevoegdheid
essentialia - in strijd komt met artikel 104 van de Grondwet. Die vraag staat
niet ter beoordeling van de rechter omdat ingevolge artikel 120 van de Grondwet
toetsing van een formele wet aan de Grondwet niet is toegestaan'.

Kortmann stelt naar aanleiding van de uitdrukking 'uit kracht van' in artikel
104 Gw dat de rechter niet snel zal uitspreken dat een gedelegeerde regeling
162
onverbindend is wegens strijd met de restrictieve delegatieterminologie.
Dit mag inderdaad worden verwacht, echter niet omdat ook de uitdrukking
'uit kracht van' nietduidelijk maakt in welke mate mag wordengedelegeerd
- de verklaring die Kortmann geeft -, maar omdat de rechter dan een
oordeel geeft over de delegerende wet. Bovendien meent Kortmann dat
het delegatiebegrip ertoe leidt dat de rechter wederom geplaatst kan worden
voor de vraag waar uitvoering ophoudt en delegatie begint.163 De geoorloofdheid van delegatie wordt immers bepaald door de grondwettelijke
terminologie. Uit het bovenstaande mag blijken dat het voor de rechter
echter niet zo relevant is te bepalen of er sprake is van delegatie of uitvoering. Hij mag toch niet treden in de vraag of de delegatie geoorloofd is.
2.4.9

De verhouding van het toetsingsverbod tot de 'contra legem'-

jurisprudentie

2.4.9.1 Inleiding
Volgens de regering kan toepassing van de wet achterwege blijven wanneer
'het betreffende voorschrift strijdig is met een in de wet of in een verdrag
geformuleerd rechtsbeginsel.' Deze toetsingi* gaat volgens de regering
buiten artikel 120 Gw om (zie § 2.4.1).

162 C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 45), p. 182.
163 C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 105), p. 29. Vgl. dezelfde, a.w. (noot 45), p. 60.
164 Waarmee wordt gedoeld op hetgeen tussen aanhalingstekens staat.
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Naar alle waarschijnlijkheid doelde de regering hier op de zogenaamde
'contra legem'-jurisprudentie.165 De verklaring voor de wat vreemde
formulering kan worden gevonden in de inleiding op de vraag waarop de
regering antwoordde. De leden van de fractie van D'66 hadden aan hun
vraag de opmerking vooraf laten gaan dat 'in de rechtspraak, zij het
uiteraard zeer incidenteel, de toepassing van een dwingend wetsvoorschrift
achterwege is gelaten indien toepassing van dit voorschrift (...) strijdig bleek
te zijn met een in wet of verdrag geformuleerd algemeen rechtsbeginsel
('.' ,*166

Hieronder wordt de verhouding van het verbod de wet te toetsen aan
fundamentele rechtsbeginselen tot de 'contra legem'-jurisprudentie
beschouwd.167

2.4.9.2 'Contra legem'-jurisprudentie
In de zogenaamde Doorbraak-arrestent68 overwoog de Hoge Raad:
onder omstandigheden strikte toepassing van de wet, waaruit de
belastingschuld rechtstreeks voortvloeit, in die mate in strijd kan komen met
een of meer beginselen van behoorlijk bestuur, dat die toepassing achterwege
dient te blijven;
dat in het algemeen de vraag onder welke omstandigheden dit laatste zich
voordoet van geval tot geval moet worden beantwoord door afweging van het beginsel
dat de wet moet worden toegepast tegen een of meer in aanmerking komende
,169
beginselen van behoorlijk bestuur.
'dat ( . . . )

Een belastingaanslag moet volgens de Hoge Raad overeenkomstig een
ministeriele resolutie worden vastgesteld en niet overeenkomstig de wet

165 Zo ook A-G Mok in zijn conclusie bij het Harmonisatiewet-arrest, § 4.2.3. en § 4.2.5. en
C.J. Bax, Artikel 120 in: P.W.C. Akkermans, A.K. Koekkoek (red.), De Grondwet, een

arlikelsgewijscommentaar, tweede druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992, p. 1055,
noot 14. Anders C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 105) p. 334. Eveneens anders M.G. Boekhorst, a. w. (noot 4) p. 475. Zij meent dat wordt gedoeld 'op de zogenaamde "toetsing over
de band"' , al geeft ze zelf al aan dat die verklaring 'niet geheel sluitend' is.
166 Kamerstukken II 1980/81, 16 162, nr. 6, p. 13.
167 Een bewerking van het navolgende is eerder gepubliceerd in het themanummer 'Rechter
en politiek; AA 41(1992), p. 698-704.
168 HR 12 april 1978, nrs. 18452, 18464, 18495, BNB 1978, 135-137 m.nt. C.P. Tuk, nr.
18495, AB 1979. 262 m.nt. F.H. van der Burg, nr. 18464, NJ 1979,533 m.nt. M. Scheltema.
169 Citaat ontleend aan nr. 18464.
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wanneer een belastingplichtige zich beroept op vertrouwen dat hij aan die
resolutie heeft mogen ontlenen.

In de zaak van de niet verzekerde zwageri70 had de Centrale Raad van
Beroep een soortgelijke uitspraak gedaan. Hij overwoog: 'Bijzondere
gevallen zijn denkbaar, waarin strikte toepassing van bedoelde wetsbepaling
in die mate in strijd zou komen met het ongeschreven recht dat zij op grond
daarvan geen rechtsplicht meer kan zijn'.

In deze uitspraken is beslist dat onder omstandigheden een beginsel van
behoorlijk bestuur ertoe kan leiden dat een dwingendrechtelijke wetsbepaling
geen toepassing mag vinden.171 Deze werking van de beginselen wordt
wel aangeduid als de derogerende werking van de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur. 172

Konijnenbelt vraagt zich af of het wel juist is te spreken van algemene
beginselen van behoorlijk bestuur contra legem of van derogerende werking
van de beginselen. Een vraagteken wordt door hem geplaatst bij de daarin
besloten liggende veronderstelling 'dat de strekking van de wettelijke norm
en de strekking van de norm die uit een beginsel van behoorlijk bestuur
voortvloeit, los van elkaar zouden zijn aan te geven'. Volgens Konijnenbelt
moet de wet worden uitgelegd in het licht van de relevante beginselen van
behoorlijk bestuur. Hij vervolgt: 'In dit perspectief is de spanning tussen

170 CRvB 18 februari 1975, AB 1975, 243 m.nt. J.R. Stellinga.
171 Vgl. ook ARRvS 6 november 1984, AB 1985, 417 m.nt. J.H. van der Veen, Gst. 6803
m.nt. Willem Konijnenbelt enCBB 8 december 1988, AB 1989, 192 m.nt. J.H. van Kreveld.
Voor een jurisprudentieoverzicht: zie H.D. van Wijk, Hoofistukken van administratief recht.
negende druk, Bewerkt door Willem Konijnenbelt en Ron van Male, Lemma, Utrecht 1994,
p. 400-414 en J.H. van Kreveld, Doorbraakarresten, in: F.H. van der Burg, P.J.J. van
Buuren, 1.H.vander\leen(red.),AB Kiassiek, Standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw
geannoteerd, tweede druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1994, p. 110-111. Deze
jurisprudentie heeft niet alleen betrekking op wetten in formele zin maar ook op lagere
wetgeving.
172 Konijnenbelt gaat in dit verband in op de codificatie van een deel van de beginselen van
behoorlijk bestuur in de Awb. Daarvan zegt hij dat dat praktisch voor het hier aan de orde
zijnde vraagstuk nauwelijks verschil oplevert; de beginselen waarbij de contra-legemkwestie
zich voordoet zijn vooral het vertrouwensbeginsel, en in mindere mate het gelijkheidsbeginsel,
zo stelt hij. Deze zijn geen van beide in de Awb verwoord, a.w. (noot 171), p. 398, noot
140. Echter, zelfs indien beide beginselen wei zouden zijn verwoord, is het betreffende
vraagstuk nog niet geecarteerd. Daarmee is immers niet gezegd dat de dwingendrechtelijke
wetsbepaling geen toepassing mag vinden.
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wet en beginsel slechts schijn173, die spanning is er slechts bij een
bepaalde, te beperkte, niet door beginselen van behoorlijk bestuur geleide
174

wetsinterpretatie'.
Zou men op basis van dit betoog verwachten dat Konijnenbelt kritiek
heeft op bovenvermelde jurisprudentie, althans zeker waar het betreft de
manier waarop de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een rol
spelen, dan komt men bedrogen uit. Konijnenbelt meent zelfs dat met het
betoog de belangrijkste rechtvaardiging van de jurisprudentie is gegeven.
Er is dan geen sprake - zo stelt hij - van derogerende maar van
interpretatieve werking van de beginselen. 175 Echter, in de betreffende
uitspraken worden de wet en de beginselen los van elkaar gezien. Van een
interpretatieve werking is duidelijk geen sprake.176 Konijnenbelt stelt te
letten op 'de port6e van de diverse uitspraken'.177 De portee is echter
daarin gelegen dat een beginsel ertoe kan leiden dat een dwingendrechtelijke
wetsbepaling geen toepassing mag vinden.

De in de jurisprudentie gekozen benadering is meer aangewezen dan de
door Konijnenbelt voorgestane interpretatie van de wet. De rechter beoordeelt een bestuursbeslissing. Het bestuur zal in eerste instantie de wet
interpreteren en bemerken dat het verwachtingen in strijd met die wet heeft
gewekt. Een interpretatie in die zin dat de wet niet geschreven is voor
gevallen waarin een toezegging is gedaan, ligt weinig voor de hand.
In de hierboven aangehaalde uitspraken mocht de wet niet worden toegepast,
niet omdat de wet (voor zover betreffende het concrete geval) volgens de
rechter in strijd zou zijn met een fundamenteel rechtsbeginsel - wat de

173

Als voorbeeld geeft hij op p. 399 HR 25 januari 1984, NJB p. 248, bij Konijnenbelt p. 246:
'waar artikel 21, eerste lid Algemene wet inzake rijksbelastingen imperatief bepaalt dat de
naheffingsaanslag wordt verhoogd met ten minste 10%, zegt de Hoge Raad dat de inspecteur
bij het vaststellen van de aanslag niet alleen op deze wetstekst maar ook op de a.b.b.b. moet
letten; (...) Dat is alleen te verklaren als deze beginselen (onder meer) worden beschouwd
als globale normen die altijd in acht moeten worden genomen bij uitleg en toepassing van
geschreven rechtsregels'. De Hoge Raad spreekt echter van 'binnen de door de wet gestelde
grenzen' en van 'anderszins in strijd met het recht, doordat daarbij niet in overeenstemming
met de beginselen van behoorlijk bestuur is gehandeld'. De beginselen spelen dan geen rol
bij de uitleg van de wet.

174 H.D. van Wijk, a.w. (noot 171), p. 398.
175 H.D. van Wijk, a.w. (noot 171), p. 416.
176 In zijn noot onder HR 12 april 1978, NJ 1979, 533 stelt M. Scheltema: 'men kan de wet
zo interpreteren dat men aanneemt dat zij niet geschreven is voor toepassingen in strijd met
die beginselen. Op die weg is de HR hier ver gegaan'. Ook deze analyse overtuigt niet.

177 H.D. van Wijk, a.w. (noot 171), p. 398.
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rechter overigens gezien de toentertijd geldende bepaling 'De wetten zijn
onschendbaar' niet eens zou hebben kunnen vaststellen -, maar omdat
de toepassing volgens hem in strijd was met een algemeen beginsel van
behoorlijk bestuur.
Laten de bezwaren gericht tegen de toepassing zich herleiden tot
bezwaren gericht tegen de wet - wat in de aangehaalde uitspraken niet
het geval is -, dan overtreedt de rechter het toetsingsverbod. In het

Harmonisatiewet-arrest is de Hoge Raad op deze problematiek ingegaan.
Van een beoordeling van de wet op verenigbaarheid met fundamentele
rechtsbeginselen was in de hierboven aangehaalde uitspraken dus geen sprake.178 De rechter kan bepalen dat een wet niet mag worden toegepast,
zonder dat hij zich een oordeel heeft gevormd over de overeenstemming
van die wet met hoger recht.

2.4.9.3 Harmonisatiewet-arrest
Het cassatiemiddel betoogde volgens de Hoge Raad dat de aan de orde zijnde

bepalingen van de Harmonisatiewet in die mate strijdig zijn met het
rechtszekerheidsbeginsel dat de leer'dat strikte toepassing van de wet onder
omstandigheden zozeer in strijd kan komen met fundamentele rechtsbeginselen dat zij achterwege moet blijven' toepassing moet vinden.
De Hoge Raad overwoog hieromtrent:
'Dit betoog miskent het wezenlijke verschil tussen enerzijds: het in bepaalde
(groepen van) gevallen buiten toepassing laten van een wetsbepaling op de grond
dat toepassing van die bepaling in verband met daarin niet verdisconteerde
omstandigheden (in de regel: de wijze waarop de overheid is opgetreden) in
strijd zou komen met een fundamenteel rechtsbeginsel,179 en anderzijds: het
wegens zulk een strijd buiten toepassing laten van een wetsbepaling op grond
van omstandigheden welke bij haar totstandkomen in de afweging zijn betrokken,
dus in gevallen waarvoor zij nu juist is geschreven. Het eerste raakt niet aan
de verbindende kracht van de betrokken bepaling en staat de rechter ingevolge
voormelde jurisprudentie vrij; het tweede ontneemt echter aan die bepaling haar
verbindende kracht en is de rechter ingevolge art. 120 Grw. verboden. Hier
doet zich de tweede figuur voor. Bij het totstandbrengen van de gewraakte
bepalingen van de Harmonisatiewet zijn immers de verwachtingen welke bij

178 Vgl. A-G Mok voor wat betreft de Doorbraak-arresten in zijn conclusie bij het Harmonisa-

tiewet-arrest, § 4.2.5..
179 F.H. van der Burg geeft in zijn annotatie bij het Kortverbanders-arrest, HR 9 juni 1989,
AB 1989, 412 de overweging onjuist weer: 'het in bepaalde (groepen van) gevallen buiten
toepassing laten van een wetsbepaling op de grond dat die bepaling [cursivering MvH] in
strijd zou komen met een fundamenteel rechtsbeginsel'.

89

Hoofdstuk 2
de daardoor getroffen studenten waren gewekt door de voorheen geldende
,180
regelingen, in de afweging betrokken.

Volgens de Hoge Raad overtreedt de rechter het toetsingsverbod wanneer
de omstandigheden in verband waarmee de toepassing van de wet in strijd
zou komen met een fundamenteel rechtsbeginsel bij het totstandkomen van
de wet in de afweging zijn betrokken.
Stel dat de wetgever geen aandacht had besteed aan de verwachtingen
welke bij de studenten waren gewekt door de eerder geldende regelingen.
Van 'omstandigheden welke bij haar totstandkomen in de afweging zijn
betrokken' zou dangeen sprake zijn. Zoudende verwachtingendan kunnen
wordenaangemerktals'niet verdisconteerde omstandigheden'? Zou de leer
'dat strikte toepassing van de wet onder omstandigheden zozeer in strijd
kan komen met fundamentele rechtsbeginselen dat zij achterwege moet
blijven' dan wel toepassing moeten vinden? Met de vaststelling dat de
toepassing van de wet in strijd zou komen met het rechtszekerheidsbeginsel
zou de rechter een oordeel uitspreken over de wet. In feite zou de wet in
strijd met het rechtszekerheidsbeginsel worden bevonden. Daarmee zou
het toetsingsverbod worden overtreden.

2.4.9.4 Konverbanders-arrest
anVolgens Barendrecht wordt het Harmonisatiewet-arrest in het Kortverb
ders-arrest verduidelijkt: 'Het moet gaan om door de wetgever expliciet
in de beschouwing betrokken omstandigheden, terwijl voorts het enkel
de betrokken
achterwege laten van een regeling door de wetgever, ook al is
Kamer
de
Tweede
de
van
de
aandacht
onder
en
materie expliciet
Regering
Wel
181
zijn
vrijheid
van
oordelen.'.
in
beperkt
niet
rechter
gebracht, de
gelegd.182
Dit
gebeurt,
arresten
beide
tussen
vaker wordt een verband
zoals hieronder zal mogen blijken, ten onrechte.

180 Volgens C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 45). p. 341 sluit de Hoge Raad ook in het
Kortverbanders-arrest 'het in bepaalde gevallen buiten toepassing laten van een wetsbepaling
op de grond dat "de toepassing van die bepaling in verband met daarin niet verdisconteerde
omstandigheden... in strijd zou komen met een fundamenteel rechtsbeginsel" niet uit(...)'.
dit arrest
Vgl. J.E.M. Polak, Kroniek van het bestuursrecht, a.w. (noot 146), p. 1468. Uit
is een dergelijke beslissing echter niet af te leiden, zie ook § 2.4.9.4.
181 J.M. Barendrecht, Het constitutionele toersingsrechi vande rechter, Preadvies Nederlandse
Juristen-Vereniging, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992, p. 105.
182 Ziebij voorbeeld F.H. van der Burg in zijn nootonderhet Kortverbanders-arrest, P. Nicolai,

a.w. (noot 121), p. 441 en noot 180.
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In § 2.4.6 zijn de feiten van belang voor een goed begrip van het
Kortverbanders-arrest al uiteen gezet. Het Hof had beslist dat de Staat zich
jegens Bolt c.s., zogenaamde kortverbanders, schuldig maakte aan een
onrechtmatige daad door de pensioentoezeggingen niet te honoreren waarmee
de Staat hen had verleid als kortverbander naar Nederlands-Indie te gaan.
Het Hof had onder meer nog overwogen dat hieraan niet kon afdoen dat
in de Garantiewet'bewust was gekozen voor een stelsel waarbij pensioenen
van overheidsdienaren zoals appellanten niet werden gegarandeerd en
waarbij dus het pensioenverlies van appellanten niet werd opgevangen'.
Volgens het cassatiemiddel stond het de rechter in dat geval niet vrij
nog te treden in de beoordeling van de rechtmatigheid van een dergelijk
stelsel. De rechter zou dan treden in de beoordeling van de innerlijke waarde

van de wet. In de samenvatting die de Hoge Raad gaf van een deel van
het middel heette het dat nu de wetgever bewust ervan heeft afgezien de
gedane toezeggingen te honoreren, de artikelen 120 Gw en 11 Wet AB de
rechter beletten het niet nakomen van die toezeggingen onrechtmatig te

oordelen.
Volgens de Hoge Raad blijkt echter nergens uit dat de wetgever bij
het totstandbrengen van de Garantiewet heeft beseft dat het op zijn minst
onzeker was of de tijd doorgebracht na de soevereiniteitsoverdracht als
diensttijd in de zin van de artikelen 56 en 58 Pensioenwet zou worden
aangemerkt, zich de vraag heeft gesteld of in de Garantiewet een voorziening moest worden getroffen en deze vraag na afweging van de betrokken
belangen ontkennend heeft beantwoord. Aangenomen moet worden dat het
hof dit ook niet heeft willen zeggen.
De Hoge Raad stelde vast dat zich hier dus, anders dan de klacht
veronderstelt, niet het geval voordoet 'dat de rechter wordt gevraagd op
grond van bepaalde omstandigheden onrechtmatig te oordelen dat zekere
aanspraak geen regeling in de wet heeft gevonden, terwijl de wetgever,
toen hij die wet tot stand bracht, na een afweging waarin die omstandigheden
zijn betrokken, heeft geoordeeld dat de wet die aanspraak niet moest
honoreren'.
De wet waar het hier om gaat is de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesie (wet van 11 mei 1950, Stb. K 178). Bij het totstandbrengen
van deze wet heeft de wetgever zich niet uitgesproken over het al dan niet
honoreren van de gedane toezeggingen wanneer de Pensioenwet daarvoor
geen basis zou bieden. De Hoge Raad ontkende hetgeen volgens het
cassatiemiddel het geval was.
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De betreffende overweging valt niet in verband te brengen met het
Harmonisatiewet-arrest. Daarin geeft de Hoge Raad aan wanneerhetbuiten
toepassing laten van een wetsbepaling aan die wetsbepaling haar verbindende
kracht ontneemt. In het geval van de kortverbanders ging de toezegging
tegen de Pensioenwet in, althans in de uitleg daaraan na 1964 gegeven.
Het is echter niet het buiten toepassing laten van de Pensioenwet dat centraal
staat in de overweging van de Hoge Raad. Centraal staat de Garantiewet.
Het geval - dat niet aan de orde was - verschilt duidelijk met het wegens
strijd met een fundamenteel rechtsbeginsel buiten toepassing laten van een
wetsbepaling op grond van omstandigheden welke bij haar totstandkomen
in de afweging zijn betrokken.

2.4.9.5 Dettaschadewet-arrest

In het Harmonisatiewet-arrest heeft de Hoge Raad in verband met zijn leer
dat suikte toepassing van de wet onder omstandigheden zozeer kan indruisen
tegen fundamentele rechtsbeginselen dat zij achterwege moet blijven naast

de Doorbraakarresten nog gewezen op het Deltaschadewet-arrest. 183
Volgens Hirsch Ballin waren het in dit arrest niet slechts 'later gebleken
omstandigheden (...) (en dus geen belangen die door de wetgever zijn
meegewogen)' die tot voorrang van het beginsel hebben geleid.184 Was
hier dan geen sprake van 'buiten toepassing laten van een wetsbepaling
op de grond dat toepassing van die bepaling in verband met daarin niet
verdisconteerde omstandigheden (...) in strijd zou komen met een fundamenteel rechtsbeginsel'?

In het arrest, gewezen tussen de Staat der Nederlanden (Minister van
Verkeer en Waterstaat) en een mosselkweker, J. van der Endt te Yerseke,
was de vraag aan de orde of een causaal verband bestond tussen de
verzanding van een mosselperceel en de aanwezigheid van afsluitingswerken.
Ingevolge de Dellaschadewet zou dan recht bestaan op een tegemoetkoming.
In twee eerdere beschikkingen had de minister causaal verband aanwezig
geoordeeld, omdat niet met zekerheid het tegendeel kon worden aangetoond.
De Rechtbank merkte deze beschikkingen aan als neerslag van een beleid.
Opvolgende aanvragers kunnen daarop volgens de Rechtbank een beroep
doen wanneer'hun geval gelijk te stellen is met een of meer gevallen waarin

183 HR 15 juli 1988, AB 1988, 600 m.nt. F.H. van der Burg, vgl. NJ 1989, 714 m.nt. M.
Scheltema.
184
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eerder is beschikt'. Van der Endt zou aanspraak hebben op schadevergoeding, 'tenzij met zekerheid vast is komen te staan dat het causaal verband
tussen de aanwezigheid van de afsluitingswerken en de aanzanding van zijn
mosselperceel ontbreekt'.
De Hoge Raad gaf een onderdeel van het door de Staat aangevoerde
cassatiemiddel als volgt weer:
'(...) dat voor wat betreft de beantwoording van de vraag of de schade waarin
een tegemoetkoming als bedoeld in art. 2 eerste lid onder a Deltaschadewet
wordt verzocht, al dan niet is geleden "als gevolg" van een afsluitingswerk (...),
aan de minister geen beleidsvrijheid toekomt. Daarom had de Rb., aldus de
klacht, de bestreden beschikking van de minister uitsluitend behoren te toetsen
aan genoemde wetsbepaling "waarbij niet relevant is of kan zijn of in (twee)
eerdere beschikkingen van de minister een bepaald beleid tot uiting is
gekomen"'.

De Hoge Raad wees de klacht af.

Hij overwoog:

'Terecht is de Rb. ervan uitgegaan dat de minister bij het nemen van een
beschikking op een verzoek om een tegemoetkoming als bedoeld in art. 2
Deltaschadewet ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht
behoort te nemen, hetgeen onder omstandigheden ertoe kan leiden dat strikte
toepassing van die wetsbepaling achterwege dient te blijven (HR 12 april 1978,
NJ 1979, 533). Terecht ook heeft de Rb. aangenomen dat dit laatste zich m.n.
voordoet in gevallen waarin de minister ten aanzien van bepaalde, in die wetsbepaling bedoelde belanghebbenden in zoverre een hen begunstigend beleid heeft
gevoerd dat hij deze bepaling aldus heeft toegepast dat de gestelde schade werd
aangemerkt "als gevolg" van een bepaald afsluitingswerk, tenzij van overheidswege met zekerheid het tegendeel kon worden aangetoond; alsdan moet immers

- rechtens relevante beleidswijzingen

nu daargelaten - bij het nadien
beschikken op aanvragen van belanghebbenden in een gelijke positie doorstaggevende betekenis worden toegekend aan het beginsel dat de administratie
gelijke gevallen gelijk behandelt (HR 9 juni 1979, BNB 1979, 211).
De Rb., die - in cassatie onbestreden - oordeelde dat hier van een
zodanig "gelijk geval" sprake was, mocht bijgevolg de juiste betekenis van het
begrip "als gevoIg van" in art. 2 eerste lid onder a Deltaschadewet in het midden
laten.'

Volgens de Hoge Raad ontbrak de noodzaak de juiste betekenis van het
begrip 'als gevolg van' te bepalen. Immers, - zo moet de Hoge Raad
hebben geredeneerd - wanneer voor het aanwezig oordelen van causaal
verband in de zin van de Deltaschadewet volgens de rechter niet voldoende
zou zijn dat niet met zekerheid het tegendeel kon worden aangetoond, dan
zou aan het gelijkheidsbeginsel toch doorslaggevende betekenis moeten
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worden toegekend. Beslist moet worden met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel. 185

De Hoge Raad aanvaardt dus de contra legem werking van het
gelijkheidsbeginsel. 186 Een discrepantie tussen hetgeen de Hoge Raad
hier aanvaardt en zijn stelling in het Harmonisatiewet-arrest dat het betreft
het buiten toepassing laten van een wetsbepaling op de grond dat toepassing
daarvan in verband met 'daarin niet verdisconteerde omstandigheden (in
de regel: de wijze waarop de overheid is opgetreden)' in strijd zou komen
met een fundamenteel rechtsbeginsel, is niet aanwezig. Berust het aannemen
van causaal verband wanneer niet met zekerheid het tegendeel kan worden

aangetoond op een onjuiste interpretatie van de wet, dan is het door de
Minister gevoerde beleid de in de wet niet verdisconteerde omstandigheid
in verband waarmee de toepassing van de wetsbepaling in strijd zou komen
met het gelijkheidsbeginsel. 187

2.4.9.6 Slotbeschouwing
De 'contra legem'-jurisprudentie beperkt zich niet tot wetten in formele
zin. Voor de aan de orde zijnde vraag naar de verhouding van het verbod
de wet te toetsen aan fundamentele rechtsbeginselen tot de 'contra legem'jurisprudentie, is slechts die jurisprudentie relevant waarin de toepasbaarheid
van de wet in formele zin wordt ingeperkt. Het hierna volgende heeft dan
ook op die jurisprudentie betrekking.

De 'contra legem'-jurisprudentie verdraagt zich met het verbod de wet aan
fundamentele rechtsbeginselen te toetsen, tenzij de leer - dat onder omstandigheden strikte toepassing van de wet in die mate in strijd zou komen met
fundamentele rechtsbeginselen dat die toepassing achterwege moet blijven
- toepassing zou vinden wanneer de bezwaren tegen de toepassing van

185 D. A. Lubach meent dat de Hoge Raad kennelijk ervan uitgaat dat de Deltaschadewet zich
in casu tegen een vergoeding verzet; Bestuur en Privaatrecht, NTB 1989, p. 90. Deze
gevolgtrekking komt niet juist voor. De Hoge Raad heeft zich hierover niet uitgelaten.

186 Vgl. J.H. van Kreveld, a.w. (noot 171), p. 110-111.
187 Volgens B.M.J. van der Meulen wordt de wet getoetst aan het gelijkheidsbeginsel; Rechterlijketoetsing van wetgeving in Europees perspectief, in: Bestuursrecht na 1992, Preadviezen
voor de conferentie, gehouden op 20 april 1989 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van de Vereniging voor Administrati« Recht, Samsom H. D. Tjeenk Willink, Alphen aan
den Rijn 1989, p. 66. Dit valt moeilijk te begrijpen. Waarin zou de strijd van de wet met

het gelijkheidsbeginsel zijn gelegen?

94

De positiefrechtelijke betekenis van artikel 120 Grondwet

de wet te herleiden zijn tot bezwaren gericht tegen de

wet.188

Hiervan

is zeker sprake wanneer de omstandigheden van het geval door de wetgever
bij het totstandbrengen van de wet in de afweging zijn betrokken. Maar

ook zonder zo'n bewuste afweging kan hiervan sprake zijn.
Een in dit opzicht zuivere uitspraak is die van de CRvB 13 september 1989,
AB 1990, 79. Als gevolg van een wetswijziging werd eiseres geconfronteerd
met een verhoging van de premies van haar vrijwillige verzekering op grond
van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet
van ongeveer 2000 % ten opzichte van de door haar sinds 7 september 1979
betaalde premies.
Eiseres voerde aan dat zij in 1969 niet tot 'inkoop' van de AOW maar
tot het afsluiten van een particuliere verzekering zou zijn overgegaan, indien
zij had geweten dat een verhoging van 2000 % in het verschiet zou liggen.
Bovendien zou zij in 1977, na tweejaar verplicht verzekerd te zijn geweest,
niet tot vrijwillige premiebetaling zijn overgegaan toen zij voor de tweede
maal de status van werknemer in dienst van de Europese Gemeenschappen
had, waardoor zij niet meer kon worden aangemerkt als verplicht
verzekerde. De Sociale Verzekeringsbank had haar ook herhaaldelijk
schriftelijk medegedeeld dat zij sedert 8 september 1979 de minimale premie

verschuldigd zou zijn.
Volgens de Centrale Raad van Beroep waren 'de bezwaren van eiseres
in wezen gericht tegen de voorschriften zelf, omdat zij deze kennelijk in
haar situatie onaanvaardbaar acht[te]'.
Aan deze bezwaren kende de Raad geen betekenis toe in het kader van
de leer dat
'er bijzondere gevallen denkbaar [zijn] waarin strikte toepassing van een
dwingendrechtelijke bepaling in die mate in strijd komt met algemene
rechtsbeginselen dat op grond daarvan deze toepassing geen rechtsplicht meer
kan zijn. Tot die bijzondere omstandigheden kan behoren het geval waarin
vanwege het tot beslissen bevoegde orgaan ten aanzien van een belanghebbende

uitdrukkelijk, ondubbetzinnig en ongeclausuleerd (onjuiste of onvolledige)
inlichtingen zijn verschaft diegerechtvaardigde verwachtingen hebben gewekt.'

3 oktober 1986, NJ 1987,911 m.nt. M. Scheltema achtte de Hoge
Raad toepassing van de leer mogelijk terwijl de bezwaren gericht tegen de toepassing van
de Ministeriele Beschikking van 16 november 1983 ter uitvoering van de Landsverordening
In- en Uitvoer te herleiden waren tot bezwaren gericht tegen de Beschikking. Bij een wet
in formele zin zou het toetsingsverbod zijn overschreden.

188 In het Arucar-arrest,
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Overigens was er volgens de Centrale Raad van Beroep in casu geen sprake
van dergelijke bijzondere omstandigheden. De door de Sociale Verzekeringsbank verstrekte informatie kon alleen gebaseerd zijn op de toen
geldende juridische situatie.

In zijn uitspraak van 27 juni 1990, AB 1991, 55 nam de Centrale Raad
van Beroep wel een bijzonder geval aan. Aan eiseres was in 1985 een
pensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet voor een gehuwde
toegekend. In 1977 had de Sociale Verzekeringsbank na om informatie te
zijn verzocht aan haar onder andere de volgende gegevens verstrekt:
'Gaat u over tot premiebetaling en zet u deze voort tot het bereiken van uw
65-jarige leeftijd dan hebt u zolang u de Nederlandse Nationaliteit bezit en
behoudt recht op een volledig pensioen geldende voor een ongehuwde.
(...) Het volledige ongehuwdenpensioen bedraagt thans f 831 per maand.
Het pensioenbedrag wordt geregeld aangepast aan de loonontwikkeling in
Nederland.'

De Centrale Raad van Beroep overwoog:
'Eiseres stond voor een vrije keuze [om tot vrijwillige premiebetaling over te
gaan, dan weI haar pensioen elders particulier te verzekeren], en heeft zich bij
die keuze (...) geheel laten leiden door de - slechts wat betreft de ontwikkeling
gegevens die het tot beslissen
van het loonpeil in Nederland geclausuleerde
had
verstrekt.
Daaraan
kan
niet afdoen dat de wetgever
bevoegde orgaan haar
bij het tot stand brengen van de wet van 28 maart 1985 de consequenties van
het doen vervallen van het tot dan toe geldende art. 10 vierde lid AOW, wel
heeft voorzien en het niettemin niet nodig heeft geacht in een die consequenties
-

(meer) opvangend overgangsrecht te voorzien'.

Moet toepassing van de wet volgens de Centrale Raad van Beroep
achterwege blijven nu de vrouw in kwestie haar keuze had gemaakt op basis
van informatie verstrekt door de Sociale Verzekeringsbank welke - naar
- alleen gebaseerd kon zijn op de juridische situatie
zeggen van de Raad
van dat moment terwijl
volgens de Raad - een belanghebbende er
-

rekening mee moet houden dat de voorschriften waardoor de verzekering
wordt beheerst kunnen worden gewijzigd? Dit zou niet juist zijn. In feite
richten de bezwaren tegen de toepassing van de wet zich dan tegen die wet.
Immers, deze zou het vertrouwen beschamen dat gewekt is door de eerdere
regeling. De Centrale Raad zou ook geheel voorbij gaan aan het standpunt
van de wetgever.
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Het ligt meer voor de hand dat de Centrale Raad van Beroep de
verstrekte informatie toch heeft aangemerkt als een toezegging, een garantie
waarop zij mocht vertrouwen. De zinsnede 'slechts wat betreft de
ontwikkeling van het loonpeil in Nederland geclausuleerd' wijst ook in deze
richting. Dan ligt het voor de hand dat niet relevant is dat de wetgever heeft
afgezien van een de consequenties van de wetswijziging (meer) opvangend
overgangsrecht. Immers, de reden dat de wet niet mag worden toegepast
is niet gelegen in de wet zelf.
2.4.10

De verhouding tussen de artikelen 120 en 140 Grondwet

2.4.10.1 Inleiding

Artikel 120 Gw verbiedt de rechter te treden in de beoordeling van de
grondwettigheid van wetten. Artikel 140 Gw luidt: 'Bestaande wetten en
andere regelingen en besluiten die in strijd zijn met een verandering in de
Grondwet, blijven gehandhaafd, totdat daarvoor overeenkomstig de
Grondwet een voorziening is getroffen.' In de literatuur wordt op
verschillende manieren een link gelegd tussen beide artikelen.
Danse stelt zich op het standpunt dat een rechter die ten aanzien van
wetten artikel 140 Gw toepast, artikel 120 Gw overtreedt. 189 Zij kent
dus aan artikel 120 Gw ook betekenis toe waar het de verhouding oude
wetten enerzijds en nieuwe of herziene grondwetsbepalingen anderzijds
betreft.190

Boekhorst stelt dat artikel 140 Gw een beoordeling van de grondwettigheid van de wet vereist en in dat opzicht een uitzondering op artikel 120

Gw vormt. 191

189 L. Danse, Grondwettelijk overgangsrecht in discussie, in: Gegeven de Grondwet, Bundel
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stafafdeling Constitutionele Zaken en
Wetgeving van her Ministene van Binnenlandse Zaken, Kluwer, Deventer 1988, p. 250-251.
Zo zou de Hoge Raad in de Binnentre(len-arresten (zie § 2.4.10.4) artikel 120 Gw hebben
overtreden.

190
191

Dit blijkt ook uit haar verdere betoog, a.w. (noot 189), p. 250-252.
M.G. Boekhorst, Het toetsingsverbod van artikel 120 Nederlandse Grondwet getoetst (deel
2), TBP 45(1990), p. 541. Koekkoek sprak van een uitzondering op artikel 120 Gw ; A.K.
Koekkoek, Th. W. van Veen, Beantwoording rechtsvraag (145) staatsrecht/strafrecht, AA
33(1984), p. 169 en A.K. Koekkoek, C.A.J.M. Kortmann, Nawoord bij: Artikel 140
Grondwet en de onschendbaarheid van de wet, AA 33(1984), p. 460. Hij stelde ook dat de
beoordeling van de bestaande wet op strijdigheid met een verandering in de Grondwet geen
toetsing in de zin van artikel 120 Gw betreft; A.K. Koekkoek, Nader antwoord, AA 33(1984),
p. 328.
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De zinsnede 'die in strijd zijn met een verandering in de Grondwet'
heeft dus aanleiding gegeven tot het beschouwen van de verhouding van
artikel 140 Gw tot artikel 120 Gw. In de voorlopers van het artikel was
deze zinsnede niet opgenomen. Toch werden ook deze voorlopers in de
literatuur wel in verband gebracht met de bepaling 'De wetten zijn
onschendbaar'. Struycken stelde:
'Art. 2 der additioneele artikelen [Gw 1922] spreekt van < < wetten,
reglementen en besluiten > > , handhaaft dus alle algemeene regelingen en
concrete besluiten, op den grondslag der vorige Grondwet uitgevaardigd, zulks
in tegenstelling met art. 122 lid 2 der Grondwet, dat alleen de onschendbaarheid
der wetten in engeren zin - maatregelen door Koning en Staten-Generaal in

- uitspreekt. Vooral voor den rechter is deze
gemeen overleg genomen
tegenstelling van beteekenis: de wet - in engen zin - heeft hij nimmer aan
de Grondwet te toetsen, hetzij ze anterieur of posterieur is aan deze; betreffende
alle andere regelingen en besluiten daarentegen heeft hij zich w81 de vraag te
stellen, of zij met de bij hunne totstandkoming geldende Grondwet overeenstemmen, maar zich te onthouden van het onderzoek, of eene latere verandering

192
der Grondwet die overeenstemming ook deed verloren gaan'.

Het lijkt alsof Struycken het additionele artikel beschouwde als een
toetsingsverbod.
Deze literatuur geeft aanleiding de verhouding tussen de artikelen 120 en
140 Gw nader te beschouwen. De beantwoording van de vraag naar deze
verhouding is niet alleen afhankelijkvan hetgeen in de voorgaande paragrafun reeds is gebleken ten aanzien van artikel 120 Gw. De grondwetsgeschiedenis van en de jurisprudentie ten aanzien van artikel 140 Gw zijn hiervoor
ook van belang. Aan de belangrijkste literatuur wordt ook aandacht besteed.

2.4.10.2 Grondwetsgeschiedenis

De voorloper van artikel 140 Gw, artikel 215 Gw (oud) luidde aldus: 'De
op het ogenblik van de afkondiging van een verandering in de Grondwet
bestaande autoriteiten, verbindende wetten, reglementen en besluiten blijven
gehandhaafd, totdat zij door andere volgens de Grondwet zijn vervangen'.
In de memorie van toelichting bij artikel 8.4, het huidige artikel 140
Gw, stelde de regering dat de voorgestelde redactie duidelijker dan de tekst
van artikel 215 Gw aangeeft, dat de bepaling ziet op bestaande besluiten
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die in strijd komen met een nieuwe grondwettelijke bepaling. 'Die besluiten
worden voorlopig gehandhaafd, totdat de gelegenheid is gevonden de zaak
in overeenstemming te brengen met de gewijzigde bepalingen van de Grondwet.' Wanneer een besluit met de nieuwe Grondwet strookt, is er volgens
de regering niets aan de hand. Blijkbaar bedoelde de regering hier te zeggen
dat het besluit uiteraard gehandhaafd blijft.
De regering sloot zich aan bij de - volgens haar zeggen - heersende
leer bij artikel 215 Gw 'dat een grondwetswijziging ook zelfwerkende bepalingen kan bevatten, die dus zonder nadere uitwerking direct gelden'.
'Wanneer deze situatie zich voordoet, is artikel 8.4 derhalve niet van toepas193

sing;'.
Volledigheidshalve vermeldde de regering dat de bepaling 'De wetten
zijnonschendbaar' 'doorrechtstreeks werkende grondrechtsbepalingenniet
194
opzij [wordt] gezet'.
Heersende leer bij artikel 215 Grondwet (oud)
In de memorie van antwoord bij het wetsontwerp inzake de klassieke
grondrechten verwees de regering voor de uitleg van artikel 215 Gw dat
het artikel 'niet geldt voor artikelen, welke voor de burger rechtstreeks
werkende rechten bevatten' naar Buijs, Kranenburg en de negende druk
195
van het handboek van Van der Pot/Donner.

De uitleg van Buijs betrof additioneel artikel 3 Gw (1848): 'Alle op het

oogenblik der afkondiging van de veranderingen in de Grondwet verbindende
wetten, reglementen en besluiten wordengehandhaafd, totdat zij achtervolgens door andere worden vervangen.' De opvatting dat op grond van deze
bepaling alle wetten en reglementen zouden blijven gelden, wees Buijs van
de hand. De werking van veel grondwettelijke bepalingen zou voor
onbepaalde tijd worden geschorst. Het waarom daarvan was voor hem niet
duidelijk. 'Men spreekt van wetten en verordeningen, die in de plaats
zouden moeten komen van de reeds bestaande; maar met welk doel en om
welke reden? Moeten die wetten nog eens erkennen wat de Grondwet reeds
erkend heeft, of nog eens vernietigen wat deze reeds nietig verklaarde;
(...)?'

193 Kamerstukken II 1976/77, 14 213, nr. 3, p. 9-10. Vgl. voor 'heersende leer' ook Kamerstukken II 1975/76,13 872, nr. 3, p. 52; Kamerstukken 11 1976/77,13 872, nr. 7, p. 41-42;
Kamerstukken I 1976/77, 13 872, 13 873, nr. 55b, p. 21; Kamerstukken II 1976/77, 14

200 (R 1048), nr. 3, p. 10.
194 Kamerstukken II 1976/77, 14 213, nr. 3, p. 10.
195 Kamerstukken 11 1976/77, 13 872, nr. 7, p. 41.
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Ingaande op de vraag wat dan de bedoeling van het artikel is, stelde
Buijs dat naast de 'constitutioneele gebods- en verbodsbepalingen, bestemd
om tegelijk met de Grondwet zelve tot volle heerschappij te komen' in de
Grondwet andere voorschriften werden gegeven 'die niet anders kunnen
gelden dan belichaamd in eene wet.' De Grondwet geeft dan opdracht tot
regeling bij wet. Deze uitwerking vergt tijd. Intussen zal men het moeten
doen met de bestaande regelen, 'zullen niet groote en gewichtige belangen
gedurende geruimen tijd ongeordend blijven'. Deze handhaving van het
bestaande moetuitdrukkelijk wordengeboden, omdat'zij,als aandruisende
tegen de Grondwet, door deze stellig zou worden buitengesloten'. Voor
deze verklaring van het artikel meende Buijs ook steun te vinden in de
redactie van de bepaling en de grondwetsgeschiedenis. 196
Kranenburg sloot zich ten aanzien van artikel 215 Gw (oud) aan bij
de interpretatie van Buijs nu hij deze in overeenstemming achtte met de
strekking van deze bepaling van overgangsrecht. Wijziging van de
Grondwet, die het staatsrecht tracht te formuleren in grote lijnen en
beginselen, moet worden gevolgd door orgaanvorming en nadere uitwerking
van die beginselen. Intussen werken de bestaande organen en regelingen
door, omdat 'men ten aanzien der gewijzigde onderwerpen geen toestand
van anarchie en regelloosheid kan dulden'. In de Grondwet zijn er echter
ook nieuwe voorschriften 'welke zonder nadere wettelijke regelingen in
werking kunnen treden'. 197
Donner sloot zich in de door de regering aangehaalde negende druk
van het handboek van het Nederlandse staatsrecht naar eigen zeggen aan
bij de interpretatie van Buijs dat het artikel slechts doelde op voorschriften
'die niet anders kunnen gelden dan belichaamd in eene wet'. Anders dan
bij Buijs, was een grondwetsbepaling echter niet 'bestemd om tegelijk met
de Grondwet zelve tot volle heerschappij te komen' wanneer ten aanzien
van een bepaald punt een gepreciseerde regeling bestond of wanneer
verwezen werd naar de wet voor het regelen van uitzonderingen, terwijl
een met de bepaling strijdige wet bestond. '98
Struycken en Oud wezen een dergelijk onderscheid
van een heersende leer was er dus niet.

196

J.T. Buijs, De Grondwet, Toelichring

en

af. 199

Echt sprake

kritiek, Tweede deel, P. Gouda Quint, Arnhem

1887, p. 820-825.

197 R. Kranenburg, a.w. (noot 23), p. 559-560.
198 C.W. van der Pot, Handboek van het Nederiandse staatsrecht, Bewerkt door A. M. Donner,
negende druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1972, p. 213-215.
199 A.A.H. Struycken, a.w. (noot 11), p. 127-129; P.J. Oud, a.w. (noot 37), p. 70-73.
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Opvallend is dat de regering ook moeilijkheden voorzag bij onverwijlde
inwerkingtreding van voor de burger rechtstreeks werkende rechten en
aanpassing van bestaande wetgeving noodzakelijk achtte. Additionele
artikelen werden voorgesteld, waarin de inwerkingtreding van enkele
bepalingen werd opgeschort.2(n De regering sloot kennelijk een grotere
categorie bepalingen uit van toepassing van artikel 215 Gw (oud) dan het
aansluiten bij 'de heersende leer' zou doen vermoeden. De Staatscommissie
van advies inzake de Grondwet en de Kieswet die zich ook had aangesloten
bij 'de heersende leer' bij artikel 215 Gw (oud) 'dateengrondwetswijziging
ook zelfwerkende bepalingen kan bevatten, die dus zonder nadere uitwerking
direct gelden', had gesteld dat niet te snel moet worden aangenomen dat
201
er sprake is van zelfwerkende bepalingen.

Gehandhaafd blijven
Gezien de terminologie van artikel 8.4, het huidige artikel 140 Gw,
('gehandhaafd blijven') en van de memorie van toelichting ('worden gehandhaafd') ligt aan artikel 140 Gw kennelijk de veronderstelling ten grondslag
dat bij het ontbreken van de bepaling de nieuwe of herziene grondwetsbepalingen daarmee strijdige bestaande wetten, andere regelingen en besluiten
afschaffen.202

In de lijn hiervan zou worden verwacht dat die grondwetsbepalingen
waarvoor artikel 8.4 niet geldt, daarmee strijdige bestaande wetten, andere
regelingen en besluiten afschaffen. Kortmann stelt echter dat in het stelsel
van de regering 'de nieuwe grondwetsbepalingen met directe werking (. . .)
tot buiten toepassing laten [leiden] van de anterieure, daarmee strijdige
bepalingen'.203

De regering zelf stelde enerzijds in het nader rapport bij het wetsontwerp
inzake klassieke grondrechten dat voorschriften die met rechtstreeks
werkende grondwetsbepalingen in strijd zijn en niet in een 'formele -en
dus onschendbare - wet' zijn ondergebracht, vervallen, 204 terwijl ze
anderzijds in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp inzake de
toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap stelde dat bestaande regelingen'- afgezien van de onschendbare

200 Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 52.

201 A.w. (noot 80), p. 339.
202 In de literatuur wordt dit ook wel als uitgangspunt genomen. J.T. Buijs, a.w. (noot 196),
bijv. op p. 825, P.J. Oud, a.w. (noot 37), p. 68.
203 C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 105), p. 379. Vgl. C.A.J.M. Kortmann, Binnentredingsvonnis, AA 33(1984), p. 325: 'zouden niet meer mogen worden toegepast'.
204 Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 4, p. 76.
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formele wet -' buiten toepassing moeten blijven voor zover ze daarmee
in strijd zijn.205 In de memorie van antwoord bij de wetsontwerpen inzake
de klassieke en sociale grondrechten heette het dat formele wetten van kracht
blijven en lagere regelingen door de rechter kunnen worden getoetst aan
grondwetsbepalingen, welke voor de burger rechtstreeks werkende rechten
bevatten. 206
De regering sprak van vervallen en van buiten toepassing moeten blijven.
Tussen het vervallen van een norm en het buiten toepassing moeten blijven
van een norm bestaat echter verschil. Van vervallen kan slechts dan worden
gesproken wanneer een bestaande rechtsnorm verdwijnt uit het recht, en
dus niet meer behoort tot het positieve recht,207 terwijl buiten toepassing
moeten blijven veronderstelt dat de norm behoort tot het positieve recht.

Een vervallen norm is niet meer toe te passen. De 'norm' kan ook niet
herleven, wanneer de norm die tot het vervallen aanleiding heeft gegeven,
wordt ingetrokken of gewijzigd.208
Wat overigens opvalt in het hierboven staande is dat volgens de regering
de wet die in strijd is met een rechtstreeks werkende grondwetsbepaling
anders dan daarmee strijdige lagere wetgeving niet vervalt of buiten
toepassing moet blijven.
De wetten zijn onschendbaar

Uit het voorgaande blijkt dat de wet volgens de regering een bijzondere
positie in het overgangsrecht inneemt.209 Over de vraag hoe de betreffende
passage in de memorie van toelichting moet worden uitgelegd,210 leek

205 Kamerstukken II 1976/77, 14 200 (R 1048), nr. 3, p. 10.
206 Kamerstukken I 1976/77,13 872, 13 873, nr. 55b, p. 22.
207 Vgl. Kamerstukken II 1976/77,14 213, nr, 3, p. 9, waarin de term vervallen werd
gebruikt
ten aanzien van grondwetsbepalingen die na de herziening uit de Grondwet zijn verdwenen.
208 H.R. B.M. Kummeling ziet hierin kennelijk geen verschil gelegen waar hij stelt: 'de daarvoor
in aanmerking komende grondrechten hebben direct afschaffende werking ten opzichte van
lagere regelingen. Een rechter die met een dergelijke regeling wordt geconfronteerd zal
deze buiten toepassing moeten laten'. Het grondwettelijk overgangsrecht en de rechtstreekse
werking van grondrechten, NJB 62( 1987), p. 352. Vgl. tevens M.T. Oosterhagen, Artikel
140, in: P.W.C. Akkermans, A.K. Koekkoek (red.), De Grondwet, een artikelsgewijs
commentaar, tweede druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992, p. 1211-1212.
209 Vgl. ook Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 51-52.
210 M.C. Burkens geeft de opvatting van de regering eenmaal als volgt weer:
'Daarbij wees
de regering er echter op, dat het verbod formele wetsbepalingen aan de Grondwet
te toetsen
niet door deze overgangsbepaling [cursivering MvH] opzij wordt gezet'. Daaraan verbond

hij de conclusie dat artikel 140 aldus niet geldt voor 'anterieure wetsbepalingen': Algemene
teerstukken van grondrechten naar Nederlan<is constitutioneel recht, W .E.] . Tjeenk Willirtk,
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aanvankelijk in de literatuur tussen Kortmann en Koekkoek verschil van
mening te bestaan.211 Koekkoek meende dat rechtstreeks werkende
212
grondwetsbepalingen aan vroegere wetten hun kracht kunnen ontnemen.
Dat dit niet spoort met het standpunt van de regering is gezien het
voorgaande wel duidelijk. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp inzake klassieke grondrechten kan zelfs zonder twijfel worden afgeleid
dat de regering van mening is dat door de onschendbaarheid van de wet
de rechtskracht van de wet wordt gehandhaafd.213 Dit argument werd
ook door Kortmann aangevoerd.214 Koekkoek stelde echter dat hij niet
beweerd had dat zijn standpunt ook het standpunt van de regering was.
Het door Kortmann aangevoerde argument bracht Koekkoek ertoe de uitleg
van Kortmann zelfs 'plausibel' te noemen.215 Deze hield in dat uit de
term 'de wetten zijn onschendbaar' voortvloeit dat anterieure wetten met
door rechtstreeks werkende grondwetsbepalingen opzij worden gezet.
Volgens Kortmann heeft de regering 'de norm van artikel 120 ook (...)
willen doen uitstrekken over anterieure wetten die in stri/d ziun met
217
[cursivering MvH]216 direct werkende grondwettelijke bepalingen'.
De Minister van Binnenlandse Zaken gaf in 1987 in een brief over een
wettelijke basis voor de invoering van een nieuw paspoortsysteem aan het
regeringsstandpunt de volgende uitleg: 'artikel 120 Grondwet [is] mede
herziene
van toepassing ( . . . )o p (eerdere) wetten die met een (latere)

Zwolle 1989, p. 65. Deze weergave van het regeringsstandpunt is echter onjuist. Op p. 66
verwoordt Burkens het standpunt anders.
211 Zie de discussie gevoerd in Ars Aequi, A.K. Koekkoek, Th.W. van Veen, a.w. (noot 191),
p. 167-176, C. A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 203), p. 324-327, A.K. Koekkoek, a.w. (noot
191), p. 327-328.

212 A.K. Koekkoek, a.w. (noot 191), p. 172, 327.
213 Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 51. In de oorspronkelijke memorie van
toelichting, Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 4, p. 106 meende de regering nog dat
om artikel 27a van het Besluit Buitengewoon Strafrecht zijn gelding te doen behouden een
additioneel artikel moest worden opgenomen. In het nader rapport nam de regering een ander
standpunt in, Kamerstukken Il 1975/76, 13 872, nr. 4, p. 100.
214 C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 203), p. 326.
215 A.K. Koekkoek, a.w. (noot 191), p. 327.
216 Eerder is al gebleken dat artikel 120 Gw in de weg staat aan een beoordeling van de wet,
terwijl het standpunt van de regering zoals uitgelegd door Kortmann impliceert dat de strijd
al is vastgesteld. Zie hierover het vervolg van het betoog.
217 C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 105), p 379-380. In de bedoelde discussie ging het natuurlijk
nog om C.A.J.M. Kortmann, De Grondwetsherziening j 983, Kluwer, Deventer 1983, p.
353. Vgl. de manier waarop M.C. Burkens het regeringsstandpunt ook wel uitlegt, a.w.
(noot 210), p. 70. Kortmann hoopt het standpunt niet te hoeven aanmerken als het standpunt
van de grondwetgever nu het vraagstuk de kamers wellicht is ontgaan, a.w. (noot 105),
p. 379-380.
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grondwetsbepaling iii strOW Zijn [cursivering MvH]'. In deze uitleg moet
dus de strijd worden vastgesteld, alvorens tot toepasselijkheid van artikel
120 Gw kan worden geconcludeerd. Opvallend is dan dat de Minister
vervolgens afteidde dat de wet niet mag worden getoetst en een eventuele
strijd dan ook niet kan worden vastgesteld.218 Overigens beperkte het
regeringsstandpunt bij de grondwetsherziening van 1983 zich tot rechtstreeks
werkende grondwetsbepalingen.
Het ligt niet voor de hand dat de passage dat de bepaling 'De wetten
zijn onschendbaar' door rechtstreeks werkende grondrechtsbepalingen niet
opzij wordt gezet, als volgt moet worden uitgelegd: de bepaling 'De wetten
zijn onschendbaar' heeft ook betekenis inde verhouding oude wet enerzijds
en rechtstreeks werkende nieuwe of herziene grondwetsbepaling anderzijds.219 De rechter mag die wet niet aan bedoelde bepaling toetsen. Een
eventuele strijd kan niet komen vast te staan; de wet blijft kracht behouden.
De hiervoor onder het kopje 'Gehandhaafd blijven' aangehaalde voorbeelden
wijzen er namelijk op dat de regering in de bepaling 'De wetten zijn
onschendbaar' eerder een voorschrift zag dat inde weg stond aanhet verval
of buiten toepassing moeten blijven van een wet die in strild is met een
rechtstreeks werkende grondwetsbepaling. Ze zag de bepaling, anders dan
deze doorgaans in de jurisprudentie werd uitgelegd (zie § 2.3.3), in deze
context niet als een verbod de wet op verenigbaarheid met de Grondwet
te onderzoeken.
De regering onderschreef op dit punt de leer die teruggaat op Buijs
kennelijk niet. Buijs was van mening dat niets de rechter in de weg staat
te beslissen dat een wet door of ten gevolge van de Grondwet is ingetrokken. 220

Overigens ondermijnde de regering haar standpunt door een additioneel
artikel voor te stellen om de strijd van een bepaling (waarvan de rechtskracht
gehandhaafd zou worden door de onschendbaarheid van de wet) met de
grondwetsbepaling weg te nemen.221 Wanneer ze de wens de strijdigheid
weg te nemen volledig zou hebben vervuld, zou de rol van 'De wetten zijn
onschendbaar' in de aan de orde zijnde verhouding zijn uitgespeeld. Immers,
een bestaande wet zou niet in strijd zijn met een rechtstreeks werkende
nieuwe of herziene grondwetsbepaling. De wet zou toch al gehandhaafd

blijven.

218 Kamerstukken Il 1987/88, 20 200, hfdst. V en VII, nr. 26, p. 3.
219 Overigens sprak de regering slechts van rechtstreeks werkende grondrechtsbepalingen.
220 J.T. Buijs, a.w. (noot 196 ), p. 826.
221 Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 51.
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De door Kortmann geuitte kritiek dat ' in het stelsel van de memorie
van toelichting de vermelding van "bestaande wetten" in artikel 140
overbodig [is], indien men aanneemt dat deze toch gehandhaafd blijven
krachtens het beginsel van de onschendbaarheid van de wet',222 is
overigens niet terecht. Artikel 140 Gw dient in het stelsel van de memorie
van toelichting onder andere ter handhaving van de met de niet rechtstreeks
werkende grondwetsbepalingen strijdige wetten. Kortmann lijkt hier ervan
uit te gaan dat het regeringsstandpunt met betrekking tot de bepaling 'De
wetten zijn onschendbaar' geen verwijzing naar rechtstreeks werkende
223
grondwetsbepalingen bevat.
Wat is nu de waarde van dit regeringsstandpunt ten aanzien van de uitleg
van de opvolger van de bepaling'De wetten zijn onschendbaar', het huidige
artikel 120 Gw? Moet worden afgeleid dat de regering naast de bij de
behandeling van artikel 6.8, het huidige artikel 120 Gw, (zie § 2.4.1) aan
de bepaling toegekende bedoeling (een verbod de grondwettigheid van een
wet te onderzoeken) een tweede bedoeling aan de bepaling toedichte (de
bepaling staat in de weg aan de werking die rechtstreeks werkende grondwetsbepalingen ten aanzien van daarmee strijdige oude wetten zouden
hebben)? In de tekst van de bepaling komt het niet tot uitdrukking. Het
toekennen van een dergelijke bedoeling is echter ook moeilijk te rijmen
met hetgeen bij de behandeling van artikel 6.8 is gezegd. De bedoeling
van de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' welke de regering met artikel
6.8 beter beoogde weer te geven is volgens haar gelegen in het buiten twijfel
stellen dat de beslissing van de vraag of de wet in overeenstemming is met
de Grondwet, alleen aan de wetgever toekomt. Deze aan Buijs ontleende
weergave van de bedoeling van de bepaling, maaktduidelijk dat de bepaling
niet bedoeld was betekenis te hebben voor de verhouding tussen oude wetten
enerzijds en nieuwe of herziene grondwetsbepalingen anderzijds. Immers,
de wetgever kan bij het stellen van de wet niet beslissen of de wet in
overeenstemming met deze bepalingen is.

Geconcludeerd kan worden dat naar het door de regering bij de grondwetsherziening van 1983 ingenomen standpunt artikel 140 Gw niet alle wetten,
andere regelingen en besluiten die in strijd zijn met een verandering in de
Grondwet handhaaft. Het artikel is niet van toepassing wanneer het gaat
om rechtstreeks werkende grondwetsbepalingen. Aan een verandering in

222 C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 105), p. 379. Zo ook M.G. Boekhorst, a.w. (noot 191),
p. 540.

223 Vgl. ook C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 203), p. 325.
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blijven echter volgens de regering ook dan
van kracht, en wel op basis van de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar'.

2.4.10.3 Literatuur
Koekkoek
Koekkoek leidde uit de tekst af dat artikel 140 Gw niet van toepassing is,
wanneer een nieuwe grondwettelijke bepaling zo duidelijk is, dat geen
voorziening behoeft te worden getroffen, omdat de gewone wetgever niet
anders zou kunnen dan herhalen wat de grondwetgever al heeft gezegd.
Koekkoek sprak van rechtstreeks werkende bepalingen. Hieronder vallen
niet alle bepalingen welke de regering als rechtstreeks werkend aanmerkte.
Artikel 140 Gw is van toepassing wanneer het artikel de mogelijkheid of
de verplichting schept tot nadere regeling. Toepassing van de regel 'lex

posterior derogat legi priori' wordt uitgesloten.
Volgens Koekkoek kunnen rechtstreeks werkende grondwetsbepalingen
aan vroegere wetten kracht ontnemen. Heeft de wet kracht verloren, dan
komt volgens Koekkoek de door artikel 120 Gw verboden toetsing van de
wet niet meer aan de orde. De vaststelling dat aan een wet kracht is
ontnomendooreenrechtstreeks werkende grondwetsbepaling, beschouwde
Koekkoek niet als toetsing in de zin van artikel 120 Gw. 225
Wanneer een wet niet door een rechtstreeks werkende verandering is
afgeschaft, geldt volgens Koekkoek artikel 120 Gw. De wet mag niet wegens
strijd met een rechtstreeks werkende grondwetsbepaling buiten toepassing
worden gelaten.226 Wanneer Koekkoek nog steeds doelde op een nieuwe
of herziene grondwetsbepaling, rijst de vraag welke situaties hij op het oog
had. Enerzijds stelde hij dat rechtstreeks werkende grondwetsbepalingen
aan vroegere wetten kracht kunnen ontnemen, terwijl hij anderzijds - zo
kan dan worden afgeleid - de mogelijkheid zag dat een rechtstreeks
werkende grondwetsbepaling geen kracht ontneemt aan een daarmee strijdige
vroegere wet. Volgens Koekkoek geldt artikel 120 Gw, wanneer een wet
krachtens artikel 140 Gw is gehandhaafd. 'Dat een wet gehandhaafd is sluit
niet uit dat de rechter bij de toepassing van de wet zou kunnen treden in
haar grondwettigheid, wat in het ene geval zou kunnen leiden tot toepassing
224

224 A.K. Koekkoek, Th.W. van Veen, a.w. (noot 191), p. 172-173.
225 A.K. Koekkoek, Th.W. van Veen, a.w. (noot 191), p. 172, A.K. Koekkoek, a.w. (noot
226

191), p. 327-328, A.K. Koekkoek, C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 191), p. 460.
A.K. Koekkoek, Th. W. van Veen, a.w. (noot 191), p. 173. Overigens geeft ook Koekkoek

hier een minder juiste omschrijving van de betekenis van artikel 120 Gw, zie § 2.4.4.
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en in een ander geval tot niet-toepassing. Artikel 120, niet artikel 140 Gw,
227
verbiedt deze toetsing'.

Konmann
Volgens Kortmann was het, ondanks het standpunt van de regering, om
redenen van rechtszekerheid en omdat grondwettelijke bepalingen over het
algemeen weinig geschikt zijn om direct te werken, beter slechts acht te
slaan op de tekst en artikel 140 Gw in alle gevallen te laten gelden.228
Overigens stelde Kortmann zich op het standpunt dat artikel 120 Gw alleen
geldt voor aan een grondwetsherziening posterieure wetten. 229 Hij leidde
dit ten aanzien van de onschendbaarheid van de wet af uit een overweging
van de Hoge Raad in het Van den Bergh-arrest. De onschendbaarheid van
de wet houdt in dat'de grondwetgever het oordeel over de vraag met welke
bepalingen van de Grondwet bij het totstandbrengen der wetten moet worden
rekening gehouden en hoe die bepalingen moeten worden uitgelegd en
toegepast, uitsluitend (heeft) willen doen toekomen aan de wetgever
zelf.....'. Het is duidelijk, zo stelde Kortmann, dat het hier gaat om de
immers geen
posterieure wet. De wetgever kan bij anterieure wetten
230
met
houden
posterieure grondwetsbepalingen.
rekening

Donner
Volgens Donner is de ratio van artikel 140 Gw gelegen in de continuiteit
van de rechtsorde.231 Ingevolge het artikel kunnen nieuwe grondwetsbepalingen niet onmiddellijk worden toegepast, wanneer daardoor een breuk
in de bestaande rechtsorde zou worden veroorzaakt. Er is sprake van een
breuk wanneer bestaande wetten opzij worden gezet of wanneer twijfel
onstaat wat rechtens is. 'In dat verband is een rechtstreeks werkende
bepaling niet een bepaling die naar de eigen inhoud vatbaar zou wezen voor
onmiddellijke toepassing [het door de regering gehanteerde begrip,
toevoeging MvH], maar een bepaling, die in het bestaande recht niet op

227 A.K. Koekkoek, a.w. (noot 191), p. 328. Vgl. ook A.K. Koekkoek, C.A.J.M. Kortmann,

a.w. (noot 191), p. 460.

228 C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 203), p. 326. C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 105), p
380.

229 C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 203), p. 326. Dezelfde in A.K. Koekkoek, C.A.J.M.
Kortmann, a.w. (noot 191), p. 461. Dezelfde, a.w. (noot 105), p. 50, noot 81, p. 111,321,
379.

230 C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 105), p. 379.
231 A.M. Donner, a.w. (noot 3), p. 876-877.

107

Hoofdstuk 2

andersluidende voorschriften stuit en die dus kan worden toegepast zonder
dat bestaande wetten of besluiten terzijde behoeven te worden gesteld'.232
De tekst van artikel 140 Gw bevat volgens hem geen aanknopingspunt
ten aanzien van bepaalde grondwetsbepalingen een uitzondering te maken
op dit beginsel van continuTteit. Een beroep op de grondwetsgeschiedenis
wees hij af nu in de toelichtende stukken veel staat dat aanvechtbaar is.
Bovendien - zo stelde hij - leidt de Grondwet als constitutie een eigen
leven.233

2.4.10.4 Jurisprudentie
234
235
De Hoge Raad is in het Binnentreden-arrest expliciet

ingegaan

op de betekenis van artikel 140 Gw. In dat arrest was de vraag aan de orde
of er sprake was van onrechtmatig verkregen bewijs, nu opsporingsambtenaren een woning waren binnengetreden zonder voorafgaande legitimatie
en mededeling van het doel van het binnentreden. Artikel 12, tweede lid
Gw 1983 stelde deze eisen. Bij het binnentreden was artikel 9 Opiumwet
wel in acht genomen.

232
233

A.M. Donner, a.w. (noot 3), p. 877.
A.M. Donner, a.w. (noot 3), p. 877. Vgl. dezelfde, Grondwettelijk overgangsrecht, in:

Recht op scherp, Beschouwingen over handhaving van publiekrecht aangeboden aan Prof.
Mr. W. Duk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1984, p 267-280. Vgl. Van der Pot, Donner,
Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Bewerkt door L. Prakke, J.L. de Reede, G.J.M.
van Wissen, dertiende druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1995, p. 162: 'De nieuwe tekst
van art. 140 Gw lost grotendeels een oude controverse op. Het handhaaft namelijk de
bestaande wetten en regelingen, ook als de herziene grondwettekst voor directe toepassing
vatbaar is.'
In zijn annotatie bij HR 27 mei 1986, NJ 1987, 298 sluit Th.W. van Veen zich aan bij de
opvatting van Donner.
234 HR 4 maart 1986, NJ 1986, 612 m.nt. Th.W. van Veen, RegelMaat 2(1987), p. 36 m.nt.

A.M. Donner. Zo ook HR 27 mei 1986, NJ 1987, 298 m.nt. Th.W. van Veen.
235 De in de literatuur met betrekking tot artikel 140 Gw aangehaalde jurisprudentie van andere
hoogste rechtscolleges is niet expliciet op dit punt. Overigens is ze voor de hier aan de orde
zijnde problematiek niet altijd relevant. In CRvB 19 mei 1987, TAR 1987, 164 bijvoorbeeld
werd getoetst aan het ongeschreven gelijkheidsbeginsel. In
Vz.ARRvS
27 mei 1982,
AB
1983, 62 werd slechts overwogen dat naar de thans gangbare
rechtsopvatting
door
overheidsorganen met het door de beide kamers van de Staten-Generaal in twee lezingen
aanvaarde grondwetsartikel 1.9 rekening behoort te worden gehouden bij de beoordeling
van een verzoek om toestemming voor het houden van een demonstratieve tocht.
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De Hoge Raad overwoog:
'Grondwettelijke bepalingen, welke naar hun inhoud rechtstreeks kunnen werken,
behouden zodanige werking voor zover het tot gelding komen daarvan niet is
beperkt door de krachtens art. 140 Gr.w vereiste eerbiediging van voorheen
bestaande wetten'.

Na de vaststelling dat artikel 9 Opiumwet in acht was genomen, vervolgde
de Hoge Raad ten aanzien van dit artikel:
'Dit artikel behelst niet de eis welke het tweede lid van art. 12 Gr.w, in werking
getreden op 17 februari 1983, thans stelt dat voor binnentreden voorafgaande
legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden plaatsvindt. Mitsdien
is artikel 9 Opiumwet, tot stand gekomen v66r evengenoemde datum, in de
zin van art. 140 Gr.w in strijd met een verandering in de Grondwet, hetgeen
medebrengt dat eerstgenoemde bepaling ingevolge art. 140 voornoemd is
gehandhaafd totdat daarvoor overeenkomstig de Grondwet een voorziening is
getroffen. Reeds daarom kan niet worden gezegd dat het bewijs onrechtmatig
is verkregen.'

De Hoge Raad wijkt in dit arrest af van de opvatting van de regering,
waarin artikel 140 Gw niet van toepassing is indien sprake is van - wat
zij noemt - rechtstreeks werkende grondwetsbepalingen.

Hirsch Ballin stelt zich de vraag of het arrest betekent dat de Hoge Raad
de opvatting van Donner en Kortmann, inhoudende dat artikel 140 Gw voor
elke verandering in de Grondwet geldt, onderschrijft. Hij acht een andere
interpretatie mogelijk. De strekking van artikel 140 Gw is volgens hem
'oud recht te handhaven in al die gevallen waarin de grondwetswijziging
ontoereikend is om een nieuw rechtsregime te creeren'. Artikel 140 Gw
wil 'een juridisch vacuum en rechtsonzekerheid tegengaan, maar niet een
geprivilegeerde positie geven aan met een grondwetswijziging strijdige
regelingen tot en met allerhande verordeningen'.
Hirsch Ballin komt tot het volgende stelsel. Behoeft de nieuwe grondwetsbepaling nadere uitwerking, dan is artikel 140 Gw toepasselijk. Het
anterieure besluit blijft op grond van die bepaling gehandhaafd. Wanneer
de betrokken rechtsbetrekking wel door de nieuwe grondwetsbepaling kan
worden bepaald, moet worden nagegaan of deze in staat is om 'uit eigen
kracht' anterieure besluiten ter zijde te stellen. Mogelijkheden daartoe zijn
gelegen in grondwettelijke afschaffing van oud recht en in toepassing van
de regel 'lex superior derogat legi inferiori'. De toepasbaarheid van
laatstgenoemde regel ten opzichte van verordeningen blijkt uit artikel 194
109
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gemeentewet (oud) en artikel 81 Provinciewet (oud). Het ligt niet voor de
hand dat de hier bedoelde grondwetsbepalingen qua effect zouden zijn
achtergesteld bij 'gewone' wetten. Uit het stelsel van de Grondwet kan
worden afgeleid dat de Grondwet ten opzichte van de wet niet als een lex
superior kan worden aangemerkt. De oude wet kan alleen door de nieuwe
grondwetsbepaling als 'lex specialis' of 'lex posterior' ter zijde worden
gesteld. De nieuwe grondwetsbepaling moet dan een bepaald onderwerp
preciezer of op vervangende wijze regelen. Ook in deze situatie moet het
effect van de grondwetswijziging niet worden achtergesteld bij die van een
gewone nieuwe wet. Artikel 9 Opiumwet kon volgens Hirsch Ballin niet
worden vervangen door artikel 12, tweede lid Gw.
Artikel 140 Gw is volgens Hirsch Ballin toepasselijk wanneer er sprake
is van niet rechtstreeks werkende grondwetsbepalingen en wanneer potentieel
rechtstreeks werkende grondwetsbepalingen pas daadwerkelijk kunnen
werken als een daarmee strijdige wet is gewijzigd. Lagere regelingen die
in strijd zijn met de nieuwe rechtstreeks werkende grondwetsbepalingen
houden op te gelden zodra deze in werking treden. Hirsch Ballin meende
dat op deze manier de betekenis van artikel 140 Gw in overeenstemming
met het arrest zou kunnen worden verwoord. Daarmee zou direct verklaard
zijn waarom de Hoge Raad zich niet heeft uitgesproken over de andere
regelingen en besluiten.
Deze interpretatie van het arrest kan echter niet overtuigen. Onder
andere vanwege artikel 120 Gw , dus omdat de wet niet mag worden getoetst
aan de Grondwet, zou de Grondwet volgens Hirsch Ballin geen hogere
regeling dan de wet zijn. Echter, een toetsingsverbod veronderstelt juist
een hi8rarchie. Wanneer de Grondwet geen hogere regeling is, is een
toetsingsverbod niet nodig. Voor de wet zou dan evengoed moeten gelden
wat volgens Hirsch Ballin voor lagere regelingen geldt: met de nieuwe rechtstreeks werkende grondwetsbepalingen strijdige wetten houden op te gelden.
Duidelijk mag zijn dat de Hoge Raad in het Binnentreden-arrest dit standpunt
zeker niet onderschrijft. 236

Ook Kummeling meent dat het Binnentreden-arrest van de Hoge Raad de
opvatting toelaat dat rechtstreeks werkende grondrechten de daarmee
strijdige lagere regelingen direct afschaffen: 'De rechtstreekse werking van

236 E. M.H. Hirsch Ballin, Samenhang, werking en waarborgen van de grondrechten inzake
de onschendbaarheid van de woning en het post- en telecommunicatiegeheim, in: M.C.
Burkens, M.J. Sluijs <red.), De wetgeving ter uitvoenng van Hoofdstuk 1 van de Grondwet,

Staaisrechtconferentie 1987, W. E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1988, p. 91-93.
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grondrechtsbepalingen wordt door de Hoge Raad alleen beperkt voor zover
het tot gelding komen ervan wordt beperkt door met deze bepalingen
strijdige anterieure wetten'. Zijn verklaring waarom de Hoge Raad de
eerbiediging van voorheen bestaande wetten noemt, verschilt van die
gegeven door Hirsch Ballin. Kummeling acht het een logische gedachtengang. Anders zou de rechter anterieure wetten wel en 'een ander soort
formele wetgeving' niet op hun grondwettigheid kunnen beoordelen. Dit
zou een gedeeltelijke omzeiling van het toetsingsverbod betekenen.
Deze verklaring van Kummeling moet worden afgewezen. Immers, in
dat geval had het meer voor de hand gelegen dat de Hoge Raad net als in
de opvatting van de regering het toetsingsverbod en niet artikel 140 Gw
te berde had gebracht. Overigens gaat Kummeling eraan voorbij dat het
op grond van artikel 120 Gw de rechter verboden is te onderzoeken of een
wet in strijd is met de Grondwet. In zijn opvatting zal hij ook de vaststelling
dat een wet ingevolge artikel 140 Gw is gehandhaafd moeten zien als een
omzeiling van het toetsingsverbod. In het kader van artikel 140 Gw moet
ook de strijdigheid met een verandering in de Grondwet worden vastgesteld.237

Uit het Binnentreden-arrest kan worden afgeleid dat de Hoge Raad voor
wat betreft de toepasselijkheid van artikel 140 Gw ten aanzien van bestaande
wetten een onderscheid naar gelang grondwetsbepalingen naar hun inhoud
al dan niet rechtstreeks kunnen werken, niet aanvaardt. 238
2.4.10.5 Slotbeschouwing

Artikel 140 Gw regelt de rechtsgevolgen van een verandering in de Grondwet,239 of zoals Buijs dat zei, wijst aan 'welke de onmiddellijke gevolgen
zullen zijn van de in de Grondwet gebrachte veranderingen voor den
rechtstoestand, zooals die bestond op het oogenblik dat deze veranderingen
werden ingevoerd:240 Het is een bepaling van overgangsrecht. Aan het

237 H.R.B.M. Kummeling, a.w. (noot 208), p. 351-352.
238 Vgl. de arresten van de Hoge Raad van 17 januari 1854, W. 1648 en van 27 december 1853,
W. 1502 met betrekking tot het derde additionele artikel Grondwet 1848.
239 Kamerstukken II 1976/77, 14 213, nr. 3, p. 10. Vgl. Eindrapport van de Staatscommissie
van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1971, p. 339.
240 J.T. Buijs, a.w. (noot 196 ), p. 809. Met de opvatting dat 'artikel 140 Grondwet (...)
uitsluitend tot de wetgever en bestuur [is] gericht en ( . . . ) geen betekenis [heeft] voor de
rechterlijke toetsing', lijken Tj. Gerbranda en J. Schokkenbroek het karakter van artikel
140 Gw te miskennen; Het grondwettelijk overgangsrecht en de rechtstreeks werkende
bepalingen uit het eerste hoofdstuk van de Grondwet 1983, RegelMaat 3(1988), p. 68.
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artikel ligt de veronderstelling ten grondslag dat later grondwettelijk recht,
daarmee strijdig eerder lager recht afschaft. Artikel 140 Gw bepaalt dat
dit recht gehandhaafd blijft, totdat daarvoor overeenkomstig de Grondwet
een voorziening is getroffen. Voor bestaand recht dat niet strijdig is met
later grondwettelijk recht, is de bepaling niet geschreven. Dit blijft ook
zonder uitdrukkelijke bepaling gehandhaafd.241
Naar de bedoeling van de regering is artikel 140 Gw niet van toepassing
wanneer het - wat zij noemt - rechtstreeks werkende grondwetsbepalingen
betreft. Additionele artikelen waren hierop afgestemd. Een andere uitleg
van artikel 140 Gw zou de zin aan de betreffende artikelen hebben
ontnomen. Veel van de additionele artikelen zijn inmiddels vervallen.
Daardoor heeft een beroep op het systeem van de Grondwet voor een uitleg
van artikel 140 Gw conform het regeringsstandpunt minder overtuigingskracht. De wordingsgeschiedenis pleit echter nog steeds voor die uitleg. 242
In de literatuur is wel een algemene gelding van artikel 140 Gw bepleit,
onder andere om redenen van rechtszekerheid of vanwege een door de
schrijver zelf aan de bepaling toegekende ratio. Volgens de Hoge Raad
heeft artikel 140 Gw ook betekenis voor grondwettelijke bepalingen welke
naar hun inhoud rechtstreeks kunnen werken, althans in ieder geval waar
het wetten aangaat.
Het toekennen van algemene gelding aan artikel 140 Gw heeft tot gevolg
dat het effect van bedoelde nieuwe of herziene grondwetsbepalingen in hun
relatie tot bestaande wetten en tot bestaande gemeentelijke en provinciale
verordeningen wordt achtergesteld bij het effect dat gewone wetten kunnen

241 Kamerstukken II 1976/77, 14 213, nr. 3, p. 9. Vgl. J.T. Buijs, a.w. (noot 196), p. 817
en P.J. Oud, a. w. (noot 37), p. 69. De kennelijk door Thorbecke verdedigde opvatting dat
met de oude Grondwet de daarop berustende orde zou komen te vervallen, wordt door
niemand meer onderschreven, zie hierover nog de twaalfde druk van Van der Pot, Donner,
Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Bewerkt door L. Prakke met medewerking van
J.L. de Reede en G.J.M. van Wissen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1989, p. 197, noot
92.

242 Anders dan A.M. Donner, a.w. (noot 3), p. 877 en Naschrift op bijdrage van H.P. Heida,
NJB 58(1983), p. 1167, meen ik dat een uitdrukkelijke bedoeling niet zomaar gepasseerd
Inag worden met een beroep op de tekst. Voor het beroep op de additionele artikelen is
Donner in zijn bijdrage Grondwettelijk overgangsrecht aan de bundel Recht op sche,p,
Beschouwingen over handhaving van publiekrecht aangeboden aan Prof. Mr. W. Duk. W.E.1.
Tjeenk Willink, Zwolle 1984, p. 276 wel ontvankelijk. Zijn poging ook deze zin te geven
doet echter gekunsteld aan. Vgl. hierover H.R.B.M. Kummeling, a.w. (noot 208), p. 351.
In de reeds aangehaalde brief van de Minister van Binnenlandse Zaken over een wettelijke
basis voor de invoering van een nieuw paspoortsysteem werd de gelding van artikel 140
Gw conform het regeringsstandpunt bij de herziening van 1983 uitgelegd, Kamerstukken
Il 1987/88, 20 200, hfdst. V en VII, nr. 26, p. 3.
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hebben.243 Immers, een wet kan door een latere wet haar kracht verliezen
(artikel 5 Wet AB) en de bepalingen van provinciale en gemeentelijke

verordeningen die in strijd worden bevonden met latere wetten sneuvelen.
Hierbij past de kanttekening dat bepalingen van provinciale en gemeentelijke
verordeningen waarvan in het onderwerp door een wet wordt voorzien,
van rechtswege vervallen (artikel 119 Provinciewet en artikel 122 Gemeentewet) en wel ongeacht of er strijd bestaat of niet. Blijkens de toelichtende
stukken blijft een bepaling die niet in strijd is met een nieuwe of herziene
grondwetsbepaling gewoon bestaan. In die zin is het effect van bedoelde
grondwettelijke bepalingen toch al minder dan dat van een gewone wet.
De verhouding tussen de artikelen 120 en 140 Grondwet
Aan het regeringsstandpunt dat de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar'
in de weg stond aan het verval of het buiten toepassing moeten blijven van
de wet die in strijd is met een rechtstreeks werkende grondwetsbepaling,
moet geen belang worden gehecht.244 De regering zat hier op het verkeerde spoor.245 De tekst van artikel 120 Gw evenals de totstandkomingsgeschiedenis laten een dergelijke interpretatie ook niet toe. Artikel 120 Gw
heeft geen betekenis voor de verhouding tussen oude wetten enerzijds en

nieuwe of herziene grondwetsbepalingen anderzijds. 246

243 Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, a.w. (noot 236), p. 92-93.
244 In 1987 gaf de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken het regeringsstandpunt bij
de herziening van 1983 niet goed weer waar werd gesteld dat het Souverein Besluit 1813
niet mag worden getoetst aan de Grondwet. Maar zelfs wanneer dit het standpunt zou zijn
geweest, dan nog kan uit het debat over het nieuwe paspoortsysteem niet de conclusie worden
getrokken, zoals M.G. Boekhorst, a.w. (noot 191), p. 540en Tj. Gerbranda en J. Schokkenbroek, a.w. (noot 240), p. 67 doen, dat de Tweede Kamer in 1987 anders oordeelde dan
de 'grondwetgever' in 1983. De Tweede Kamer heeft er 'slechts' op gewezen dat het feit
dat de wet op grond van artikel 120 Gw niet getoetst kan worden
volgens de Minister
het regeringsstandpunt van 1983 -, de wetgever niet van de verplichting ontslaat de
Grondwet na te leven. Handelingen II 1987/88, p. 1052-1070. Vgl. L. Danse, a.w. (noot
189), p. 252. Helaas ging dus ook de Tweede Kamer in 1987 kennelijk uit van het van
toepassing zijn van artikel 120 Gw.
245 De regering heeft de verhouding niet goed doordacht. Dit blijkt ook uit het feit dat ze het
'beginsel dat de rechter de wet moet toepassen en deze niet mag toetsen aan de Grondwet'
aanhaalt ten aanzien van een wet die kennelijk op basis van artikel 140 Gw gehandhaafd
-

zou blijven, o.a. Kamerstukken II 1981/82, 16 905-16 938, nr. 5, p. 28.
246 Anders A.Q.C. Tak, Implementatie artikelen 12 en 13 Grondwet 1983, in: M.C. Burkens,
M.1. Sluijs (red.), De wetgeving ter uitvoering van Hoofdstuk 1 van de Grondwet,
Staatsrechtconferentie 1987, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1988, p. 67. Niessen schijnt
erop te hebben gewezen dat de Hoge Raad in de Binnentreden-arresten 'was heengestapt
over het verbod van artikel 120 Grondwet'; M.C. Burkens, M.J. Sluijs (red.), De wetgeving
ter uitvoering van Hoofdstuk j van de Grondwet. Staatsrechtconferentie 1987, W.E.1. Tjeenk
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Artikel 120 Gw staat niet in de weg aan het verval of het buiten
toepassing moeten blijven van een bestaande wet die in strijd komt met
een rechtstreeks werkende grondwetsbepaling. Hiervoor kan nog een
argument van rechtssystematische aard worden aangevoerd: een latere wet
kan aan een eerdere wet kracht ontnemen. Artikel 120 Gw staat hieraan
niet in de weg. Dit moet dan toch zeker gelden voor bedoelde grondwetsbepalingen.

Niet alleen wanneer aan artikel 140 Gw geen algemene gelding werd toegekend, is de verhouding met artikel 120 Gw aan de orde gekomen. De vraag
hiernaar is in de literatuur gerezen waar het de in artikel 140 Gw
opgenomen zinsnede 'die in strijd zijn met een verandering inde Grondwet'
aanging.

Artikel 140 Gw betreft onder andere bestaande wetten die in strijd zijn
met een verandering in de Grondwet. Dit betekent dat de rechter een
bestaande wet moet onderzoeken op strijdigheid met een nieuw of herzien
grondwetsartikel. Gezien de in dit onderzoek gehanteerde terminologie kan
worden gesproken van een toetsing vande wet aande Grondwet. Derechter
gaat na of de wet in strijd is met een verandering in de Grondwet omdat
artikel 140 Gw juist voor dergelijke wetten is geschreven. Deze toetsing
moet echter goed worden onderscheiden van de in artikel 120 Gw verboden
toetsing van de wet aan de Grondwet.
Een wet moet in overeenstemming met de geldende grondwettelijke
bepalingen worden vastgesteld. Artikel 120 Gw heeft hierop betrekking.
Het verbiedt de rechter de wet te beoordelen op verenigbaarheid met de
Grondwet. Artikel 120 Gw heeft geen betrekking op de verhouding tussen
247
oude wetten en nieuwe of herziene grondwetsbepalingen.
Nu artikel 120 Gw geen betekenis heeft voor de verhouding tussen oude
wetten enerzijds en nieuwe of herziene grondwetsbepalingen anderzijds,
kan de 'toepassing' door de rechter van artikel 140 Gw waar het wetten
aangaat, niet worden aangemerkt als een overtreding van artikel 120
Gw.248 Omdat beide bepalingen op verschillende verhoudingen zien, is
Willink, Zwolle 1988, p. 138. In bovenstaand licht beschouwd, is dit niet verwonderlijk.
247 Koekkoek zag een rol voor artikel 120 Gw weggelegd na artikel 140 Gw. Wanneer hij
bedoelde dat de rechter na het van toepassing zijn van artikel 140 Gw op grond van artikel
120 Gw niet mag nagaan of de bestaande wet in strijd is met de nieuwe of herziene
grondwetsbepalingen, kan zijnopvatting alleen al hieromniet worden onderschreven: artiket
120 Gw heeft geen betekenis voor deze verhouding.
248 A.W. Heringa merkt ten aanzien van de 'beschuldiging' van Danse aan het adres van de
Hoge Raad in het Binnentreden-arrest op dat de zaak grondwettelijk gecompliceerder ligt.
Immers, zo lijkt hij ervan uit te gaan, vast zal moeten staan dat artikel 120 Gw ook 'het
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typering van artikel 140 Gw waar het betreft de beoordeling van bestaande
wetten op strijdigheid met een verandering in de Grondwet, als zijnde een
uitzondering op artikel 120 Gw, ook niet juist. Het formuleren van de in
artikel 140 Gw vereiste beoordeling in termen van artikel 120 Gw heeft
geen zin, nu artikel 120 Gw de in artikel 140 Gw aan de orde zijnde
verhouding niet bereikt. Er is geen sprake van een algemene regel van niet
toetsen, te vinden in artikel 120 Gw en een uitzondering, te vinden in artikel
140 Gw. Het feit dat de regering geen verklaring geeft waarom zij in deze
verhouding toetsing aanvaardt, terwijl ze anderzijds zoveel bezwaar heeft
tegen opheffing van het toetsingsverbod, geeft ook aan dat ook zij het niet
ziet als een uitzondering.

In het kader van artikel 140 Gw mag worden onderzocht of strijd aanwezig
is met een nieuwe of herziene grondwetsbepaling.249 Ook de voorlopers
verboden deze toetsing niet. Er bestaat geen enkele reden artikel 140 Gw
te beschouwen als een toetsingsverbod. De artikelen 120 Gw en artikel 140
Gw moeten ook niet op een lijn worden geplaatst, zoals Struycken250 wel
met de voorlopers van beide bepalingen heeft gedaan. Artikel 120 Gw
verbiedt na te gaan of een wet in overeenstemming is met de Grondwet.
Het met deze bepaling op een lijn stellen van artikel 140 Gw doet
voorkomen alsof artikel 140 Gw verbiedt na te gaan of een bestaande wet
in overeenstemming is met een nieuwe of herziene grondwetsbepaling.
Artikel 140 Gw beoogt echter bestaande wetten die bij het ontbreken van
de bepaling zouden worden afgeschaft, tijdelijk te handhaven. De
grondwetsbepaling zelf handhaaft de bestaande wetten. Het is niet zo dat
de bepaling de rechter verbiedt vast te stellen dat een wet door een nieuwe

enkel uitspreken van de strijd van een wet (...) met de Grondwet verbiedt', a.w. (noot 91),
p. 73 in samenhang met p. 68. Deze redenering moet worden afgewezen. Ten eerste komt
de vaststelling dat een bestaande wet in strijd is met een verandering in de Grondwet niet
neer op een'enkel uitspreken van de strijd van een wet met de Grondwet'. Vast wordt gesteld
dat er sprake is van een wet behorend tot de categorie waarvoor artikel 140 Gw geschreven
is. De vergelijking die Heringa maakt met de overweging van de Hoge Raad in het
Harmonisatiewet-arrest dat ook hij die wet in strijd acht met het rechtszekerheidsbeginsel,
gaat dan ook al daarom niet op. Ten tweede heeft artikel 120 Gw geen betekenis in de
verhouding tussen oude wetten en nieuweofherziene grondwetsbepalingen. Overigens maakt
het enkele feit dat in de opvatting van Danse sprake is van een conflict tussen twee grondwetsbepalingen, deze opvatting al minder overtuigend.
249 I.C. van der Vlies, a.w. (noot 139), p. 69, stelde naar aanleiding van artikel 140 Gw dat
de rechter de bestaande wetten en andere regels moet toepassen en deze niet aan de Grondwet
mag toetsen; C.A.J.M. Kortmann stelde dat anterieure wetten aan toetsing worden onttrokken

door artikel 140 Gw, a.w. (noot 191), p. 461.
250 Vgl ook I.C. van der Vlies, a.w. (noot 139), p. 69.
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of herziene grondwetsbepaling

is afgeschaft. De wet is niet afgeschaft.
Anders gezegd, artikel 120 Gw reguleert de omvang van de toetsing van
de wet aan de Grondwet, terwijl artikel 140 Gw de rechtsgevolgen van
een verandering in de Grondwet reguleert.

2.4.11 Slotbeschouwing

Uit het voorgaande blijkt welke bevoegdheden de rechter al dan niet heeft
ten aanzien van de wet in relatie tot de Grondwet en fundamentele
rechtsbeginselen. Hieronder volgt een overzicht:
- De rechter mag nagaan of een voorschrift dat zich blijkens de wijze
van afkondiging aandient als wet, werkelijk een wet is. De Hoge Raad
heeft beslist dat de rechter een dergelijk voorschrift als wet moet
beschouwen wanneer het naar het oordeel van de Staten-Generaal is
aangenomen en wanneer het is goedgekeurd.
- De betekenis van de wet mag - onder bepaalde voorwaarden, zie
hierover § 4.6.9 - worden vastgesteld aan de hand van de Grondwet
en fundamentele rechtsbeginselen.
- De rechter mag echter niet een wet beoordelen op verenigbaarheid met
de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen. Dit in artikel 120 Gw
neergelegde verbod betreft zowel de inhoud als de wijze van totstandkoming van de wet. Overigens heeft het geen betekenis voor de verhouding
tussen bestaande wetten enerzijds en nieuwe of herziene bepalingen

anderzijds.

- Artikel 120 Gw verbiedt

-

-

de

rechter niet in een overweging ten

overvloede te laten blijken wat zijn oordeel is over de verenigbaarheid
van de wet met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen. Daarmee
is niet gezegd dat een dergelijke beoordeling aanbeveling verdient.
De rechter kan bepalen dat een wet niet mag worden toegepast, indien
de toepassing in strijd is met een algemeen beginsel van behoorlijk
bestuur. Wanneer de bezwaren tegen de toepassing te herleiden zijn
tot bezwaren gericht tegen de wet, wordt echter het toetsingsverbod
overschreden. 251
De Hoge Raad zal in artikel 120 Gw waarschijnlijk geen beletsel zien
voor een toetsing gaande de wetgevingsprocedure of voor het beoordelen
van het uitblijven van wetgeving.

251 Daarvan is overigens ook sprake bij de toetsing van gebonden lagere wetgeving.
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Toetsingsverbod of toetsingsrecht: argumenten pro en
contra

Inleiding, probleemstelling en

3.1

opbouw van het betoog

Voor het goed kunnen beantwoorden van de vraag of het wenselijk is tot
invoering van rechterlijke toetsing van wetgeving aan de Grondwet en
fundamentele rechtsbeginselen over te gaan, is niet alleen bekendheid met
de reden voor het opnemen in 1848 van het toetsingsverbod in de Grondwet
van belang. Bij de beantwoording van die vraag moet tevens aandacht
worden geschonken aan de na- en voordelen die men verbonden heeft gezien
aan rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet en fundamentele
rechtsbeginselen. Daarom staat in dit hoofdstuk centraal de vraag hoe men
stond tegenover het toetsingsverbod/-recht. Het onderwerp heeft de
gemoederen in de vorige en deze eeuw bezig gehouden en is vooral uitvoerig
aan de orde gekomen bij de (voorbereiding van de) algehele grondwetsherziening van 1983. De literatuur en de stukken van de grondwetsherziening
leveren dan ook voldoende stof op voor een nauwgezette beantwoording
van de centrale vraag.

3.2

Literatuur

3.2.1

Inleiding

Omtrent de betekenis van de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' heeft,
zoals hierboven is gebleken, aanvankelijk verschil van mening bestaan.
Het is echter vooral de vraag naar de wenselijkheid van het toetsingsverbod/recht geweest die de gemoederen heeft bezig gehouden, althans voor zover
het gaat om toetsing aan de Grondwet. Hierover werd door de staatsrechtsgeleerden en degenen die op het onderwerp promoveerdent verschillend

1

Verschillende proefschriften zijn over dit onderwerp verschenen: J. P.T. Du Quesne van
Bruchem. De bevoegdheid der regterlijke inagt, met opzigt 101 wetten die de Grondwet
schenden, Eene staatsregtelijke proeve naar aanteiding van An. 115 al. 2 Grdwt., P.W.
van de Weijer, Utrecht 1867; G.J.Th. Beelaerts van Blokland, De onschendbaarheid der
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gedacht. Hieronder wordt de belangrijkste literatuur tot de grondwetsherziening van 1983 behandeld. Na de algehele herziening van de Grondwet
heeft vooral het Harmonisatiewet-arrest aanleiding gegeven tot nieuwe
literatuur. Veel nieuwe argumenten komen daarin niet naar voren. De
literatuur betreft veelal een waardering van de argumenten die reeds in de
literatuur tot de grondwetsherziening van 1983 en bij de voorbereiding en
ter gelegenheid van die herziening zijn aangevoerd. Daarom komt deze
literatuur niet hier aan de orde, maar wordt deze in de beschouwingen in
het vierde hoofdstuk betrokken. Wel gaat in deze meer recente literatuur
de aandacht ook uit naar de toetsing aan fundamentele rechtsbeginselen.
De specifiek op deze toetsingsmaatstaven gerichte argumentatie wordt in
§ 4.10 weergegeven, in welke paragraaf wordt onderzocht ofer aanleiding
is te differentiaren naar toetsingsmaatstaven.

Het lijkt weinig zinvol de afzonderlijke betogen op de voet te volgen.
Volstaan wordt met het weergeven van de argumenten die de auteurs voor
hun opvatting hebben aangevoerd, in sommige gevallen beperkt tot die waar
de schrijver het meeste belang aan hechtte. Ontkrachting van de argumentatie aangevoerd door anderen en weerlegging door de auteur van hetgeen
tegen zijn opvatting Zou kunnen worden aangevoerd, blijven in verband
met het doel van de weergave en in verband met de leesbaarheid buiten
beschouwing. Het strikt doorvoeren van het onderscheid tussen argument
aan de ene kant en ontkrachting en weerlegging aan de andere kant is echter
niet altijd mogelijk gebleken.
Hieronder volgt dus geen overzicht van de gevoerde discussie in de
literatuur. Het doel van de weergave is beperkt tot het geven van een beeld
in welke zin de vraag naar de wenselijkheid van het toetsingsverbod/-recht
werd beantwoord en het verzamelen van de argumenten die daarin een rol
hebben gespeeld. De waardering van deze argumenten komt pas in hoofdstuk
4 aan de orde. Daarvoor is immers een kader nodig waarin de argumenten
kunnen worden geplaatst. Dit kader wordt in hoofdstuk 4 ontwikkeld. Juist
met het oog op de waardering van de argumenten is gekozen voor een
chronologische opbouw. Plaatsing in de tijd is belangrijk, omdat argumenten
die in het verleden van groot belang waren door veranderde opvattingen
en omstandigheden aan kracht kunnen hebben ingeboet. Een bijkomend

wet, S.C. van Doesburgh, Leiden 1868; J. Ph.Chr. van der Burgh, Opmerkingen over des
rechters toetsingsbevoegdheid, kiden 1905. L. Prakke. Toetsing in het publiekrecht, Judicial
Revieiv of Public Acts, Van Gorcum & comp. -Dr. H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, Assen
1972.
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voordeel is dat op die manier een eventuele ontwikkeling in de aard van
de argumentatie kan blijken.
De hieronder aangehaalde auteurs behandelden alleen de vraag naar
de wenselijkheid van rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet.
Van een onderverdeling binnen de grondwettelijke bepalingen is bij hen,
tenzij anders aangegeven, geen sprake. Toetsing aan fundamentele
rechtsbeginselen hebben zij niet inhun beschouwing betrokken. Opzoomer
stelde wel dat artikel 11 Wet AB de rechter terecht verbood de wet aan
eigen inzichten van recht en staatsbelang te toetsen.2 Beelaerts van Blokland
stelde: 'Het is geheel iets anders de grondwettigheid dan de rechtvaardigheid
eener wet te beoordeelen; in 't eerste geval toetst de rechter de wet aan
de positieve Grondwet, zoo als hij die subjectief opvat, in 't tweede geval
aan zijn subjectief idee van recht zonder wettelijk uitgangspunt.' Dit laatste
werd door hem aangemerkt als een onrechterlijk bedrijf dat veilig buiten
beschouwing kan worden gelaten:
Over het algemeen werd de vraag beschouwd naar de wenselijkheid
dat iedere rechter de wet op zijn grondwettigheid onderzoekt en bij een
geconstateerde strijd de wet buiten toepassing laat. Ten aanzien van Krabbe
bijvoorbeeld kan dit worden afgeleid uit zijn omschrijving van het toetsingsrecht: 'de bevoegdheid des rechters om een wet, waaromtrent hij oordeelt
dat zij, hetzij wat haar vorming, hetzij wat haar inhoud aangaat, is in strijd
met de Grondwet, buiten toepassing te laten'.4 Ten aanzien van Beelaerts
van Blokland blijkt dit uit zijn vraagstelling: 'of in den constitutioneelmonarchalen Staat de rechter al of niet bevoegd moet worden geacht, een
oordeel uit te spreken over de grondwettigheid der wetten, en, als gevolg
hiervan, die wetten buiten toepassing te laten, welke naar zijne meening
met de Grondwet in strijd zijn'.5 Anderen spraken in het kader van de
argumentatie over buiten toepassing laten of hanteerden soortgelijke termen.
De interpretatie van de grondwettelijke norm werd verondersteld te berusten
bij de rechter die de normen met elkaar confronteert. Voor de waardering
van de aangevoerde argumenten is het nodig te weten waarover precies
werd geargumenteerd.
Slechts enkelen hebben een andere vormgeving van het toetsingsrecht
in hun argumentatie betrokken. Volgens Beelaerts van Blokland kon door
het onderwerpen van alle rechterlijke uitspraken over de grondwettigheid

2
3

4
5

C.W. Opzoomer, Aanteekening op de wet houdende algemeene bepalingen der wergeving
van het Koninknjk, vierde druk, Gebr. Belinfante. 's-Gravenhage 1884, p. 190, 194.
G.J.Th. Beelaerts van Blokland, a.w. (noot 1), p. 45.
H. Krabbe, De heerschappij der Grondwet, De Gids 70(1906), p. 393.
G.J.Th. Beelaerts van Blokland, a.w. (noot 1), p. 2.
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van een wet aan het eindoordeel van 66n opperste hof tegemoet worden
gekomen aan het bezwaar van verscheidenheid van rechtspraak.° Ook Van
der Burgh betrok een andere vormgeving in het kader van de behandeling
van een argument ontleend aan de rechtszekerheid: Struycken, die overging
tot een 'Vergelijking tusschen het Amerikaansche en het Nederlandsche
stelsel', heeft erop gewezen dat enkele van de door hem aangevoerde
bezwaren niet gelden '(...) waar aan een specialen rechter een opzettelijke
grondwettigheidscontrole is opgedragen (...)'.8 Jeukens ging niet uit van
een bepaalde vormgeving blijkens zijn opmerking dat '(...) rechterlijke
toetsing, de formulering van de grondrechten 6n het vinden van de juiste
procedure tezamen 66n, nog veel studie vereisende, opgave zouden vormen'.9 Prakke heeft aandacht besteed aan de mogelijkheid van 'een
geconcentreerd stelsel', waaraan naar zijn zeggen uit een oogpunt van
rechtszekerheid belangrijke voordelen zijn verbonden. 10

3.2.2 Thorbecke
Voor Thorbecke sprak het vanzelf dat de rechter de burger beschermt tegen
een schell(ling van de Grondwet door de wet. Hoe hij tegenover een
toetsingsverbod stond, blijkt uit zijn speurtocht naar de betekenis van de
bepaling 'De wetten zijn onschendbaar': de eenheid van de wetgeving zou
worden verbroken, de Grondwet zou ophouden Grondwet te zijn en de
wetgever zou boven de Grondwet zijn.
11

12

6

7

G.J.Th. Beelaerts van Blokland. a.w. (noot 1), p. 87.
J.Ph.Chr. van der Burgh, a.w. (noot 1), p. 133.

8

A.A.H. Struycken, Het staatsrecht van her Koninkrijk der Nederlanden, tweede druk, S.
Gouda Quint, Arnhem 1928, § 24, p. 112, noot 2.
9 H.J.M. Jeukens, De Wetten zijn onschendbaar, N. Samsom, Alphen aan den Rijn 1963,
p. 21. Op p. 14 refereert hij wel aan een toetsing 'in' en 'aan het concrete geval' of de wet
bleef binnen de door de Grondwet gestelde grenzen. In zijn preadvies Toetsing door de rechter
van de wet aan de Grondwet voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht
van Belgie en Nederland, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1967, p. 49, richt hij zich op
een toetsing door de rechter die in een strafzaak of in een civielrechtelijk of administratiefrechtelijk geschil een uitspraak moet doen. Aan het einde van zijn betoog, op p. 76-77, vraagt
hij zich af of het geen overweging verdient dat deze rechter inzake een vraag van
grondwettigheid de prejudiciele beslissing inroept van de Hoge Raad.
10 L. Prakke, a.w. (noot l),p 146-147. Voor wat betreft Nederland achtte Prakke eendergelijk
stelsel alleen denkbaar als onderdeel van een stelsel van Verfassungsgerichtsbarkeit. Een
standpuntbepaling ten aanzien van een dergelijk stelsel liet hij bewust achterwege.
11
Met opzet wordt hier gebruikt 'een'. De betekenis van artikel 115, tweede lid Gw (1848)
was immers voor Thorbecke niet duidelijk.
12 J.R. Thorbecke, Bijdrage tot de heniening der Grondwet, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage
1921, p. 61-63.
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3.2.3

Opzoomer

In de eerste druk van zijn 'Aanteekening op de wet, houdende algemeene
bepalingen der wetgeving van het Koninkrijk' stelde Opzoomer dat artikel
11 - 'De regter moet volgens de wet regt spreken' - de rechter verplicht
te onderzoeken of een voorschrift dat zich als wet voordoet, werkelijk een
wet is. Voor het bestaan van een wet was volgens Opzoomer vereist dat
de wet uitgaat van de bevoegde macht in de voorgeschreven vorm. Zodra
de wetgevende macht buiten de door de Grondwet gestelde grenzen treedt,
houdt ze op de bevoegde macht te zijn. De rechter die de inhoud van een
voorschrift dat zich als wet aan hem voordoet, aan de Grondwet toetst,
onderzoekt slechts of het wel een wet is en handelt volgens zijn recht en
verplichting, zo concludeerde Opzoomer.13 Volstond Opzoomer in de eerste
druk nog met een weergave van het zijns inziens geldende recht, in de
vierde druk trok hij ten strijde tegen een stelsel waarin de rechter niet
bevoegd is de wet aan de Grondwet te toetsen.14 Hij voerde aan dat
onthouding van het toetsingsrecht aan de rechter betekent dat de Grondwet
'van alle kracht beroofd' is. De Grondwet is dan een gewone wet, die door
de wetgever kan worden afgeschaft. De wetgever is - zo stelde hij niet meer gebonden aan de Grondwet. Willekeur zal hiervan het gevolg
houdt op
zijn. De eenheid van wetgeving wordt verbroken, de Grondwet
Grondwet te zijn en de wetgever is boven de Grondwet. 15
3.2.4

De Bosch Kemper

De Bosch Kemper wees het toetsingsrecht af. Indien een goede wetgeving,
onder andere door een uitgebreid kiesrecht, is gewaarborgd, wordt de
rechtszekerheid, wanneer de rechter een wet ongrondwettig kan verklaren,
meer geschaad dan dat de vrijheid wordt beschermd. De partijstrijd zal
voortduren. Hij wees het toetsingsrecht bovendien vanuit het oogpunt van
vooruitgang af. Wenselijk is een toetsing aan de geest van de Grondwet,

13

C.W. Opwomer, Aanteekening op de wet, houdende algemeene bepalingen der wetgeving
van het Koninkrijk, J.H. Gebhard en comp., Leiden/Amsterdam 1848, p. 65.
14 Met opzet wordt het woord'een' gebruikt. Opzoomermeende immers datartikel 115, tweede
lid Gw (1848) geen verbod behelsde. Verder moet de onzuiverheid in de door Opzoomer
gehanteerde terminologie in herinnering worden geroepen. Hij gebruikte toetsing van de
wet en het onderzoek of een voorschrift dat zich voordoet als wet, werkelijk een wet is,
door elkaar.
15 C.W. Opzoomer, a.w. (noot 2), p. 198-199.
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terwijl een toetsmg door

de rechter

juist zou leiden tot een meer strenge

uitlegging van de letter.

Voor wat betreft Nederland meende De Bosch Kemper dat verschillende
waarborgen aanwezig waren voor een goede wetgeving: het gemeen overleg
van Koning en beide Kamers van de Staten-Generaal en raadpleging van
de Raad van State. Deze waarborgen achtte hij van groot belang 'tenzij
zij alle verdwijnen voor de autocratie van de parlementaire meerderheid
in de Tweede Kamer'. Een te vrezen autocratie van een enkele wetgevende
vergadering was voor De Bosch Kemper de enige grond voor de opdracht
aan de rechter de grondwettigheid van wetten te onderzoeken. 16
3.2.5

Du Quesne van Bruchem

Du Quesne van Bruchem was een voorstander van het toetsingsrecht. Hij
wees op de mogelijkheid dat wetten worden uitgevaardigd welke in strijd
met de Grondwet zijn. Naleving van de Grondwet is echter 'het eerste en
voornaamste vereischte van de goede huishouding, ja van het blijvend
voortbestaan van den Staat'. Daarom behoort het buiten toepassing laten
van een ongrondwettige wet tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht.
Zo kan 'het echt begrip van de scheiding der 3 Staatsmagten' worden
gehandhaafd en wordt de wetgever aangezet tot herstel van 'zijn vergrijp
17
tegen de Constitutie'.
Volgens Du Quesne van Bruchem vloeit het toetsingsrecht voort uit
de aard van de Staat als een rechtswezen, uit de aard van de werkzaamheden
van de rechterlijke macht en uit de gelijkheid van de verschillende machten
vooral wanneer wordt uitgegaan van verdeling en evenwicht van de staatsmachten. 18
De aard van de Staat als een rechtswezen heeft naar het oordeel van
Du Quesne van Bruchem als consequentie dat lijdelijke gehoorzaamheid
aan de wet niet in alle gevallen geboden en nuttig is. Op grond van dit
stelsel van 'niet-lijdelijke gehoorzaamheid' is de rechterlijke macht niet
verplicht medewerkiIlg te verlenen aan ongrondwettige wetten. 19

16 1. de Bosch Kemper, Handleiding tot de kennis van het Nederlandsche staatsregt en
staatsbestuur, Johannes Muller, Amsterdam 1865, p. 218-219. Op p. 218 echter, achtte
hij het bestaan van wantrouwen ten aanzien van de volksvertegenwoordiging voldoende grond
voor het toetsingsrecht.
17 J.P.T. du Quesne van Bruchern, a.w. (noot 1), p. XVI-XVII.
18 J.P.T. du Quesne van Bruchem, a.w. (noot 1), p. 205.
19 J.P.T. du Quesne van Bruchem, a. w. (noot 1), p 183-184,204.
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De rechterlijke macht is verplicht recht te spreken volgens de wet. Hier-

uit - zo stelde Du Quesne van Bruchem - vloeit de bevoegdheid en de
verplichting voort te beoordelen of de wetten werkelijk bestaan, dat wil
zeggen na te gaan of zij in de behoorlijke vorm en door de bevoegde
persoon zijn gemaakt en of deze de hem gestelde grenzen in acht heeft
genomen.20 Is hieraan niet voldaan dan is de rechter niet tot toepassing
21
verplicht; dit is hem zelfs verboden.
De drie staatsmachten - aldus Du Quesne van Bruchem - zijn bevoegd
de 'regtelijke bestaanbaarheid volgens de Grondwet' van elkaars handelingen
te beoordelen. Medewerking aan handelingen die in strijd zijn met de
Grondwet, moet worden geweigerd. Het evenwicht wordt verbroken
wanneer de rechter ongrondwettige wetten moet toepassen. 22
Naast deze drie factoren waaruit het toetsingsrecht zou voortvloeien,
voerde Du Quesne van Bruchem de eed tot naleving van de Grondwet door
de rechter afgelegd aan als argument voor het toetsingsrecht. De eed
verplicht tot het niet toepassen van een ongrondwettige wet. 23
Deze theorie toepassend op Nederland bracht hem ertoe te stellen dat 'uit
den aard van ons staatsregt' blijkt dat de rechterlijke macht het toetsingsrecht
behoort te hebben. Drie gronden voerde hij aan: de eed op de Grondwet, 24
de scheiding en het evenwicht van de drie machten en de noodzakelijke
25
instandhouding van de Grondwet.

20

21

22
23
24

Evenals Opzoomer was Du Quesne van Bruchem niet zuiver in zijn begripshantering. Hij
gebruikte toetsing van de wet en het onderzoek of een voorschrift dat zich aandient als wet,
werkelijk een wet is door elkaar. Alleen in dit licht beschouwd is de spreuk 'eene
inconstitutionele wet is geene wet', a.w. (noot 1), p. 201 begrijpelijk. Op zich is het een
contradictio in terminis.
J.P.T. du Quesne van Bruchem, a.w. (noot 1), p. 201-203.
J.P.T. du Quesne van Bruchem, a.w. (noot 1), p. 200-201, 204.
J.P.T. du Quesne van Bruchem, a.w. (noot 1), p. 217-223.
In dit verband is het van belang te herinneren aan het feit dat Du Quesne van Bruchem in
artikel 115, tweede lid Gw (1848) geen toetsingsverbod las. Opvallend is dat de door de
rechter afgelegde eed ook door een tegenstander van het toetsingsrecht, G.J.Th. Beelaerts
van Blokland, als een (subsidiair) argument voor zijn opvatting werd gebruikt: indien de
Grondwet ten aanzien van het toetsingsrecht zwijgt, verbreekt de rechter zijn eed door het
verwerpen van zijns inziens met de Grondwet strijdige wetten. Hij zweert immers ook trouw
aan de wetten van het land, a.w. (noot 1), p. 74.

25 J.P.T. du Quesne van Bruchem, a.w. (noot 1), p. 259.
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3.2.6

Beelaerts van Blokland

Beelaerts van Blokland was een tegenstander van het toetsingsrecht. Onder
het kopje 'Rechtsgronden' stelde hij dat de rechter de staatswil moet toepassen, en de wil van de staat komt tot uitdrukking in de wet. Het toetsingsrecht stelt de rechter echter boven de wetgever.
Of Beelaerts van Blokland hiermee precies hetzelfde bedoelde als Donker
Curtius voor ogen had bij het voorstellen van de bepaling 'De wetten zijn
onschendbaar' is niet helemaal duidelijk. Bij de laatste werd de rechter al
boven de wetgever gesteld wanneer hij opnieuw de overeenstemming met
de Grondwet zou kunnen onderzoeken en dus eventueel ook tot een positief
oordeel zou kunnen komen. Beelaerts van Blokland legde in de paragraaf
getiteld 'De grondwet geen middel tot verwerping der wet' toch meer de
nadruk op de rechter die bevoegd is de wet - wat hij noemde - te

vernietigen.

26

Hij vervolgde zijn betoog met de stelling dat wanneer de wet wegens
strijd met de Grondwet wordt 'vernietigd', de leemte moet worden opgevuld
waardoor de rechter zelfs in plaats van de wetgever treedt. Daarnaast ligt
het toetsingsrecht buiten de normale werkzaamheid van de rechter: het
toepassen van de wet. Bovendien kan de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de rechter in gevaar komen. Bij het beantwoorden van politieke
vragen is niemand onpartijdig en waar wordtgetwijfeld aan de grondwettigheid van de wet zijn dergelijke vragen vaak aan de orde. Voor de interpretatie van de Grondwet is de politieke opvatting van de uitlegger bepalend.
Het gevaar voor de onafhankelijkheid van de rechter is daarin gelegen dat
de wetgever deze meer aan zich zou willen binden.
Onder het kopje 'Doelmatigheidsgronden' stelde hij dat de wetgever
meer waarborgen dan de rechter biedt voor een deugdelijke interpretatie
van de Grondwet. Hij wees op de verschillende stadia die een wetsontwerp
heeft te doorlopen en op de deskundigheid van de wetgever. Het toetsingsrecht zou volgens Beelaerts van Blokland slechts onvolledig kunnen werken.
Zo zou de rechter niets kunnen ondernemen tegen een ongrondwettig nalaten
van de wetgever en vloeit niet uit iedere wet een proces voort terwijl een
dergelijk proces zich eventueel pas na jaren voordoet. Bovendien zou de
Staat zich kunnen onttrekken aan de rechterlijke uitspraak. Maar ook de
rechtsonzekerheid die ontstaatbij verscheidenheid in de rechtspraak ofvoor
26
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G.J.Th. Beelaerts van Blokland, a.w. (noot 1), p. 63. Op andere plaatsen in zijn boek wordt
dit argument ook gebruikt, soms weer - vooral gezien de hier bedoelde paragraaf - voor
tweeerlei uitleg vatbaar, p. 169, 194, maar soms ook duidelijk in de zin waarin Donker
Curtius het gebruikte, p. 189, 215.
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de eerste rechterlijke beslissing gevallen is, leverde voor hem een argument
tegen het toetsingsrecht op. Tenslotte zou het toetsingsrecht conllicten tussen
rechter en de administratieve autoriteiten en met de wetgever kunnen

veroorzaken. 27

3.2.7 Heemskerk
Heemskerk kon instemmen metde bepaling 'De wetten zijnonschendbaar'.

Bij het bestaan van het toetsingsrecht kunnen de door de minderheid bij
de beraadslaging in het wetgevingsproces aangevoerde argumenten opnieuw
worden gebruikt om de toepassing van de wet te weigeren. Volgens
Heemskerk zou daaruit een 'toestand van anarchie en wetteloosheid' kunnen
ontstaan. 28
3.2.8

Buijs

Buijs stelde dathet antwoord op de vraag aan welke macht de eindbeslissing
omtrent de ware zin van de Grondwet het best wordt overgelaten, niet voor
elk land hetzelfde hoeft te zijn. Het bijzonder karakter van de wetgevende
en rechterlijke macht in het een of ander land kan van invloed zijn op de
beslissing. Voor Nederland zag Buijs naar eigen zeggen 'met even weinig
bekommering het toetsingsrecht aan den rechter opgedragen als aan hem
onthouden (...)'. Moet er een keuze worden gemaakt, dan pleiten volgens
hem verschillende argumenten voor de onschendbaarheid van de wet.
Allereerst voerde hij de aard van de beslissing over de grondwettigheid
van een wet aan als een argument voor het toetsingsverbod. Volgens hem
is er sprake van een 'geschil van publiek recht'. In ons staatsrecht behoort
zijns inziens kennisneming van dergelijke geschillen in de eerste plaats aan
de regering.
Vervolgens stelde hij dat wanneer men de wetgever in zijn beslissing
over de grondwettigheid van de wet wantrouwt en men daarom controle
nodig acht, de oplossing niet bij de rechter gevonden zal kunnen worden.
De Grondwet kan immers worden geschonden zonder dat de rechter in de
gelegenheid is hierop te reageren door een wet buiten toepassing te laten.
Het belang van de rechtszekerheid pleit volgens Buijs ten sterkste voor
het toetsingsverbod. Wanneer binnen de rechterlijke macht verschil van

27

28

G.J.Th. Beelaerts van Blokiand, a. w. (noot 1), p. 62-91. Zijn betoog betreft het nagaan
of de artikelen van de wet in overeenstemming zijn met de Grondwet, p. 109.
J. Heemskerk Az., De praktijk onzer Grondwet, Eerste deel, J.L. Beijers, Utrecht 1881,
p. 189-190.
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mening bestaat over de grondwettigheid van de wet, zullen verschillende
uitspraken de kracht van allerlei wetten verzwakken. De onzekerheid blijft
in ieder geval bestaan totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan, maar
zelfs dan weten de burgers niet waar zij aan toe zijn. De 'veroordeelde'
wet geldt immers nog altijd.
Indien aan de rechter het toetsingsrecht wordt toegekend, zal men het
aldus Buijs - ook aan de administratie moeten toekennen. Daardoor
wordt aan het recht de zekerheid ontnomen. 29
-

3.2.9

De Savornin Lohman

De Savornin Lohman was een voorstander van het toetsingsverbod. Als
bezwaar van een ander stelsel noemde De Savornin Lohman de grote
rechtsonzekerheid. De mogelijkheid voor de rechter om zich uit spreken
kan lang op zich laten wachten en bovendien heeft de rechter meestal slechts
over een bepaling van de wet in verband met het concrete geval uitspraak
doen.30

3.2.10 Van der Burgh
Volgens Van der Burgh valt het toetsingsrecht 'juridisch' te verdedigen,
maar moet het uit 'doelmatigheidsoverwegingen' worden afgewezen. 31
Als 'juridisch argument' voerde hij aan dat er sprake is van een inconsistentie wanneer de rechter wel de bevoegdheid heeft verordeningen aan de wet
en de Grondwet te toetsen, terwijl toetsing van de wet aan de Grondwet
aan hem onthouden blijft.
Ingaande op de doelmatigheidsgronden, beschouwde hij allereerst een
argument dat naar zijn zeggen door tegenstanders van het toetsingsrecht
wordt aangevoerd, te weten het argument dat de behandeling door de
wetgever de meeste waarborgen biedt voor een juiste interpretatie van de
Grondwet. Daartegenover stelde hij de opvatting van de voorstanders van
het toetsingsrecht volgens Van der Burgh inhoudende dat de wetgever in
de praktijk niet meer waarborgen biedt. Naar het oordeel van Van der Burgh
hangt het uitbrengen van de stem inderdaad niet af van het al of niet

29

J. T. Buijs, De Grond¥vet, toelichting en kntiek, Eerste decl, P. Gouda Quint, Arnhem 1883,
p. 636-638.

30

A.F. De Savornin Lohman, Onze constitutie, vierdeuitgave, Kemink & Zoon, Utrecht 1926,
p. 286.

31

Niet blijkt wat een argument tot een juridische grond of juist tot een doelmatigheidsgrond
maakt.
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grondwettig zijn, maar wordt gestemd krachtens politieke inzichten. Daaruit
bleek volgens hem het geringe nut van een discussie over de grondwettigheid
in de wetgevingsprocedure. Het door hem weergeven argument van de
voorstanders van het toetsingsrecht vatte hij in die zin op dat zij menen
dat door de rechter de bevoegdheid te geven wetten aan de Grondwet te
toetsen, de wetgever zich meer over de grondwettigheid van de wet zou
bekommeren. Van der Burgh verwachtte dit niet, maar wenste dit ook niet.
'Een belangrijk wetsvoorstel te verwerpen op grond van een zeer twijfelachtigen strijd met de grondwet, schijnt mij niet gewenscht'.
Vervolgens noemde hij de vrees voor de rechtsonzekerheid. Niet elk
rechtsgeding komt voor de Hoge Raad en daarnaast kan het lange tijd duren
voordat de rechter in de gelegenheid is zich uit te spreken over de
grondwettigheid van de wet. Tot die tijd heerst onzekerheid omtrent het
'van kracht' zijn van die wet. Het ongrondwettig verklaren zal ook verwar-

ring veroorzaken en schade toebrengen aan personen die op grond van de
wet hebben gehandeld. Een oplossing voor het feit dat niet elk rechtsgeding
voor de Hoge Raad zou komen, zag Van der Burgh gelegen in het opnemen
van de verplichting in de wet alle grondwetsaangelegenheden voor de Hoge
Raad te brengen. Het overige achtte hij moeilijker te ondervangen. Hij
betrok de mogelijkheid van een 'bindend advies' van de rechterlijke macht
over wetsvoorstellen met uitsluiting verder van het toetsingsrecht in zijn
beschouwing. Het bezwaar dat een belangrijk wetsvoorstel op grond van
een twijfelachtige strijd met de Grondwet kan worden 'vernietigd', blijft
echter volgens hem ook dan bestaan, evenals het argument dat de rechter
een politiek persoon wordt.
Het argument dat de rechter door het toetsingsrecht een politiek persoon
wordt, lichtte Van der Burgh als volgt toe. De Grondwet bevat tal van
politieke twistpunten. De rechter zal zich bij een beslissing hieromtrent
laten leiden door zijn politieke overtuiging. Daarnaast noemde hij de invloed
van de politiek op de uitspraken van de rechter in grondwetsgeschillen welke
niet tevens politieke geschillen zijn. Verandering van politieke samenstelling
van het rechterlijk college heeft invloed op de uitspraken van dat college.
Een streven zal ontstaan om partijgenoten in de rechterlijke colleges
benoemd te krijgen.
Wanneer de rechter bevoegd is tot toetsing van de wet aan de Grondwet,
mag hij daar volgens Van der Burgh geen overwegingen van politieke aard
aan ten grondslag leggen. De Grondwet krijgt dan echter een te grote
vastheid en haar ontwikkeling wordt erdoor belemmerd.32

32

Dit argument kan echter niet naast het argument dat de rechter zich bij zijn beslissing zal
laten leiden door zijn politieke overtuiging, worden gebruikt.
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Van der Burgh meende dat het toetsingsrecht de onpartijdigheid en in
mindere mate de onafhankelijkheid van de rechter in gevaar brengt.
De bescherming die het toetsingsrecht aan de burger zou kunnen bieden,
weegt volgens Van der Burgh niet op tegen 'het gevaar, dat het bestaan
van het toetsingsrecht het vertrouwen in de rechtspraak zal bederven, den
vooruitgang zal belemmeren en zal verhinderen, dat wetten, waarnaar de
meerderheid van het volk hunkert, tot stand komen of in stand blijven. ,33
3.2.11

Krabbe

Krabbe bepleitte de opheffing van het toetsingsverbod. Zijn pleidooi was
echter verbonden met een voorstel tot wijziging van de procedure tot
grondwetsherziening. Zolang een gekwalificeerde meerderheid voor een
grondwetsherziening nodig is, stonden volgens hem verschillende bezwaren
34
aan het toetsingsrecht in de weg.
Krabbe stelde allereerstdat het toetsingsverbod leidt tot een inconsequentie.
Aan de heerschappij van de Grondwet wordt een waarborg onthouden die
wel voor de heerschappij van wetten en provinciale verordeningen bestaat.
Deze inconsequentie kon volgens Krabbe echter worden gerechtvaardigd.
Hij signaleerde de twee zijns inziens belangrijkste bezwaren die tegen het
toetSingsrecht kunnen worden aangevoerd.
De onpartijdigheid van de rechter bij de beoordeling van de grondwettigheid vande wet kan in twijfel worden getrokken, waardoor het ambt schade
ondervindt. Het oordeel van de rechter is immers vaak niets anders dan
de politieke overtuiging van de rechter.
Een tweede bezwaar achtte hij gelegen in de formulering van de
grondwettelijke bepalingen. Vaak ZijIl deze bepalingen compromissen tussen
verschillende politieke partijen en 'kenmerken die regelen zich meer door
hetgeen zij verbergen dan door hetgeen zij zeggen'. De rechter heeft dan
de keus: of de rechter neemt de woorden van de bepaling tot maatstaf en

33 J.Ph.Chr. van der Burgh, a.w. (noot 1), p 117-143. Overigens wordt hier alleen zijn
argumentatie voor wat betreft Nederland weergegeven. Hij beperkte zijn betoog tot de
bevoegdheid van de rechter om na te gaan of de inhoud van de wet in overeenstemming
is met de Grondwet, p. 2.
34
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H. Krabbe, a. w. (noot 4), p. 394-400. Onderhet toetsingsrecht verstond hij: 'de bevoegdheid
des rechters om een wet, waaromtrent hij oordeelt dat zij, hetzij wat haar vorming, hetzij
wat haar inhoud aangaat, is in strijd met de Grondwet, buiten toepassing te laten', p. 393.
Dit veronderstelt een bindend oordeel omtrent de strijd. Het zegt dus iets over de
toetsingsbevoegdheid zoals in dit onderzoek gebruikt.
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miskent de grondgedachte van het artikel, of de rechter acht de grondgedachte bepalend. Wanneer de grondgedachte de vrijheid van regeling is,
'dan verdwijnt de norm waaraan getoetst moet worden en is zijn toetsingsrecht
een ijdel recht. Alleen in de veronderstelling, dat de rechter de woorden tot
maatstaf neemt, kan dus dat recht beteekenis hebben, maar dan mag gevraagd
worden, of het goedkeuring verdient, dat de beslissing van groote maatschappelijke vraagstukken door zuiver juridische overwegingen tot stand komt en of niet
veeleer het forum van den wetgever de plaats is, waar, na een alzijdig ingaan
op het maatschappelijk leven, de rechtswaarde der belangen moet worden
gewaardeerd, en of niet deze rechtswaarde, niet de dialectiek van een jurist,
beslissend behoort te wezen'. 35

Bovenstaande bezwaren verliezen volgens Krabbe aan overtuigingskracht
wanneer bij de herziening van de Grondwet volstaan kan worden met een
gewone meerderheid. Het door de rechter vastgestelde recht kan dan direct
worden achterhaald door de grondwettelijke bepaling te wijzigen. De
gevaren van een niet volstrekt onpartijdige rechtspraak kunnen dan worden
36

ondervangen.

3.2.12 Struycken
Struycken zag verschillende praktische bezwaren verbonden aan het toetsingsrecht. De controle op de wetgeving is 'eene zeer ongeregelde en
ongelijkmatige'. Pas wanneer het aankomt op toepassing van een wet
waarvan de grondwettigheid wordt betwist, zal de rechter de grondwettigheid
van de wet beoordelen. Daarnaast valt een groot deel van de wetgeving
buiten het werkterrein van de rechter, nu de taak van de rechter in
hoofdzaak het burgerlijk en strafproces betreft. Het toetsingsrecht zou
volgens Struycken bovendien leiden tot rechtsonzekerheid. Een wet kan

35

36

Krabbe lijkt hier inconsequent te zijn. Enerzijds achtte hij de uitspraak van de rechter de
politieke overtuiging van de rechter terwijl hij anderzijds de mogelijkheid aanwezig achtte
dat de uitspraak 'door zuiver juridische overwegingen tot stand komt'.
Het toetsingsrecht verzekert dan volgens Krabbe niet alleen de heerschappij van de Grondwet
maarookeen heldere formuleringvan degrondwettelijkebepalingen. Niet helemaal duidelijk
is of Krabbe doelde op de preventieve werking die dan van het toetsingsrecht zou uitgaan

op de formulering of op een bijstelling van de formulering als gevolg van een rechterlijke
interpretatie van de grondwetsbepaling. Nu Krabbe van het eerste lijkt te zijn uitgegaan,
kan ook hier een inconsequentie in zijn betoog worden bespeurd. Deze rol kan het
toetsingsrecht toch ook vervullen, ook al is een versterkte meerderheid voor een grondwetsherziening nodig? Hoe moet dan het tweede punt dat Krabbe aanvoerde tegen het toetsingsrecht
worden beschouwd?
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na lange tijd als rechtsgeldig te zijn aangemerkt, door de rechter onverbindend worden verklaard. Verwarring in het rechtsleven, zelfs volkomen
anarchie kan hiervan het gevolg zijn.
Deze bezwaren waren voor Struycken echter niet beslissend. Doorslaggevend achtte hij het antwoord op de vraag '(...) wie, rechter of wetgever,
moet als het aangewezen orgaan worden beschouwd, om over de beteekenis
der Grondwet voor het staatkundige en sociale leven van het volk het
beslissend woord te spreken, de leiding te voeren in de ontwikkeling van
het recht, op basis der in de Grondwet uitgesproken beginselen?'. Tell
aanzien van Nederland meende Struycken dat het geldende stelsel het juiste
antwoord moet zijn: de wetgever is hiertoe het meest geschikt. De rechterlijke macht mist 'traditie en aanzien, en wordt ook niet met het oog daarop
samengesteld'. De wetgevende organen hebben de leiding al en in de
samenstelling en de arbeid van de wetgevende macht komen de overtuigingen die het staatkundig leven en de sociale ontwikkeling hebben te bepalen
tot uitdrukking. Controle door de rechterlijke macht zou leiden tot conflicten
waardoor het aanzien en het vertrouwen van de rechterlijke macht zou
worden geschaad.
Aan de andere kant staat de wetgever in tegenstelling tot de rechter
niet zonder belang tegenover de Grondwet. Struycken nam dit gevaar op
de koop toe omdat hij het minder bezwaarlijk achtte dan 'dat een orgaan,
dat niet tot zijne roeping heeft, die belangen te kennen en te waardeeren,
niet het vertrouwen ook bezit, dat het daartoe in staat is, bij de uitlegging
der Grondwet op onvoldoende wijze met die belangen zoude rekening houden.

,37

3.2.13

Kranenburg

Kranenburg was een tegenstander van het toetsingsrecht. Hij meende dat
aan de rechter de bevoegdheid tot toetsing van de wet aan de Grondwet
moest worden ontzegd, omdat de Grondwet bepalingen bevat die het
resultaat zijn van een politiek compromis. De wetgever is dan een betere
uitlegger. De rechter moet zoveel mogelijk buiten de politiek worden
38

gehouden.

37

A.A.H. Struycken, a.w. (noot 8), p. 112-114.

38

R. Kranenburg, Her Nederlands staatsrecht, achtste herziene druk, H. D. Tjeenk Willink,
Haarlem 1958, p. 293.
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3.2.14

Van der Pot

Van der Pot kon instemmen met de geldende situatie. Hij zag verschillende
bezwaren verbonden aan het toetsingsrecht. De mogelijkheid bestaat dat
de ongrondwettigheid van een wet pas na geruime tijd wordt vastgesteld.
De wet heeft intussen gewerkt en gevolgen gehad, die dan hun rechtskarakter verliezen. Bovendien zijn de grondwetsbepalingen vaak het resultaat
van een politieke strijd of zo ruim geformuleerd, dat onbedoelde gevolgtrekkingen mogelijk zijn.39
3.2.15

Oud

Oud kon zich verenigen met het toetsingsverbod. De taakverdeling tussen
wetgever en rechter was voor Oud doorslaggevend. De beslissing over de
al of niet verbindendheid van de wet heeft een algemene strekking. Het
nemen van een dergelijke beslissing past beter bij de taak van de wetgever,
welke inhoudt 'het nederleggen van het recht in algemeen bindende
voorschriften', dan bij de taak van de rechter 'het toepassen van het recht
op het bijzondere geval'.40

3.2.16 Van den Bergh
Voor Van den Bergh was de onschendbaarheid van de wet 'een heilzaam
staatsrechtelijk beginsel', 'een dankbaar aanvaarde verworvenheid'. Of de
wet in strijd is met de Grondwet is volgens Van den Bergh een vraag van

interpretatie, soms van de wet, maar meestal van de Grondwet. Uit de aard
en het wezen van ons staatsbestel, te weten een democratisch staatsbestel,
vloeit voort dat interpretatie door de Kroon en de Staten-Generaal prevaleert
boven interpretatie door de rechter. Deze aan het toetsingsverbod ten

grondslag liggende ongeschreven rechtsregel behoort'tothetdiepste wezen
der democratie'. Wordt de interpretatie - waarmee Van den Bergh dan
bedoelt de interpretatie van de Grondwet - overgelaten aan de rechter,
dan zullen conflicten ontstaan. Interpretatie door Kroon en Staten-Generaal
voldoet aan het 'democratisch axioma' dat de Grondwet geinterpreteerd
moet worden in overeenstemming met de rechtsovertuiging van het volk.

39

C.W. van der Pot, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, zesde druk, W. E.J. Tjeenk

Willink, Zwolle 1957, p. 112. De zesde druk wordt aangehaald, omdat aan de zevende druk
Donner heeft meegewerkt.
40

P.1. Oud, Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederianden, Deel 11, tweede

druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1970, p. 13.
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Van den Bergh zag daarentegen geen mogelijkheid om de rechtsovertuiging
van de rechter in overeenstemming te brengen met de rechtsovertuiging
van het volk met handhaving van de onafhankelijkheid van de rechter. 41
Het betoog van Van den Bergh is beperkt tot toetsing van de inhoud
van de wet. De bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' stond volgens hem

namelijk niet in de weg aan het onderzoek 'of de toe te passen regels
inderdaad een geldende wet vormen overeenkomstig het dienaangaande
42
[ten aanzien van de wijze van totstandkoming] in de Grondwet bepaalde'.
3.2.17

Jeukens

De onschendbaarheid van de wet was volgens Jeukens 'een natuurlijke
consequentie' van het vertrouwen in wetgevende macht en de wet, waardoor
de Grondwet van 1848 in bijzondere mate werd beheerst. Parlementaire
behandeling en gemeen overleg tussen Koning en Staten-Generaal stonden
garant voor de totstandkoming van rechtvaardige wetten en waarborging
van de burgerlijke vrijheid. Dit vertrouwen bestond met het oog op de
samenstelling en de werkwijze van de Staten-Generaal en het geloof in de
abstracte norm, als de bron van het recht. Jeukens schetste in zijn oratie
'Dewettenzijn onschendbaar' de veranderingen die hierinzijn opgetreden.
Ten eerste ging hij in op de veranderde parlementaire werkwijze. Het
parlement heeft een ander aanzien gekregen door het bestaan van politieke
partijen en de daarop gebaseerde samenstelling van de Kamers, de functie
van de fracties binnen de Kamers en de aanwezigheid van specialisten. De
wijze van besluitvorming wordt minder beheerst door het openbaar debat
en hetgeen aan de orde komt is vaak een verklaring van een reeds elders
genomen beslissing. De werkwijze van het parlement wordt beheerst door
commissievergaderingen, fractiebesprekingen en deskundigen-overleg. Het
accent in de parlementaire behandeling is verschoven van volksvertegenwoordiging naar regering.
Ten tweede noemde hij het veranderde karakter van wetgeving. De wet
verkrijgt meer '(...) het karakter ( . . . ) van een akkoordverklaring met een
te voeren beleid, van een beslissing op het hoogste niveau dan van het
stellen van de burgers bindende regels, het oude wetsbegrip'.
Het vertrouwen in de wetgever is gerelativeerd 'omdat het niet meer
de eigen creatieve betekenis van andere organen in hetproces van de rechtsvorming passeert'. Daarnaast zou het nadeel waarop Struycken wees, te

41 G. van den Bergh, Beschouwingen over het Toetsingsrecht, NJB 26(1951), p. 417, 420.
42 G. van den Bergh, a.w. (noot 41), p. 423.
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weten de niet belangloze interpretatie van de Grondwet door de wetgever,
meer gewicht kunnen krijgen. Immers, belangen hebben meer de nadruk
gekregen in samenstelling en werkwilze van het parlement, terwijl vaak

wordt gestreefd naar een compromis.
Ten aanzien van de representativiteit van de rechterlijke macht ontwikkelen zich volgens Jeukens bepaalde inzichten onder andere inhoudende dat
de rechter een voortdurend gesprek voert met personen in zijn omgeving
en met de publieke opinie over de waarde en juistheid van zijn rechtspraak.
Uit het voorgaande trok Jeukens de conclusie dat een toenadering van
dealternatieven, onschendbaarheidoftoetsingsrecht, heeftplaatsgevonden.
Dat deze toenadering ook in het geldende recht heeft plaatsgevonden,
illustreerde Jeukens aan de hand van de in 1953 in de Grondwet opgenomen
plicht voor de rechter om ook de onschendbare wet buiten toepassing te
laten, wanneer deze toepassing niet verenigbaar zou zijn met een ieder
verbindende bepalingen van volkenrechtelijke overeenkomsten. Vooral de
totstandkoming van het EVRM achtte hij in dit verband van belang, omdat
de bepalingen daarvan een grondwettelijke structuur hebben. Verder wees
hij erop dat de gewijzigde structuur van wetgeving meer aan de rechter
ter toetsing aan de Grondwet overlaat en op het feit dat het oordeel van
de rechter over de betekenis van de Grondwet van invloed blijkt te zijn
43
op het geven van een oordeel door de wetgever.
Aan het belang van de rechtszekerheid, een argument dat pleit voor
het toetsingsverbod, komt volgens Jeukens niet altijd dezelfde, overwegende
betekenis toe. Overwegingen van rechtvaardigheid kunnen zwaarder wegen:

'Zodra (...) de Grondwet in meer materiele zin - en zo voegen wij daaraan
toe meer dan thans het geval is - door de wetgever bij zijn wetgevende arbeid
in acht te nemen normen zou gaan stellen, zou ook het argument van de
rechtszekerheid - d.w.z. de overweging dat het kunnen kennen van de inhoud
van de wet belangrijker is dan een waarborg dat deze wet in overeenstemming
is met hogere normen - aan overtuigingskracht inboeten.'

Hij kwam tot de conclusie dat bij een mogelijke herziening van de Grondwet
op het stuk van de grondrechten onder de bestaande verhoudingen en
omstandigheden niet voorbij kan worden gegaan aan de vraag, of, althans
voor wat betreft de grondrechten, rechterlijke toetsing van de wet aan de
Grondwet mogelijk en wenselijk is.44

43

44

Vgl. de benadering in zijn preadvies, a.w. (noot 9), p. 71.
H.J.M. Jeukens, a.w. (noot 9), p. 8-21. In zijn preadvies nam hij het standpunt in dat artikel

133

Hoofdstuk 3

3.2.18

Prakke

In zijn preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
wees Prakke invoering van het toetsingsrecht in Nederland af. Invoering
zou volgens Prakke een sprong in het duister zijn. Afgewacht moet worden
wat de rechter ermee doet.45 Volgens hem is van ernstige bezwaren niet
gebleken, terwijl aan invoering vanhet toetsingsrecht verschillende risico's

verbonden zijn.
Ten eerste wees Prakke erop dat de aandacht van de wetgever voor
de grondwettigheid van de wet zal verslappen, omdat de bij het wetgevingsproces betrokken personen waarschijnlijk ervan uitgaan dat de rechter
corrigerend kan optreden. De eventuele correctie door de rechter is dan
slechts een compensatie voor dit verlies. Daarnaast is het onzeker of de
rechter in de gelegenheid zal komen zich over de zaak te buigen. Een tweede
bezwaar dat Prakke aanvoerde, is gelegen in de frustratie die zal ontstaan
wanneer de overspannen verwachtingen die worden gewekt door de
invoering van het toetsingsrecht, onvervuld blijven.46
Eerder in zijn preadvies had hij al gesteld dat het antwoord op de vraag
of het wenselijk is tot invoering van het toetsingsrecht over te gaan,
samenhangt met de visie op de positie van de rechter in het staatsbestel.
Prakke wees op grenzen vande rechterlijke rechtsvorming die voortvloeien
uitde beperkingen vande rechterlijke procedure enuitde onafhankelijkheid
van de rechter. Deze maakt de rechter minder geschikt om een voortrekkersrol te vervullen en om belangrijke maatschappelijke strijdpunten te
beslechten. De rechterlijke macht wordt ook niet met het oog op het
vervullen van dergelijke 'politieke taken' samengesteld. Niet is uitgesloten
dat daarin door invoering van het toetsingsrecht verandering zou kunnen
komen. Een in de ogen van de wetgever onwenselijke uitspraak van de
Hoge Raad zou ertoe kunnen leiden dat de Tweede Kamer zich meer gaat
bemoeien met de benoemingen voor dit college. Bovendien is de rechter
misschien niet altijd in staat weerstand te bieden aan de overspannen
verwachtingen die invoering van het toetsingsrecht kan wekken. Wanneer
de rechter erop uit is zijn invloed te doen gelden, kan door hantering van
eenonbepaalde toetsingsmaatstafhet staatsbestel vankarakter veranderen. 47

131 Gw moet worden gewijzigd. Een begrenzing tot rechterlijke toetsing van de wet aan
grondrechten achtte hij aannemelijk en aanvaardbaar, a.w. (noot 9), p. 76.

45 L. Prakke, a.w. (noot 1), p. 79, 147.
46 L. Prakke, a. w. (noot 1), p 142-143.
47 L. Prakke, a.w. (noot 1), p. 79-80.
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Verder merkte hij nog op dat een stuk stuurbaarheid uit handen wordt
gegeven nu de uitlegger bij de interpretatie van de Grondwet een ruime
mate van oordeelsvrijheid heeft. De verwachtingen die men van de rechter
heeft in verband met opvattingen over de meest gewenste ontwikkeling van
de samenleving, zullen uiteindelijk het standpunt over de wenselijkheid
van het toetsingsrecht overwegend bepalen. Ten aanzien van de gewone
rechter sloot Prakke zich bij Struycken aan: deze mist traditie en aanzien
en wordt niet met het oog op het verrichten van een toetsing van de wet
aan de Grondwet samengesteld.48

3.2.19

Conclusie

De meeste auteurs stonden afwijzend tegenover het toetsingsrecht en/of
positief ten opzichte van het toetsingsverbod. Drie schrijvers hadden een
andere opvatting. Thorbecke en Opzoomer waren overtuigd tegenstander
van een toetsingsverbod en Du Quesne van Bruchem verdedigde het
toetsingsrecht. Opvallend is dat na deze schrijvers in de literatuur tot 1983
niet echt meer is gepleit voor het toetsingsrecht, behalve door Jeukens die
in zijn oratie nog voorzichtig was maar in zijn preadvies een duidelijk
standpunt innam. In zijn oratie stelde Jeukens dat een toenadering van de
alternatieven, onschendbaarheid of toetsingsrecht, heeft plaats gevonden.
Hij nam ook met de door hem gekozen benadering een aparte positie in.
De door hem gesignaleerde ontwikkelingen laten zich moeilijk onderbrengen
in de navolgende samenvatting van de aangevoerde argumenten en komen
om die reden daarin niet terug.
De argumenten laten zich verdelen in argumenten aangevoerd tegen
een toetsingsverbod/voor het toetsingsrecht en argumenten aangevoerd voor
het toetsingsverbod/tegen het toetsingsrecht.49 Het betreft een onderverdeling naar wat de auteurs als argumenten voor en tegen beschouwden. Dit
ligt voor de hand, omdat eerst een kader moet worden ontwikkeld waarin
de problematiek kan worden geplaatst, alvorens de argumenten ook voor
dit onderzoek als voor- of nadelen kunnen worden aangemerkt. Zo is wel
als argument tegen het toetsingsrecht aangevoerd dat het slechts onvolledig
kan werken, omdat niet uit elke wet een proces voortvloeit en zo'n proces
vaak lang op zich kan laten wachten. Pas wanneer de functie van het
toetsingsrecht ligt in het uitoefenen van een volledige controle op de
48 L. Prakke, a.w. (noot 1), p. 145.
49

Sommige schrijvers hebben zich in hun betoog slechts gericht op toetsing van de inhoud
van de wet aan de Grondwet. De door hen aangevoerde argumenten worden samengevat
met de argumenten aangevoerd door schrijvers die zich niet hiertoe hebben beperkt.
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wetgever, is dit een argument tegen de hier aan de orde zijnde vormgeving,
maar met tegen het toetsingsrecht als zodanig. De functie van het
toetsingsrecht kan ook liggen in de rechtsbescherming van de burger en
dan doet het argument niet ter zake.

I

Aangevoerdeargumententegen eentoetsingsverbod/voorhet toetsingsrecht

1
2

3
4
5

6
7

Door een toetsingsverbod wordt de eenheid van wetgeving verbroken.
Door een toetsingsverbod wordt de Grondwet van alle kracht beroofd.
Een toetsingsverbod stelt de wetgever boven de Grondwet.
Het evenwicht tussen de drie staatsmachten wordt verbroken wanneer
de rechter ongrondwettige wetten moet toepassen.
Het toetsingsrecht kan de burger bescherming bieden.
De wetgever staat in tegenstelling tot de rechter niet zonder belang
tegenover de Grondwet.
Er is sprake van een inconsistentie wanneer de rechter wel bevoegd
is verordeningen aan wetten ende Grondwet te toetsen, terwijl toetsing
van wetten aan de Grondwet hem onthouden blijft.

Twee voor het toetsingsrecht aangevoerde argumenten komen niet in deze
opsomming voor. Gezien de betekenis van het positieve recht, zoals reeds
is gebleken uit hoofdstuk 2, zijn deze niet valide. Het argument met
betrekking tot de door de rechter afgelegde eed tot naleving van de
Grondwet, kan op voorhand worden afgewezen. Zolang een toetsingsverbod
in de Grondwet is opgenomen (zie § 2.3.4), heeft de rechter ook trouw
gezworen aan deze grondwetsbepaling. Aan het argument dat de rechter
verplicht is recht te spreken volgens de wet, waaruit voortvloeit de
verplichting na te gaan of de 'wetten' werkelijk bestaan, hoeft verder ook
geen aandacht te worden besteed. In het positieve recht is niet elke
grondwettelijke norm bepalend voor het onderzoek of de wetten bestaan
(zie § 2.3.5).

II

Aangevoerde argumentenvoorhet toetsingsverbod/tegenhet toetsingsrecht

Het belang van de rechtszekerheid. Hieraan werd op verschillende

1

wijzen gerefereerd:

-
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Het kan lange tijd duren voordat de rechter in de gelegenheid is
zich uit te spreken over de grondwettigheid van de wet. Tot die
tijd heerst onzekerheid omtrent het van kracht zijn van de wet
(vergelijk II.2, derde streepje).
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Bij verscheidenheid in rechtspraak ontstaat rechtsonzekerheid. De
kracht van allerlei wetten wordt verzwakt. De onzekerheid blijft
bestaan totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan.
- De rechter heeft meestal slechts over een bepaling van de wet in
verband met het concrete geval uitspraak te doen. De Savornin
Lohman voerde dit argument aan tezamen met hetgeen onder het
eerste streepje is weergegeven. De onzekerheid zag hij dus
waarschijnlijk in het feit dat de rechterlijke uitspraak geen algemene
uitspraak over de wet zou zijn. Anderen die ook argumenten in
hetkader vande rechtszekerheid aanvoerden, gaanechter kennelijk
juist wel uit van een zekere algemeenheid van de uitspraak.
- Wanneer de rechter een wet ongrondwettig kan verklaren, wordt
de rechtszekerheid geschaad. Het ongrondwettig verklaren zal
verwarring veroorzaken en schade toebrengen aan personen die
op grond van de wet hebben gehandeld.
2 Het toetsingsrecht werkt onvolledig.
De rechter kan niets ondernemen tegen ongrondwettig nalaten van
-

de wetgever.

-

Niet uit iedere wet vloeit een proces voort.

Een proces doet zich eventueel pas na jaren voor (vergelijk II. 1,
eerste streepje).
- Een groot deel van de wetgeving valt buiten het werkterrein van
de rechter, nu de taak van de rechter in hoofdzaak is beperkt tot
het burgerlijk en strafproces.
3 De wetgever biedt meer waarborgen dan de rechter voor een deugdelijke
interpretatie van de Grondwet.
4 Het toetsingsrecht geeft de mogelijkheid de argumenten die de
-

minderheid inhet wetgevingsproces heeft aangevoerd, opnieuw te doen
gelden.

5 De wetgever is het meest geschikt te beslissen over de betekenis van
de Grondwet, de leiding te voeren in de ontwikkeling van het recht.
De rechterlijke macht mist traditie en aanzien en wordt ook niet met
het oog daarop samengesteld. In de samenstelling en arbeid van de
wetgevende macht komen de overtuigingen die het staatkundige leven
en de sociale ontwikkeling hebben te bepalen tot uitdrukking. Controle
door de rechterlijke macht zou leiden tot conflicten waardoor het aanzien
en het vertrouwen van de rechterlijke macht zou worden geschaad. De
rechter heeft niet tot zijn roeping de belangen te kennen en te waarderen.
Het gevaar bestaat dat hij bij de uitleg van de Grondwet onvoldoende
rekening zou houden met die belangen.
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6

7

8

9

Grondwetsbepalingen zijn vaak zo ruim geformuleerd, dat onbedoelde
gevolgtrekkingen mogelijk zijn.
Het toetsingsrecht leidt tot een strenge uitleg van de letter, terwijl juist
vanuit het oogpunt van vooruitgang een toetsing aan de geest van de
Grondwet wenselijk is. De Bosch Kemper had kennelijk een andere
verwachting dan de andere auteurs: zie II.8.
De onpartijdigheid van de rechter kan bij het bestaan van een toetsingsrecht in gevaar komen. Waar wordt getwijfeld aan de grondwettigheid
van de wet zijn vaak politieke vragen aande orde. Bij de beantwoording
daarvan is niemand onpartijdig. Voor de interpretatie van de Grondwet
is de politieke opvatting van de uitlegger bepalend.
De Grondwet bevat veel politieke twistpunten, de bepalingen zijn vaak
het resultaat van een politieke strijd. De wetgever is dan een betere
uitlegger. De rechter moet zoveel mogelijk buiten de politiek worden
gehouden.

10 De onafhankelijkheid van de rechter kan bij het bestaan van het
toetsingsrecht m gevaar komen. De wetgever zou de rechter meer aan
zich willen binden.
11 In de politiek zal een streven ontstaan om partijgenoten in de rechterlijke
colleges benoemd te krijgen.
12 De aandacht van de wetgever voor de grondwettigheid zal bij invoering
van het toetsingsrecht verslappen. De correctie door de rechter is dan
slechts compensatie van dit verlies.
13 Frustratie zal ontstaan wanneer de overspannen verwachtingen die
worden gewekt door de invoering van het toetsingsrecht onvervuld
14

blijven.
Het toetsingsrecht stelt de rechter boven de wetgever, soms zelfs in

plaats van de wetgever.
Het toetsingsrecht ligt buiten de normale werkzaamheid van rechter,
het toepassen van de wet.
16 Er is sprake van een geschil van publiek recht; kennisneming daarvan
behoort aan de regering. Uit de aard van de beslissing laat zich
verklaren dat de Koning in gemeen overleg met de Staten-Generaal over
de grondwettigheid van de wet beslist.
17 De beslissing over het al of niet verbindend zijn van een wet heeft een
algemene strekking. Het nemen van dergelijke beslissingen past beter
bij de taak van de wetgever: het neerleggen van het recht in algemeen
bindende voorschriften, dan bij de taak van de rechter: het toepassen
van het recht op het bijzondere geval.
15
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18

Het toetsingsrecht moet ook aan de administratie worden toegekend
waardoor aan het recht de zekerheid wordt ontnomen.

E6n argument valt gezien het karakter van de andere argumenten uit de
toon en wordt daarom apart vermeld:
Het toetsingsrecht zou tot gevolg kunnen hebben dat de wetgever zich meer
over de grondwettigheid van wetten zou bekommeren (vergelijk echter
II. 12). Deze situatie is niet gewenst. Zo zou op grond van een zeer
twijfelachtige strijd met de Grondwet een belangrijk wetsvoorstel kunnen
worden verworpen. TeveIlS bestaat het gevaar dat het toetsingsrecht
verhindert dat wetten waarnaar de meerderheid van het volk hunkert, in
stand blijven.
Dit argument, aangevoerd door Van der Burgh, onderscheidt zich van
de andere argumenten voor het toetsingsverbod/tegen het toetsingsrecht
nu deze juist lijken uit te gaan van een onvoorwaardelijke gebondenheid
aan de Grondwet. Van het in de ogen van de tegenstanders van het toetsmgsrecht of voorstanders van een toetsingsverbod ongebonden zijn van de
wetgever was dan ook geen sprake. De enige uitzondering hierop vormt
Van der Burgh. Hij had er ook weinig moeite mee dat, zoals hij stelde,

het uitbrengen van de stem over een wetsvoorstel niet afhangt van het al
of niet grondwettig zijn van het voorstel.

Een ontwikkeling in de gevoerde argumentatie is niet aan te wijzen, op

hetgeen aan het begin van deze paragraaf is gesignaleerd na. Veel aandacht
kreeg het belang van de rechtszekerheid, de betrokkenheid van de rechter
in de politiek en het democratiebeginsel.
De auteurs hebben zich vooral gericht op de keuze tussen toetsing van
de wet aan de Grondwet door iedere rechter wanneer het aankomt op toepassing van de wet en de onschendbaarheid van de wet. Dit neemt niet weg
dat de meeste argumenten ook aangevoerd hadden kunnen worden wanneer
een andere vormgeving van het toetsingsrecht aan de orde was geweest.
De argumenten II.1 en II.2 hangen echter sterk samen met de aan de orde
zijnde vormgeving van het toetsingsrecht.
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3.3

Grondwet

3.3.1

Inleiding

198350

De algehele grondwetsherziening van 1983 kreeg een eerste aanzet in 1966
met de 'Proeve van een nieuwe grondwet'. Dit advies over de vraag wat
in de Grondwet zou moeten worden veranderd, was gegoten in de vorm
van een concept van een nieuwe grondwet met een toelichting. De Proeve
was opgesteld door de afdeling grondwetszaken van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, in overleg met een werkgroep van staatsrechtdeskundigen (A.M. Donner, J. van der Hoeven, H.J.M. Jeukens, P.J. Oud,
J.V. Rijpperda Wierdsma). In de Proeve werd onder andere de mvoering
van toetsing van de toepassing van de wet aan klassieke grondrechten
voorgesteld.5'In hoofdstuk 6 van de Ontwerp-grondwet dat handelde over
rechtspraak werd artikel 78 opgenomen:
'

1 De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten
52
en verdragen.
2 Wettelijke voorschriften vinden, behoudens het bepaalde in artikel 73,53 geen
toepassing indien deze toepassing niet verenigbaar zou zijn met de bepalingen
van hoofdstuk 1. '

In de voor het verschijnen van de Proeve gedane voorstellen tot herziening
van de Grondwet was geen poging ondernomen verandering te brengen
in het verbod van toetsing van de wet aan de Grondwet.54
Over de wenselijkheid van grondwetsvernieuwing en over de Proeve
werd aan een groot aantal politieke en maatschappelijke organen advies
gevraagd. Het kabinet-De Jong dat in 1967 aantrad, installeerde ter
voorbereiding van de grondwetsherziening een 'Staatscommissie van advies

50

Vgl. de beschrijving van de debatten rond de grondwetsherziening 1983 door A.H. M. D ille
en J.W.M. Engels, Constitutionele rechtspraak, Wolters-Noordhoff, Groningen 1989, p.
15-21.

Klassieke grondrechten waren volgens de Proeve 'vrijheidsrechten (...) [die] beogen de
individuele vrijheidssfeer tegen inbreuken van de zijde van de overheid te waarborgen'.
De sociale grondrechten werden in de Proeve gedefinieerd als 'de rechten van de mens en
de groep op een daadwerkelijke overheidsbemoeienis'; Proeve van een nieuwe grondwet,
Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1966, p. 137.
52 Volgens de Proeve is met deze bepaling een opening gemaakt voor de rechter om zich te
begeven in de beoordeling van het algemene rechtskarakter van de wet, zie hierover § 2.4.1.
53 Artikel 73 betrof uitzonderingstoestanden.
54 Voor de periode tot 1958: R. Kranenburg, a.w. (noot 38), p. 292.
51
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inzake de Grondwet en de Kieswet',55 naar haar voorzitters genoemd de
Staatscommissie-Cals/Donner. De aanleiding was gelegen in de discussie
over staatkundige vernieuwing, welke was geinitieerd door het initiatiefcomitt D'66.56 Op dat moment was de discussie over de Proeve nog niet
afgerond. Op grondslag van het in 1969 door de Staatscommissie uitgebrachte Tweede rapport werd in 1972 onder het kabinet-Biesheuvel een particle
grondwetsherziening gerealiseerd. Op basis van het eindrapport van de
Staatscommissie dat in 1971 werd uitgebracht, werd de algehele grondwetsherziening voorbereid. Het kabinet-Den Uyl diendeop 4juni 1974 de'Nota
inzake het grondwetsherzieningsbeleid'57 bij de kamers in. In 1976 werden
de eerste wijzigingsvoorstellen ingediend.58 De herziene Grondwet werd
op 17 februari 1983 afgekondigd.59
Vooral de behandeling van de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid is bepalend geweest voor de discussie in de politiek over
rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet. Verder is het onderwerp
nog ten principale behandeld bij de wetsontwerpen over de klassieke
grondrechten en over de justitie. Bij de behandeling van laatstgenoemd
wetsontwerp is ook de toetsing van de wet aan fundamentele rechtsbeginselen aan de orde gekomen. Het ging daarbij niet zozeer om de wenselijke
situatie, als wel om de betekenis van het voorgestelde artikel 6.8 (zie §
2.4.1).

Hieronder wordt de behandeling van het onderwerp gevolgd. Een selectie
uit hetgeen is gezegd, ligt niet alleen voor de hand gezien het doel van de
beschrijving maar is in verband met de leesbaarheid ook noodzakelijk. De
nadruk ligt op de argumenten die de betrokkenen voor hun standpunt ten
aanzien van rechterlijke toetsing van de wet aan de ('klassieke grondrechten'
in de) Grondwet hebben aangevoerd en minder op ontkrachting van de

55

56

Ingesteld bij koninklijk besluit van 26 augustus 1967, nr. 1.
Van der Pot, Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Bewerkt door L. Prakke,
J.L. de Reedeen G.J.M. van Wissen, dertiendedruk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1995,
p. 118.

Bijlagen Handelingen II 1973/74, 12 944, nr. 2.
58 Zie over de geschiedenis ook A.W. Heringa, T. Zwart, De Nederlandse Grondwet, derde
druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1991, p. 1-4; P.W.C. Akkermans, A.K. Koekkoek
(red.), De Grondwet, een anikelsgewils commentaar, tweede druk, W. E. J. Tjeenk Willink,

57

59

Zwolle 1992, p. 1-2.
Vooreen archiefonderzoek met betrekking tot de totstandkoming van het oordeel in de Proeve
en ingenomen door de Staatscommissie wordt verwezen naar L. van Poelgeest, Beperkt toetsingsrecht: discriminatie binnen de Grondwet, Namens 4(1989), p. 11-17, die echter vooral
de oordeelsvorming beschouwt over omvang van het toetsingsrecht: rechterlijke toetsing
van de wet aan de gehele Grondwet of beperkt tot de klassieke grondrechten.
141

Hoofdstuk 3

argumentatie gevoerd door anderen of voorgestelde varianten.60 Het doel
van de weergave is beperkt tot het geven van een beeld in welke zin de
vraag naar de wenselijkheid van het toetsingsrecht werd beantwoord en
het verzamelen van deargumentendie daarin een rol hebben gespeeld. Ten
aanzien van de verschillende fracties in de beide kamers wordt slechts het
ingenomen standpunt vermeld. De waardering van de argumenten komt
om eerder vermelde reden (zie § 3.2.1) pas in hoofdstuk 4 aan de orde.
3.3.2

Proeve van een nieuwe grondwet

Redengevend voor het voorstel tot invoering van rechterlijke toetsing van
de toepassing van de wet aan klassieke grondrechten was de bevoegdheid
van de rechter om wettenm te toetsen aan de bepalingen van het EVRM.
De grondwettelijk gewaarborgde grondrechten hebben volgens de Proeve
een verdergaande en aanvullende betekenis. Het 'lijkt (...) ongerijmd de
burgers voor dit meerdere dat de grondwetsbepalingen bieden een beroep
op de rechter te onthouden dat zij ten aanzien van schending van verdragsbepalingen door de wetgever bezitten'.62
De Proeve wilde de rechter slechts de bevoegdheid geven de wet 'in
een concreet geval buiten toepassing [te] laten (.. .), indien hij oordeelt dat
het toepassen van die wet in dat concrete geval met verenigbaar zou zijn
met de grondwettelijke bepalingen omtrent de grondrechten. ,63

Het voorgestelde beperkte toetsingsrecht, dat wil zeggen de bevoegdheid
van de rechter de wet 4 te toetsen aan de klassieke grondrechten, werd
overwegend positief ontvangen door de vele organen die naar aanleiding
van de Proeve advies aan de regering uitbrachten. De vierde Afdeling van
de Raad van State adviseerde in negatieve zin. Getwijfeld werd aan de

60 Aan de varianten waarin aan

de rechter weI beoordelings- maar geen beslissingsmacht
toekomt, zoals het voorstel van de Hoge Raad in zijn advies naar aanleiding van het Tweede
rapport van de Staatscommissie en de variant Van Mierlo, is in § 2.4.1 aandacht besteed.
Niet behandeld worden de voorstellen die slechts summier aan de orde zijn gekomen, zoals
bijvoorbeeld de suggestie van C. Kortmann waarop de CDA-fractie in de Eerste Kamer
bij de mondelinge behandeling van het wetsontwerp betreffende de klassieke grondrechten
heeft gewezen: De wetgeverzou zel f kunnen bepalen wanneer debepalingen aan de klassieke
grondrechten mogen worden getoetst, zie Handelingen I 1978/79, p. 1108.
61 De Proeve spreekt niet van toetsing van de toepassing van de wet.

62 A.w. (noot 51), p. 55.
63 A.w. (noot 51), p. 180.
64 Het in de Proeve voorgestelde artikel wijst op een toetsing van de toepassing van de wet.
Over het algemeen wordt, ook in de Proeve, steeds gesproken van toetsing van de wet.
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mogelijkheid het beginsel van de onschendbaarheid der wetten voor het
overige te handhaven, wanneer eenmaal de uitzondering voor de toetsing
aan grondrechten zou zijn gemaakt. Op dit beginsel mocht volgens de
Afdeling 'slechts in geval van volstrekte noodzaak inbreuk (...) worden
gemaakt'. Nadelen van het toetsingsrecht zag zij in het gevaar dat de rechter
zich op politiek terrein gaat begeven en de wetgever ondergeschikt aan de
rechter wordt gemaakt. 65
3.3.3

Tweede rapport van de Staatscommissie-Cats/Donner

In haar Tweede rapport ging de Staatscommissie nog niet in op het algemene
vraagstuk van de onschendbaarheid van de wet maar beperkte zij zich tot
de toetsing van wetten aan de klassieke grondrechten.66
Een bezwaar verbonden aan invoering van het beperkte toetsingsrecht
zag de Staatscommissie gelegen in de omstandigheid dat de problematiek
van de grondrechten in verschillende gevallenpolitieke strijdpunten omvat.
De wetgever is als politiek orgaan meer dan de rechter gekwalificeerd om
deze op te lossen.67 Naarmate grondrechten ruimer geformuleerd zijn,
doet dit bezwaar zich sterker gevoelen.
Anderzijds zag de meerderheid van de Staatscommissie in de toetsingsbevoegdheid de meest doeltreffende wijze om de burger in zijn vrijheidssfeer
te beschermen. Eventuele onvolkomenheden van wetgeving kunnen dan
worden opgevangen. Door de algemeenheid van wetgeving dreigt het gevaar
dat in een concreet geval aan de individuele vrijheidssfeer onvoldoende
recht wordt gedaan. In een voetnoot lichtte de Staatscommissie deze
argumentatie toe:
'Het gaat haars inziens niet om een te duchten overmatig collectivistische
instelling van de wetgever, waartegende rechter tegenwicht zou moeten bieden.
Zowel de wetgever als de rechter hebben oog voor de persoonlijke vrijheidssfeer.
De wetgever is echter niet geconfronteerd met de omstandigheden, waaronder
de wet in concreto toepassing vindt; de wettelijke regeling kan slechts in

65

66

H.Th.J.F. van Maarseveen (red.), Adviezen vanpolitieke en maaischappeluke organen over
vemieuwing van grondwet m kieswer (1967 - mei 1968), Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage
1969, Documentatiereeks Naar een nieuwe grondwet?, deel 2, p. 87-88.
Klassieke grondrechten hebben - zo stelde de Staatscommissie - de strekking de
vrijheidssfeer van de burger tegenover de overheid te waarborgen; Tweede rapport van de
Staa:scommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, SwalsuitgeveriL 's-Graverhage
1969, p. 35.

67

De leden Jeukens, Meuwissen en Verbrugh meenden dat de inhoud van het strijdpunt hiervoor

bepalend is, a.w. (noot 66), p. 36.
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algemene zin met de vrijheidsrechten rekening houden. Te dezer zake verkeert
de rechter in een andere positie en juist met het oog op deze positie verdient
invoering van de toetsingsbevoegdheid overweging'.68

Bovendien, zo werd gesteld, zijn de ervaringen met de toetsing van lagere
wetgeving aan de grondrechten gunstig. Tenslotte is de wet door de toetsing
aan verdragen at niet meer onschendbaar en bestaat in zoverre een
'anomalie'.
De meerderheid van de Staatscommissie kwam tot de conclusie dat
invoering van het beperkte toetsingsrecht aanbeveling verdient. Een aantal
leden hechtte hierbij belang aan een terughoudende opstelling van de rechter
bij de toetsing. In verband met de aanbeveling stond de Staatscommissie
een scherpe formulering van de grondrechten voor.
Voorgesteld werd als slotbepaling van een afdeling inzake grondrechten

artikel 14: 'Wettelijke voorschriften vinden geen toepassing indien deze
toepassing niet verenigbaar zou zijn met de bepalingen van deze afdeling'.
De Staatscommissie wilde de rechter niet de bevoegdheid geven het voorschrift te vernietigen. Het betreffende voorschrift kon in het concrete geval
69
slechts buiten toepassing worden gelaten.
De vraag of een bepaalde rechterlijke instantie de toetsing zou moeten
verrichten, kwam ook nog aan de orde. De Staatscommissie beantwoordde
de vraag ontkennend omdat de opzet voor de toetsing van de toepassing
van lagere regelgeving of, voor zover het de toetsing aan het EVRM betreft,
van de wet aan de grondrechten bevredigend functioneert.
Een minderheid (Fortanier-De Wit, Donner, Van der Hoeven, Kan,
Scholten en Witte) wees gedeeltelijke opheffing van de onschendbaarheid
van de wet af. In het oordeel over de vraag of de wetgever de vrijheidsrechten respecteert is een politiek element aanwezig. Gedacht werd aan
het bepalen van de grens tussen vrijheidsrecht en algemeen belang en aan
een collisie van grondrechten. Voor het geven van een dergelijk oordeel
is volgens de minderheid de wetgever vanwege de democratische legitimatie
meer aangewezen dan de rechter. Het geheim van de raadkamer en de
relatief trage doorstroming in de rechterlijke macht leverden eveneens
problemen op voor de minderheid. Als bezwaar noemde ze tevens het gevaar

68 A.w. (noot 66), p. 37, noot 1.
69 In het eindrapport wees de Staatscommissie wel op het feit dat hiermee niet is uitgesloten
'dat een buiten toepassing laten in een concreet geval, de facto werkt als een onverbind[end]heid in het algemeen': Eindrappon van de Staaiscommissie van advies inzake de
Grondwet en de Kieswet, Staatsuitgevenj, 's-Gravenhage 1971, p. 252, noot 2. Zie over
het gemaakte onderscheid § 4.6.6.
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van de betrokkenheid van de rechter in politieke strijdvragen met als gevolg
dat het benoemingsbeleid onder partijpolitieke druk zou komen te staan.
Mede op grond van deze bezwaren oordeelde de minderheid invoering van
toetsing van wetten aan de Grondwet, nu niet is gebleken van een leemte,
onvoldoende verantwoord. 70

Achtte de Hoge Raad in het naar aanleiding van de Proeve uitgebrachte
advies het beperkte toetsingsrecht nog 'aanvaardbaar',71 na heroverweging
adviseerde hij in negatieve zin.
Voor het toetsingsverbod pleitte volgens hem dat de organen bij de
totstandkoming van de wet en de Grondwet betrokken dezelfde zijn. Ten
tweede zou door toetsing van de wet aan de Grondwet de rechter in een
politieke strijd betrokken kunnen raken. Bovendien bestond volgens hem
gevaar voor de rechtszekerheid, wanneer een wet Ila geruime tijd te hebben
gegolden, plotseling onverbindend zou blijken. Echter, de betekenis van
grondrechten als 'waarborgen van de vrijheidssfeer van de burger tegenover
de overheid' mede in het licht van de internationale rechtsontwikkeling
maakte volgens de Hoge Raad het zoeken naar waarborgen ook tegenover
de wetgever begrijpelijk. Rechterlijke toetsing ligt dan - aldus de Hoge
Raad - voor de hand onder meer omdat de rechter al de bevoegdheid heeft
wetten te toetsen aan het EVRM. De in de Grondwet opgenomen grondrechten waren voor de Hoge Raad bepalend voor de vraag of het risico
verbonden aan het beperkte toetsingsrecht aanvaardbaar is. In tegenstelling
tot in de Proeve waren in het rapport van de Staatscommissie (gedeeltelijk)
nieuwe grondrechten opgenomen. De kans op twijfel ten aanzien van de
grondwettigheid en daarmee de kans op betrokkenheid van de rechter in
politieke strijdvragen nam volgens de Hoge Raad toe. Dit gold ook voor
het gevaar voor de rechtszekerheid. Deze bezwaren gelden - zo stelde
hij - evenwel niet, althans in mindere mate, wanneer het bereik van de
toetsingsbevoegdheid beperkt zou kunnen worden: tot uitdrukking zou dan
moeten worden gebracht 'dat wettelijke voorschriften die een algemene
70

A.w. (noot 66), p. 34-41. A.H.M. Dulle en J.W.M. Engels, a.w. (noot 50), stellen op p.
16 a.w. ten onrechte dat de tegenargumenten van de minderheid van de Staatscommissie
slechts op ten punt positief zijn; op p. 17 wordt een argument - 'Bij de totstandkoming
van de wet zijn dezelfde organen betrokken die ook bij de totstandkoming van de hogere
regeling (Grondwet) de hoofdrol spelen' - aan de minderheid van de Staatscommissie
toegeschreven, terwijl dat argument niet in de door die minderheid gegeven samenvatting
van haar bezwaren is te vinden.

71

H.Th.1.F.vanMaarseveen<red.),Adviezen van politiekeeninaaischappelijke organenover
vernieuwing van grondweten kies,vet quni 1968-juli 1969), Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage
1969, Documentatiereeks Naar een nieuwe grondwet?, deel 3, p. 121.
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strekking hebben, geen toepassing vinden, indien in een bepaald geval
waarvan niet is aan te nemen dat het de wetgever voor ogen heeft gestaan,
deze toepassing niet verenigbaar zou zijn met de grondwettelijke bepalingen
aangaande de grondrechten:72
3.3.4

Eindrapport van de Staatscommissie-Cats/Donner

De Staatscommissie ging in haar eindrapport in op de toetsing :,an de sociale
grondrechten.73 Ze signaleerde een verschil in rechtswerking binnen deze
rechten: ze vestigen een subjectief recht voor de burger, ze geven een
regelingsopdracht aan de wetgever of ze geven aan de overheid een taakopdracht. Rechterlijke toetsing aan sociale grondrechten die verplichtingen
voor de overheid inhouden is niet zinvol nu deze in het algemeen niet tot
een bevredigende oplossing zal kunnen leiden. Anderzijds is toetsing in
beginsel wel mogelijk waar het een subjectief recht betreft. Toch wees de
meerderheid van de Staatscommissie toetsing van de wet aan dergelijke
sociale grondrechten af. Nu het vaak beleidsbeslissingen met verstrekkende
financitle gevolgen betreft, mag de interpretatie van het sociale grondrecht
door de rechter niet in de plaats van die van de wetgever worden gesteld.74
Voor wat betreft het algemene vraagstuk van de onschendbaarheid van
de wet 5 stelde de Staatscommissie dat het toetsingsrecht 6 niet rechtstreeks voortvloeit uit de hierarchie van rechtsnormen. De problematiek
moet herleid worden tot de vraag, wie de Grondwet in laatste instantie moet
interpreteren, de wetgever of de rechter. De meerderheid was van oordeel
dat de onschendbaarheid van de wet als beginsel gehandhaafd moest worden.
De wetgever moet de Grondwet in laatste instantie interpreteren omdat de

wetgever politieke verantwoordelijkheid draagt. Toetsing door de rechter

72

73

H.Th.1.P.vanMaarseveentred.),Adviezen vanpolitieke en maatschappelijke organenover
vemieuwing van grondwet en kieswet (augustus 1969 - januari 1970). Staalsuitgeverij, 'sGravenhage 1970, Documentatiereeks Naar een nieuwe grondwet?, deel 4, p. 62-67.
Dezeomschreefde Staatscommissieals'bepaaldedoordeoverheidgewaarborgdevoorzieningen ter bevordering van de ontplooiing van de mens in de samenleving', a.w. (noot 69),
p. 212.

74 A.w. <noot 69), p. 216-217. De Staatscommissie wees voorts op de beschouwingen in het
75

76

Tweede rapport en de beschouwingen over de onschendbaarheid van de wet in het algemeen.
A.H.M. Dillte en J.W. M. Engels gaan eraan voorbij dat in het eindrapport vooral de
onschendbaarheid van de wet in zijn geheel aan de orde is gesteld, met de stelling dat men
een herhaling van argumenten vindt, a.w. (noot 50), p. 18.
Onder het rechterlijk toetsingsrecht werd verstaan 'de bevoegdheid tot repressieve controle
op de verenigbaarheid van formele wetsbepalingen met de Grondwet, uit te oefenen door
de normaal bevoegde rechter', a.w. (noot 69), p. 252.
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aan de gehele Grondwet betrekt de rechter te veel in politieke kwesties.
Bij de toetsing aan de grondrechtsbepalingen zal een dergelijke betrokkenheid volgens de meerderheid van de Staatscommissie binnen aanvaardbare

grenzen blijven.77

Artikel 14 van de Ontwerp-Grondwet volgens de voorstellen van de
Staatscommissie was aan het slot van hoofdstuk I, getiteld 'Klassieke
grondrechten', opgenomen en week slechts in zoverre af van het voorgestelde in het Tweede rapport dat de woorden 'deze afdeling' waren vervangen
door 'dit hoofdstuk'. Het algemene toetsingsverbod was opgenomen in
artikel 90 in hoofdstuk VII, getiteld 'Rechtsbedeling': 'De rechter treedt
niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen'.
Enkele leden van de Staatscommissie, Jeukens, Meuwissen en Verbrugh,
waren van oordeel dat toetsing aan de gehele Grondwet mogelijk moet zijn.
Ook de overige bepalingen van de Grondwet bieden een waarborg voor
de burger. Allereerst stelden zij dat de wetgever reeds wordt geconfronteerd
onder andere bij de toetsing daaraan van lagere
met een door de rechter
gegeven interpretatie van de Grondwet. Bovendien kunnen
regelgeving
bepaalde toepassingen van een wet aan de Grondwet worden getoetst en
onverbindend worden geoordeeld. Het onderscheid tussen facultatieve
wetstoepassing en imperatieve en geheel gebonden wetsuitvoering is
nauwelijks te hanteren en voor de justitiabelen niet overtuigend. Aanvaarding
van toetsing van wetten in hun toepassing aan de Grondwet is niet meer
dan de consequentie van de ontwikkeling in wetgevingstechniek en recht-

spraak.78

3.3.5

Het kabinet-De Jong

In de 'Nota betreffende het beleid inzake Grondwet en Kieswet' is het
standpunt van het kabinet-De Jong met betrekking tot het voorstel van de
meerderheid van de Staatscommissie in haar Tweede rapport uiteengezet.
De regering deelde de bezwaren die in het Tweede rapport werden

aangevoerd, en voegde daaraan nog de volgende bezwaren toe. Wanneer
toetsing van wetten aan de grondrechten mogelijk is, kan men er niet meer
van uitgaan dat een eenmaal afgekondigde wet rechtskracht heeft. De
rechtsonzekerheid heerst vanaf het moment dat in publikaties of in een
rechtszaak wordt gesteld dat een wet in strijd is met een grondwettelijk

77 A.w. (noot 69), p. 253-254.
78 A.w. (noot 69), p. 254-255. Vgl. Jeukens in § 3.2.17 en in zijn preadvies, a.w, (noot 9),
p. 71,75.
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gewaarborgd grondrecht tot het moment van de eindbeslissing door de
rechter. De onzekerheid blijft voortbestaan totdat de wetgever de wet heeft
herzien. Het kabinet waarschuwde bovendien voor het gevaar van
uiteenlopende interpretaties van de grondrechtsbepalingen door de
verschillende organen die tot toetsing geroepen zouden kunnen worden.
Het kabinet deelde de conclusie van de minderheid van de Staatscommissie. 79
In de memorie van toelichting bij wetsontwerp 11051 inzake grondrechten stelde de regering nog op het standpunt te staan zoals in bovengenoemde
nota was ingenomen.80 Zij voelde zich gesterkt in haar opvatting door
het advies van de Hoge Raad naar aanleiding van het Tweede rapport.
Overigens werd een bepaling zoals door de Hoge Raad in zijn tweede advies
als mogelijke voorziening voorgesteld, door de regering afgewezen. Er
zou evenzeer sprake zijn van een toetsing van de wet aan de Grondwet;
de argumenten tegen het toetsingsrecht zouden ook hier gelden. 81

3.3.6

Hetkabinet-DenUyl; Notainzakehetgrondwetsherzieningsbeleid

Het kabinet-Den Uyl stelde in de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid voorop dat de individuele vrijheidssfeer zoveel mogelijk moet
worden beschermd. Naar haar mening legden de bezwaren van het
toetsingsrecht echter meer gewicht in de schaal dan de voordelen. De
regering onderschreef in het algemeen de bezwaren die de minderheid van
de Staatscommissie en het kabinet-De Jong hadden tegen toetsing van de
wet aan de grondwettelijk gewaarborgde klassieke grondrechten. Het door
het kabinet-De Jong aanwezig geachte gevaar voor uiteenlopende interpretatie door de verschillende tot toetsing geroepen organen woog voor het
kabinet-Den Uyl minder zwaar. Het zou namelijk kunnen worden

79

80

81
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Nota van 24 november 1969, Bijlagen Handelingen II 1969/70, 9181, nr. 13, punt 2, onder
a, zie H.Th.J.F. van Maarseveen (red.), De parlemenmire geschiedenis rond de algehele
grondwetsherziening ded II September 1969-mei 1971, Staral.Suitgevenj, 's-Graverhage 1913,
Documentatiereeks Naar een nieuwe grondwet?, deel 6, p. 62-63. Deze nota dateert van
voor het tweede advies uitgebracht door de Hoge Raad en dus ook van voor het eindrapport
van de Staatscommissie.
A.H.M. Dalleen J.W.M. Engels stellen dat de regering in het voetspoor van de Hoge Raad
wijst op de mogelijkheid dat de rechtsonzekerheid wordt vergroot doordat verschillende
rechters en administratieve beroepsorganen tot uiteenlopende interpretaties kunnen komen,
terwijl de Nota betreffende het beleid inzake de Grondwet en de Kieswet (waarin het argument
al naar voren werd gebracht) dateert van voor het advies van de Hoge Raad en de Hoge
Raad bovendien hieraan in het geheel niet heeft gerefereerd, a.w. (noot 50), p. 18.

Bijlagen Handelingen II 1970/71, 11 051, nr. 3, p. 7-8.
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weggenomen door de toetsing op te dragen aan 66n rechterlijk orgaan, dat
bij wege van prejudiciale beslissing oordeelt over de grondwettigheid van
een wet. De regering zag echter ook aan een dergelijke oplossing bezwaren
verbonden, en wel in de vertraging en de verzwaring van de procedure.
Veel belang hechtte ze aan het bezwaar dat ook bij de klassieke grondrechten
politieke strijdpunten kunnen bestaan. Bij de uitwerking in de wet van
algemene begrippen in grondrechtsbepalingen moeten politieke strijdvragen
worden beslecht. Hiertoe zijn de politieke organen het best gekwalificeerd.
Dat oordeel moet niet ontkracht kunnen worden door een rechterlijke
instantie. Bovendien - zo stelde de regering - bestaat bij toetsing van
de wet aan de Grondwet het gevaar van betrokkenheid van de rechter in
de politieke strijd, waardoor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid worden
geschaad en het benoemingsbeleid onder een sterke partijpolitieke druk
zou kunnen komen te staan. Voorts valt niet te voorzien of de rechter de
nodige terughoudendheid zou betrachten wanneer hij de bevoegdheid tot
toetsing zou verkrijgen. Daarnaast kan een onwenselijk rechterlijk oordeel
slechts door een grondwetsherziening gecorrigeerd worden. Tenslotte
noemde de regering het gevaar van de rechtsonzekerheid, wanneer boven
de wet steeds 'als een zwaard van Damocles het rechterlijk oordeel over
sloot
de grondwettigheid van de wet zou komen te hangen'. De regering
de
Staatscommissie
en
minderheid
van
zich aan bij de conclusie van de
de
onschendhet kabinet-De Jong. Ingaande op de algehele opheffing van
baarheid van de wet stelde ze dat de bezwaren, met name de betrokkenheid
in de politieke strijd, zich sterker doen gevoelen.82 De Raad van State
kon zich in het gevraagde advies over de nota verenigen met de opvatting
van de regering. 83
Ter voorbereiding van de mondelinge behandeling van de nota door
de Tweede Kamer werden schriftelijke vragen aan de regering gesteld,
waaronder vragen over toetsing van de wet aan de Grondwet.84 De regering
werd onder andere gevraagd nader aan te geven op welke wuze de rechter
in de politieke strijd zou worden betrokken. Ze antwoordde als volgt.
Wanneer de rechter overheidshandelen op basis van een wet in strijd met
de grondrechtsbepalingen oordeelt, wordt de wet onverbindend verklaard.
Dit oordeel heeft een algemene uitwerking en komt neer op een daad van
wetgeving. Burgers zullen de uitspraak van de rechter makkelijk zien als
82 Bijlagen Handelingen II 1973/74, 12 944, nr. 2, p. 12-13.
83 Advies van de Raad van State, Bijlagen Handelingen II 1973/74, 12 944, nr. 6, p. 7-8.

84

Bovendien kon de Raad zich verenigen met het eerder uitgebrachte advies van de vierde
afdeling van de Raad van State.
Bijlagen Handelingen II 1974/75, 12 944, nr. 9, p. 8.
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een standpuntbepaling ill de politieke strijd wanneer het een wet betreft
die in de procedure van totstandkoming tot politieke controverses heeft
geleid en die politiek geladen is. Gevraagd naar haar opvatting over de
suggestie van de Hoge Raad in het advies naar aanleiding van het Tweede
rapport van de Staatscommissie antwoordde de regering dat het voorstel
niet alleen dezelfde bezwaren oproept als de voorstellen van de Staatscommissie, maar tevens veel onzekerheid. Het zal vaak niet geheel duidelijk
zijn wat de wetgever ten aanzien van concrete casuistiek voor ogen heeft
gestaan.85

Over het onderwerp rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet
werd in de derde openbare commissievergadering beraadslaagd. De PPRen de VVD-fractie steunden de regering in de afwijzing van toetsing van
wet aan de Grondwet, de PvdA-, de KVP-, de ARP- en de GPV-fractie
stonden invoering van toetsing van de wet aan de klassieke grondrechten
voor. Vermelding verdient dat Minister De Gaay Fortman stelde dat de
rechter door toetsing van de wet aan de Grondwet wordt betrokken in
politieke strijdvragen, nu in de vaststelling van wetten altijd politieke
elementen verscholen liggen.86 Vervolgens kwam het onderwerp in de
plenaire vergadering van de Tweede Kamer aan de orde. De KVP- en de
ARP-fractie waren voor de invoering van toetsing van de wet aan de
klassieke grondrechten, de VVD-, de PPR- en de CHU-fractie steunden
de regering in haar standpunt. De PvdA-fractie was tegen toetsing van de
wet aan de gehele Grondwet, maar toetsing van wetgeving aan alleen de
klassieke grondrechten diende nog nader te worden overwogen. Aan de
reeds door de regering naar voren gebrachte bezwaren voegde Minister
De Gaay Fortman toe dat in de wetgevingsprocedure voldoende waarborgen
aanwezig zijn voor de grondwettigheid van een wetsontwerp: de ambtelijke
voorbereiding van wetsontwerpen, waarin het ministerie van binnenlandse
zaken een belangrijke rol speelt, de bewindslieden, de Raad van State, de
beide kamers en de inbreng van maatschappelijke zijde.87 Tenslotte werd
ook in de plenaire behandeling in de Eerste Kamer aandacht aan de toetsing
van wetgeving aan de Grondwet besteed. De PvdA-, de KVP-, de CPNen de VVD-fractie wezen in die kamer toetsing van de wet aan de Grondwet
af. De CHU-fractie betreurde het standpunt van de regering ten aanzien

Briefvan de Minister van Binnenlandse Zaken van 15 november 1974, Bijlagen Handelingen
II 1974/75, 12 944, nr. 15, p. 12-14.
86 Handelingen II 1974/75, OCV, p. 384, 385-387, 389-390, 394-395,402.
87 Handelingen II 1974/75, p. 2278, 2294, 2302-2304,2308, 2324-2326, 2337-2338, 2347-2348,
2403-2404. In deze vergadering gaf Van Mierlo (D'66) de regering een variant in overweging.
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van de toetsing van de wet aan de klassieke grondrechten, de ARP-fractie
ten aanzien van de toetsing aan de gehele Grondwet. 88
3.3.7

Wetsontwerp betreffende de klassieke grondrechten

In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende de klassieke
grondrechtenw stelde de regering dat de gronden welke tot afwijzing van
het door de Staatscommissie voorgestelde beperkte toetsingsrecht hebben
geleid onveranderd zijn gebleven.x De Raad van State onderschreef het
standpunt en de argumentatie van de regering dat invoering van het
toetsingsrecht geen aanbeveling verdient.91 In het voorlopig verslag nam
de PPR-fractie een gezien de opstelling van de fractie in de eerdere fasen
opvallend standpunt in: invoering van een beperkt toetsingsrecht zou
wenselijk kunnen zijn.92 In de memorie van antwoord ging de regering
in op enkele vragen welke in het voorlopig verslag waren gesteld. Ze
erkende dat ook zonder toetsing van de wet aan de Grondwet het risico
van betrokkenheid van de rechter in politieke strijdvragen niet volstrekt
afwezig is.93 In de plenaire behandeling door de Tweede Kamer herhaalde
de VVD-fractie haar standpunt, de ARP-fractie stond nog steeds positief
tegenover het beperkte toetsingsrecht en drong aan op een nadere bestudering en de CPN-fractie was tegen toetsing van de wet aan de Grondwet. 94
In het voorlopig verslag bij de behandeling door de Eerste Kamer wezen
de leden behorende tot de in CDA-verband samenwerkende fracties erop
dat de regering in de wetsontwerpen betreffende de klassieke en de sociale
grondrechten bepaalde zaken wel ter beoordeling van de rechter laat, zoals
de horizontale werking van grondrechten, en andere zaken juist aan de
rechter onthoudt. Ze verweten de regering dat het deze aan een duidelijke
en rechtlijnige opvatting over de verhouding tussen rechter en wetgever

88 Handelingen I 1974/75, p. 618-619, 621, 623-626,629.
Wetsontwerp 13 872 diende ter vervanging van wetsontwerp 11 051 dat volgens het kabinetDen Uyl niet onveranderd diende te worden gehandhaafd.
90 Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 13-14. Volgens A.F.M. Brenninkmeijer had
verwacht mogen worden dat de afwijzing uitvoerig gemotiveerd zou zijn. Het heeft er echter
volgens hem alle schijn van dat de kwestie behendig wordt weggedrukt; De toegang rot de
89

rechier, Een onderzoek naar de betekenis van onafhankelijke rechispraak in een democratische
rechisstaat, W.E.1. Tjeenk Willink, Zwolle 1987, p. 247. Het kwam de regering echter
overbodig voor de gronden te herhalen.

91
92
93
94

Kamerstukken II 1975/76,13 872. nr. 4. p. 57.
Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 6, p. 13.
Kamerstukken 11 1976/77.13 872. nr. 7. p. 9.
Handelingen 11 1976/77, p. 1976,1987. 1994,2000-2002. 2115.
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ontbrak. Ze vroegen zich af waarom het argument van de betrokkenheid
in politieke strijdvragen niet van toepassing is op de rechterlijke beoordeling
van de horizontale werking van grondrechten. 95
De regering stelde in de memorie van antwoord dat de keuze voor de
wetgever als zijnde het orgaan waarbij het eindoordeel over de grondwettigheid van de wet moet berusten in de Nederlandse verhoudingen het best
past. Verder erkende ze dat rechterlijke beslissingen over horizontale
werking van grondrechten zaken kunnen betreffen die politiek of maatschappelijk inde belangstelling staanofzelfs politiek ofmaatschappelijkgevoelig
liggen. Daarin zag ze echter geen verschil met andere rechtsvragen. Een
verschil in dit opzicht met toetsing van de wet aan de Grondwet achtte ze
wel aanwezig. De rechter kan zich bij de beslissing over de horizontale
werking van grondrechten terughoudend opstellen, terwijl hij er bij de
toetsing niet omheen kan positie te kiezen voor en tegen de grondwetsinterpretatie van de wetgever.96
Bij de mondelinge behandeling was de PvdA-fractie tegen toetsing van
wet aan de Grondwet, ook de PPR-fractie steunde de regering, de VVDfractie was verdeeld maar de meerderheid was het eens met het standpunt
van de regering. Het kabinet-Van Agt deelde het standpunt dat de vorige
kabinetten hadden ingenomen.w Minister Wiegel achtte de wetgevende
organen door hun plaats in de constitutionele orde en hun wijze van
samenstelling en functioneren het meest geschikt om de toetsing te
verrichten. Hij wees onder andere op de betrokkenheid van de rechter in
politieke strijdvragen waardoor concurrentie tussen rechter en wetgever
ontstaat met het risico van scherpe conflicten. Voor wat betreft de
betrokkenheid in politieke strijdvragen had hij het oog op die gevallen
waarin de rechter met een geladen kwestie wordt geconfronteerd nadat de
wetgevende organen daarover een beslissing hebben genomen. Bij die
kwesties heeft in het algemeen tijdens de voorbereiding en de parlementaire
behandeling een diepgaand en met politiek strijdgewoel gepaard gaand
proces van oordeelsvorming plaatsgevonden. Dit proces leidt uiteindelijk
tot een bepaalde oplossing, dat een moeilijk tot stand gebracht compromis
kan zijn. Wordt deze wet vervolgens voorgelegd aan de rechter, dan zal
de gehele discussie en politieke strijd opnieuw los kunnen barsten. De

95 Kamerstukken I 1976/77, 13 872, 13 873, nr. 553, p. 7-8, 10.
96 Kamerstukken 1 1976/77, 13 872, 13 873, nr. 55b, p. 15, 19.
97
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rechter wordt in zo'n geval tot rechtstreekse concurrentie gedwongen met
98
de wetgevende organen.
3.3.8

Welsontwerp betreffende de justitie

De regering stelde in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp
betreffende de justitie dat ze het standpunt en de argumentatie van de vorige
kabinetten onderschrijft.99
In het voorlopig verslag stelden de leden van de CDA-fractie opnieuw
de toetsing van de wet aan de klassieke grondrechten aan de orde. 100
De regering stelde in de memorie van antwoord nogmaals dat de
wetgever het meest geeigend is het eindoordeel uit te spreken over de
101

grondwettigheid van de wet.
Bij de mondelinge behandeling achtte de CDA-fractie toetsing van de
wet aan de klassieke grondrechten nog steeds wenselijk. De PvdA-fractie
was tegen toetsing van de wet aan de Grondwet, evenals de SGP-, de VVDen de CPN-fractie. Staatssecretaris Haars wees invoering van toetsing van
de wet aan de klassieke grondrechten af onder verwijzing naar het gevaar
van rechtsonzekerheid, het gevaar van de betrokkenheid van de rechter
in politieke strijdvragen, het niet gebleken zijn van een leemte en de
102
garanties die in het wetgevingsproces zijn ingebouwd.
3.3.9

Conclusie

De Proeve en de Staatscommissie stelden rechterlijke toetsing van de
toepassing van de wet aan de zogenaamde klassieke grondrechten voor.
Het voorstel van de Proeve was overwegend positief ontvangen door de
organendie over de Proeve adviseerden. Echter, door zowel het kabinet-De
Jong als het kabinet-Den Uyl en het kabinet-Van Agt werd rechterlijke
toetsing van de wet aan de (klassieke grondrechten in de) Grondwet
afgewezen. De politieke partijen waren onderling verdeeld. Amendementen
of moties waarbij invoering van een toetsingsrecht werd voorgesteld of
bepleit, werden niet ingediend.
Hieronder worden de aangevoerde argumenten samengevat. Ze kunnen
wordenonderverdeeld in argumentenaangevoerd voor rechterlijke toetsing

98 Handelingen I 1978/79, p. 1104, 1108, 1114-1115, 1154-1155, 1192.
99 Kamerstukken II 1979/80, 16 162, nr. 3, p. 4.
100 Kamerstukken II 1980/81, 16 162, nr. 6, p. 12-13.
101 Kamerstukken II 1980/81, 16 162, nr. 8, p. 21.
102 Handelingen II 1980/81, p. 3254, 3258, 3261, 3264, 3268, 3320-3321.
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van de (toepassing van de)103 wet aan klassieke grondrechten en argumenten aangevoerd tegen rechterlijke toetsing van de (toepassing van de) wet
aande klassieke grondrechten. Verschillende argumenten werden aangevoerd
die niet specifiek gericht waren tegen toetsing van de wet aan de klassieke
grondrechten, maar meer in het algemeen gericht waren tegen toetsing van
wetgeving aan de Grondwet. Deze golden dus ook ten aanzien van de
klassieke grondrechten. Het betreft om eerder vermelde reden (zie § 3.2.19)
een onderverdeling naar wat als pro en contra werd aangevoerd.
I

Aangevoerde argumenten voor toetsing van de (toepassing van de) wet
aan klassieke grondrechten
1 Het is ongerijmd de burgers voor het meerdere dat de grondwetsbepalingen bieden een beroep op de rechter te onthouden dat zij ten
aanzien van schending van verdragsbepalingen door de wetgever
bezitten.
2 Het beperkte toetsingsrecht is de meest doeltreffende wijze om de burger
in zijn vrijheidssfeer te beschermen. Eventuele onvolkomenheden van
de wetgeving kunnen dan worden opgevangen. Door de algemeenheid
van wetgeving dreigt het gevaar dat in een concreet geval aan de
individuele vrijheidssfeer onvoldoende recht wordt gedaan. De
ervaringen met de toetsing van lagere wetgeving aan de grondrechten

zijn gunstig.
3 De wet is door de toetsing aan verdragen al niet meer onschendbaar
en in zoverre bestaat een anomalie.
II

1

Aangevoerde argumenten tegen toetsing van de (toepassing van de) wet

aan klassieke grondrecliten
Het gevaar van de rechtsonzekerheid. Hieraan werd op verschillende
wijzen gerefereerd (vergelijk III. 1):
Wanneer boven de wet steeds 'als een zwaard van Damocles het
rechterlijk oordeel over de grondwettigheid van de wet zou komen
te hangen', bestaat het gevaar van rechtsonzekerheid.

103 De voorstellen zagen op toetsing van de toepassing van de wet. Steeds werd echter gesproken
van toetsing van de wet, op een enkele uitzondering na.
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2
3

Wanneer toetsing van wetten aan de grondrechten mogelijk is, kan
men er niet meer van uitgaan dat een eenmaal afgekondigde wet
rechtskracht heeft. De rechtsonzekerheid heerst vanaf het moment
dat in publikaties of in een rechtszaak wordt gesteld dat een wet
in strijd is met een grondwettelijk gewaarborgd grondrecht tot het
moment van de eindbeslissing door de rechter.
Het gevaar van uiteenlopende interpretaties van de grondrechtsbepalingen
door de verschillende organen.
Politieke strijdpunten. Ookdit argumentkwam in verschillende modaliteiten naar voren:
- De wetgever is als politiek orgaan meer dan de rechter geschikt
om de politieke strijdpunten, die de problematiek van de grondrechten veelal omvat, te beslissen. Dit bezwaar weegt zwaarder
naarmate de grondrechten ruimer geformuleerd zijn.
- In het oordeel over de vraag of de wetgever de vrijheidsrechten
respecteert, is een politiek element aanwezig. Voor het geven van
een dergelijk oordeel is de wetgever, die democratisch gelegitimeerd
is, meer aangewezen.
- Ook bij de klassieke grondrechten kunnen politieke strijdpunten
bestaan. Bij de uitwerking in de wet van algemene begrippen in
grondrechtsbepalingen moeten politieke strijdvragen worden
beslecht. Daartoe zijn de politieke organenhet best gekwalificeerd.
Dat oordeel moet niet ontkracht kunnen worden door een rechterlijke instantie.

4

Bij toetsing van de wet aan de Grondwet bestaat het gevaar van betrokkenheid van de rechter in de politieke strijd waardoor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid wordt geschaad en het benoemingsbeleid
onder partijpolitieke druk zou kunnen komen te staan (vergelijk III.5).

De betrokkenheid van de rechter in de politieke strijd werd als volgt
toegelicht: Wanneer de rechter overheidshandelen op basis van een wet
in strijd met de grondrechtsbepalingen oordeelt, wordt de wet onverbindend verklaart. Ditoordeel heefteen algemeneuitwerking enkomt neer
op een daad van wetgeving. Burgers zullen de uitspraak van de rechter
makkelijk zien als een standpuntbepaling in de politieke strijd wanneer
het een wet betreft die in de procedure van totstandkoming tot politieke
controverses heeft geleid en die politiek geladen is. Ook werd wel
gezegd dat de rechter betrokken zou worden in politieke strijdvragen
nu in de vaststelling van de wet altijd politieke elementen verscholen
liggen. Tevens werd een verband gelegd met het positie kiezen voor
of tegen de grondwetsinterpretatie van de wetgever.
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5

Niet valt te voorzien of de rechter de nodige terughoudendheid zou
betrachten.

6

Een onwenselijk rechterlijk oordeel kan slechts door een grondwetsher-

ziening worden gecorrigeerd.
is gebleken dat een leemte bestaat.

7 Niet

E6n argument aangevoerd tegen toetsing van de wet aan de klassieke
grondrechten is van andere aard en wordt daarom apart vermeld:
Getwijfeld kan worden aan de mogelijkheid het verbod van toetsing van
de wet aan de Grondwet voor het overige te handhaven.
III Aangevoerde argumenten tegentoetsing van (de toepassing van) de wet

aan de Grondwet 104
1 Gevaar voor de rechtszekerheid wanneer een wet na geruime tijd te
hebben gegolden plotseling onverbindend zou blijken (vergelijk II. 1).
2 Het gevaar dat de rechter zich op politiek terrein gaat begeven en de
wetgever aan hem ondergeschikt wordt gemaakt.
3
Door toetsing van de wet aan de Grondwet zou de rechter in een
politieke strijd betrokken kunnen raken.
4 Door de betrokkenheid van de rechter in politieke strijdvragen ontstaat
concurrentie tussen rechter en wetgever met het risico van scherpe
conflicten. Met de betrokkenheid in politieke strijdvragen wordt gedoeld
op een herhaling van het debat zoals gevoerd tijdens de totstandkoming
van de wet voor de rechter.
5 Het gevaar van betrokkenheid van de rechter in politieke strijdvragen
met als gevolg dat het benoemingsbeleid onder partijpolitieke druk zou
komen te staan. (vergelijk II.4)
6 Het toetsingsrecht is geen antwoord op de eisen des tijds van duidelijkheid en participatie gezien het geheim van de raadkamer en de trage
doorstroming in de rechterlijke macht.
7 De wetgevende organen zijn door hun plaats in de constitutionele orde,
hun wijze van samenstelling en hun wijze van functioneren het meest
geschikt de toetsing te verrichten.
8 De organen bij de totstandkoming van de wet en de Grondwet
betrokken, zijn dezelfde.

104 De door de Hoge Raad aangevoerde argumenten III. 1, III.3 en III.8 hebben betrekking op
de categorie gevallen waarin de wetgever is uitgegaan van een interpretatie van de Grondwet
welke door de rechter niet juist wordt bevonden.
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9

In de wetgevingsprocedure zijn voldoende waarborgen aanwezig voor
de grondwettigheid van een wetsvoorstel.

Wanneer toetsing van de wet aan de klassieke grondrechten wordt
afgewezen, zal a fortiori toetsing aan de gehele Grondwet worden
afgewezen. Argumenten tegen toetsing van de wet aan de klassieke
grondrechten, gelden uiteraard ook tegen de toetsing van de wet aan de
gehele Grondwet. Juist wanneer toetsing van de wet aan de klassieke
grondrechten wordt bepleit, kan de vraag rijzen naar het standpunt ten
aanzien van toetsing aan de gehele Grondwet.
De meerderheid van de Staatscommissie stond afwijzend ten aanzien
van toetsing van de wet aan de gehele Grondwet om de volgende reden:
De wetgever moet de Grondwet in laatste mstantie interpreteren omdat de
wetgever politieke verantwoordelijkheid draagt. De rechter wordt teveel
in politieke kwesties betrokken. Bij de toetsing aan grondrechten blijft die
betrokkenheid binnen aanvaardbare grenzen.
Ten aanzien van de sociale grondrechten gaf de Staatscommissie nog
een specifieke reden:
Toetsing aan sociale grondrechten die verplichtingen voor de overheid
inhouden is niet zinvol nu deze in het algemeen niet tot een bevredigende
oplossing zal kunnen leiden. Toetsing aan sociale grondrechten welke een
subjectief recht vestigen, moet worden afgewezen. De interpretatie met
betrekking tot een sociaal grondrecht door de rechter mag niet in de plaats
van die van de wetgever worden gesteld nu het vaak beleidsbeslissingen
met verstrekkende financitle gevolgen betreft.
Een minderheid van de Staatscommissie stond toetsing van de wet aan
de gehele Grondwet voor om de volgende redenen:
- Ook de overige bepalingen bieden een waarborg voor de burger.
- De wetgever wordt reeds geconfronteerd met een door de rechter
gegeven interpretatie van de Grondwet.
Bepaalde toepassingen van de wet kunnen aan de Grondwet worden
getoetst. Het onderscheid met geheel gebonden wetsuitvoering is
nauwelijks te hanteren en niet overtuigend voor de burger.
-

De suggestie van de Hoge Raad tot beperking van het bereik van het
toetsingsrecht tot die gevallen waarvan niet is aan te nemen dat ze de
wetgever voor ogen hebben gestaan en waarin de toepassing van de wet
niet verenigbaar zou zijn met de grondwettelijk gewaarborgde grondrechten,
werd ook afgewezen. De Hoge Raad meende dat de kans op betrokkenheid
van de rechter in politieke strijdvragen en het gevaar voor de rechtszekerheid
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in zijn voorstel niet, althans in mindere mate, gelden. Het kabinet-De Jong
was het daar niet mee eens en het kabinet-Den Uyl meende dat tegen het
voorstel dezelfde bezwaren als tegen het voorstel van de Staatscommissie
kon worden aangevoerd. Bovendien werd gewezen op de onzekerheid, nu
vaak niet tezeggen zou zijn welkegevallen de wetgever voor ogen stonden.
Het voorstel van de Proeve en de Staatscommissie behelsde een toetsingsbevoegdheid voor iedere rechter wanneer het aankomt op toepassing van de
wet. De gedachtenvorming over toetsing van de wet aan de Grondwet heeft
zich vaak gericht op dit voorstel, waardoor de aangevoerde argumenten
ook in dit kader moeten worden geplaatst. De door de Staatscommissie
in haar Tweede rapport aangevoerde argumenten (I.2, I.3, I I.3, eerste
streepje) hebben echter een groter bereik waar het de vormgeving aangaat.
De vraag of een bepaald orgaan de toetsing moet verrichten, werd namelijk
na de aangevoerde argumenten behandeld. Anderzijds kan worden gesteld
dat niet aan een preventieve toetsing werd gedacht. Een van de argumenten,
I.2, veronderstelt dat de wet toepassing vindt en ziet daarmee duidelijk op
een repressieve toetsing. In haar eindrapport heeft de Staatscommissie zich
uitdrukkelijk beperkt tot bovenomschreven model. Het kabinet-Den Uyl
heeft niet direct de voorstellen behandeld maar is zelf ingegaan op de
problematiek. Dit kabinet heeft wel een andere vormgeving in zijn beschouwing betrokken maar ook deze afgewezen.
Dit alles neemt niet weg dat vele argumenten ook hadden kunnen worden
aangevoerd wanneer een andere vormgeving van toetsing voor ogen had
gestaan.

3.4 Slotbeschouwing
In de literatuur tot 1983 is er geen sprake van een sterke tendens tot

erkenning van het toetsingsrecht. In de discussie nam de toetsing van de
wet aan grondrechten als onderdeel van toetsing van de wet aan de
Grondwet ook niet echt een bijzondere plaats in. Opvallend is dat Beelaerts
van Blokland in 1868 aan de betreffende bepalingen zelfs een (subsidiair)
argument tegen toetsing van de wet aan de Grondwet ontleende. Hij wees
erop dat algemeen aanvaard is dat het oordeel over de nuttigheid en
rechtvaardigheid van een wet niet aan de rechter toekomt. Het toetsingsrecht
vordert echter volgens hem zo'n oordeel wanneer het gaat om toetsing aan
bepalingen die de wetgever voorschrijven een of ander recht niet verder
te regelen dan voor zover de behoefte blijkt te bestaan, niet anders te
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beperken dan de noodzakelijkheid vereist. De grondwettigheid van de wet
is dan afhankelijk gemaakt van het nut van de wet en dat nut zal de rechter
dus hebben te beoordelen, zo stelde hij.105
Jeukens brak met zijn oratie de discussie open en gaf aanleiding deze
vooral te richten op de toetsing van de wet aan grondrechten hoewel hij
als lid van de Staatscommissie toetsing van de wet aan de gehele Grondwet
voorstond wat ook in de lijn van de eerder door hem aangevoerde
argumenten lag. In het verlengde hiervan was het voorstel van de Proeve
vanuit het oogpunt van grondrechtenbescherming weinig principieel. Het
werd slechts ingegeven doordat het gezien de toetsing van de wet aan
verdragen ongerijmd leek de burgers een beroep op de rechter te onthouden.
De meerderheid van de Staatscommissie koos in het Tweede rapport een
meer principi8le benadering: 'Het verlangen om de burger zoveel mogelijk
in zijn vrijheidssfeer te beschermen, leidt ertoe dat grondrechten meer
nadruk ontvangen. De meest doeltreffende wijze om zulks te verwezenlijken,
is de toekenning van de toetsingsbevoegdheid. ' 106 De argumenten welke
in de vorige en begin deze eeuw werden aangevoerd tegen een toetsingsverbod of voor het toetsingsrecht speelden voor het voorstellen van het
beperkte toetsingsrecht geen rol. In de afwijzing, ook van het beperkte
toetsingsrecht, daarentegen is er wel sprake van enige verandering maar
opnieuw ging de aandacht vooral uit naar het belang van de rechtszekerheid
en het betrekken van de rechter in de politiek en het democratiebeginsel.

De argumenten sluiten elkaar soms uit. In het kader van het belang van
de rechtszekerheid is zowel gerefereerd aan het feit dat de rechterlijke
uitspraak geen algemene uitspraak over de wet is, als uitgegaan van een
zekere algemeenheid van de uitspraak. Aangevoerd is wel dat het
toetsingsrecht leidt tot een letterlijke uitleg van de Grondwet, terwijl ook
is gesteld dat de politieke opvatting vaak bepalend zal zijn voor de
interpretatie van de Grondwet waarin een gevaar voor de onpartijdigheid
van de rechter zou zijn gelegen. Verwacht wordt dat bij invoering van het
toetsingsrecht de aandacht van de wetgever voor de grondwettigheid zal
verslappen. Evengoed wordt verwacht dat de wetgever zich daar juist meer
om zou gaan bekommeren. Dit zijn stuk voor stuk argumenten uit 'het kamp
van de tegenstanders van het toetsingsrecht'. Voor wat betreft het argument
dat in de wetgevingsprocedure voldoende waarborgen aanwezig zijn voor
de grondwettigheid van een wetsvoorstel kan worden gewezen op een tegen-

105 G.J.Th. Beelaerts van

Blokland, a.w. (noot 1), p. 73.

106 A.w. (noot 66), p. 37.
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stelling uit 'het kamp van de voorstanders van het beperkte toetsingsrecht':
door de algemeenheid van wetgeving dreigt het gevaar dat in het concrete
geval aan de individuele vrijheidssfeer onvoldoende recht wordt gedaan.
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Rechterlijke toetsing van wetgeving aan de Grondwet
en fundamentele rechtsbeginselen

4.1

Inleiding, probleemstelling en

opbouw van het betoog

Uit de hoofdstukken 2 en 3 is gebleken wat de betekenis is van artikel 120
Gw voor het onderwerp van het onderzoek en welke argumenten voor en
tegen rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet in het verleden de
revue zijn gepasseerd. De verkregen gegevens zijn van belang voor de beantwoording van de vraag of het wenselijk is tot invoering van rechterlijke
toetsing van wetgeving aan de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen
over te gaan.
In het hieronder volgende betoog worden enerzijds de grond waarop
het toetsingsverbod berust en de bezwaren aangevoerd tegen het toetsingsrecht op hun draagkracht onderzocht, en wordt anderzijds bekeken welke
kracht de aangevoerde argumenten hebben die pleiten voor invoering van
rechterlijke toetsing van wetgeving aan de Grondwet en fundamentele

rechtsbeginselen.
De vraag wordt los van de vormgeving beantwoord. Bij de beantwoording van de vraag naar de wenselijkheid van invoering van het toetsingsrecht
kunnen argumenten aan de orde komen die richtinggevend zijn voor het
antwoord op de vraag welke vorm voor het toetsingsrecht moet worden
gekozen. Het gebruik van bijvoorbeeld het argument dat de wetgever de
omstandigheden waaronder de wet toepassing kan vinden, niet kan overzien,
terwijl juist daarin de strijd met een grondwetsbepaling of fundamenteel
rechtsbeginsel kan zijn gelegen, veronderstelt een zodanige vormgeving
van het toetsingsrecht dat de rechter wel met die omstandigheden kan
worden geconfronteerd. Bezwaren aangevoerd tegen het toetsingsrecht in
een bepaalde organisatie gelden wellicht niet wanneer een andere vormge-

ving voor ogen staat.
Bij de beantwoording wordt de Grondwet zoals deze nu luidt tot
uitgangspunt genomen. Nu de Grondwet in eerste instantie norm voor de
wetgever is en pas in tweede instantie, althans wanneer tot invoering van
het toetsingsrecht wordt overgegaan, toetsingsmaatstaf voor wetgeving,
staat de vraag naar een verandering van de Grondwet, met uitzondering
van artikel 120 Gw, los van de vraag naar de invoering van het toetsings161
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recht. Die vraag blijft dan ook buiten beschouwing. Dit geldt ook voor
de herzieningsprocedure.

De stelling van de Raad van State in zijn advies over de concept-nota
inzake rechterlijke toetsing dat onderzocht moet worden of invoering van
rechterlijke toetsing van de wet aan de klassieke grondrechten tot wijziging
van de redactie van de klassieke grondrechten moet leiden,1 draait de zaak
om. Bovendien dienen de betreffende bepalingen al als toetsingsmaatstaven
bij de toetsing van lagere wetgeving. Ook Brenninkmeijer keert de zaken
om. Hij stelt dat bij invoering van het toetsingsrecht er ook wel wat te
toetsen moet zijn en dat daarom dan met name bezien moet worden of in
die grondrechtenbepalingen ten aanzien waarvan de wetgever een meestal
ongeclausuleerde regelingsbevoegdheid heeft, een beperking van die
bevoegdheid mogelijk is: Het is zacht gezegd curieus om normen aan de
wetgever te gaan stellen, omdat de rechter toch ergens aan moet kunnen
toetsen. En een eventuele behoefte de bevoegdheid van de wetgever nader
te normeren, zou ook zonder invoering van het toetsingsrecht haar beslag
in de Grondwet moeten krijgen. Het kabinet-De Jong zag de zaak in een
juist daglicht: ook de wetgever heeft de Grondwet te eerbiedigen, ongeacht
of een rechterlijk oog daarop toeziet. De burger heeft alle belang bij zo
scherp mogelijke formuleringen, 66k wanneer het toetsingsrecht niet wordt
ingevoerd.3
Barendrecht en in aansluiting bij hem Van Poelgeest draaien de zaak
om door in invoering van het toetsingsrecht een aanleiding te zien de
procedure van grondwetsherziening te vereenvoudigen.4 Met de woorden
van Prakke is in de relatie toetsingsrecht - herzieningsprocedure de laatste
factor de onafhankelijke variabele, en niet andersom.5 Het gegeven van

1

Raad van State, Advies over de concept-nota, NO. W03.91.0613, p. 11.

1

A.F.M. Brenninkmeijer, De toegang lot de rechter, Een onderzoek naar de betekenis van
onqfhankelijke rechispraak in een democralische rechtsstaat, W .E.J. Tjeenk Willink, Zwolle

3

Bijlagen Handelingen II 1970/71, 11051, nr. 3, p. 8.
J.M. Barendrecht, Het constitutionele toetsingsrecht van de rechter, Preadvies Nederlandse
Juristen-Vereniging, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992, p. 144 en L. van Poelgeest,
Interventie Nederlandse Juristen-Vereniging, in: Versiag van de op 12 juni le Maastricht
gehouden algemene vergadering over.· Toetsing, W. E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992, p

1987, p. 250.

4

28.

5

L. Prakke, Een opmerking over de samenhang van rechterlijk toetsingsrecht en procedure
van grondwetsherziening, NJB 1970, p. 976. Zie ook zijn reactie op Van Poelgeest, in:
Verslag van de op 12 juni ie Maastricht gehouden algemene vergadering over: Toetsing,

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992, p. 36.
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een bepaalde zwaarte van de procedure kan wel meespelen in de discussie

(zie hierover 4.7.5).
Allereerst wordt de rechtsstaatsgedachte besproken. In een rechtsstaat is
ook de zeggenschap van de volksvertegenwoordiging begrensd. De
rechtsstatelijke beginselen zijn (gedeeltelijk) verankerd in de Grondwet.
Ook in de Grondwet is de zeggenschap van de volksvertegenwoordiging,
zijnde een deel van de wetgevende macht, begrensd.
Vervolgens komt de gebondenheid van de wetgever aan de Grondwet
en fundamentele rechtsbeginselen aan de orde. De vraag of het wenselijk
is tot invoering van het toetsingsrecht over te gaan vindt immers haar
oorsprong in de eis dat de wet in overeenstemming met de Grondwet en
fundamentele rechtsbeginselen moet zijn.
Daarna wordt de relatie tussen deze gebondenheid en het toetsingsrecht
beschouwd. De enkele gebondenheid van de wetgever is onvoldoende om
de centrale vraag bevestigend te beantwoorden. In de rechtsstaatsgedachte
bestaat een spanning tussen enerzijds de zeggenschap van de volksvertegenwoordiging ook over de verenigbaarheid van de wet met de Grondwet en
fundamentele rechtsbeginselen en anderzijds de controle door de rechter.
Vervolgens wordt ingegaan op de herleiding van de vraag of het
wenselijk is tot invoering van het toetsingsrecht over te gaan tot de vraag
wie, de wetgever of de rechter, het laatste woord over de verenigbaarheid
van de wet met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen behoort
te hebben. In dat kader komt achtereenvolgens aan de orde hoe de wetgever
omgaat met zijn gebondenheid aan het recht, het niet onbeperkte voorstellingsvermogen van de wetgever en de mogelijkheid van ontwikkelingen
na de totstandkoming van de wet. Deze eerste verkenning van het antwoord
op de vraag of het wenselijk is tot invoering van het toetsingsrecht over
te gaan, wordt afgesloten met het opmaken van een tussenbalans.
Daarna wordt bekeken in hoeverre het toetsingsrecht aansluit bij de
bevoegdheden die de rechter reeds heeft. Aandacht wordt eerst besteed aan
het begrip toetsing en de context waarin het wordt gebruikt, toetsing als
vraagstuk bij Kelsen, de normenhierarchie in het Nederlandse recht, de
bevoegdheid van de rechter lagere algemeen verbindende voorschriften te
beoordelen op overeenstemming met hogere algemeen verbindende
voorschriften en fundamentele rechtsbeginselen en de typering van die
toetsing. Vervolgens wordt overgegaan tot een vergelijking van het
toetsingsrecht met de rechterlijke toetsing van lagere wetgeving aan de
Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen en met de toetsing van
wetgeving aan verdragen enhet EG-recht. Tenslotte wordt een vergelijking
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getrokken met de grondwets- en beginselconforme interpretatie van de wet
en de 'contra legem'-jurisprudentie.
Invoering van het toetsingsrecht mag niet uitmonden in het binnenhalen
van de rechtersstaat. Bij de hantering van zijn reeds bestaande bevoegdheden
heeft de rechter toetsingstechnieken en een arsenaal om te reageren op een
geconstateerde strijd ontwikkeld. Aan de hand daarvan wordt bekeken van
welke technieken de rechter zich kan bedienen zowel bij de toetsing van
de wet aan de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen zelf, als bij het
sanctioneren van een geconstateerde strijd zonder de grenzen van zijn
rechtsvormende taak te overschrijden.
De aandacht gaat vervolgens uit naar de rechtsstatelijke functie van de
wet als norm waarop de burger zich kan orienteren, die het overheidsoptreden voorspelbaar maakt. Het belang van rechtszekerheid heeft in de discussie
over het toetsingsrecht een grote rol gespeeld. Bekeken wordt welke waarde
moet worden toegekend aan de daaraan ontleende argumenten.
Daarna komt aan de orde of er aanleiding is te differentieren naar
toetsingsmaatstaven. Tenslotte wordt de balans opgemaakt.

4.2

Rechtsstaat

4.2.1

Liberate en sociale rechtsstaatsidee

De liberale rechtsstaatsidee, een opvatting over hoe de staat behoort te zijn
ingericht, wordt gevormd door onderling nauw met elkaar samenhangende
staatsrechtelijke rechtsbeginselen. Deze zijn in de late achttiende en de
negentiende eeuw in zwang gekomen als reactie op de absolute staat.
Gestreefd werd naar een grondwettelijke verankering van die beginselen.
Ze beogen de overheidsmacht binnen de perken te houden.
Aan de rechtsstaatsgedachte zijn talrijke beschouwingen gewijd. Niet
altijd worden dezelfde elementen onderscheiden. Ook de omschrijvingen
van de beginselen lopen wel uiteen. Zo geeft Kortmann de volgende
omschrijving van het in dit kader vaak genoemde legaliteitsbeginsel: 'alle
overheidsoptreden moet berusten op en overeenstemmen met - kenbare
algemene regels'.6 Het heeft de functie te
en voldoend specifieke
voorkomen dat de overheid per geval willekeurig optreedt. Rechtszekerheid
-

6
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C. A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, tweede druk, Kluwer, Deventer 1994, p. 299.
Vgl. p. 48.
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en rechtsgelijkheid worden bevorderd.7 Hirsch Ballin geeft echter de
volgende betekenis aan het in de liberale rechtsstaatsidee centraal staande
legaliteitsbeginsel: 'aan de vrijheid van de burger mogen door de overheid
geen andere beperkingen worden gesteld dan die welke in voor allen gelijkelijk geldende, door de volksvertegenwoordiging aanvaarde wetten zijn
neergelegd.'8 In deze formulering is het legaliteitsbeginsel minder algemeen
waar het is beperkt tot burgers belastend overheidsoptreden.' Aan het
10
beginsel ligt een tegen de staat gericht vrijheidsbegrip ten grondslag.
Het legaliteitsbeginsel is evenwel niet alleen gegrond op deze ideele benadering. Het overheidsingrijpen in de vrijheid dient voorzienbaar en berekenbaar te zijn. Door het gebruik van wetten, zijnde algemene regels, wordt
het overheidshandelen voorspelbaar gemaakt wat de rechtszekerheid dient.
Ook daarin is een waarborg voor de vrijheid van de burger gelegen. Hun
rechtsbetrekkingen worden immers slechts bepaald door 'kenbare juridische

criteria'."

In de door Hirsch Ballin gegeven omschrijving van het legaliteitsbeginsel
ligt het democratiebeginsel besloten. De zeggenschap van de (aanvankelijk
zeer selectief samengestelde) volksvertegenwoordiging gaat in de liberale
rechtsstaatsidee immers niet zo ver dat de volksvertegenwoordiging
individueel verplichtingen zou kunnen opleggen. Dan zou de waarborg
gelegen in het legaliteitsbeginsel teniet worden gedaan. 12

7

C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 48. Hij noemt nog

8

e.a. (red.), De rechtsstaat herdacht, W .E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1989, p. 16, 19.
E.M.H. Hirsch Ballin, De mens in de sociale rechtsstaat, in: Overheidsbemoeienis, Opstellen
ter gelegenheid van het 1 ide lustrum van de Katholieke Hogeschool Tilburg,Klu,Ner,Deventer

de voorspelbaarheid en de
stabiliteit. Niet goed valt in te zien waarom deze naast de rechtszekerheid worden genoemd.
M. Scheltenia stelt het rechtszekerheidsbeginsel voorop en leidt daaruit onder andere de
legaliteitseis af waaronder hij verstaat de eis dat het overheidsoptreden op een wettelijke
grondslag moet berusten. Uit het gelijkheidsbeginsel leidt hij de eis af dat het overheidsoptredendooralgemeen geformuleerde regels wordtbepaald; Derechtsstaat, in: J.W.M. Engels

1982, p. 24,

10

Hoewel de bedoeling duidelijk is, miskennen de gegeven formuleringen dat ook de wetgever
deel uitmaakt van de overheid.
E.M.H. Hirsch Ballin, a.w. (noot 8), p. 24. Vgl. M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling
enB.P. \Iermallen, Beginselen van de democratische rechtsstaat, Inteiding tot de grondslagen
van het Nederlandse staats- en besmursrecht, derde druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle

11

E.M.H. Hirsch Ballin, Hetgrondrecht op vruheid en de wet, Samsom H.D. Tjeenk Willink,

12

Alphen aan den Rijn 1989, p. 10.
E.M.H. Hirsch Ballin, a.w. (noot 8), p. 25. Naast M. Scheltema, a. w. (noot 7), p. 19 noemi
ook C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 49, het democratiebeginsel zij het onder de

9

1994, p. 14-15.

kanttekening dat het pas in de loop van de vorige eeuw een vaste plaats in de rechtsstaatsidee
heeft verworven.
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Naast het legaliteitsbeginsel en het al dan niet daarin begrepen
democratiebeginsel wordt het beginsel van de machtenscheiding (met
onafhankelijke rechtspraak) wel genoemd:3 Ook dit beginsel staat in
verband met het legaliteitsbeginsel. Ter voorkoming van uitholling van de
waarborg die is gelegen in de gebondenheid van overheid aan de wet moet
de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht aan verschillende
organen worden toebedeeld. 14
Het beginsel dat grondrechten de vrijheid tegenover de staat waarborgen,
maakt ook deel uit van de rechtsstaatsidee.15 De individuele vrijheidsrechten geven inhoud aan het tegen de staat gerichte vrijheidsbegrip. 16
In verband met de eisen die tijd stelt kan een idee zich ontwikkelen.
Zo wil de sociale rechtsstaatsidee ook verhindering van vrijheid door sociaaleconomischeomstandigheden tegengaan, welke noodzaak vooral alsgevolg
van de industriele revolutie is gebleken. De sociale grondrechten weerspiegelen deze gedachte. 17

13

14

Bijvoorbeeld A.F.M. Brenninkmeijer, a.w. (noot 2), p. 10,141 en M.C. Burkens, H.R.B.M.
Kummeling en B.P. Vermeulen, a.w. (noot 10), p. 15, 20. Bij Van der Pot, Donner,
Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Bewerkt door L. Prakke met medewerking van
J.L. de Reede en G.J.M. van Wissen, twaalfdedruk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1989,
p. 159 zijn het legaliteits- en democratiebeginsel te onderkennen in de omschrijving van
de machtenscheiding. Minder expliciet op dit punt is de dertiende druk, W. E.J. Tjeenk
Willink, Zwolle 1995, p, 134. M. Scheltema leidt de eis van de scheiding van machten af
uit het gelijkheidsbeginsel, a.w. (noot 7), p. 19.
E.M.H, Hirsch Ballin, a.w. (noot 8), p. 25. Vgl. C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p
49.

15

16

E.M.H. Hirsch Ballin, a.w. (noot 8), p. 25. Vgl. C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p.
50. Van der Pot, Donner, Handboek van het Nederlandse staaisrecht, Bewerkt door L.
Prakke, J.L. de Reede en G.J.M. van Wissen, dertiende druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle
1995, p. 134. M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling en B.P. Vermeulen, a.w. (noot 10),
p. 19. A.F.M. Brenninkmeijer, a.w. (noot 2), p. 140.
Buiten de hierboven genoemde en in de meeste beschouwingen wet terug te vinden beginselen

wordt nog wel genoemd de eis dat voor de onderdaan belastende voorschriften geen
terugwerkende kracht hebben, C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 48, 301-302 en M.

17

Scheltema, a.w. (noot 7), p. 17. Zie verder over de inhoud van het begrip rechtsstaat: J.W.M.
Engels e.a. (red.), De rechtsstaat herdacht, W.E.1. Tjeenk Willink, Zwolle 1989.
E.M.H. Hirsch Ballin, a.w. (noot 8), p. 27. M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling en B.P.
Vermeulen, a.w. (noot 10), p. 23-24. A.F.M. Brenninkmeijer, a.w. (noot 2), p. 140-141,
Vgl. M. Scheltema die deze eis afleidt uit het beginsel van de dienende overheid, a.w. (noot

7), p. 21.
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4.2.2

Verankering in de Grondwet

Bovengenoemde beginselen zijn (gedeeltelijk) verankerd in de Grondwet.
Het legaliteitsbeginsel - in de betekenis die Hirsch Ballin daaraan geeft
- is af te leiden uit bepalingen van hoofdstuk 1 en uit artikel 89, tweede
en vierde lid, in welke bepalingen een wet ofeen wettelijke grondslag voor
beperkingen van rechten en vrijheden wordt geeist. 18 In deze bepalingen
van hoofdstuk 1 zijn individuele vrijheidsrechten opgenomen. De samenhang
met de individuele vrijheidsrechten wordt volgens Hirsch Ballin geaccentueerd door het legaliteitsbeginsel te herformuleren als 'het recht van een
ieder op vrijheid, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet
gesteld'.19 Duidelijk wordt dat het aan het legaliteitsbeginsel ten grondslag
liggende tegen de staat gerichte vrijheidsbegrip geconcretiseerd wordt in
de individuele vrijheidsrechten. Niet uit het oog mag worden verloren dat
de waarborg van het legaliteitsbeginsel op zichzef beschouwd is gelegen
in de beperkingen van de vrijheid bij of krachtens de wet. Dit is 'slechts'
een formele waarborg: de vorm - algemene regels - en de wijze van
worden
aanvaarding door de volksvertegenwoordiging
totstandkoming
-

-

bepaald.20

Ook in de jurisprudentie is het legaliteitsbeginsel erkend. Zo blijkt uit
het Fluorideringsarrest2' dat de Hoge Raad voor bepaalde ingrijpende
maatregelen - in casu de fluoridering van drinkwater - een wettelijke
grondslag vereist acht. Ook het ingrijpen in het recht van zelfstandig
werkzame artsen om - behoudens de verantwoordelijkheid ingevolge de

18

E.M.H. Hirsch Ballin spreekt van een particle codificatie; Regelen op afstand als vereiste
van een sociale rechtsstaat, in: M.A.P. Bovens, W. Derksen, W.J. Witteveen (red.), Rechtsstaat en sturing, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1987, p. 92. Overigens passen hierbij de
volgende kanttekeningen: de eis van een wettelijke grondslag voor beperkingen is minder
stringent dan de eis dat die beperkingen in een wet zijn neergelegd. Bovendien hanteert de
Grondwet een formeel wetsbegrip. Aangenomen wordt echter weI dat de wetten in kwestie
algemene regels moeten bevatten, zie bijvoorbeeld C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p.
299-300.

19

E.M.H. Hirsch Ballin, a.w. (noot 18), p. 92. Zie hierover ook a.w. (noot 11),p. 29. Hij
spreekt wel van een 'algemeen grondrecht op vrijheid', a.w. (noot 18), p. 92, a.w. (noot

20

C. A.J.M. Kortmann ziet ook in artikel 1 G w een aanknopingspunt voor de gelding van het
legaliteitsbeginsel in de Nederlandse rechtsorde. Gelijke behandeling van gelijke gevallen
verlangt dat er algemene regels bestaan die aangeven welke gevallen gelijk zijn, zo stelt

11), p. 29.

hij, a.w. (noot 6), p. 299.
21 HR 22 juni 1973, NJ 1973, 386.
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Medische Tuchtwet en het strafrecht - hun praktijk naar eigen inzicht uit

te oefenen behoeft een wettelijke basis. 22

Het democratiebeginsel komt tot uitdrukking in artikel 81 Gw, waarin
is bepaald dat de vaststelling van wetten geschiedt door regering en StatenGeneraal gezamenlijk.
Hierboven is al aan de orde gekomen dat ook de individuele vrijheidsrechten grondwettelijk zijn gewaarborgd. Deze grondrechten kunnen vaak
niet absoluut werken. De Grondwet regelt ook de beperkingsmogelijkheden.
Op een aantal grondrechten kan geen beperking worden aangebracht. Andere
kunnen alleen op wettelijke grondslag of bij de wet worden beperkt (de
waarborg van het legaliteitsbeginsel), alleen met het oog op bepaalde doelen,
en/of alleen wanneer een bepaalde procedure wordt gevolgd.23 In het niet
aan de praktijk overlaten maar regelen van de mogelijkheden tot beperking
is een extra waarborg gelegen.24 In deze context moeten de beperkingsclau-

22 HR 27 juni 1986, AB 1987, 241.
23 In de grondwettelijke bepaling waarin het grondrecht wordt gewaarborgd, is dan ook een
beperkingsclausule opgenomen. Zie hierover A.K. Koekkoek, Willem Konijnenbelt, Het
raam van hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet, in: dez. en F.C.L.M. Crijns (red.),
Grondrechten, commentaar op hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet, aangeboden aan mr.

H.J.M. Jeukens in verband met zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Hogeschoot

Tilburg, An Aequi Libri, Nijmegen 1982, p. 28. Overigens bepaalt artikel 15 vierde lid
Gw nog dat gedetineerden kunnen worden beperkt in de uitoefening van grondrechten voor
zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt. Verder valt nog te wijzen op de
in de jurisprudentie ontwikkelde competentieregeling met betrekking tot de beperking van
24

het verspreidingsrecht.
Overigens achtte de regering, Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 21-22, het mogelijk
dat in uitzonderingsgevallen afwijkingen van de regel dat beperkingen herleidbaar moeten
zijn tot de beperkingsclausule tot ontwikkeling kunnen komen:
- '(...) heersende rechtsovertuigingen [kunnenl zodanig evolueren dat bepaalde belemmeringen
in de uitoefening van een grondrecht, zonder tot een beperkingsclausule herleidbaar te zijn,
algemeen aanvaard worden.'
- '(...) in de praktijk Ikunnen] rechtsinstellingen, strijdig met de letter van het grondrecht,
tot ontwikkeling komen en op een zeker moment een gevestigde en algemeen aanvaarde
plaats in het rechtsbestel innemen. Het beeindigen van zo'n instelling kan onder omstandigheden zo ontwrichtend werken en zulke nadelige gevolgen hebben, dat de conclusie van

ongrondwettigheid niet meer op zijn plaats is.'
- '(...) aan de redelijkheid [kunnen] grenzen (...) worden ontleend waarbuiten een grondrecht
geen toepassing meer behoort te vinden: wanneer een overheidsmaatregel een grondrecht
naar de letter genomen beperkt, doch de intrekking of vernietiging van die maatregel in
flagrante strijd zou zijn met wat algemeen als redelijk wordt aangemerkt, dan zal zo'n
maatregel niet licht ongrondwettig mogen worden verklaard. Daarbij kan de eis van
proportionaliteit en van het rekening houden met maatschappelijke en persoonlijke belangen
een rol spelen. Zo kan onder omstandigheden het belang van een bepaalde grondrechtbeperkende maatregel zo zwaar wegen en de inbreuk op het grondrecht zo gering zijn, dat een
ongrondwettigverklaring buiten de grenzen der redelijkheid zou liggen. Men zal er bij deze
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sules worden uitgelegd. Zo geeft de clausule 'behoudens bij o f krachtens
de wet te stellen beperkingen' (artikel 10, eerste lid) de wetgever geen
vrijbrief welke beperking dan ook op het grondrecht aan te brengen. Doel
van de bepaling is het waarborgen van het recht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer. Artikel 10, eerste lid stelt dan ook een grens aan
de wetgever. De bepaling wordt geschonden wanneer het te dienen belang
25
de inbreuk op het grondrecht niet rechtvaardigt.
Hoewel de bepalingen niet met zoveel woorden de eis bevatten dat de
beperkingen in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het
belang van genoemde doelcriteria of, bij het ontbreken daarvan, in het
algemeen belang of ter bescherming van rechten en vrijheden van derden,
26
is het gezien de context alleszins gerechtvaardigd deze eis daarin te lezen.
Hiervoor pleit ook dat bij de grondwetsherziening van 1983 de regering

ten aanzien van de beperking van klassieke grondrechten door de implementatie van sociale grondrechten heeft gewezen op de volgende vragen:
- Geeft de Grondwet de bevoegdheid tot beperking?
- Dient het belang van de maatregel te prevaleren boven het belang van
het intact houden van het grondrecht?
- Kan het gestelde doel niet langs andere weg, zonder inbreuk te maken

-

op het grondrecht, worden bereikt?
Zou door middel van uitzonderingen op de maatregel de inbreuk op
het grondrecht zoveel mogelijk kunnen worden verkleind?27

Tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer heeft Minister De
Gaay Fortman erop gewezen dat grondrechten zo enigzins mogelijk niet
moeten worden beperkt.28 Niet valt in te zien waarom het stellen van
dergelijke vragen achterwege moet blijven wanneer het niet gaat om de
implementatie van een sociaal grondrecht maar om een ander belang dat
de overheid te behartigen heeft.

25

methode evenwel voor moeten waken niet in een sfeer van freies Ermessen te belanden waarin
de eerbiediging van een grondwettelijk grondrecht op voet van gelijkwaardigheid tegenover
andere belangen wordt afgewogen: het gaat hier om het vinden van uiterste grenzen.'
M.C. Burkens stelt dat rekening moet worden gehouden met 'het belang dat wordt gediend
door enerzijds de uitoefening van het grondrecht en anderzijds de beperking daarvan'. Hij
kenmmkt dir Bls een beleidsafweginz·, Algemene leerstukken van grondrecliten naar Nederlands

constitutioneel recht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1989, p. 101.
Anders H.R.B. M. Kummeling die de beperkingssystematiek typeert als strak formalistisch;
Bescherming en beperking van grondrechten vergeleken, AA 43(1994), p. 101.
27 Kamerstukken II 1976/77, 13 873, nr. 7, p. 10. Kamerstukken II 1979/80, 16 086, nrs.
1-5, p. 5, Kamerstukken II 1981/82, 16 905-16 938, nr. 5, p. 18.
28 Handelingen II 1976/77, p. 2122.

26
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Een en ander vindt bevestiging in de jurisprudentie. In zijn arrest van
2 juli 1990, NJ 1990, 751 waar het onder andere ging om de vraag of aan
artikel 195 Wetboek van Strafvordering een bevoegdheid kan worden
ontleend tot het afnemen van tot het lichaam behorend en daarvan deel
uitmakend materiaal, wees de Hoge Raad op het uitzonderingskarakter van
de beperkingen op het recht op onaantastbaarheid van het lichaam zoals
gewaarborgd in artikel 11 Gw.
De vaststelling dat de bepalingen inzake de klassieke grondrechten ook
normen aan de wetgever stellen is vooral van belang in verband met
het in de toetsingsdiscussie wel aangevoerde argument dat toetsing van de
wet aan de Grondwet voornamelijk een formeel karakter 0 heeft. Dit door
de Commissie Deetman aan de voorstanders van een rechterlijk toetsingsrecht toegerekende argument wordt als volgt uitgewerkt: 'indien er een
wettelijke grondslag aan te wijzen is, behoeft de rechter niet toe te komen
aan een inhoudelijke beoordeling van de wet'.31 Dit zou evengoed als
tegenargument kunnen worden gebruikt: Wat is nog de zin van een toetsing
van de wet aan de bepalingen waarin de grondrechten worden gewaarborgd
- daar ging het om - wanneer het feit dat het gaat om een wet kennelijk
tot de conclusie zou moeten leiden dat er geen sprake is van schending?
Het argument zelfberust op een onjuiste voorstelling vanzaken. De inbreuk
op het grondrecht moet worden gerechtvaardigd.32 Bovendien laat de
Grondwet in een aantal gevallen alleen beperkingen toe wanneer deze
worden gesteld met het oog op bepaalde doelen. Daarnaast ontbreekt soms
33
de mogelijkheid tot delegatie door de wetgever.

29

Zie hierover ook S.C. den Dekker-van Bijsterveld, Grondrechtelijke belangen in wetgeving,
in. Recht doen doorwetgeving, Opstellenover wetgevingsvraagstukken aangeboden aanmr.
E.M.H. Hirsch Ballin door de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde van
de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Brabant, W.E.1. Tjeenk

Willink, Zwolle 1990, p. 203 e.v.
30 Waarmee niet wordt gedoeld op een procedurele toetsing.
31
Commissie Deetman, Kamerstukken Il 1990/91, 21 427, nr. 3 (herdruk), p. 39.
32 De Hoge Raad stelt in zijn advies over de concept-nota dat de rechter moet letten op 'de
proportionaliteit van de wettelijke mnatregel in samenhang met de aard van het grondrecht,
het doel dat met de beperking wordt beoogd en het concrete belang van de burger dat door
deze beperking in het gedrang dreigt te komen'; N./CM-Bulletin 17(1992), p. 248.
33
Anders G. H. Addink en B. P Vermeulen die stellen dat de meeste bepalingen een beperkingsclausule bevatten die de formele wetgever alle vrijheid biedt; Normenhilrarchie, verdragstoetsing en overgangsrecht, RegeZMaat 7(1992), p. 4. Ook C.A.J.M. Kortmann meent dat de
een ieder verbindende bepalingen van de Grondwet de formele wetgever nauwelijks grenzen
stellen; Advies over de concept-nota, NJCM-Bulletin 17(1992), p. 306.
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In de Grondwet zijn ook sociale grondrechten opgenomen. Gaat het
bij de klassieke grondrechten primair 4 om bescherming van rechten en
vrijheden tegen overheidsbemoeienis, bij de sociale grondrechten gaat het

om voorzieningen in voorwaarden voor vrijheid. Deze op overheidsinterventie gerichte grondrechten bevatten veelal opdrachten aan de wetgever of
de overheid.35 Niet alleen waar het gaat om vrijheidsbeperkingen, ook
waar het andere onderwerpen op het gebied van de grondrechten betreft,
is dus een duidelijke rol voor de wetgever weggelegd. De vraag of de
wetgever zich geheel of gedeeltelijk met het onderwerp moet bezighouden,
moet worden beantwoord aan de hand van het betreffende artikel als geheel
en de aard van het onderwerp. Overigens is, anders dan bij de vrijheidsbeperkingen, niet uitgesloten dat lagere organen krachtens autonome bevoegdheid op het betreffende terrein regelend optreden.36 Niet wordt bepaald
binnen welke termijn aan de bepaling uitvoering moet zijn gegeven. Ook
ten aanzien van de mate waarin uitvoering moet worden gegeven is de
37

wetgever of de overheid vrij.
Het beginsel van de machtenscheiding tenslotte is niet in zuivere vorm
rechten en over
gerealiseerd. De berechting van geschillen over burgerlijke
weliswaar
feiten
wordt
van
strafbare
opgedragen aan
schuldvorderingen en
de rechterlijke macht 8 (artikel 112, eerste lid, artikel 113, eerste lid
Gw),39 maar ook de Raad van State heeft een rechtsprekende taak.
Bovendien zijn ook de wetgevende en uitvoerende macht niet in het
algemeen aan verschillende organen toebedeeld. Zo brengen regering en
Staten-Generaal tezamen de wet tot stand (artikel 81 Gw) en kan de
regering, maar ook andere bestuursorganen, wetgevend optreden.

34

Klassieke grondrechten brengen wel eens met zich mee dat de overheid actief moet optreden,
de
bijvoorbeeld in de zin van het scheppen van voorwaarden voor het uitoefenen van vrijheid
de jurisprudentie
in
en
omstandigheden.
Ook
bijzondere
levensovertuiging
van godsdienst
onder
geeft voorbeelden van de 'socialiserende interpretatie' van klassieke grondrechten,

andere HR 25 juni 1982, AB 1983, 37.

35

Het onderscheid in juridische werking - subjectief recht, regelingsopdracht, taakopdracht
valt niet samen met het onderscheid tussen klassieke en sociale grondrechten.

36 Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 23.
37 C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 425.
38

Het is aan de wetgever te bepalen welke gerechten behoren tot de rechterlijke macht (artikel

116, eerste lid Gw).
39 De berechting van geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan, kan
door de wet worden opgedragen aan de rechterlijke macht of aan gerechten die niet tot de
rechterlijke macht behoren (artikel 112, tweede lid Gw).
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4.2.3

Rechtsstaat en democratie

Het democratiebeginsel, de zeggenschap van de volksvertegenwoordiging,
wordt hierboven gepresenteerd als een element van de rechtsstaatsidee. Er
bestaat een spanning tussen het democratiebeginsel enerzijds en
onder
-

andere - het legaliteitsbeginsel en het beginsel dat grondrechten de vrijheid

tegenover de staat waarborgen anderzijds.40 In de rechtsstaatsidee treedt
het democratiebeginsel terug ten faveure van laatstgenoemde beginselen.
41
De volksvertegenwoordiging mag niet individueel verplichtingen opleggen
42
en moet de grondrechten in acht nemen.
Democratie en rechtsstaat worden ook wel tegenover elkaar geplaatst. 43
Dit past slechts in een opvatting waarin democratie geen bestanddeel is
van de rechtsstaatsgedachte.44 Dan is er ook een reden om te spreken van
een democratische rechtsstaat. Voor zover het legaliteitsbeginsel in die
opvatting deel uitmaakt van de rechtsstaatsgedachte, 45 kan dit slechts indien
het legaliteitsbeginsel wordtlosgemaakt van dedemocratische legitimatie. 46
De vraag of het democratiebeginsel binnen of naast de rechtsstaatsgedachte
moet worden geplaatst, kan verder buiten beschouwing worden gelaten.
Voor het verdere betoog is slechts relevant dat het democratiebeginsel deel
uitmaakt van het constitutionele recht.47

40

41

Laatstgenoemde spanning wordt ook wel gezien als een spanning tussen
democratic en
rechtsstatelijkheid. N. Achterberg spreekt van een antinomie; Antinomien verfassunggestaltender Grundentscheidungen, in: dez., 77worie und Dogmatik des C entlichen Rechts,

Ausgewdhlte Abhandlungen 1960-1980, Duncker & Humblot, Berlin 1980, p. 264. Vgl.
ook E.M.H. Hirsch Ballin, a.w. (noot 18), p. 96.
Vandaar dat hierboven is gesteld dat het democratiebeginsel besloten ligt in het legaliteitsbeginsel.

42

Vgl. F.R. B6thlingk, De rechtsstaat Nederland, Samsom, Alphen aan den Rijn 1958, p.
16.

43 Zie bij voorbeeld (noot 40) en A.F.M. Brenninkmeijer, Kernenergie, rechtsstaat en
democratie, een case-study over rechtsbescherming, W.E.1. Tjeenk Willink, Zwolle 1983,
P. 39.

Zie bijvoorbeeld N. Achterberg, a.w. (noot 40), p. 263, noot 42.
45 Zoals ook N. Achterberg, a.w. (noot 40) op p. 253 meent.
46 Zie hierover E.M.H. Hirsch Ballin, a.w. (noot 11), p. 10, noot 11.
44

47
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Overigens sluit de in het vervolg gehanteerde terminologie wel aan bij de opvatting dat het
democratiebeginsel deel uitmaakt van de rechtsstaatsidee, zie bij voorbeeld § 4.4 waarin wordt
gesproken over een spanning in de rechtsstaarsgedachte.
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4.3

De gebondenheid aan de Grondwet en fundamentele rechtsbe-

ginselen

Niet alleen de hierboven aan de orde gekomen rechtsstatelijke beginselen
vinden hun weerslag in de Grondwet. De Grondwet regelt meer in het
algemeen de grondslagen van het staatsbestel. Onder andere worden
bevoegdheden tot het stellen van rechtsnormen toebedeeld. De Grondwet
is dan ook de grondslag voor andere rechtsnormen. Vanzelfsprekend moeten
deze normen dan in overeenstemming met de Grondwet worden gesteld.
48
Wetten vormen hierop geen uitzondering.
Ten opzichte van de wet is de Grondwet een hogere regeling omdat
de grondslagen vanhet staatsbestel erin geregeld zijn. De wetgever ontleent
49
zijn bevoegdheid aan de Grondwet.
Prakke betoogt op een andere manier dat de wetgever zich aan de
Grondwet moet houden. Nu voor verandering van de Grondwet meer nodig
is dan voor verandering van een 'gewone' wet, mag bij 'gewone' wet niet
vande Grondwet worden afgeweken. De verzwaarde herzieningsprocedure
van de Grondwet zou anders zinloos zijn, zo stelt hij. 50 Dat is echter niet
het beslissende punt. De zwaarte van de herzieningsprocedure ligt eerder
in het verlengde van het feit dat de wetgever gebonden is aan de Grondwet.
De herziening van de Grondwet wordt opgedragen aan de organen die de
wetgevende macht vormen. Voor de hand ligt dat de herzieningsprocedure
zwaarder is dan die voor het totstandbrengen van wetten.
Ook volgens Kortmann is de wetgever aan de Grondwet gebonden.
Anders dan Prakke legt hij geen verband met de herzieningsprocedure:

de negentiende-eeuwse tegenstanders van het toetSingsrecht gingen uit van de
gebondenheid van de wetgever aan de Grondwet (zie § 3.2.19). De gedachte dat de
werkelijkheid van het staatsleven prevaleert boven de grondwettelijke regeling ervan, was
hen vreemd. Dat de onschendbaarheid van de wet een directe consequentie is van die
gedachte, zoals H.J.M. Jeukens stelde, lijkt danook nietjuist; De wetten zOn onschendbaar,
N. Samsom, Alphen aan den Rijn 1963, p. 14.
49 Anders F.H. van der Burg, Heeft Nederland een Grondwet?, NTB 1990, p. 160. Anders
ook J.C. Somer, De onderlinge verhouding van wettelijke voorschriften, van verschillende
wetgevers afkomstig, Geschriften van de Vereniging voor AdministratiefRecht XLIX,H.D.
Tjeenk Willink, Haarlem 1963, p. 56; volgens hem is rangorde een gevolg van hierarchie
tussen de wetgevende organen en van bijzondere vormvoorschriften; zie hierover § 4.6.4.
50 L. Prakke, Bedenkingen tegen het toetsingsrecht, Preadvies Nederlandse Juristen-Vereniging,
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992, p. 5. Vgl. ook Van der Pot, Donner, a.w. (noot 15),
p. 156. Volgens A.A.H. Struycken, Het staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden,
tweede druk, S. Gouda Quint, Arnhem 1928, p. 93 ontleent de Grondwet 'aan de meer
bezwarende procedure, welke de gewone wetgevende organen ter verandering van
grondwettelijke bepalingen hebben te volgen' haar hogere rang.

48 Zelfs
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'Bestaan er aldus procedurele verschillen tussen de Grondwet en de
"gewone" wet in formele zin, ook de plaats in de normenhitrarchie is een
andere'.51 Een aanknopingspunt voor zijn stelling dat de Grondwet
normatief is voor de wetgever, vindt Kortmann in de eedsformulieren. 52
In de eed van trouw aan de Grondwet komt inderdaad tot uiting dat moet
worden gehandeld in overeenstemming met de Grondwet.

Welke ongeschreven rechtsnormen voor de wetgever gelden, is moeilijk
tezeggen. Rechterlijke toetsing vande wet aan fundamentele rechtsbeginselen is immers niet toegestaan, zodat de jurisprudentie voor dit deel van
het ongeschreven recht niet als kenbron kan dienen. Hieruit blijkt direct
al het problematische karakter van een rechterlijke toetsing van de wet aan
fundamentele rechtsbeginselen: het is de rechter die de inhoud bepaalt van
tenzij bij constante
het ongeschreven recht,53 die de norm zelfs
jurisprudentie
achteraf formuleert54 en dit terwijl een correctie door
democratisch gelegitimeerde organen nauwelijks denkbaar is.
Inmiddels blijkt uit het Harmonisatiewet-arrest dat volgens de Hoge
Raad het rechtszekerheidsbeginsel ook geldt voor de wetgever. De Hoge
Raad achtte de bestreden bepalingen van de Harmonisatiewet in strijd met
gerechtvaardigde verwachtingen van de betrokken studenten.55 Verder
kan uit dit arrest woiden opgemaakt dat de fundamentele rechtsbeginselen
waarmee de wet volgens de Hoge Raad in overeenstemming moet zijn,
niet verschillen van die ontwikkeld bij de toetsing van concrete besluiten
-

-

en lagere wetgeving. Toetsing van de wet aan fundamentele rechtsbeginselen

zou immers volgens de Hoge Raad goed aansluiten bij - onder andere
- de toetsing van andere algemeen verbindende voorschriften aan
fundamentele rechtsbeginselen [cursivering MvH] en de aanvaarding in de
rechtspraak'dat strikte toepassing vande wet onder omstandighedenzozeer

C. A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 26.
C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 26 noot 17.
53 Vgl. M. Scheltema, Wie stelt de wet: de wetgever of de rechter?, in: P. van Dijk (red.),
De relatie tussen welgever en rechter in een tijd van rechterlijk activisme, Koninklijke
51

52

Nederlandse

Akademie

van

Wetenschappen,

Noord-Hollandsche,

Amsterdam/New

York/Oxford/Tokyo 1989, p. 87: 'Toetsing door de rechter aan het ongeschreven recht
betekent dat de rechter zijn eigen weg gaat. Ongeschreven recht is niet in wetten vastgelegd,
maar is in wezen datgene waarvan de rechter zelf zegt dat het recht is. Voor de door de
wetgever vastgestelde toetsingsmaatstaf komt een door de rechter zelf ontwikkelde in de
plaats'. Vgl. J.B.J.M. ten Berge, De rechter als staatsorgaan, in: G.H. Addink e.a. (red.),
Bestuursrecht in perspecti«, Instituut voor staats- en bestuursrecht UU 1996, p. 3.
54 Vgl. C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 52.
55 Vgl. HR 19 februari 1993, AB 1993, 305 (zie § 2.4.6).
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kan indruisen tegenfundamentele rechtsbeginselen [cursivering MvH] dat
zij achterwege moet blijven'.
Zolang het de rechter verboden is de wet te toetsen aan fundamentele
rechtsbeginselen, is het echter aan de wetgever zelf te bepalen aan welke
rechtsbeginselen hij zich gehouden ziet en wat de inhoud is van deze
rechtsbeginselen.56 In de nota 'Zicht op wetgeving' wordt het rechtszekerheidsbeginsel genoemd als voorbeeld van de algemene rechtsbeginselen
waaraan bij het totstandbrengen van wetten recht moet worden gedaan. 57
Daarnaast wordt in de Aanwijzingen voor de regelgeving nog gewezen op
het gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel.58 Het gelijkheidsbeginsel kan in dit verband buiten beschouwing blijven nu dit als zodanig
is opgenomen in artikel 1 Gw. Voor wat betreft het evenredigheidsbeginsel
bepaalt aanwijzing 15 dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige
gevolgen van een regeling niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot
de met de regeling te dienen doelen.

De gebondenheid en het toetsingsrecht

4.4

Het toetsingsrecht vloeit niet direct voort uit het aannemen van een
normgebondenheid van de wetgever.59 Vaststaat dat de wetgever de
Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen in acht moet nemen, dat de
wet daarmee in overeenstemming moet zijn. Het instellen van een
rechterlijke controle hierop is een tweede.
In dit verband eist het democratiebeginsel dat de volksvertegenwoordiging het laatste woord heeft over de verenigbaarheid van de wet met de
Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen. Bij de in dit hoofdstuk centraal
staande vraag komt dan ook de volgende spanning aan de orde: in de rechtsstaatsgedachte bestaat een spanning tussen enerzijds de zeggenschap van
6()

56

V g l.J.A.M. van Angeren, Beginselen van behoorlijke wetgeving, in: Kracht van wet,
Opstellen over publiekrechtelijke weigeving, aangeboden aan Mr. W.J. van Eijkern bij zijn
afscheid als hoofd van de Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht van het Ministerie van Justitie.
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1984, p. 64: 'Hij [dit is de formele wetgever] en hij alleen
is geroepen deze beginselen te onderkennen en te formuleren'

57 Kamerstukken 11 1990/91, 22 008, nr. 2, p. 24.
58 Zie de toelichting bij aanwijzing 18.
59

Ygl. Eindrappon van de Slaaiscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet,

60

Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1971, p. 253.
Zo is het mogelijk dat men overtuigd is van de normgebondenheid van de wetgever terwijl
een rechterlijkecontrole wordt afgewezen, zie bijvoorbeeld F.R. Bahtlingk, a. w. (noot 42),

p. 18.
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de volksvertegenwoordiging ook over de verenigbaarheid van de wet met
de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen en anderzijds de controle
door de rechter. 61
Overigens heeft Prakke het vraagstuk van de rechterlijke toetsing van
de wet aan de Grondwet in een ander spanningsveld gesitueerd. Het zou
gaan om de confrontatie van democratie en rechtsstaat, om de spanning
tussen 'majority rule' en 'minority rights', 'government by the people' en
'limited government'.62 Hierop valt echter het een en ander af te dingen.
Dat er een spanning bestaat tussen democratie aan de ene kant en bijvoorbeeld grondrechten aande andere kant is in § 4.2.3 al gesignaleerd. Daarbij
is ook opgemerkt dat het democratiebeginsel terugtreedt. Pas dan komt het
vraagstuk van de rechterlijke toetsing van de wet in beeld. Dit vraagstuk
speelt zich immers af binnen het kader van de normgebondenheid. Die
normgebondenheid op haar beurt impliceert, zoals hierboven al is
opgemerkt, niet direct de noodzaak van het toetsingsrecht.
Aan de door Thorbecke tegen een toetsingsverbod aangevoerde argumenten:
de eenheid van wetgeving wordt verbroken, de Grondwet wordt van alle
kracht beroofd en de wetgever wordt boven de Grondwet gesteld (zie §
3.2.19 onder I sub 1-3), kan geen waarde worden toegekend.63 De
argumenten gaan ervan uit dat slechts de rechter de werking van de
Grondwet kan verzekeren.64 Ze gaan eraan voorbij dat de wetgever zelf
zou kunnen en moeten waken voor de verenigbaarheid van zijn produkten
met de Grondwet.65 Dat de wetgever hierin wellicht niet slaagt, is een
argument van andere orde en wordt hierna (zie § 4.5) verder uitgewerkt.
Dat de Grondwet van alle kracht wordt beroofd, werd door Opzoomer
als volgt toegelicht: Het is dan geen Grondwet die de gewone wetgever
bindt, maar een gewone wet die hij kan afschaffen. Hij is dan niet meer
aan de Grondwet onderworpen. 'Bepaalt de grondwet, dat de drukpers vrij
is, hij kan een censuur invoeren, want de rechter mag zijne voorschriften

61 Vgl. A.K. Koekkoek/Willem Konijnenbelt, a.w. (noot 23), p. 13.
62

L. Prakke, Toetsing in het publiekrecht, Judicial Review of Pliblic Am, Van Gorcum &
comp. -Dr.H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, Assen 1972, p. 14-15.

63 Vgl. L. Prakke, a.w. (noot 50), p. 11-12.

In deze trant redeneert ook A. F.M. Brenninkmeijer, a.w. (noot 2), p. 247, onder verwijzing
naar Rivero, waar laatstgenoemde zou stellen dat met invoering van het constitutioneel
toetsingsrecht in Frankrijk ook de wet - als het resultaat van democratische besluitvorming
- onderworpen is aan de constitutie.
65 Vgl. C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 339.

64
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niet aan de grondwet toetsen.,66 Het kwam Opzoomer onlogisch voor de
controle te geven aan de enige macht die de overtreding kan begaan. 67
Hieruit spreekt weinig vertrouwen in de wetgever. De wetgever zou zijn
plicht kunnen verzaken. Waarop dit geringe vertrouwen is gebaseerd, wordt
niet duidelijk. Op voorhand is er geen reden de wetgever te wantrouwen,
zeker niet gezien het feit dat de wetgever een samengestelde macht is uit
regering, Tweede Kamer en Eerste Kamer 8 en over wetsvoorstellen de
Raad van State wordt gehoord.
Du Quesne van Bruchem, voorstander van een toetsingsrecht, meende
zijn betoog klemmender te maken door te stellen dat het aantal inconstitutio69
nele wetten legio is. Hij gaf ook voorbeelden van zodanige wetten.
Sommige tegenstanders van het toetsingsrecht zetten juist tot deze benadering
aan. Prakke bijvoorbeeld achtte de noodzaak of wenselijkheid van invoering
70
van het toetsingsrecht pas aangetoond aan de hand van voorbeelden.
Kranenburg, overigens ook een tegenstander van het toetsingsrecht, stelde
echter: 'Erkend moet inderdaad worden, wij zagen het reeds, en zullen
het nog verder zien, dat de wetgever herhaaldelijk met de Grondwet de
hand heeft gelicht'.71 Nu kan niemand worden ontzegd een oordeel over
de grondwettigheid van een wet te hebben, maar voor het vraagstuk doet
een dergelijk oordeel er niet toe. Is in het wetgevingsproces getoetst, dan
is er slechts sprake van verschil van mening. Het heil zoeken bij de rechter
hoeft niet te slagen.

66

C.W. Opzoomer, Aanteekening op de wet houdende algemeene bepalingen der welgeving
van het Koninkrijk, vierde druk, Gebr. Belinfante, 's-Gravenhage 1884, p. 198-199. Vgl.
het door Van der Burgh in zijn overweging betrokken argument dat het toetsingsrecht de

burger bescherming kan bieden (§ 3.2.19 onder I sub 5).

67 C.W. Opzoomer, a.w. (noot 66), p. 202, noot 2.
68

69

Reeds in 1796 werd in de verdeling in twee kamers een waarborg tegen ongrondwettigheid
gezien, zie § 2.2.
1.P.T.DuQuesnevanBruchem, Debevoegdheidder regtertijke magt, met opzigttotwetten
die de Grondwet schenden, Eene staatsreglelijke proeve naar aanteiding van Art. 115 al.
2 Grdwt., P.W. van de Weijer, Utrecht 1867, p. 57, 61-79. Zijn hele betoog (zie § 3.2.5)
veronderstelt meer de toetsingsbevoegdheid dan dat daarvoor argumenten worden aangedragen.
Zo ook het door hem aangevoerde argument dat het evenwicht tussen de drie staatsmachten
wordt verbroken wanneer de rechter ongrondwertige wetten moet toepassen (zie § 3.2.19

onder I sub 4).

70 L. Prakke, a.w. (noot 62), p. 142.
71 Hij voegde daaraan toe dat hij niet kon inzien dat dit een nadeel is geweest; R. Kranenburg,
Het Nederlands staatsrecht, achtste herziene druk, H.D. Tjeenk Willink, Haarlem 1958,
p. 293.
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De wetgever heeft ook bij het ontbreken van het toetsingsrecht de Grondwet
in acht te nemen.72 De stelling van Cliteur dat artikel 120 Gw duidelijk
the sovereignty of parliament proclameert 3, heeft dan ook terecht
verbazing gewekt.74 In aansluiting hierop heeft Cliteur wel betoogd dat
het bij de vraag van rechterlijke toetsing van wetgeving aan de Grondwet
gaat om de tegenstelling tussen 'limited government en unlimited government' ofwel om de vraag 'of de wetgever gebonden is aan bepaalde
beginselen zoals te vinden in een constitutie of dat de regering in samenwerking met de volksvertegenwoordiging oppermachtig is.'75 Gezien het
hierboven staande komt dit onjuist voor.
Volgens Zoethout is het Nederlandse constitutionele stelsel in zekere
zin tweeslachtig omdat enerzijds de Nederlandse constitutie kan worden
getypeerd als een systeem van 'limited government' terwijl anderzijds de
mogelijkheid van constitutionele toetsing, waaronder zij kennelijk verstaat
76
rechterlijke toetsing van wetgeving aan de constitutie, ontbreekt.
Gebondenheid en het toetsingsrecht zijn echter, zoals mag zijn gebleken,
niet onlosmakelijkmet elkaar verbonden. In eenparagraafgetiteld'Nieuwe
gezichtspunten in de toetsingsdiscussie' behandelt Zoethout de spanningsverhouding tussen'democratie enconstitutionalisme, ofwel tussenhetprincipe
van beslissen bij meerderheid en de constitutionele beperkingen op die
meerderheid'.77 Dat het vraagstuk niet in deze spanningsverhouding moet
worden geplaatst, mag uit het voorgaande Zijll gebleken. In het debat plaats
maken voor 'de voordelen die te zijn verwachten van het beperken van
overheidsmacht door het recht'78, is overbodig. Dit is een gepasseerd
station.

Het door Van der Burgh aangevoerde argument tegen het toetsingsrecht dat hierop neerkomt
dat het toetSingsrecht een niet gewenste gebondenheid met zich meebrengt (zie § 3.2.19),
kan dan ook alleen al om deze reden worden verworpen.
73 P.B. Cliteur, Argumenten voor en tegen constitutionele toetsing, NJB 64(1989), p. 1370.

72

74 Bijvoorbeeld bij Prakke, a.w. (noot 50), p. 13.
75

76

P.B. Cliteur, a.w. (noot 73), p. 1375. Vgl. Paul Cliteur en Carla Zoethout, Constitutionele
toetsing, pro en contra, Rekenschap 36(1989), p. 54.
C.M. Zoethout, Rechterlijke controle en constitutionalisme, Hedendaagse debatten in
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, in: C.J. Bax e.a. (red.), Aspecten
van controle in het constitutionele recht, Gouda Quint, Arnhem 1995, p. 121-122.

77 C.M. Zoethout, a.w. (noot 76), p. 122.
78 C.M. Zoethout, a.w. (noot 76), p. 149.
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Invoering van het toetsingsrecht?: een eerste verkenning

4.5
4.5.1

Wie

heefl

het

laaiste

woord?:

een

onvolledige

vraagstelling

De vraag of het wenselijk is tot invoering van het toetsingsrecht over te
gaan, laat zich niet geheel herleiden tot de vraag wie, de wetgever of de
rechter, het laatste woord over de verenigbaarheid van de wet met de
Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen behoort te hebben,9 Juist
in het ontbreken van een of meer van de voorwaarden waaronder de vraag
aldus zou kunnen worden geformuleerd,80 is een reden gelegen tot invoering van het toetsingsrecht over te gaan. Die voorwaarden komen hieronder
aan de orde:

- De wetgevers' is overtuigd van zijn gebondenheid aan het recht.
- De wetgever handelt daar ook naar.

79

80

In beschouwingen over het toetsingsrecht wordt wel vaker een dergelijke vraag, al dan niet
herleid tot het laatste woord over de interpretatie van de Grondwet, gesteld, zie bijvoorbeeld
het rapport van de commissie-Deetman, Kamerstukken II 1990/91,21 427, nr. 3 (herdruk),
p. 38: 'Bij dit onderwerp gaat het uiteindelijk om de vraag aan wie men het laatste woord
over de uitleg van de Grondwet wil toevertrouwen: de wetgever of de rechter en waarom.'
Men moet erop bedacht zijn dat dergelijke vragen, hoewel de bewoordingen nauwelijks
verschillen van de hier aan de orde zijnde vraag, wellicht een andere betekenis hebben. Zo
wordt de vraag nogal eens gesteld om te laten zien dat het toetsingsrecht niet direct voortvloeit
uit de gebondenheid aan de Grondwet, vgl. het Eindrapport van de Sraatscommissie van
advies inzake de Grondwet en de Kieswet, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1971, p. 253.
Wel duidelijk in dezelfde betekenis wordt door G.J.Th. Beelaerts van Blokland de vraag
gesteld: 'Behoort deze [dit is de rechter] nu de grondwettigheid der wet nogmaals te
onderzoeken? Mag hij een van den wetgever verschillend gevoelen aan zijne uitspraak ten
grondslag leggen (...)?'; De onschendbaarheid der wet, S.C. van Doesburgh, Leiden 1868,
p. 62. Vgl. verder J.T. Buijs, De Grondwet, toelichting en kritiek, Eerste deel, P. Gouda
Quint, Arnhem 1883, p. 636, A.A.H. Struycken, a.w. (noot 50), p. 113, G. vanden Bergh,
Beschouwingen over het Toetsingsrecht, NJB 26(1951), p. 417, L. Prakke, a.w. (noot 62),
p. 145, E.A. Alkema, Toetsen van de wet afstemmen op Europese maatstaven, Namens
4(1989),p. 31
In herinnering wordt gebracht dat van de in de centrale probleemstelling bedoelde rechterlijke

toetsing van de wet aan de Grondwet moet worden onderscheiden de toetsing van bestaande
wetgeving aan nieuwe of herziene grondwetsbepalingen (zie § 1.3.4). Zou de probleemstelling
ook deze toetsing omvatten, dan zou zij voor wat betreft die toetsing nooit te herleiden zijn
tot de vraag wie het laatste woord behoort te hebben. De wetgever kan zich in het
wetgevingsproces eenvoudigweg niet buigen over de verenigbaarheid met toekomstige
veranderingen in de Grondwet. Vgl. mijn Interventie Nederlandse Juristen-Vereniging, in:
Verslag van de op 12 juni 1992 te Maastricht gehouden algemene vergadering over: Toetsing,

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992, p. 29-30.
81 De wetgever is geen echt subject. Beter zou zijn

te spreken van de actoren in het
wetgevingsproces. Hier is in verband met de kesbaarheid van afgezien.
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- De wetgever is zich bewust van elke vraag naar de verenigbaarheid
van een wet met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen.
- De wetgever kan alle omstandigheden van de gevallen die naar zijn
bedoeling onder de werkingssfeer van de wet vallen, overzien.
- Het opkomen van de vraag naar de verenigbaarheid van de wet met
de Grondwet of fundamentele rechtsbeginselen, de interpretatie van
deze en de confrontatie staan niet onder invloed van ontwikkelingen.

Invoering vanhet toetsingsrechtmaakt hetechter tegelijkertijd wel mogelijk
dat de rechter zijn oordeel dat de wet in strijd is met de Grondwet of een
fundamenteel rechtsbeginsel in de plaats stelt vanhet uitdrukkelijke oordeel
van de wetgever die zich in het wetgevingsproces heeft gebogen over precies
dezelfde vraag als die door de rechter wordt beantwoord. De vraagstelling
'Wie heeft het laatste woord?' mag dan wel onvolledig zijn, deze spanning
doet ze goed gevoelen: Wie is de rechter dat hij zijn oordeel in de plaats
kan stellen van het oordeel van de wetgever, die democratisch gelegitimeerd
is?82

Indien met zekerheid kan worden gesteld dat de rechter zoals hem zou
behoren zeer terughoudend zal zijn met het geven van een ander oordeel,
hoeft tegen invoering van het toetsingsrecht vanuit dit oogpunt geen bezwaar
te bestaan. Het is niet meer dan een veronderstelling dat de rechter juist
in verband met de legitimiteit van zijn oordeel de behoefte zal hebben zich
veel gelegen te laten liggen aan het oordeel van de wetgever. Voor de Hoge
Raad is het wel 'een vanzelfsprekend uitgangspunt' dat een'weloverwogen
toetsing' door de wetgever bij de toetsing door de rechter 'van grote
betekenis' is.83 De Centrale Raad van Beroep is wel ingegaan tegen de
kennelijke opvatting van de wetgever met betrekking tot de verenigbaarheid
met artikel 26 IVBPR.84 De Raad had echter in de geschiedenis van de
totstandkoming, noch indebewoordingen van de wet een rechtvaardigingsgrond voor het gemaakte onderscheid kunnen vinden. Van een weloverwogen toetsing is dan geen sprake geweest.

82

Vgl. commissie-Deetman, Kamerstukken II 1990/91, 21 427, nr.

83

'democratie-argument' kan niet worden ontkracht door te wijzen op het bestaan van verschillende democratiebegrippen wat P.B. Cliteur steeds heeft gedaan: a.w. (noot 73), p. 1369-1370
en samen met C.M. Zoethout, a.w. (noot 75), p. 50-51. Vgl. ook mijn reactie, NJB 65(1990),
p. 150 op het artikel van Cliteur 'Argumenten voor en tegen constitutionele toetsing'.
Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink, a.w. (noot 32), p. 248. De Hoge Raad
heeft hierbij het oog op de toetsing aan de grondrechten.
CRvB 5 januari 1988, AB 1988, 252, 253, 254 waarin de Raad met zoveel woor(len overwoog
dat hij de opvatting van de wetgever dat geen strijd met artikel 26 IVBPR aanwezig was,
niet deelde.

84
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Intussen lijkt de kans dat de rechter zich over precies dezelfde vraag
buigt als de wetgever niet zo groot. De praktijk met betrekking tot de
rechterlijke toetsing aan verdragen laat volgens de Hoge Raad zien dat het
overwegend gaat om gevallen waarin bij de totstandkoming van de wet geen
toetsiIlg is verricht. 85
4.5.2

De welgever en zijn gebondenheid aan het recht

Ervan uitgaande dat ook de wetgever overtuigd is van zijn gebondenheid
aan het recht, moet worden geconstateerd dat hij niet altijd handelt naar
niet altijd meer een afdoende
die overtuiging. Dat in de wetgevingsprocedure
het
is
rechtsgehalte van de wet, ziet de Hoge Raad
waarborg gelegen voor
een van de argumenten voor rechterlijke
als
wet-arrest
in Harmonisatie
elen. Overigens neemt de Hoge Raad
rechtsbegins
fundamentele
toetsing aan
voor
eigen rekening, maar schrijft het op conto van de
dit argument niet

literatuur.

Bovenstaande stelling kan niet worden bewezen door te wijzen op de
verschillende wetten die door de rechter in strijd met het recht zijn
geoordeeld.86 Toch wordt deze redenering wel eens gevolgd. Het feit dat
de rechter wetten in strijd met het recht heeft geoordeeld, zou bewijzen
dat de wetgever andere gezichtspunten kennelijk heeft laten prevaleren.
Men gaat dan ervan uit dat het oordeel van de rechter doorslaggevend is,
terwijl de wetgever anders over de overeenstemming met het recht kan
denken. Wel kan ten bewijze van bovenstaande stelling worden gewezen
op de gang van zaken met betrekking tot wetsvoorstellen.

Rechtmatigheid is een van de eisen die aan wetgeving kunnen worden
gesteld. In de nota's 'Recht in beweging'87 en 'Zicht op wetgeving'88
85 Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink, a.w. (noot 32), p. 245.
86 Bijvoorbeeld de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1949-1945 (CRvB 14 mei 1987,
AB 1987, 543, CRvB 9 januari 1992, AB 1992,344,345), de Wet invoering gelijke
uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen, houdende nadere wijziging van de AAW, de
WeduwenWAO en de ZW (CRvB 5 januari 1988, AB 1988, 252, 253, 254), de Algemene
en Wezenwet (CRvB 7 december 1988, AB 1989, 10), artikel 13, eerste lid aanhef en onder
artikel 36, tweede
1 Wet Werkloosheidsvoorziening (CRvB 10 mei 1989, RSV 1990, 230),
lid Boek 1 BW (HR 4 juni 1982, NJ 1983, 32), de Krankzinnigenwet (HR 1 juli 1983, NJ
15 juli 1988,
1984, 161), artikel 18, eerste lid Algemene wet inzake rijksbelastingen (HR
AB 1988, 531), artikel 1:5 tweede lid BW (HR 23 september 1988, NJ 1989, 740), artikel

lid, aanhef en onder b BW (HR 10 november 1989, NJ 1990, 450), Wet
administratieve rechtspraak belastingzaken (HR 30 september 1992, NJ 1994, 495), artikel
34, eerste lid onder b Vreemdelingenwet (ARRvS 14 december 1978, AB 1979, 177).
87 Kamerstukken II 1990/91, 21 829, nr. 2.
224, eerste
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, en in de toelichting bij aanwijzing 254 van

I

de

Aanwijzingen voor de

regelgeving worden daarnaast nog genoemd doeltreffendheid en doelmatigheid, subsidiariteitenevenredigheid, uitvoerbaarheidenhandhaafbaarheid,
onderlinge afstemming, eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid. Uit
het door de Algemene Rekenkamer vastgestelde rapport 'Wetgeving:
organisatie, proces en produkt' komt naar voren dat uit de memorie van
toelichting die de departementen bij de 36 onderzochte wetsvoorstellen
opstelden, in het algemeen een redelijke mate van aandacht voor deze eisen
blijkt.89
In de eerder genoemde aanwijzing 254 is bepaald dat alle voorstellen
van wet en alle ingrijpende nota's van wijzigingen op een wetsvoorstel v66r
de behandeling in de ministerraad ter toetsing worden voorgelegd aan de
Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie, dit 'wegens de primaire
verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie voor de toetsing van
wetgeving op rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit, met inbegrip van
de constitutionele, Europeesrechtelijke en internationaalrechtelijke toetsing
van wetgeving'. De Rekenkamer signaleert dat de toetsing aan de
kwaliteitseisen vaak impliciet blijft.x
In de fase van de voorbereiding van wetsvoorstellen die door de regering
zijn geinitieerd lijkt aldus een toetsing op verenigbaarheid met de Grondwet
en fundamentele rechtsbeginselen te zijn verzekerd:' De vraag rijst echter
ofdeze toetsing een ultiem karakter heeft. In 1988 signaleerde Konijnenbelt
dat de beleidstechnische wensen - het bereiken van gestelde doelen en de financiele wensen dominant zijn, in die zin dat bezwaren ontleend
aan de wetstechnische en juridische aspecten het daartegen moesten
afteggen.H

88 Kamerstukken II 1990/91, 22 008, nr. 2. In samenhang met de rechtmatigheid wordt nog
genoemd de verwerkelijking van rechtsbeginselen.
89 Kamerstukken II 1993/94, 23 710, nrs. 1-2, p. 5. 22, 30. Het onderzoek werd verricht in
de periode van eind 1991 tot medio 1993.
90 Deze opmerking betreft niet alleen de algehele wetgevingstoets, al wordt deze toets wel ter
illustratie aangehaald, Kamerstukken 11 1993/94, 23 710, nrs. 1-2, p. 5, 30.
91

92

Bezwaren tegen een wetsvoorstel vanuit het oogpunt van grondwettigheid of overeenstemming
met fundamentele rechtsbeginselen kunnen ook naar voren komen in de gevraagde adviezen
over het wetsvoorstel. Ook over een wetsvoorstel door een of meer leden bu de Tweede

Kamer of bij de verenigde vergadering aanhangig gemaakt kunnen dergelijke adviezen worden
ingewonnen.
Willem Konijnenbelt, Het parlement als wetgever, in: Gegeven de Grond,vet, Bundel ter
gelegenheid van het 25-jang bestaan van de Stafafdeling Constitutionele Zaken en Weigeving
van het Ministerie van Binnenlandse Zal:en, Kluwer, Deventer 1988, p. 136, zie ook Willem
Konijnenbelt, Na het Harmonisatiewetarrest, Open brief aan de Twee(ie Kamer der StatenGeneraal, NTB 1989, p. 183. Vgl. C.A.J.M. Kortmann, De rechter en de wet, RegelMaal
3(1988), p. 137.
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Bij de Raad van State93 komen deze aspecten ruimschoots aan bod.94
Niet alleen door Konijnenbelt wordt echter gesteld dat deze adviezen nogal
eens worden 'weggeschreven' .95 Opvallend is dat de Raad van State in
zijn advies over de concept-nota inzake rechterlijke toetsing zelf stelt dat
zijn adviezen over de grondwettigheid van wetsvoorstellen door regering
en Staten-Generaal bij herhaling zijn gevolgd.96
Wetsvoorstellen worden vooral beoordeeld door de desbetreffende vaste
kamer-commissie. Ieder kamerlid is lid van verschillende commissies.
Doorgaans houdt een kamerlid zich bezig met onderdelen van een of twee
beleidsterreinen. Deze fractiespecialisten drukken ook een duidelijk stempel
op het plenaire kamerdebat. Konijnenbelt constateerde als gevolg van deze
structuur dat de aandacht zich vooral opnieuw richt op het beleidsmatige
en het financitle aspect. Er is ook wel aandacht voor de andere aspecten,
eventueel naar aanleiding van opmerkingen van belanghebbenden die de
kamer hebben benaderd, maar de beleidsaspecten en de wens van de
meerderheid het kabinetsbeleid te steunen hebben de overhand, zo stelde
hij97

93 De Raad van State wordt op basis van artikel 73, eerste lid Gw gehoord over onder andere
voorstellen van wet (zie ook artikel 15 en 15a Wet op de Raad van State).
94 Dit komt ook naar voren in het eerder genoemde rapport van de Algemene Rekenkamer,
Kamerstukken II 1993/94, 23 710, nrs. 1-2, p. 22-23.
95 Willem Konijnenbelt, a.w. (noot 92), p. 136, R.M. van Male, Het toetsen van gebrekkige
wetgeving, de omvang van de rechterlijke taak, Bestuur 8(1989), p. 72, F.A.M. Stroink,
De plaals van de rechter in het staalsbestel, Enige beschouwingen over de positie van de

rechter ten oplichte van weigever en bestuur, toegespitst op het vraagstuk van de
constimtionele rechtspraak, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1990, p. 16. Vgl. T. Zwart,
Constitutionele toetsing: Ganzenbord of Russische roulette?, commentaar op P.B. Cliteur,
Constitutionele toetsing, Geschrift 74, Prof.Mr. B.M. Telderstichting, 's-Gravenhage 1991,
p. 219. Overigens blijktuit het eerder genoemde onderzoek van de Algemene Rekenkamer
dat in 63 % van de gevallen het wetsvoorstel werd gewijzigd conform de opmerkingen van
de Raad van State; Kamerstukken II 1993/94, 23 710, nrs. 1-2, p. 23.
96
97

Raad van State, a.w. (noot 1), p. 6. Dit is de ervaring sinds 1980, het jaar van de openbaarheid van de adviezen.
Willem Konijnenbelt, a.w. (noot 92), p. 137. J. van Schagen geeft een andere verklaring
voor de geringe aandacht voor de juridische kwaliteit: deze is immers al onder de loep
genomen in de fase van voorbereiding van het voorstel en door de Raad van State; De Tweede
Kamer der Staten-Gener(lai, Een staaisrechtetijke studie over haar organisatie en werkwijze,
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1994, p. 186. Het kabinetsstandpunt 'Voortvarend wetgeven'
moedigt dit zelfs aan: ' Het kabinet gaat ervan uit dat het wetgevingsrapport een toetsing
op hoofdlijnen betreft en dat doublures met reeds bestaande vormen van wetgevingstoetsing
(door het Ministerie van Justitie en door de Raad van State) worden vermeden'; Kamerstukken

II 1993/94, 23 462, nr. 1, p. 17.
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De vraag rijst of doorbreking van deze 'specialisme'-structuur tot het
gewenste resultaat leidt. Zo werd door Konijnenbelt wel de mogelijkheid
van een vaste commissie voor de wetgeving geopperd. Langs die weg zou
de aandacht van de Tweede Kamer voor juridische aspecten worden gegarandeerd.'8 Een garantie dat beleidsdoelstellingen of de wens het kabinetsbeleid te steunen niet uiteindelijk doorslaggevend zijn, is daarmee echter niet
gegeven. Overigens heeft de Kamer bij de vaststelling van het nieuwe
Reglement van Orde van de Tweede Kamer de instelling van een vaste
cornmissie voor de Wetgeving afgewezen. 99
Zit het probleem niet dieper, te diep om met een wijziging in de
structuur van behandeling door de Tweede Kamer op te lossen? De hantering
van de wet als beleidsinstrument leidt ertoe dat het beleidstechnische aspect
op de voorgrond staat. Bovendien heeft het parlementaire stelsel zich
ontwikkeld in monistische richting. Tussen kabinet en kamermeerderheid
bestaat een nauwe band als gevolg van de kabinetsformatie die plaatsvindt
op grondslag van akkoorden tussen fracties. Hetregeringsprogramma komt
(nagenoeg) overeen met het regeerakkoord.'00 Als gevolg van deze
ontwikkeling heeft de regering een toenemend overwicht op de totstandkoming van wetten. De regeringsfracties zijn - zo constateert Kortmann in het algemeen niet snel geneigd wetsvoorstellen van de regering te

wijzigen.

101

Tussen de Eerste Kamer en het kabinet bestaat een grotere afstand. Bij
de behandelingen van wetsvoorstellen wordt veel aandacht besteed aan de
juridische aspecten. Het recht van amendement ontbreekt echter. Dat
geconstateerde gebreken niet altijd leiden tot verwerping van het wetsvoorstel, is wel gebleken bij de totstandkoming van de Harmonisatiewet'02.
Hoewel zoals gezegd de Eerste Kamer op een zekere afstand van het kabinet
staat, speelt ook daar wel eens de wens de regering in het zadel te
houden.103 Ook het financitle aspect speelt een rol.104 Toch poogt de

Willem Konijnenbelt, a.w. (noot 92), p. 140.
99 Kamerstukken II 1991/92, 22 590, nr. 3, p. 8.
100 C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 136-137, 281.
101 C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 303.
102 Zie bijvoorbeeld ook de wet van 28 april 1988, Stb. 215 waarvan het gevolg was dat de
kosten voor het instellen van beroep in cassatie hoger waren indien een gerechtshof een
mondelinge uitspraak had gedaan dan wanneer een schriftelijke uitspraak was gegeven. In
de Eerste Kamer was gesignaleerd dat dit onderscheid niet redelijk leek. Zie hierover HR
30 september 1992, NJ 1994, 495.
103 Verschillendemalenheeft hetkabinetde vertrouwenskwestieook inde Eerste Kamergesteld.
98

C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 284.
104 M. Agerbeek, De harmonisatiewet: een misrekening van de politiek, HBO-Jouniaal september

1988, interview met A.C. Grol-Overling, p. 8.
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Eerste Kamer wel eens wijzigingen af te dwingen. Ze stelt dan niet bereid
te zijn het wetsvoorstel te aanvaarden indien door de regering niet aan haar
bezwaren wordt tegemoet gekomen door een novelle in te dienen.

Geconcludeerd kan worden dat ook de wetgever overtuigd is van zijn
gebondenheid aan het recht. Rechtmatigheid is een van de eisen die aan
wetgeving worden gesteld. Aan deze eis wordt in de verschillende fasen
van het wetgevingsproces ill meer of mindere mate ook aandacht besteed.
Het juridische aspect wordt echter wel eens afgewogen tegen andere
belangen.105 Zelfs de kabinetsnota 'Zicht op wetgeving' meldt dat in het
krachtenspel bij het totstandbrengen van de wet politieke en beleidsmatige
overwegingen soms prevaleren boven juridische.'06 In die zin kan worden
gesteld dat in het wetgevingsproces niet altijd een waarborg is gelegen voor

het rechtsgehalte van de wet.
4.5.3

De wetgever kan niet alles overzien

Zelfs wanneer een wetsvoorstel in alle fasen van de wetgevingsprocedure
(doorgaans de ambtelijke voorbereiding, de controle door de bewindslieden,
de advisering door de Raad van State, de behandeling door de Tweede en
Eerste Kamer) wordt beoordeeld op verenigbaarheid met de Grondwet en
fundamentele rechtsbeginselen, dan nog is die verenigbaarheid niet

gewaarborgd.
Het menselijk voorstellingsvermogen is niet onbeperkt. Er bestaat een
kans dat niet iedere vraag die inzake de verenigbaarheid met de Grondwet
en fundamentele rechtsbeginselen kan worden gesteld, aan de orde komt.
Bovendien is het onmogelijk alle omstandigheden van de gevallen die naar
de bedoeling onder de werkingssfeer van de wet vallen, te overzien, terwijl
juist daarin de strijd kan zijn gelegen (vgl. § 3.3.9, onder I sub 2). Zo kan

105 Vgl. R.M. van Male, a.w. (noot 95), p. 72 en Geen wetgeving zonder motivering, in: Recht
doen doorwetgeving, opstellen over wergevingsvraagstukken aangeboden aan mr. E.H.M.
Hirsch Ballin door de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde van defaculteit
der rechtsgeleerdheid van de Kathoheke Universiteit Brabant, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle
1990, p. 287-288.

II 1990/91, 22 008, nr. 2, p. 24. In zijn advies over de concept-nota durfde
de Hoge Raad de stelling aan dat voordat de wet tot stand gekomen is, dikwijls beleidsoverwegingen prevaleren, a.w. (noot 83), p. 259. Vgl. Boukema ruim twintig jaar geleden in
voorzichtige bewoordingen: 'Is het zo ongerijmd, te veronderstellen dat de politieke intensiteit
waarmee een beleid wordt nagestreefd, invloed uitoefent op de nauwgezetheid waarmee
de grondwettigheid van de regeling wordt bekeken?', Handelingen I 1974/75, p. 623.

106 Kamerstukken
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bij de toepassing van de wet in een concreet geval blijken dat er een
grondrecht in het geding is of dat de consequenties scherper zijn dan de
wetgever zich had voorgesteld.107
Volgens Ddlle wordt invoering van rechterlijke toetsing van de wet aan
de Grondwet hierdoor niet gerechtvaardigd :08 Allereerst voert hij aan
dat het buiten toepassing laten vaak materieel tot een onverbindendverklaring
van de betreffende bepaling zou leiden en dus materieel tot toetsing van
de wet. De verhouding van de begrippen buiten toepassing laten, onverbindend verklaren en toetsen komt in § 4.6.6 aan de orde. Ten aanzien van
zijn constatering dat het gaat om toetsing van de wet kan slechts worden
opgemerkt dat we het daar ook over hebben. Vervolgens voert hij onder
verwijzing naar de opmars van hardheidsclausules aan dat wetten zelf vaak
mogelijkheden tot bevredigende oplossingen bieden. Daargelaten of er in
1989 werkelijk sprake was van een opmars van hardheidsclausules - de
Aanwijzingen voor de regelgeving doen anders vermoedeniog -, doet
zijn stelling geen afbreuk aan het hierboven gestelde met betrekking tot
de mogelijk onvolledige toetsing van een afgeronde normstelling. 110
Inmiddels mag, mede gezien hetgeen in § 4.5.2 is opgemerkt, zijn
gebleken dat het in § 3.3.9 onder III sub 9 aangevoerde argument dat in
de wetgevingsprocedure voldoende waarborgen aanwezig zijn voor de
grondwettigheid van een wetsvoorstel, niet opgaat.
4.5.4

Ontwikkelingen na totstandkoming van de wet

Niet uitgesloten is dat pas door feitelijke ontwikkelingen na de totstandkoming van de wet de vraag naar de verenigbaarheid met een bepaalde
grondwetsbepaling of bepaald fundamenteel rechtsbeginsel opkomt.
Bovendien laat de vraag of de wet verenigbaar is met de Grondwet en
fundamentele rechtsbeginselen zich ook niet voor eens en voor altijd beantwoorden. Een ontwikkeling kan aanleiding geven tot een andere
interpretatie van de toetsingsmaatstaf. Ook de confrontatie kan onder invloed
van de ontwikkeling swan.

107 Zie ook A.K. Koekkoek, Willem Konijnenbelt, a.w. (noot 23), p. 13 en C.A.J.M. Kortmann,
De Grondwetsherzieningen 1983 en 1987, tweede druk, Kluwer, Deventer 1987, p. 34 en

a.w. (noot 6), p. 342.

108 A. H.M. D6lle, indez. en J.W.M. Engels, Constitutionele rechtspraak, Wolters-Noordhoff,

Groningen 1989, p. 73.

109 Zie aanwijzing 131.
110 Verder stelt hij nog dat ook de uitvoering van wetten zich blijkens de jurisprudentie niet
kan onttrekken aan administratiefrechtelijke normen.
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De Centrale Raad van Beroep heeft bijvoorbeeld in zijn uitspraak van
7 december 1988, AB 1989, 10 opgemerkt dat ook wanneer ervan wordt
uitgegaan dat de in de Algemene Weduwen- en Wezenwet vervatte
beperking tot weduwen - waar het gaat om aan die wet te ontlenen
aansprakenna het overlijden van een van de echtelieden-gerechtvaardigd
was, dit reeds zeer geruime tijd niet meer het geval is in verband met de
inmiddels opgetreden veranderingen in de maatschappelijke omstandigheden.
De Raad haalde het begin aan van de memorie van toelichting bij initiatiefvoorstel van wet, Kamerstukken II 1987/88, 20 751, vanwege het daarin
gegeven overzicht van de momenten waarop vanuit de regering duidelijk
is gesignaleerd dat zich knelpunten voordoen.
In de zaak Marckx 111 stelde het Europese Hof voor de rechten van
de mens dat het EVRM geinterpreteerd moet worden in het licht van de
huidige omstandigheden. De opvattingen over de vraag of het gerechtvaardigd is aan het onderscheid tussen wettige en natuurlijke kinderen
belangrijke rechtsgevolgen te verbinden, waren gewijzigd. Het Hof wees
op de rechtsontwikkeling in de grote meerderheid van de lidstaten van de
Raad van Europa, op de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat
de Belgische regering op 15 februari 1987 aan de Senaat had aangeboden
112
en op de overtuiging van juristen en de publieke opinie.

Dezelfde ontwikkeling heeft de Hoge Raad in zijn beschikking van 18
januari 1980, NJ 1980, 463 een rol laten spelen bij de uitleg van artikel
959 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Verzoekster had de Kantonrechter te Nijmegen verzocht haar te
benoemen als voogdes over het natuurlijk kind van haar overleden zuster.
Haar verzoek werd afgewezen. De Stichting voor Jeugd en Gezin te
Nijmegen werd benoemd tot voogdes. De Rechtbank te Arnhem verklaarde
verzoekster niet ontvankelijk in haar hoger beroep. Het cassatiemiddel richtte
zich tegen de beslissing van de Rechtbank dat verzoekster niet kon worden
beschouwd als een bloedverwante van het betrokken kind in de zin van
artikel 959 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, daar dit kind geen
andere bloedverwant had dan haar natuurlijke moeder.

111 Arrest van 13 juni 1979, NJ 1980, 462, Series A, Vol. 31, p. 14-20.
112 Een ander voorbeeld biedt de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 13 november
1986, AB 1987, 456. Daarin overwoog de Raad dat bij de invulling van met name normen
van ongeschreven recht als toetsingsmaatstaf de heersende rechtsovertuiging en de daarin

optredende ontwikkelingen in de afweging moeten worden betrokken. Er is sprake van een
ontwikkeling die ertoe zal leiden dat een aanspraak op bepaaide voor gehuwden getroffen
voorzieningen niet aan elke andere samenlevingsvorm meer mag worden onthouden.
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De Hoge Raad overwoog:
'Hoewel moet worden aangenomen, dat bij de totstandkoming van art. 959 alleen
gedacht is aan hoger beroep van beschikkingen van de Ktr. als bedoeld in art.
958 (benoeming van een voogd of toeziend voogd over een wettig kind), is
er noch in de woorden, noch in de strekking van art. 959 een grond te vinden
- en dat te minder in het licht van het hierna volgende - om het niet mede
toepasselijk te achten, indien het betrokken kind een natuurlijk kind is.'

Vervolgens moest de vraag wordenbeantwoord ofde zustervan de moeder
van een natuurlijk kind voor de toepassing van artikel 959 als bloedverwant
dient te worden beschouwd.
De Hoge Raad wees op de gewijzigde opvattingen over de vraag of
het gerechtvaardigd is aan het onderscheid tussen wettige en natuurlijke
kinderen belangrijke rechtsgevolgen te verbinden, welke ontwikkeling
uitdrukking heeft gevonden in de uitspraak van het Europese Hof voor de
rechten van de mens van 13 juni 1979, NJ 1980, 462, gewezen in de zaak
Marckx met betrekking tot de uitleg van artikel 8 in verband met artikel
14 EVRM. Welke betekenis hieraan moet worden toegekend bij de bepaling
en de uitleg van het bestaande Nederlandse recht, zal voor ieder voorschrift
waarin het onderscheid speelt afzonderlijk moeten worden nagegaan, ook
wat betreft de vraag voor welke rechtsfeiten die ontwikkeling in verband
deeisen van rechtszekerheid reeds een rol mag spelen, aldus deHoge Raad.
Voor de onderhavige vraag 'staan de eisen van rechtszekerheid er niet aan
in de weg om ook voor lopende procedures reeds thans als geldend
Nederlands recht aan te nemen dat op dit punt geen onderscheid tussen
113
wettige en natuurlijke kinderen mag worden gemaakt'.

Indien, zoals in de aangehaalde beschikking, ontwikkelingen al worden
meegenomen bij de interpretatie van de wet, verliest het argument van de
aan ontwikkelingen onderhevige interpretatie van en confrontatie met de
Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen aan kracht. Er zal echter lang
niet altijd voldoende ruimte bestaan voor het meenemen van de betreffende

113 P. van Dijk merkt deze beschikking aan als een duidelijk voorbeeld van verdragsconforme
interpretatie; De houding van de Hoge Raad jegens de verdragen inzake de rechten van de
mens, in: De pla(Its van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel, De verandering in de
rol van de Hoge Raad als rechtsvonner, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1988, p. 189.
Bedacht moet echter worden dat de interpretatie van de wet wel in overeenstemming met
het verdrag is, maar dat de wet niet wordt uitgelegd in het licht van het verdrag (vgl. § 4.6,9
over de grondwets- en beginselconforme interpretatie). De wet wordt immers uitgelegd in
het licht van de gewijzigde opvattingen.
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ontwikkelingen. In zijn Homohuwelijk-arrestl 14 bijvoorbeeld overwoog
de Hoge Raad dat:
'ook indien latere maatschappelijk ontwikkelingen steun zouden geven aan de
opvatting dat het niet openstaan van de mogelijkheid van een wettelijk huwelijk
tussen twee vrouwen of twee mannen niet langer gerechtvaardigd is, (...) dit
niet een van de onmiskenbare strekking van de wet afwijkende wetsuitlegging
[zou] wettigen, te meer niet nu het hier gaat om een onderwerp dat de openbare
orde raakt en waarbij de rechtszekerheid een belangrijke rol speelt'.

Een tweede kanttekening betreft de rechtsvormende taak van de rechter.
De aan ontwikkelingen onderhevige interpretatie en confrontatie levert pas
een argument op voor invoering van het toetsingsrecht wanneer de rechter
de grenzen van zijn rechtsvormende taak niet overschrijdt (zie hierover
§ 4.7). Zo rijst bijvoorbeeld de vraag hoe de rechter kan bepalen dat de
opvattingen zijn gewijzigd. Een aanwijzing hiervoor kan zijn gelegen in
het in voorbereiding zijn van een wetswijziginglis of in wetgeving op
andere gebieden waaruit de gewijzigde opvatting blijkt. 116

In dit verband moet nog gewezen worden op de invloed vanuit de interen supranationale rechtssfeer op de interpretatie van de nationale grondrechten. Deze invloed neemt steeds in betekenis toe. Ontwikkelingen in de
interpretatie door de Europese Commissie voor de rechten van de mens,
het Europees Hof voor de rechten van de mens, het Comitt voor de rechten
van de mens van de Verenigde Naties en het Hof van Justitie kunnen ertoe
leiden dat ook de uitleg gegeven aan de nationale grondrechten verandert. 117

4.5.5

Tussenbalans

Is het wenselijk dat de rechter zich zal kunnen buigen over precies dezelfde
vraag als die door de wetgever in het wetgevingsproces is beantwoord?
Het democratiebeginsel noopt tot een ontkennend antwoord. In het
interpreteren van de Grondwet en het vaststellen van de eisen die uit
fundamentele rechtsbeginselen voortvloeien, ligt een rechtsvormend element
besloten (vgl. § 3.2.19 onder II sub 5, § 3.3.9 onder III sub 7). Dit maakt
114 HR 19 oktober 1990, NJ 1992, 129.
115 Anderzijds kan dit juist een factor zijn voor een terughoudende opstelling van de rechter.
116 Bijvoorbeeld CRvB 10 oktober 1985, TAR 1985, 248.
117 Vgl. Hoge Raad en de procureur-generaal J. Remmelink, a.w. (noot 32), p. 247. C.A.J.M.
Kortmann, Grondwetsinterpretatie, RM Themis 8(1994), p. 368.
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de rechter niet ongeschikt om de toetsing te verrichten, maar het primaat
komt toe aan de democratisch gelegitimeerde wetgever. En waarom zou
de rechter de vraag of de wet verenigbaar is met de betreffende grondwetsbepaling of het betreffende fundamentele rechtsbeginsel beter beantwoorden
dan de wetgever? Aangevoerd is wel dat juist bij de wetgever de meeste
waarborgen te vinden zijn voor een deugdelijke interpretatie van de
Grondwet gelet op de verschillende stadia die een wetsvoorstel heeft te
doorlopen, het kunnen overzien van het geheel van wet en Grondwet en
dit voor een belangrijk deel in het volle licht van de publiciteit (zie §3.2.19
onder II sub 3). Het rechterlijk oordeel, zo wordt daaraan dan toegevoegd,
komt neer op een oordeel van een beperkt aantal personen na een onderzoek
van weinig uren en in geheime beraadslaging. Dat de rechter zijn oordeel
in zijn uitspraak zou moeten motiveren wordt dan voor het gemak maar
vergeten. Eveneens wordt uit het oog verloren dat de rechterlijke toetsing
zou volgen op de toetsing die door de wetgever is verricht, wat ertoe leidt
dat de rechter zou kunnen beschikken over hetgeen in het wetgevingsproces
naar voren is gebracht. Dit gegeven heeft juist weer tot het argument geleid
dat de rechter hetgeen door de minderheid naar voren is gebracht opnieuw
zou kunnen doen gelden (zie § 3.2.19 onder II sub 4). Ook is in dit kader
wel aangevoerd dat de organen die de Wet tot stand brengen, dezelfde zijn
als de organen die de Grondwet geven (§ 3.3.9 onder III sub 8)118
Wijzen op het gevaar dat de wetgever de grondwetsbepalingen en de
fundamentele rechtsbeginselen naar zich toe interpreteert (vgl. § 3.2.1 9
onder I sub 6), anders gezegd, dat de interpretatie wordt bepaald door de
behoefte van het politieke moment, geeft slechts blijk van wantrouwen in
het oordeel van de wetgever. Ook het wijzen op het gevaar dat de wetgever
het met zijn gebondenheid aan de grondwet en fundamentele rechtsbeginselen
niet zo nauw neemt, geeft blijk van wantrouwen in de wetgever. Op
voorhand is daar geen reden toe, zeker niet gezien het feit dat de wetgever
een samengestelde macht is uit regering, Tweede Kamer en Eerste Kamer
en over wetsvoorstellen de Raad van State wordt gehoord. Anders ligt het
wanneer het kan worden aangetoond. Het feit dat de rechter al verschillende
wetten in strijd met het (internationale) recht heeft geoordeeld, is hiervoor
echter geen bewijs. De wetgever kan immers met de rechter van mening
verschillen overde vraag naar de verenigbaarheid met het recht. Hierboven
is gebleken dat ondanks alle waarborgen in het wetgevingsproces politieke
en beleidsmatige motieven soms prevaleren boven juridische. Het valt te
betwijfelen of verbeteringen in het wetgevingsproces hierin verandering

118 Vgl. A.H.M. Ddlle, a.w. (noot 108), p. 73.
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brengt. Zolang de wetgever op deze manier te werk gaat, is er reden tot
invoering van het toetsingsrecht over te gaan. De wetgever heeft het dus
in eigen hand de behoefte aan het toetsingsrecht die vanuit deze optiek
ontstaat, te doen luwen.
Voor invoering van het toetsingsrecht pleit eveneens dat de wetgever
niet alles kan over- en voorzien en daardoor gewoonweg niet in staat is
de verenigbaarheid te waarborgen en dat de vraag naar de verenigbaarheid
van de wet met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen zich niet
voor eens en altijd laat beantwoorden. Het bij de (voorbereiding van de)
algehele grondwetsherziening wel aangevoerde argument tegen toetsing
van de wet aan klassieke grondrechten, dat er geen leemte bestond (zie
§ 3.3.9 onder II sub 7), kan gezien het bovenstaande niet worden onderschreven.

In Nederland is de wetgever niet ongebonden. Wetten moeten onder andere
in overeenstemming zijn met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen.
Een beoordeling in het wetgevingsproces op verenigbaarheid met de
Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen kan de rechtsstatelijke kwaliteit
van wetgeving niet afdoende garanderen. De beoordeling draagt immers
niet altijd een ultiem karakter (waarin overigens verandering kan komen),
vragen kunnen zijn blijven liggen of pas door feitelijke ontwikkelingen na
de totstandkoming van de wet rijzen en de vraag naar de verenigbaarheid
laat zich niet voor eens altijd beantwoorden. Een aanvullende toetsing door
de rechter ligt dan in de rede. Invoering van het toetsingsrecht mag echter
niet uitmonden in het binnenhalen van de rechtersstaat. In § 4.7 wordt
ingegaan op rechtsvorming door de onafhankelijke rechter. Bekeken wordt
van welke technieken de rechter zich kan bedienen zowel bij de toetsing
zelf als bij het sanctioneren van een geconstateerde strijd zonder de grenzen
van zijn rechtsvormende taak te overschrijden.
Alvorens hiertoe over te gaan wordt in § 4.6 bekeken in hoeverre het
toetsingsrecht aansluit bij de reeds bestaande bevoegdheden van de rechter.
In dat kader wordt ook nagegaan of aan de reeds bestaande bevoegdheden
van de rechter argumenten kunnen worden ontleend voor invoering van
het toetsingsrecht. Deze zouden van andere aard zijn dan de hierboven
aangevoerde argumenten. Invoering van het toetsingsrecht als consequentie
van reeds bestaande bevoegdheden dient slechts een theoretisch belang.
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4.6

Aansluiting

4.6.1

Algemeen

bij

andere bevoegdheden

De bevoegdheid de wet te toetsen aan de Grondwet en fundamentele
rechtsbeginselen zou goed aansluiten bij de bevoegdheden die de rechter
reeds heeft. Zo kan de rechter lagere wetgeving aan de Grondwet en
fundamentele rechtsbeginselen en wetgeving aan de een ieder verbindende
bepalingen van verdragen en aan het EG-recht toetsen. Tevens kan hij de
wet grondwets- en beginselconform interpreteren. Ook kan hij bepalen dat
swikte toepassing van de wet zozeer indruist tegen fundamentele rechtsbeginselen dat zij achterwege moet blijven. Alvorens hierop verder in te gaan,
worden enkele beschouwingen gewijd aan het begrip toetsen en de context
waarinhet wordtgebruikt, de uiteenzetting bij Kelsen, de normenhierarchie
in het Nederlandse recht, de bevoegdheid van de rechter lagere algemeen
verbindende voorschriften te toetsen op verenigbaarheid met hogere
algemeen verbindende voorschriften en fundamentele rechtsbeginselen en
de typering van die toetsing.
4.6.2

Toetsen

Toetsen, zo is al vermeld in hoofdstuk 1, is onderzoeken. Het woord wordt
wel gebruikt in de context van het recht betrekken op de feiten. In die
context moet het worden geplaatst wanneer wordt'getoetst' of hetgeen zich
aandient als wet, een wet is. De criteria aan de hand waarvan wordt bepaald
of er sprake is van een wet, zijn in de Grondwet te vinden (zie § 2.3.5).
Het wordt vaker gebruikt in de context van lagere rechtsnormen onderzoeken
op verenigbaarheid met hogere rechtsnormen of, meer specifiek, lagere
algemeen verbindende voorschriften onderzoeken op verenigbaarheid met
hogere algemeen verbindende voorschriften. In die context moet het worden
geplaatst wanneer de wet wordt 'getoetst' aan de Grondwet en fundamentele
119
rechtsbeginselen.
Hoewel het woord 'toetsen' dus niets meer betekent dan onderzoeken,
wordt het vaak direct geassocieerd met bepaalde vraagstukken, zoals bij
Prakke met 'de beoordeling - door wie dan ook- van de verbindendheid

119 Voor wat betreft toetsing van de wet, niet zijnde een wet in materiele zin, of wat betreft
toetsing van de wet aan de fundamentele rechtsbeginselen is plaatsing uiteraard slechts
mogelijk in de context van lagere rechtsnormen onderzoeken op verenigbaarheid met hogere
rechtsnormen.
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welke dan ook'120 Volgens Prakke behandelt Kelsen
van rechtsnormen
in zijn Allgemeine Staatslehre dit vraagstuk in volle omvang. Kelsen stelt
de vraag 'wer die Normgemallheit oder Normwidrigkeit der zu vollziehenden
121
Norm zu prOfen und zu entscheiden hat'. Rechterlijke toetsing van de
wet aan de Grondwet kan zeker in dit probleemgebied worden geplaatst
maar moet daartoe niet worden beperkt. Immers, ook wanneer een
toepassing door de rechter van de wet niet aan de orde is, kan er plaats
zijn voor een toetsing van de wet aan de Grondwet. Te denken valt
bijvoorbeeld aan een rechtstreeks beroep tegen de wet - in het positieve
recht een actie ex artikel 6:162 BW wegens onrechtmatige wetgeving of een preventieve toetsing van de wet. Rechterlijke toetsing van de wet
aan de Grondwet kan dan ook beter worden geplaatst in de beoordeling
door de rechter van lagere algemeen verbindende voorschriften op
122
verenigbaarheid met hogere algemeen verbindende voorschriften.
Alvorens dit gebied zoals vormgegeven in het positieve recht nader te
verkennen, verdient het betoog van Kelsen enige aandacht. Terecht stelde
Prakke dat juist doordat Kelsen geen bijzonder verband legt tussen rechter
en toetsing, maar meer in het algemeen spreekt van 'Vollzugsorgan',
waaronder ook de burger valt, ertoe dwingt rekenschap te geven 'van de
mate waarin en de wijze waarop het eigen positieve recht specifieke
-

oplossingen geeft enerzijds, en op bepaalde veronderstellingen is opgebouwd
anderzijds'.123

4.6.3

Toetsing als vraagstuk bij Kelsen

Het probleem, zo stelde Kelsen, heeft betrekking op alle normtoepassers,
waaronder de burger die de norm toepast door zich eraan te houden, en
op alle normen, zowel de individuele als de algemene, waaronder
'Verfassung, Gesetz, Verordnung, Verwaltungsakt und richterliches Urteil,
generelles und individuelles Rechtsgeschaft: Bij de 'Vollziehung' van al
deze normen rijst de vraag naar de toetsing. 124 Wie beslist of de norm

120 L. Prakke, a.w. (noot 62), p. 73. J.R. Stellinga associeert het woord toetsen met het
onderzoeken door de rechter van 'het door hem toe te passen recht op zijn rechtsgeldigheid';

Grondtrekken van het Nederlands staatsrecht, Algemeen gedeette, en bevoegdheden en
verplichtingen der overheidsorganen, W.E.1. Tjeenk Willink, Zwolle 1953, p. 201.
121 H. Kelsen, Allgemeine Staaislehre, Dr. Max Gehlen, Bad Homburg V.D. Hdhe, Berlin/
Zurich 1966, p. 287.
122 Ervan uitgaande dat de wet, zoals doorgaans het geval is, een wet in materiele zin is.

123 L. Prakke, a.w. (noot 62), p. 76.
124 H. Kelsen, a.w. (noot 121), p. 288.
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rechtmatig - dit wil zeggen in overeenstemming met hogere normen is en dus 'zu vollziehen' is? Kelsen achtte twee antwoorden mogelijk: degene
die de norm 'zu vollziehen' heeft, of een andere instantie, in het bijzonder
degene die de norm heeft vastgesteld. De vraag kan evenwel slechts op
grond van het positieve recht beslist worden. Wanneer geen uitdrukkelijke
bepaling voorhanden is, dan kan de theorie - zo stelde Kelsen - na
'unvoreingenommen und nach rein positivistischen Prinzipien' onderzoek
tot geen ander resultaat komen dan 'daB derjenige, der die Norm zu
vollziehen hat, auch zu prufen und zu entscheiden hat, ob eine rechtmaBige
und daher zu vollziehende Norm vorliegt oder nicht'. Het argument dat
dan 'jede geordnete Staatsfunktion' onmogelijk is, is een rechtspolitiek,
geen rechtstheoretisch argument. Het heeft geen consequenties voor de
rechtswetenschap, eventueel wel voor de wetgeving die anders kan
bepalen. 125

Wordt de norm niet rechtmatig geoordeeld, dan betekent dat dat de norm
in het concrete geval niet toegepast, opgevolgd hoeft te worden. Daarbij
maakt het geen verschil of het om een algemene of individuele norm, of
het om een "'Organ" im engeren Sinne' of om een 'Organ im weiteren
Sinne, also auch um einen bloBen "Untertan"' gaat. Wanneer in het positieve
recht is bepaald dat de 'Normvollzieher' wegens niet nakomen van de norm
voor een ander orgaan ter verantwoording kan worden geroepen, dan is
daarmee bepaald dat niet de 'Normvollzieher' maar een ander beslist over
126
de vraag of de norm rechtmatig is.
Als hoofdregel zag Kelsen dus het 'unbeschranktes Prufungs- und
Entscheidungsrecht des Normvollziehers mangels anderer positivrechtlicher
Bestimmung'. Het positieve recht kan de 'endgultige Entscheidung' aan
een ander orgaan overdragen. Dit behandelde hij onder het kopje: 'BloB
vorlhufige (erstinstanzliche) Prufung und Entscheidung durch den Normvollzieher'. Als voorbeeld van een dergelijk begrensd 'Prufings- und

Entscheidungsrecht' gaf hij de rechterlijke bevoegdheid 'Verordnungen
auf ihre Gesetz- und VerfassungsmaBigkeit' te toetsen. De hogere
rechterlijke instantie kan de verordening rechtmatig achten en het eerste
127
rechterlijke oordeel dat strijd aanwezig is opheffen.
Het onderscheid tussen het Pruhingsrecht en het Entscheidungsrecht
komt duidelijk naar voren bij de behandeling van 'Prufungs- aber kein
Entscheidungsrecht des Normvollziehers'. Wanneer het positieve recht

125 H. Kelsen, a.w. (noot 121), p. 289.
126 H. Kelsen, a.w. (noot 121), p. 290.
127 H. Kelsen, a.w. (noot 121), p. 291.
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bepaalt dat de rechtmatigheid niet ter beslissing staat van het tot 'Vollziehung' geroepen orgaan of de eraan gebonden burger, doen zich twee
mogelijkheden voor. Indien de norm niet opgevolgd wordt omdat deze in
strijd met het recht wordt geacht en het orgaan waaraan de beslissing is
opgedragen deze mening deelt, is er geen ongehoorzaamheid. Daarvan is
wel sprake wanneer beslist wordt dat de norm rechtmatig is. Het orgaan,
de onderdaan laat het opvolgen van de norm dus op eigen risico na.
Onttrokken is niet de bevoegdheid de norm op rechtmatigheid te 'prufen'
De 'Entscheidung' erover is ontnomen.128 De mogelijkheid van een 'Beschranktes Prufings- und kein Entscheidungsrecht des Normvollziehers'
komt later in Kelsens betoog aan de orde.
In het positieve recht, zo stelde Kelsen, is het in de regel de rechter
uitdrukkelijk verboden de grondwettigheid van behoorlijk bekendgemaakte
wetten te 'prufen' en te 'entscheiden'. Indien een burger zich niet aan de
wet houdt omdat hij deze in strijd met de Grondwet oordeelt, dan volgt
veroordeling door de rechter omdat deze zich op grond van het positieve
recht niet mag inlaten met de vraag naar de grondwettigheid van de wet.
Hoewel een dergelijke bepaling voor wat betreft bestuursorganen ontbreekt
in de grondwetten, neemt men aan - 'auf einem SchluB a majori ad minus
gestutzt' - dat ook bestuursorganen dit 'Prufungs- und Entscheidungsrecht'
missen. En ook de wetgever die nalaat dit de bestuursorganen te verbieden,
- veronderstelling
gaat klaarblijkelijk van de - naar zijn mening verkeerde
uit dat het van zel f spreekt.129

Kelsen ontwikkelde dus 'nach den Prinzipien der reinen Rechtstheorie'
de regel dat iedere normtoepasser, inclusief de burger, de toe te passen
norm op rechtmatigheid mag 'prufen'en 'entscheiden'. Het positieve recht
kan anders bepalen. Intussen erkende Kelsen dat indien een andere theorie,
'die Theorie der Selbstlegitimation des obrigkeitlichen Aktes', geaccepteerd
wordt, deze haar invloed op de wetgever niet zal missen. Deze laat dan
een beperking van het 'Prufungsrecht' na, in de veronderstelling dat het
slechts bestaat wanneer hetuitdrukkelijk is verleend. Dit leidtbij interpreta-

128 H. Kelsen, a. w. (noot 121), p. 291-292. S. Zwemstra hanteert het onderscheid tussen prufen
en entscheiden in de zin van beoordelen en het geven van rechtsgevolg daaraan, in de zin
van de toetsing zelf en de gevolgen van de toetsing; Bescherming van uitingsrechten door

administratieve rechters, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992, p. 12. In die zin wellicht
ook I.G. Brouwer, Verdragsrecht in Nederiand, Een sludie naar de verhouding tussen
internationaal en nationaal recht in een historisch perspectieL W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle
1992, p. 7 noot 19. Uit het hierboven staande mag blijken dat het door Kelsen gemaakte
onderscheid tussen prufen en entscheiden niet gelijk mag worden gesteld met het onderscheid
tussen toetsen en het verbinden van consequenties aan een eenmaal vastgestelde strijd.

129 H. Kelsen, a.w. (noot 121), p. 292.
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tie tot bedenkelijke consequenties, omdat de bedoeling van de wetgever
moeilijk blijkt, vooral wanneer dezelfde wetgever soms toch een uitdrukkelijke beperking van het 'PrOfungsrecht' nodig acht. 130
4.6.4

Normenhierarchie

Er bestaat een hierarchie van algemeen verbindende voorschriften. n'De
Grondwet is ten opzichte van de andere nationale regelingen de hogere
regeling omdat deze de grondslagen van het staatsbestel regelt (zie § 4.3) .
De Grondwet bevat geen uitdrukkelijke bepaling omtrent de hierarchische
relatie tussen de andere nationale regelingen. De hiBrarchie vloeit voort
uit de opbouw van het staatsbestel.132 Uit de tekst van de Grondwet valt
dan ook wel het een en ander af te leiden. Zo kan het hogere karakter van
de wet ten opzichte van de algemene maatregel van bestuur, de ministeriele
regeling en provinciale en gemeentelijke verordeningen wel worden afgeleid
uit de artikelen 89 en 127.133
In plaats van de term hierarchie wordt ook wel de term rangorde
gebruikt. 134 Somer stelde dat rangorde een gevolg is van hiibrarchie tussen
de wetgevende organen en van bijzondere vormvoorschriften.135 Op dit
uitgangspunt valt wel het een en ander af te dingen. In welke zin kan worden
gesproken van een hierarchie tussen de wetgevende organen? Zo bestaat
er geen hierarchie tussen de centrale en gedecentraliseerde ambten. 136
En wat indien in een wet de bepaling zou worden opgenomen dat deze
slechts kan worden gewijzigd met een gekwalificeerde meerderheid? Het
standpunt van Somer leidt ertoe dat daaraan dan de conclusie moet worden
verbonden dat die wet een hogere status heeft dan andere wetten.
Een enkele beschouwing moet in dit verband nog worden gewijd aan
het opnemen in een wet dat daarvan slechts onder bepaalde voorwaarden
130 H. Kelsen, a.w. (noot 121), p. 295-296.
131 Voor een schematische weergave van deze hitrarchie: zie C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot
6), p. 329. Het schema is overigens niet compleet. Zo ontbreken daarin bijvoorbeeld het
EG-recht en het internationale recht alsmede de rijkswet en de algemene maatregel van
rijksbestuur.
132 Vgl. Van der Pot, Donner, a.w. (noot 15), p. 507.
133 Zie ook P.J.J. van Buuren, Onrechimatige wetgeving, Preadvies Nederlandse JuristenVereniging, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1987, p. 16.
134 Hoewel de term 'voorrang' doorgaans wordt gebruikt in het kader van de vraag welke norm
op een concreet geval moet worden toegepast, wordtook deze term weI in dit kader gebruikt.
De voorrang van de Grondwet betekent dan dat andere normen in overeenstemming met
de Grondwet moeten zijn. Vgl. noot 156 over 'de voorrang van het gemeenschapsrecht'.
135 J.C. Somer, a.w. (noot 49), p. 56.
136 C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 68, 438-439.
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zoals in artikel
en gemotiveerd mag worden afgeweken door een andere wet,
113 Provinciewet en artikel 115 Gemeentewet. Hiermee hebben de
Provinciewet en de Gemeentewet geen hogere status gekregen dan andere
wetten.137 Deze kunnen zichzelf niet verheffen boven andere wetten. Met
tot stand komen
het opnemen van een dergelijke bepaling kan geen binding
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De hitrarchie tussen de nationale regelingen vloeit, zoals gezegd, voort
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kunnen in verschillende bepalingen worden
139 Aanwijzingen voor het bestaan van deze hierarchie
gevonden, zoals bijvoorbeeld in artikel 101 Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 121 en
122 Gemeentewet, artikel 118 en 119 Provinciewet. Anders 0. A.M. Floris, M.C. Burkens,
H.R.B.M. Kummeling, die stellen dat in deze bepalingen de hitrarchische verhouding

uitdrukkelijk is geregeld, a.w. (noot 137), p. 10.
140 Vgl. J.C. Somer, a.w. (noot 49), p. 56.

wordt verschillend
141 Over de plaats van de rijkswet en de algemene maatregel van rijksbestuur
gedacht. Volgens O.A.M. Floris, M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling staat de rijkswet
tussen de Grondwet en de wet en de algemene maatregel van rijksbestuur tussen de wet
en de algemene maatregel van bestuur, a.w. (noot 137), p. 8, 28, 30. K. Bongenaar
de koninkrijksregelingen - Statuut, rijkswet,
daarentegen heeft de stelling verdedigd dat
hoger orde zijn dan de regelingen van elk
van
algemene maatregel van rijksbestuur
afzondertijk land,· Rijkswet en rechterlijke toetsing, Beschouwingen over de Belastingregeling
voorhet Koninkrijk en haar verhouding tot Nederlandse belastingwetten, Institute for Fiscal
and Financial Studies, Willemstad 1986, p. 12. In dezelfde zin Henc van Maarseveen, Toetsen
aan het Statuut, NJB 63(1988), p. 1039. Vgl. tevens J.C. Somer, a.w. (noot 49), p. 58.
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en het EG-recht onderling buiten beschouwing:42 Ook blijft een differen
tiatie binnen het EG-recht achterwege.
Het Statuut kan worden gezien als de
grondwet van een samenwerkingsverband met trekken van een bondsstaat bestaande uit
Nederland, de
Nederlandse Antillen en Aruba. 143 Artikel 5, tweede lid bepaalt dat de
Grondwet de bepalingen van het Statuut in acht neemt. Artikel 48
bepaalt
hetzelfde ten aanzien van de wetgeving van de landen. Het Statuut staat
in de hierarchie hoger dan de Grondwet en de andere nationale
regelingen.
De status van het internationale recht in de normen
hierarchie ligt
gecompliceerder. De volkenrechtelijke normen werken, zo wordt in de
jurisprudentie aangenomen, 144 als zodanig - dus zonder transformatie
- binnen de nationale rechtsorde.145 Krachtens artikel 93 Gw is wel
bekendmaking vereist alvorens bepalingen van verdragen en van besluiten
van volkenrechtelijke organisaties,
die naar inhoud een ieder kunnen
verbinden, deze verbindende kracht hebben. 146/147 Volgens Kortmann
142 Voor wat betreft de verhouding tussen het internationale recht en het EG-recht:
zie P.J.G.
Kapteyn, P. VerLoren van Themaat e.a. (red.), Inteiding tot het recht van de
Europese
Gemeenschappen, Na Maastricht, vij fde geheel herziene druk, Kluwer, Deventer
1995, p.
173-174 en O.A.M. Floris, M.C. Burkens, H.R.B.M.
Kummeling, a.w. (noot 137), p.
18-19.

143

144

C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 31.
Bij voorbeeld HR 3 maart 1919, NJ 1919, p.

371 (Grenstractaat Aken). Ook
bij de algehele
grondwetsherziening van 1983 is dit aangenomen, zie bijvoorbeeld Kamerstuk
ken II 1979/80,
15 049 (R 1100), nr. 7, p. 17, ook ten aanzien van het ongeschre
ven volkenrecht,
Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100),
12, Kamerstukken II
nr. 3,

049 (R 1100), nr. 10, p.

p.

1979/80, 15

10, Kamerstukken I 1980/81, 15 049 (R 1100),
Bedoelde werking werd wel aangeduid met termen als 'verbindende kracht

nr. 19, p. 1
hebben', 'gelding',

'rechtstreekse werking', 'interne werking'. Overigens
werd de term 'rechtstreeks werkende'
ook wel gebezigd als synoniem voor 'een ieder verbindende'.
145 Zie ook onder andere C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 162, die
de werking aanduidt
met de term 'interne werking' en ook wel '"automatische" interne werking'
Verder
H.R. B.M. Kummeling, De doorwerking van internationale normen, in het bijzonder EEGrichtlijnen, in de Nederlandse rechtsorde, in: B.F. de Jong, C.A.J.M. Kortmann, H.R.B.M.
Kummeling (red.), NO'meegs staatsrecht, Katholieke Universiteit Nijmegen,
1987, p. 65,
J.A. Winter, Doordringend recht, W.E.J. Tjeenk Willink,
Zwolle 1988, p. 12. Uiteraard
betreft het hier de normen die volkenrechtelijk voor Nederland van
kracht zijn.
146 Hoewel enkele uitlatingen van
regeringszijde, zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1977/78,
15 049 (R 1100), nr. 3, p. 10-11, ertoe zouden kunnen leiden
artikel 93 Gw te zien als een
- zij het gedeeltelijke - bevestiging van de automatische werking van de volkenrechtelijke
normen in Nederland, zie bijvoorbeeld
F.H. van der Burg, Regelgeving en bestuur, W. E.J.
Tjeenk Willink, Zwolle 1993, p. 131, is de functie - zo blijkt verder
uit de toelichtende
stukken - daarin niet gelegen. In de
bepaling is volgens de regering een waarborg voor
de burger gelegen. De burger moet op de hoogte kunnen zijn van de
hem verbindende
bepalingen, Kamerstukken II 1979/80, 15 049 (R 1100), nr. 7,
p. 17, nr. 10, p. 9. Vgl.
de toelichting ten aanzien van haar voorloper, Bijlagen Handelingen II
1951/52, 2374, nr.
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kan van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties op
basis van de tekst van artikel 94 Gw niet worden gezegd dat zij prevaleren
boven nationale wettelijke voorschriften. Artikel 94 Gw - zo stelt hij cre8ert geen hierarchie van normen. 148 Dit laatste is juist. 149 Dit neemt
niet weg dat er wel een hierarchie wordt aangenomen. Het internationale
recht is van hoger orde dan het nationale recht.150 Gewezen is wel op
het meeromvattende karakter van het internationale recht. Volgens de
Bijzondere Raad van Cassatie kwam aan een verdrag 'een hogere rechtswaarde' toe dan aan de wet, omdat het verdrag de soevereiniteit van de
verdragsluitende partijen beperkt. 151
De nationale rechter heeft beslist dat het internationale recht als zodanig
in de nationale rechtsorde werkt. Het gemeenschapsrecht daarentegen werkt
niet krachtens een nationaal besluit maar krachtens het EG-Verdrag in de

10, p. 32, waarbij nog werd gesteld dat onder de term 'burgers' in dit verband dient te
worden verstaan de personen tot wie de norm zich richt. Zie echter ook het opgemerkte
bij de herziening van 1956: Bijlagen Handelingen II 1955/56, 4133 (R 19), nr. 3, p. 5 dat
weer aanleiding zou kunnen geven de functie van de bepaling in eerstgenoemde zin op te
vatten.
In de literatuur wordt weI gesteld dat Nederland een 'gematigd monistisch stelsel' heeft,
zie bijvoorbeeld C,A.J.M. Kortmann, a.w, (noot 6), p. 162. De begrippen monisme en
dualisme worden echter ook weI in andere zin gebruikt, zie M.G. Boekhorst, Artikel 90
e.v., in: P.W.C. Akkermans, A.K. Koekkoek (red.), De Grondwet, een anikelsgewils
commentaar, tweede druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992, p. 841.
de werking van het
147 Volgens J.G. Brouwer echter is bekendmaking een voorwaarde voor
Het verdragsrecht in vogelverdragsrecht in de interne rechtssfeer als volkenrechtelijke norm;
vlucht, NJCM-Bulletin 19(1994), p. 634-636.
148

C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 329.

149 Artikel 94 Gw creeert geen hierarchie, maar veronderstelt een hierarchie. Zie verder § 4.6.5.
Volgens O.A.M. Floris, M.C. Burkens en H.R.B.M. Kummeling is in artikel 94 Gw de
hiararchische verhouding wei uitdrukkelijk geregeld, a.w (noot 137), p. 10.
onder andere Bijlagen
150 Bij de grondwetsherziening van 1953 is hier steeds van uitgegaan,
Handelingen Il 1951/52,2374, nr. 9, p. 19-20: gesteld werd dat de latere wet nooit in strijd
mag zijn met het verdrag, gewezen werd op de suprematie van het intemationale boven
het nationale recht, verder nog Bijlagen Handelingen 1 1951/52,2374, p. 3, p. 7. Zie ook
grondwetsherziening 1956: Handelingen II 1955/56,796,802. Bij dealgehelegrondwetsherziening van 1983 is erop gewezen dat rechter, wetgever en bestuur zich aan het costumier
volkenrecht hebben te houden, Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 12.
De vraag of het ongeschreven internationale recht dient te prevaleren boven het Nederlandse
gecodificeerde recht is door de regering bevestigend beantwoord ervan uitgaande dat een
nationale staat in beginsel het geldende internationale recht, inclusief ongeschreven recht,

in acht moet nemen, Kamerstukken 1 1980/81, 15 049 (R 1100), nr. 19, p. 1.
151 Bijzondere Raad van Cassatie 12 januari 1949, NJ 1949,87 (Rauter). Vgl. Bijzondere Raad
van Cassatie 15 mei 1950, NJ 1950, 504 (R6hrig)
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nationale rechtsorde.152 Het (toenmalige) EEG-Verdrag heeft volgens het

Hof van Justitie een eigen rechtsorde in het leven geroepen die bij de inwer-

kingtreding van het verdrag inde rechtsorde van de lidstaten is opgenomen.
De lidstaten hebben volgens het Hof hun soevereiniteit begrensd en derhalve
een rechtsstelsel in het leven geroepen dat bindend is voor de lidstaten en
hun onderdanen.153 Uit deze opneming en uit de geest en inhoud van het
Verdrag vloeit voort dat de lidstaten niet tegen de op basis van wederkerigheid aanvaarde rechtsorde kunnen ingaan met een later, eenzijdig afgekondigd wettelijk voorschrift. Een dergelijk voorschrift kan niet boven de
rechtsorde van de Gemeenschap worden gesteld, aldus het Hof.154
Zowel het primaire als het secundaire EG-recht (verordeningen,
richtlijnen, beschikkingen) staan in de hiBrarchie hoger dan het nationale
recht, waaronder de Grondwet.155 Dit komt duidelijk naar voren in het
Tweede Simmenthal-arrest waarin het Hof van Justitie overweegt dat de
verdragsbepalingen en de rechtstreeks toepasselijke handelingen van de
instellingen door inwerkingtreding elke strijdige bepaling van de bestaande
nationale wetgeving van rechtswege buiten toepassing doen treden en dat
zij tevens - 'daar die bepalingen en handelingen onderdeel van hogere
rang vormen van de op het grondgebied van elk der Lid-Staten geldende
rechtsorde' - in de weg staan aan de geldige totstandkoming van nieuwe
nationale wetgevende handelingen, voor zover die onverenigbaar met de

152

Dit neemt niet weg dat verschillende malen in de toelichtende stukken bij de artikelen 93
en 94 Gw een verband wordt gelegd met het EG-recht, zie bijvoorbeeld Kamerstukken Il
1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 12, nr. 4, p. 22-23, Kamerstukken II 1979/80, 15 049
(R 1100), nr. 7, p. 16-17, nr. 10, p. 9. De bepalingen strekken zich 66k uit tot het EG-recht.
Echter, niet uit het oog mag worden verloren dat het EG-recht deze bepalingen niet nodig
heeft, vgl. P.C.L.M. Cdjns, Het Europese perspectief van her Nederlandse staesrecht, tweede

153

druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1989, p. 4, 27, H.R.B.M. Kummeling, a.w. (noot
145), p. 68, C.A.J.M. Kortmann, a. w. (noot 6), p. 114. Kortmann signaleert dat in de
jurisprudentie artikel 94 Gw nogal eens wordt toegepast in verband met EG-richtlijnen.
Hoewel hiermee de werking van al het gemeenschapsrecht als zodanig in de rechtsorden
van de lidstaten vaststaat, wordt deze jurisprudentie meestal behandeld in het kader van
leerstuk van de 'directe werking' of 'rechtstreekse werking' van het gemeenschapsrecht,
zie bijvoorbeeld J.A. Winter, a.w. (noot 145), p. 13, P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van
Themaat e.a. (red.), a.w. (noot 142), p. 51. R.H. L.auwaars. C.W.A. Timmermans.
Europees
Gemeenschapsrecht in kon bestek, derde, herziene druk, Wolters-Noordhoff, Groningen,
1994, p. 29. C. A.J.M. Kortmann maakt wel het onderscheid tussen interne en rechtstreekse

werking, a.w. (noot 6), p. 114. Over de rechtstreekse werking zie verder § 4.6.5.
154 Costa-ENEL, HvJ 5 juli 1964, Jur. 1964, p. 1204. Voor wat betreft de nieuwe rechtsorde
eerder al: Van Gend & Loos, HvJ 5 februari 1963, Jur. 1963, p. 23.
155 Vgl. R.H. Lauwaars, C.W.A. Timmermans, a.w. (noot 153), p. 37. Uit Internationale
Handelsgesellschaft, HvJ 17 december 1970, Jur. 1970, p. 1135, blijkt het hoger karakter
van een EEG-verordening ten opzichte van de nationale Grondwet.
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gemeenschapsregels zouden zijn. Volgens het Hof zou de erkenning van
enige rechtskrachtaandergelijke bepalingen neerkomen op'eenontkenning
in zoverre van de werkingskracht van door de Lid-Staten bij het Verdrag
enonherroepelijk aanvaarde verbintenissen, en zou aldus

onvoorwaardelijk
156
tornen aan de grondslagen zelf der Gemeenschap'.

met hogere
Algemeen verbindende voorschriften moeten verenigbaar zijn
van
het
stellen
algemeen verbindenalgemeen verbindende voorschriften. Bij
de voorschriften moeten hogere algemeen verbindende voorschriften in acht
worden genomen.157 Het bepalen van de normenhierarchie is dan ook
niet alleen voor de rechter van belang, maar eerst en vooral voor de
normsteller. De normenhierachie moet worden onderscheiden van de
nde voorschriften te toetsen
bevoegdheid van de rechter algemeen verbinde
voorschriften.
verbindende
aan hogere algemeen
4.6.5

Toetsing in het positieve recht

Hoewel het toetsingsvraagstuk, zoals blijkt uit de beschouwingen van
Kelsen, niet beperkt kan worden tot de rechterlijke toetsing van algemeen
verbindende voorschriften, gaat de aandacht in het hierna volgende toch
vooral hiernaar uit. In verband met de centrale probleemstelling is het van
belang te weten welke toetsingsbevoegdheden de rechter reeds heeft.

156 HvJ 9 maart 1978, Jur. 1978, p. 629. Gesproken wordt wel van 'de voorrang van het
Het
gemeenschapsrecht', R.H. Lauwaars, C.W.A. Timmermans, a.w. (noot 153), p. 36.
arrest betreft de rechtstreeks werkende bepalingen; de voorrang is echter niet beperkt tot
de 'direct' of 'rechtstreeks' werkende bepalingen. Dit neemt niet weg dat het wei om
dit beginsel kunnen
dergelijke bepalingen moet gaan, wil voor de rechter een beroep op
worden gedaan, vgl. R.H. Lauwaars, C.W.A. Timmermans, a.w. (noot 153), p. 38. Zie

verder § 4.6.5. Deze 'voorrang van het gemeenschapsrecht' heeft consequenties voor de
rechter die geconfronteerd wordt met in zijn ogen met het gemeenschapsrecht strijdige
nationale bepalingen. Het beginsel moet daarmee echter niet gelijk worden gesteld, zoals
15. Overigens gebruiken P.J.G.
J.A. Winter wel doet, zie a.w. (noot 145), vgl. p. 12 en
term voorrang
Kapteyn, P. VerLoren van Themaat e.a. (red.), a.w. (noot 142), op p. 52 de
kennelijk in het kader van het voor de rechter aandienend conflict tussen rechtstreeks
werkende voorschriften van gemeenschapsrecht en bepalingen van nationaal recht.
26(1951), p. 417.
157 Vgl. G. van den Bergh, Beschouwingen over het Toetsingsrecht, NJB
stelling wordt niet doorbroken door te wijzen op bepalingen die afwijking bij lagere
Deze

de hogere regeling.
wetgeving mogelijk maken. De afwijking is dan immers gebaseerd op
Aan een dergelijke bepaling moet ook niet de conclusie worden verbonden dat de 'lex inferior'
boven de 'lex superior' gaat.
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In de literatuur wordt vaak als algemene regel aangenomen dat de rechter
bevoegd is lagere algemeen verbindende voorschriften te toetsen aan hogere
algemeen verbindende voorschriften. 158 Veelal wordt deze bevoegdheid
159
gezien in verband met de toepassing van het voorschrift door de rechter.
Volgens van Buuren betreft het een'vanzelfsprekende' bevoegdheid: 'Men
kan immers van de rechter niet verlangen dat hij een wettelijk voorschrift
toepast als hij weet dat een dergelijk voorschrift zich niet verdraagt met
een voorschrift van hogere orde en dus "onrecht" is'.160 Daarmee is echter
geen verklaring gegeven voor de bevoegdheid tot een beoordeling over te
gaan, maar slechts voor het buiten toepassing laten indien de beoordeling
negatief uitpakt. Overigens moet de toetsingsbevoegdheid niet alleen in
verband worden gebracht met de toepassing van het voorschrift door de
rechter. Zo rijst ook in het kader van een actie ex artikel 6: 162 BW wegens

onrechtmatige wetgeving de vraag naar de toetsingsbevoegdheid van de
rechter. 161 Kortmann stelt dat de rechterlijke bevoegdheid onder meer
voortvloeit uit de noodzaak van eenheid en consistentie van het rechtssysteem. 162 Toch lijkt ook deze verklaring niet bevredigend. Uit de noodzaak
van eenheid en consistentie vloeit niet direct voort dat de rechter deze moet
bewaken. Waarom zou de normsteller zelf deze niet kunnen bewaken?
Vervolgens wordt aangenomen dat op de algemene regel uitzonderingen
kunnen worden gemaakt.163 Zo wordt artikel 120 Gw wel beschouwd
als zo'n uitzondering.164 De vraag is of dit juist is. Een ander standpunt

158 Zie bijvoorbeeld

C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 338 en zijn noot bij het Harmonisatiewet-arrest, RegelMaat 4(1989), p. 83, Henc van Maarseveen, a.w. (noot 141), p. 1039.

Zie bijvoorbeeld Van der Pot, Donner, a.w. (noot 15), p. 160, 507.
160 P.J.J. van Buuren, a.w. (noot 133), p. 16.
161 Dat daden van wetgeving onderwerp kunnen zijn van een actie ex artikel 6:162 BW (1401
BW oud) is uitgemaakt in het Pocketbook II-arrest, HR 24 januari 1969, NJ 1969, 316,
AA 18(1969), p. 266 m.nt. Troostwijk en v.d. Grinten, ARB 1969, p. 194. Deze actie kan
ook gericht zijn tegen een wet in formele zin.
162 C.A.J. M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 338.
163 Bijvoorbeeld T. Koopmans, Conpendium van het staatsrecht, zevende druk, Kluwer, Deventer
1994, p. 254. Daar wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene en specifieke verboden.
Een specifiek toetsingsverbod zou te vinden zijn in artikel 34 juncto artikel 32 lid 1 Wet
op de bedrijfsorganisatie. Artikel 34 is echter vervallen.
164 Van der Pot, Donner, a.w. (noot 15), p. 160, Henc van Maarseveen, a.w. (noot 141), p.
1039, A.]. Bok, Rechterlijke toetsing van regeigeving, Een onderzoek naar de beoordeling
door de rechter van de verenigbaarheid van algemene regelingen met overige regels van
159

het recht, in het kader van een exceptie van onverbindendheid, een a(lie ex artikel 1401

BWwegens onrechtmatige welgeving en een vernietigsberoep bijde administratieve rechter.
Kluwer, Deventer 1991, p. 24, C.J. Bax, Artikel 120, in: P.W.C. Akkermans, A.K.
Koekkoek (red.), De Grondwet, een arliketsgewijs commentaar, tweede druk, W.E.1. Tjeenk
Will ink, Zwolle 1992, p. 1054. Een dergelijke - naar het voorkomt - onjuiste opvatting
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is wel ingenomen door Van den Bergh. Ten aanzien van de voorloper van
artikel 120 Gw, de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar', stelde hij dat
daaraan ten grondslag lag de uit de aard en wezen van ons staatsbestel

voortvloeiende ongeschreven rechtsregel dat interpretatie door Kroon en
Staten-Generaal prevaleert boven interpretatie door de rechter. 165 Bij de
behandeling van de totstandkoming van deze bepaling in § 2.3.1 is gebleken
dat de noodzaak werd gevoeld om in een Grondwet waarin de bevoegdheid
van ieder gezag wordt afgebakend, ook de grenzen van de bevoegdheid
van de rechterlijke macht aan te geven. Het ging dus om een plaatsbepaling
van de rechterlijke macht in het staatsbestel.166 Ook de toelichtende
stukken bij artikel 120 Gw geven geen aanleiding artikel 120 Gw te zien
als een uitzondering op een ongeschreven regel. In het Harmonisatiewetarrest heeft de Hoge Raad het toetsingsverbod aangemerkt als wezenlijk
voor de traditionele plaats van de rechter in het staatsbestel.
Dat de verhouding algemene regel - uitzondering niet altijd opgaat,
kan ook geillustreerd worden aan de hand van artikel 94 Gw. Uitgaande
van de interne werking en het hoger karakter is daarin een opdracht aan
de rechteri 67 gegeven wettelijke voorschriften te toetsen aan een ieder
verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke
organisaties, zoals blijkt uit de toelichtende stukken. 168 Uit die stukken

kan licht aanleiding geven tot een beperkte uitleg van het artikel. Bovendien kan ze invloed
hebben op de benadering van het centraal staande vraagstuk: zijn er geen argumenten die
pleiten voor deze uitzondering, dan is daarmee de centrale vraag bevestigend beantwoord.
165 G. van den Bergh, a.w. (noot 157), p. 420.
166 WeI beschouwden enkele leden van de Dubbele Kamer het voorschrift als het ontnemen
van de bevoegdheid wetten wegens vermeende strijd met de Grondwet niet toe te passen,
zie § 2.3.1.

167 In de toelichtende stukken gaat de aandacht duidelijk uit naar de rechter. Desondanks nemen
verschillende auteurs aan dat, nu artikel 94 Gw geen normadressaat bevat, het voorschrift
niet alleen voor de rechter geldt, maar voor elk ambt dat belast is met de toepassing van
wettelijke voorschriften, C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 168 en onder verwijzing

naar Kortmann, M.G. Boekhorst, a.w. (noot 146), p. 884. Vgl. F.H. van der Burg, a.w.
(noot 146), p. 131 noot 69 en M.C.B. Burkens, Advies overde concept-nota, NJCM-Bulletin

17(1992), p. 264.
168 Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 13, Kamerstukken II 1979/80, 15
049 (R 1100), nr. 10, p. 10. Artikel 94 Gw spreekt van 'indien deze toepassing niet verenigbaar is met'. Met deze formulering is beoogd tot uitdrukking te brengen dat 'de grondwetgever niet slechts de nationale wetsregel zelf, maar evenzeer de uitwerking ervan op de rechtszoekende getoetst wil zien bij de beoordeling van de vraag of de nationale bepaling moet
wijken voor bepalingen van het internationale recht', Kamerstukken 11 1979/80, 15 049 (R
1100), nr. 7, p. 19. Overigens werd steeds gesproken van toetsing of strijd van het
voorsch4/7. C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6). stelt op p. 167 dat artikel 94 Gw niet verlangt
dat de norm getoetst wordt, doch de toepassing van de norm. Uit het hierboven opgenomen
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blijkt ook dat de opdracht daartoe beperkt is en dat dus een toetsing aan

niet een ieder verbindende bepalingen en aan ongeschreven
volkenrecht
uitgesloten is. 169 Indien als ongeschreven regel de toetsingsbevoegdheid
zou zijn aangenomen, dan had juist een verbod te toetsen aan niet een ieder
verbindende bepalingen en aan ongeschreven volkenrecht voor de hand
170
gelegen.
Uit plaatsing van artikel 94 Gw in historisch perspectief komt ook
duidelijk naar voren dat van een algemene ongeschreven regel voor wat
betreft de toetsing aan het internationale recht geen sprake is. De voorloper
van artikel 94 Gw werd in 1953 als gevolg van een ingediend amendement
in de Grondwet opgenomen. Voor die tijd toetste de Hoge Raad al wel

citaat blijkt dat de grondwetgever beide getoetst wil zien. Overigens levert de toetsing van
de uitwerking ook een oordeel op over de norm, zij het slechts over de norm voor zover
betrekking hebbende op het concrete geval.
M.G. Boekhorst omschrijft het toetsingsrecht als 'het recht om bij onverenigbaarheid van
nationaal recht en het (ongeschreven) internationaal recht, de nationaal wettelijke voorschriften
buiten toepassing te laten', a.w. (noot 146), p. 876. In die zin wordt het hier niet gebruikt.
'Toetsen aan' wordt gebruikt in de zin van 'onderzoeken op verenigbaarheid met'.
169 Kamerstukken II 1977/78,15 049 (R 1100), nr. 3, p 12-13, nr. 4, p. 23-25, Kamerstukken

II 1979/80,15 049 (R 1100), nr. 7, p. 19-20, nr. 10, p. 10, Handelingen II 1979/80, p.
4094, Kamerstukken 1 1980/81, 15 049 (R 1100), nr. 19, p. 2-3. In deze stukken wordt
gesproken overnationaal recht, wettelijke voorschriften en nationale regelingen. Onderdeze
termen valt meer dan alleen de wet. Dat ook lagere wetgeving niet getoetst mag worden
aan ongeschreven volkenrecht komt bovendien naar voren in nr. 10, p. 10, waar de regering
stelt dat het gaat om de vraag of de beoordeling Ofeen nationale regeling, en dan met name
defonnele wet [cursivering MvH], in strijd is met het ongeschreven volkenrecht grondwettelijk weI of niet aan de rechter dient te worden opgedragen, welke vraag afwijzend werd
beantwoord. Hieruit blijkt ten eerste dat ook lagere wetgeving niet getoetst mag worden
aan ongeschreven volkenrecht en ten tweede dat de aandacht in het bijzonder uitging naar
de wet. Dat verklaart waarom in nr. 19, p.2 werd gesteld 'dat in Nederland het oordeel
over de verenigbaarheid van geschreven Nederlands recht en ongeschreven internationaal
recht toekomt aan de wetgever'.
In tweeerlei zin anders H. Meijers, Rond het internationale gewoonterecht in Nederland,
Preadvies Nederlandse Vereniging voor Intemationaal Recht, Deventer 1985, p. 114-115,
139: Hij meent dat de rechter steeds mag nagaan of nationale regels in strijd zijn met
internationaal recht. Uit de toelichtende stukken leidde hij af dat wanneer een wet in strijd
wordt bevonden met het volkenrecht, de wet moet worden toegepast, tenzij het gaat om
een ieder verbindende bepalingen van verdragen of van besluiten van volkenrechtelijke
organisaties. Lagere regels blijven volgens hem in geval van strijd met het volkenrecht steeds
buiten toepassing.
170 Onjuist is de opvatting dat artikel 94 Gw een uitzondering is op artikel 120 Gw; zie voor
deze opvatting bijvoorbeeld A.J. Bok, a.w. (noot 164), p. 131.
Dat een rechterlijke toetsing aan ongeschreven volkenrecht en andere dan een ieder
verbindende verdragsbepalingen uitgesloten is, berust niet op artikel 120 Gw maar - a

contrario - op artikel 94 Gw.
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lagere wetgeving aan verdragen. 171 Aan verdragen anterieure wetten toetste
hij eveneens,172 maar aan een toetsing van posterieure wetten had hij zich
nooit gewaagd.173 Bij de herziening van 1953 spitste de discussie zich
toe op de wenselijkheid van een rechterlijke toetsing van de wet aan oudere
171 HR 25 januari 1952, NJ 1952, 125 (Stop te Lobith), waarin de ministeriele beschikking
van 13 mei 1948, gewijzigd bij die van 28 maart 1950 werd getoetst aan de herziene
Rijnvaartacte. Hoewel de voorloper van artikel 94 Gw reeds in werking was getreden, kan

als voorbeeld ook worden aangehaald HR 4 mei 1954, NJ 1954, 382. De Hoge Raad toetste
het Binnenscheepvaartreglement 1947 aan de herziene Rijnvaartacte. Vervolgens overwoog
hij naar aanleiding van het in het subsidiaire middel voorgestelde dat '- daargelaten het
inmiddels in werking getreden art. 65 der huidige Grondwet - aan de voorschriften ener
ministeritle beschikking, ook al is deze als wet in materi8len zin tebeschouwen, geen gelding
kan toekomen in strijd met het bij een internationale overeenkomst bepaalde'.
172 Als voorbeeld van een toetsing van anterieure wetgeving kan dienen HR 1 juni 1908, W.
8721. Daarin overwoog de Hoge Raad ook meer in het algemeen dat de bindende kracht
vao intemationale overeenkomsten die ingevolge het toenmalige artikel 59, tweede lid Gw
zijn bekrachtigd na te zijn goedgekeurd door de Staten-Generaal, 'uit den aard der zaak
beperkt totharen inhoud, niet ten gevolge heeft, dat reeds bestaande wettelijke voorschriften,
bedoeld vet:voer regelende, van rechtswege zijn vervallen door de enkele bekrachtiging dier
overeenkomsten, maar alleen voor zoover dit in daarin vervatte bepalingen voortvloeit, of
die voorschriften met hare bepalingen in strijd zijn'.
173 Althans, zo wordt in de literatuur aangenomen, Van der Pot, Donner, a.w. (noot 15), p.
516. Hierbij past weI een kanttekening: in het al eerder aangehaalde arrest van de Hoge
Raad inzake de Stop te Lobith van 25 januari 1952, NJ 1952, 125, is de Hoge Raad wel
nagegaan of het Besluit van de Secretaris-Generaal van 15 november 1940, nr. 216 in strijd
is met de herziene Rijnvaartacte. Deze vraag beantwoordde hij ontkennend, waardoor hij
de vraag wat te doen indien een conflict wordt geconstateerd, buiten beschouwing kon laten.
Vreemd genoeg omschreef de Hoge Raad deze laatste vraag als de vraag of de rechter een
latere wet aan een vroeger tractaat mag toetsen. De omschrijving maakt wel duidelijk dat
de Hoge Raad het besluit van de Secretaris-Generaal uit de bezettingstijd op 66n lijn zag
staan met een wet.
In HR 12 januari 1942, NJ 1942, 271 overwoog de Hoge Raad'dat echterde Nederlandsche
rechter (...) een wet niet mag toetsen aan een verdrag, zooals dat waarvan het Landoorlogreglement 1907 deel uitmaakt (...)'.
Overigens ging de Hoge Raad wel over tot een verdragsconforme interpretatie van de wet,
ziebijvoorbeeld HR 3 maart 1919, NJ 1919, p. 371 (Grenstractaat Aken), HR 17 december
1934, NJ 1935, p. 5, HR 5 januari 1951, NJ 1951, 69.
Anders de Bijzondere Raad van Cassatie 12 januari 1949, NJ 1949,87: omdat aan het verdrag
een 'hogere rechtswaarde' toekomt, heeft 'de rechter in geval vantwijfel (...) teonderzoeken,
of de wet met de overeenkomst verenigbaar is, ook indien de laatste van vroegeren datum
is dan de eerste'. Vgl. verder 15 mei 1950, NJ 1950, 504: Artikel 124, tweede lid Gw (De
wetten zijn onschendbaar) rakende de verhouding van wet enGrondwet heeft voorde verhouding tussen wet en verdrag geen betekenis. In geen enkele regel of beginsel van Nederlands
staatsrecht is uitge(trula of ligt opgesloten dat slechts de wetgever de bevoegdheid heeft een
verdrag te interpreteren. De uit de aard van de rechterlijke werkzaamheid voortvloeiende
taak van toetsing (waarmee de Raad waarschijnlijk doelde op het bepalen aan welke
rechtsregel in geval van conflict toepassing moet worden gegeven) zou de rechter alleen
dan ontzegd geacht moeten worden, wanneer dit hem uitdrukkelijk is verboden.
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verdragen (zie hierover § 4.6.8). In toetsing van de wet aan een jonger
verdrag werden geen problemen gezien. Volgens de regering gaven de
toentertijd geldende grondwettelijke bepalingen aanleiding tot meningsverschil omtrent 'de voorrang van een internationale overeenkomst boven een
later tot stand gekomen wet'. Hoewel de regering de wenselijkheid inzag
om in de Grondwet uitsluitsel hieromtrent te geven, meende ze dat het
vraagstuk daarvoor nog niet rijp was nu bedoelde 'voorrang' zowel steun
als bestrijding ondervond, en wilde ze de verdere rechtsontwikkelingen
afwachten. 174
Een dergelijke opstelling verdraagt zich niet met het aannemen van een
algemene ongeschreven regel dat de rechter tot toetsing bevoegd is. Met
het afwachten, het niets ondernemen, is dan immers de strijd beslecht.
Overigens kwam de strijd ten einde met het aanvaarden van het amendement-Serrarens!75. In de betreffende bepaling kwam met zoveel woorden
tot uitdrukking dat zij ook gold voor de situatie waarin de wettelijke voorschriften na het verdrag tot stand waren gekomen. 176 Ter verduidelijking
dat het bij dit alles ging om verdragen die naar hun aard voor rechtstreekse
toepassing door de rechter in aanmerking kwamen177, werd in 1956 de
zinsnede 'een ieder verbindende bepalingen' toegevoegd.178

Teruggekoppeld naar het betoog van Kelsen en de opmerking van Prakke
dat dit betoog ertoe dwingt rekenschap te geven van de mate waarin en
de wijze waarop het eigen positieve recht specifieke oplossingen geeft

enerzijds en op bepaalde veronderstellingen is opgebouwd anderzijds,
betekent het bovenstaande het volgende: de in de literatuur aanvaarde
algemene regel dat de rechter bevoegd is lagere algemeen verbindende
voorschriften te toetsen aan hogere algemeen verbindende voorschriften,

174 Bijlagen Handelingen

II 1951/52, 2374, nr. 3, p. 3, nr. 10, p. 28, Handelingen Il 1951/52,

p. 1912, 1946.

175 Bijlagen Handelingen II 1951/52, 2374, nr. 32, Handelingen II 1951/52, p. 1959.
176 De betreffende zinsnede is bij de herziening van 1983 vervallen, nu dit wel voldoende

vaststond, Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 14.
177 Pas in tweede lezing werd de vraag gesteld of de werking van de ontworpen artikelen (6Oe
en 600 z6 ruim moet worden gezien dat daardoor alle internationale overeenkomsten rechtstreeks alle burgers verbinden en dat de burgers daaraan direct rechten ontlenen, Bijlagen

Handelingen I 1952/53, 2700, nr. 63, p. 4. De regering antwoordde hierop dat inderdaad
moet worden gedifferentieerd en zal moeten worden nagegaan 'of de betrokken regelen voor
rechtstreekse hantering door de rechter naar hun aard in aanmerking komen, dan weI niet
anders zijndan instructies voorde wetgevendeen besturendeorganen vande Staten', Bijlagen
178
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Handelingen I 1952/53, 2700, nr. 63a, p. 3.
Bijlagen Handelingen II 1955/56, 4133 (R 19), nr. 3, p. 5 en Bijlagen Handelingen II
1955/56, 4133 (R 19), nr. 7, p. 4.
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op welke regel uitzonderingen zijn te maken, sluit goed aan bij het betoog
van Kelsen. De betreffende algemene regel is de veronderstelling, de
gemaakte uitzonderingen zijn de specifieke oplossingen. De gegeven
verklaringen voor de bevoegdheid van de rechter zijn echter niet overtuigend. Bovendien lag aan de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' en aan
haar opvolger artikel 120 Gw niet een dergelijke veronderstelling ten
grondslag. Het ging juist om een plaatsbepaling van de rechterlijke macht
in het staatsbestel. Ook artikel 94 Gw past niet in dit beeld. In plaats van
een opdracht had dan immers juist een verbod voor de hand gelegen.

Wat hiervan verder ook zij, in de praktijk gaat de rechter wel over tot een
beoordeling van lagere wetgeving op verenigbaarheid met de Grondwet. 179
Verder beoordeelt hij lagere wetgeving op conformiteit met de wet. 180
De bevoegdheid hiertoe wordt als vanzelfsprekend aangenomen.
In het verleden heeft hij deze soms gemotiveerd door erop te wijzen
dat de rechter volgens de wet recht moet spreken (artikel 11 Wet AB). Zo
bepaalde de Hoge Raad in 1915 dat wanneer de rechter geroepen wordt
in een geval een verordening toe te passen, hij zal moeten nagaan of die
verordening verbindende kracht heeft, nu de rechter recht moet spreken
volgens de wet. Wanneer de rechter de bevoegdheid, zoals het middel stelde,
zou zijn ontzegd om na te gaan of een burgemeester die een algemeen
politievoorschrift heeft uitgevaardigd, daartoe bevoegd was, dan zou
daaromtrent een uitdrukkelijke wetsbepaling moeten bestaan. 181
Opvallend is dat hetzelfde artikel 11 Wet AB in de negentiende eeuw
wel eens als argument werd aangevoerd om te betogen dat de rechter die
bevoegdheid niet had. De Hoge Raad besliste echter dat de toetsing van
een verordening aan de wet niet is begrepen onder de beoordeling van haar
179 Voor een grens aan deze bevoegdheid: zie § 2.4.8. Zie verder nog § 2.4.10 voor aan een
verandering in de Grondwet anterieure lagere wetgeving.
180 Deconstructie is niet altijd dezelfde. Een gemeentelijke verordening bijvoorbeeld kan worden
getoetst aan artikel 121 Gemeentewet. In het kader daarvan kan worden getoetst aan andere

hogere normen. Wanneer in het onderwerp van een bepaling van een gemeentelijke
verordening wordt voorzien door een wet, een algemene maatregel van bestuur of een
provinciale verordening, vervalt die bepaling ingevolge artikel 122 Gemeentewet van
rechtswege. De rechter hoeft slechts na te gaan of in het onderwerp is voorzien. Indien dit
zo is, dan kan de rechter vaststellen dat de bepaling is vervallen. Van een beoordeling van
de gemeentelijke verordening op verenigbaarheid met artikel 122 Gemeentewet of met de
daarin genoemde normen is geen sprake. Is er geen identiteit van onderwerp, dan kan de
rechter de verordening toetsen aan onder meer de wet.

181 HR 8 november 1915, W. 9870, NJ 1916, p. 43, AB 1916, p. 96: naar aanleiding van dit
arrest werd een verbod opgenomen te beoordelen of de bijzondere toestand zich voordeed.
artikel 220, zesde lid oud. De nieuwe Gemeentewet kent een dergelijk verbod niet meer.
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innerlijke waarde, waaronderhaardeugdelijkheid, gepastheidenbillijkheid
wordt verstaan. 182 Ook werd de bevoegdheid volgens de Hoge Raad niet
uitgesloten door het vernietigingsrecht van de Kroon (het toenmalig artikel
153 gemeentewet). De Hoge Raad overwoog dat daardoor
'geenszins aan den regter verboden wordt eene plaatselijke verordening aan
de wet te toetsen, en, bij bevinding van strijd met de wet, haar niet toe te passen,
terwul toch door zoodanige niet-toepassing de verordening niet wordt vernietigd,
maar alleen in een bepaald geval buiten toepassing blijft;
0. dat alzoo de wetgever het onderzoek des regters niet heeft willen
uitsluiten omtrent het niet-verbindende eener verordening op grond van strijd
met de wet, ofschoon de vernietiging ook op dien grond door den Koning kan

worden uitgesproken'. 183

Ook wordt lagere wetgeving wel getoetst aan fundamentele rechtsbeginselen.184 Uit het Landbouwvliegersarresti85 komt naar voren dat de
Hoge Raad in geen enkele rechtsregel een beletsel ziet voor een toetsing
aan het verbod van willekeur. 186 De rechter mag nagaan of het overheidsorgaan, in aanmerking genomen de belangen die aan dit orgaan ten tijde
van de totstandbrenging van het besluit bekend waren of behoorden te zijn,
in redelijkheid tot het voorschrift is kunnen komen. De Hoge Raad tekende
daarbij aan dat de rechter niet tot taak heeft de waarde of het maatschappelijke gewicht van de belangen naar eigen inzicht vast te stellen en dat de aard

182 HR 19 april 1865, W. 2706, HR 30 december 1895, W. 6753, HR 2 december 1864, W.
2646, HR 8 maart 1870, W. 3199, vgl. verder HR 31 juli 1866, W. 2820 waar het ging
om toetsing van een koninklijk besluit, HR 20 oktober 1863, W. 2548, HR 27 februari 1899,
W. 7248, HR 31 oktober 1928, W. 11897.
183 HR 19 april 1865, W. 2706, HR 30 december 1895, W. 6753, HR 2 december 1864, W.
2646, HR 8maart 1870, W. 3199, vgl. verder HR 20 oktober 1854, W. 1587, HR 20 oktober
1863, W. 2548. De bevoegdheid moet goed worden onderscheiden van de - ingevolge
het toenmalige artikel 150 - niet aan de rechter ter beoordeling staande vraag of een
gemeentelijke verordening al dan niet is getreden in hetgeen van algemeen rijks- of provinciaal
3 februari 1863, W. 2454, vgl. HR 8 mei 1899, W. 7276 waarin het ging
om toetsing aan een algemene maatregel van bestuur.

belang is, HR

184 Voor een overzicht wordt verwezen naar A.J. Bok, a. w. (noot 164), p. 84 e.v, p. 152 e.v.
Voor een grens aan deze bevoegdheid: zie § 2.4.8.
185 HR 16 mei 1986, NJ 1987, 251 m.nt. M. Scheltema, AB 1986, 574 m.nt. P.J.J. van Buuren,
RegelMaat 1(1986), p. 167 m.nt. I.C. van der Vlies.
186 De Hoge Raad introduceerde voor lagere wetgeving de 'sluis-formule'. Echter, deze wordt
niet gehanteerd bij de toetsing aan het verbod van datournement de pouvoir, het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Zie hierover R.M. van Male, Landbouwvliegers, in:
F.H. van der Burg, P.J.J. van Buuren, J.H. van der Veen (red.), AB Klassiek, Standaarduitspraken besmursrechi, opnieuw geannoteerd, tweede druk, W. E.J. Tjeenk Willink, Zwolle
1994, p. 161.
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van de wetgevende functie en de positie van de rechter in het staatsbestel
meebrengen dat de rechter zich ook overigens terughoudend moet opstellen.
Artikel 11 Wet AB speelde in het arrest slechts een rol in die zin dat het
werd aangehaald ter toelichting van de plaats van de rechter in het
staatsbestel.

Ingevolge artikel 120 Gw mist de rechter, zoals eerder gebleken, de
187
en fundamentele
bevoegdheid wetten te toetsen aan de Grondwet
rechtsbeginselen. De vraag of aan artikel 6 EVRM die bevoegdheid wel
kan worden ontleend, is door de Hoge Raad in het Harmonisatiewet-arrest
beantwoord. In het incidenteel cassatieberoep was aangevoerd dat de rechter
tot wie een ieder toegang dient te hebben waar het gaat om het vaststellen
van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of het bepalen van de
gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging, alle relevante
aspecten van de zaak moet kunnen beslissen, waaronder de vraag of een
ingeroepen wet in strijd is met een hogere norm. De Hoge Raad verwierp
dit betoog. Bij het totstandkomen van het EVRM was de bevoegdheid van
de rechterlijke macht om de wet aan hogere normen in het nationale recht
van de lidstaten van de Raad van Europa zeer verschillend. Ook nu nog
is die bevoegdheid zeer verschillend geregeld. Gegeven dit alles 'kan niet
worden aangenomen dat de verdragsluitende partijen de verplichting hebben
willen aanvaarden hun rechters in volle omvang tot zulk een toetsing
bevoegd te maken'.
In het Harmonisatiewet-arrest heeft de Hoge Raad ook beslist dat de
rechter de wet niet mag toetsen aan het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden. De Hoge Raad stelde voorop dat ten tijde van de totstandkoming van het Statuut wetten niet mochten worden getoetst aan de Grondwet
en fundamentele rechtsbeginselen. Dit was - aldus de Hoge Raad wezenlijk voor de traditionele plaats van de rechter in het staatsbestel. In
het licht hiervan ligt volgens de Hoge Raad de veronderstelling dat men
bij de totstandkoming van het Statuut een toetsing van de wet aan het Statuut
zou hebben willen invoeren, niet voor de hand. Die bevoegdheid van de
rechter kan slechts worden aangenomen wanneer de tekst, de toelichting
of de geschiedenis van de totstandkoming van het Statuut ondubbelzinnig
in die richting wijzen. 188 Volgens de Hoge Raad laten de tekst van en

187 Voor aan een verandering in de Grondwet anterieure wetgeving: zie § 2.4.10.
188 Volgens P.B. Cliteur gaat de Hoge Raad ervan uit dat het verbod tot toetsing van wetten
aan de Grondwet zich ook uitstrekt tot toetsing aan het Statuut. Deze analyse is echter niet
juist. Constitutionele toetsing, Geschrift 74, Prof. Mr. B.M. Telderstichting, 's-Gravenhage
1991, p. 2.
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de toelichting op artikel 4918'twee verschillende conclusies toe: ten eerste
de conclusie dat men rechterlijke toetsing van de wet niet van meet af aan
heeft willen uitsluiten, maar de vraag 6f dit al dan niet zou worden
ingevoerd, heeft willen overlaten aan de rijkswetgever'90; ten tweede de
conclusie dat aan de rijkswetgever de bevoegdheid wordt gegeven een de
rechter in beginsel toekomend toetsingsrecht zo nodig nader te regelen.
De wordingsgeschiedenis wijst - zo stelde de Hoge Raad - meer in de
richting van de eerste lezing, dus in de richting van delegatie aan de
rijkswetgever het vraagstuk te regelen. De enkele uitlating van de regering
bij de parlementaire behandeling van het wetsontwerp tot aanvaarding van
het Statuut dat de rechter een toetsingsrecht heeft, was volgens de Hoge
Raad van onvoldoende gewicht om de balans te doen doorslaan naar de
tweede lezing. Voor de Hoge Raad was ook van belang dat in het Konink191
rijksrecht sprake is van een traditie van niet-toetsing.
van artikel 94 Gw kan de rechter (de toepassing van) wettelijke
192
Op
basis
voorschriften - waaronder ook de wet en de Grondwet - toetsen

'Bij rijkswet kunnen regels worden gesteld omtrent de verbindendheid van wetgevende
maatregelen, die in strijd zijn met het Statuut, een internationale regeling, een rijkswet of
een algemene maatregel van rijksbestuur'.
190 Ook deze constructie laat zich niet verklaren wanneer het bestaan wordt aangenomen van
een algemene ongeschreven regel dat de rechter bevoegd is tot toetsen.
191 Zie over de toetsing aan rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur: H. F.
Munneke, Regels van Koninkrijksrecht en rechterlijke toetsing, Nederlandse en Antilliaanse
rechters aan het woord, TvO 15(1989), p. 27-30 en K. Bongenaar, Rijkswet en rechterlijke
toetsing, Een gemiste kans voor het Statutaire recht? (deel 3), Tijdschri voor Antilliaans
Recht 1986, p 213-215. Munneke ontwaart de bereidheid van het Antilliaanse Hof van Justitie
om landsverordeningen te toetsen aan algemene maatregelen van rijksbestuur. Dit gegeven
is echter voor het onderwerp van deze paragraaf minder interessant. Centraal staat hier de
toetsing van Nederlandse algemeen verbindende voorschriften. Wat dat aangaat, geeft Munneke een voorbeeld van toetsing van een wet aan een rijkswet door het Hof 's-Gravenhage:
4 januari 1971, BNB 1971, 793. Verder haalt hij nog aan het arrest van het Hof's-Gravenhage 5 april 1985, BNB 1986, 820. Of hier werkelijk sprake is van een toetsing, hetgeen door
Mok in zijn conclusie bij het Harmonisatiewet-arrest weI is betwist, kan buiten beschouwing
blijven. Het is namelijk zeer de vraag of de Hoge Raad gezien het Harmonisatiewet-arrest
een toetsing van de wet aan de rijkswet wel geoorloofd zou achten. De redenering die de
Hoge Raad daarin heeft gevolgd, kan ook worden gevolgd waar het de vraag naar de toetsing
van de wet aan de rijkswet betreft. Een dergelijke redenering sluit aan bij het oordeel van
de regering dat het mede gezien het grondwettelijke toetsingsverbod niet aannemelijk is dat
bij de totstandkoming van het Statuut in 1954 het toetsingsrecht, met betrekking tot verdragen,
impliciet zou zijn uitgebreid met de mogelijkheid een wet aan een Rijkswet of het Statuut

189

te toetsen; Kamerstukken II 1984/85, 18 747 (R 1271), nr. 6, p. 3.
192 'Wettelijke voorschriften' zijn niet alleen wetten, maar ook lagere wetten en de Grondwet,
voor wat betreft de Grondwet met zoveel woorden: Kamerstukken Il 1977-1978, 15 049

(R 1100), nr. 3, p. 13; Van der Pot, Donner, a.w. (noot 15), p. 224, noot 62, C.A.J.M.
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aan een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van
volkenrechtelijke organisaties. Deze toetsing kan de rechter ook verrichten

in het kader van een actie ex artikel 6:162 BW wegens onrechtmatige
wetgeving. De formulering van artikel 94 Gw lijkt weliswaar te wijzen
op een toetsing wanneer het aankomt op toepassing van de wettelijke
voorschriften, maar de bedoeling van het artikel is het geven van een
193
toetsingsopdracht aan de rechter.
Ten aanzien van artikel 66 Gw (1956), een voorloper van artikel 94
Gw, heeft de Hoge Raad in het Nyugat-arrest'94 overwogen dat blijkens
de
de geschiedenis van het artikel beoogd is de strijd te beslechten over
strijd
met
op
toetsen
mag
recht
het
nationale
vraag in hoeverre de rechter
het internationale recht en de toetsing uitdrukkelijk te beperken tot195 de
'zelfwerkende bepalingen van overeenkomsten'. Hij vervolgde dat aan de
bepaling ook de rechter '- aan wie tot dien tijd vrijheid van oordeel te
,196
dezen was gelaten is gebonden en zich dan ook niet mag begeven
met het ongeschreven volkenrecht, dan wel
bestaat
of
strijd
in de vraag
met niet 'een ieder verbindende bepalingen van overeenkomsten'.197 Dat

F.C.L.M. Crijns,
Kortmann, a.w. (noot 6), p. 167, M.G. Boekhorst a.w. (noot 146), p. 885,

a.w. (noot 152), p. 21. Een voorbeeld van rechterlijke toetsing van een grondwettelijke

bepaling is HR 19januari 1962, NJ 1962, 107 (ProcessieverbodGeertruidenberg). Overigens
geldt debepaling voor het gehele Koninkrijk, Kamerstukken II 1977-1978,15 049 (R 1100),
nr. 3, p. 14. Eerder is echter al opgemerkt dat het in deze paragraaf gaat om de toetsing
van Nederlandse algemeen verbindende voorschriften.
193 Bijvoorbeeld Pres.Rb. 's-Gravenhage 20 augustus 1987, KG 1987, 401.

194 HR 6 maart 1959, NJ 1962, 2.
195 'Beperken tot' betekent hier een zekere maat niet te buiten gaan. M.G. Boekhorst leest
stelt naar aanleiding van
'beperken' kennelijk in de zin van kleiner in omvang maken. Zij
het hier aan de orde zijnde arrest dat de 'clausule "een ieder verbindende" verdragsbepaling
een beperking aanbrengt op het rechterlijk toetsingsrecht'. a.w. (noot 146), p. 876.
196 De zinsnede betreft de vrijheid van oordeel ten aanzien van de vraag in hoeverre mag worden
getoetst aan het internationale recht. Bij de grondwetsherziening van 1953 was dan weI een
bepaling opgenomen over de toetsing aan internationaal recht, maar de gewijzigde redactie
in 1956 bracht pas goed tot uitdrukking waartoe die toetsing beperkt was. Wordt de zinsnede
in deze context gelezen, dan wordt duidelijk dat aan de zinsnede niet zondermeer de conclusie
kan worden verbonden dat de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' in de ogen van de
Hoge Raad nooit in de weg heeft gestaan aan een toetsing aan ongeschreven volkenrecht,
een conclusie die C.A.J.M. Kortmann wel trekt, a.w. (noot 6), p. 339.
197 De Hoge Raad komt tot zijn uitleg op basis van een wetshistorische interpretatie van artikel
66 Gw. De reden voor de uitleg is niet gelegen in het feit dat het zou gaan om een
uitzondering op een algemeen toetsingsverbod. In het Harmonisatiewet-arrest ziet de Hoge
Raad de betekenis van het Nyugat-arrest juist weI daarin gelegen. Overigens rijst hierdoor
de vraag of de Hoge Raad thans toetsing van lagere wetgeving aan de niet een ieder
verbindende verdragsbepalingen en ongeschreven volkenrecht niet uitgesloten acht. Vgl.
C.A.J.M. Kortmann in zijn noot onder het Harmonisatiewet-arrest, RegelMaat 4(1989),

p. 83.
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deze redenering ook ten aanzien van artikel 94 Gw gevolgd moet worden,
volgt - zoals hierboven reeds is gebleken - uit de toelichtende stukken.
In dit verband vraagt de term 'een ieder verbindende' een nadere
beschouwing. Dit begrip heeft ook in de discussie over toetsing van de wet
aan de Grondwet een rol gespeeld, waarin een tweede reden gelegen is
om hieraan aandacht te besteden. In de memorie van toelichting merkte
de regering op dat implementatie behoevende bepalingen niet onder alle
omstandigheden buiten het begrip vallen. Ze dacht hierbij met name aan
het EG-recht. 198 De Raad van State had erop gewezen dat de beslissing
of een particulier zich op een bepaling van EEG-recht voor de nationale
rechter kan beroepen in laatste instantie bij het Hof van Justitie berust en
dat het Hof van Justitie daarbij een ruime uitleg voorstaat. Verwezen werd
naar VNO versus Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, waarin het
Hof stelde dat de nationale rechter behoort vast te stellen, of een omstreden
nationale maatregel de beoordelingsruimte van de Lid-Staten overschrijdt
die in een EEG-richtlijn is aangegeven.'w De Raad van State stelde dat
het hier gaat om een toetsingsplicht aan bepalingen van een besluit van een
volkenrechtelijke organisatie 'welke nog een nadere implementatie
behoeven: In de oorspronkelijke toelichting zou dit geval juist niet onder
het begrip 'een ieder verbindende' mogen worden gebracht. Volgens de
Raad van State kan een conflict ontstaan
'tussen de uit het Gemeenschapsrecht voortvloeiende toetsingsplicht van de
Nederlandse rechter en de uit de Grondwet voortvloeiende beperking van zijn
grondwettelijke toetsingsbevoegdheid, die op grond van de Nederlandse jurisprudentie en het nu ter zake in de toelichting (...) gestelde uit de kwalificatie 'een
ieder verbindende' af te leiden zou zijn'. 200

'

In het nader rapport stelde de regering dat de toetsing door de Nederlandse
rechter die uit de aangehaalde uitspraak van het Hof van Justitie kan
voortvloeien, gedekt wordt. In het betoog van de Raad van State zag ze
aanleiding de toelichting op dit punt te herzien. 201
De regering achtte het ongewenst dat wanneer een verdrag uitdrukkelijk
en uitsluitend aan de staat de verplichting oplegt om binnen een bepaalde
termijn wettelijke maatregelen te nemen, de nationale rechter op zijn wijze,
met voorbijgaan van regering en Staten-Generaal omtrent de uitvoering

198 Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 12.

199 VNO, HvJ 1 februari 1977, Jur. 1977, p. 113.
200 Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 4, p. 18.
201 Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 4, p. 23.
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van de verplichting van de wetgever uitspraken zou doen. A fortiori, zo
stelde de regering, geldt dit voor de toetsing van bestaande wettelijke
voorschriften aan de inhoud van een dergelijke verdragsverplichting. Het
een aanknopingspunt voor
begrip 'een ieder verbindende' gaf in deze zin
regering
dit standpunt in die zin
de
verduidelijkte
de rechter.202 Later
de gestelde termijn
binnen
de
rechter
dat
dat ze het ongewenst achtte
het
gewenst dat de Grondwet een
uitspraken zou doen. De regering achtte
ing
zekere grens aan de toetsingsopdracht aan de rechter stelt: de formuler
worden
getoetst
'een ieder verbindende' brengt tot uitdrukking dat niet mag
aan verdragsbepalingen welke duidelijk bestemd zijn om alleen de overheid
203
te binden in haar betrekking tot andere staten.
Uit het bovenstaande blijkt dat de regering ruimte liet voor een toetsing
van de wet aan verdragsbepalingen welke nog een nadere implementatie
behoeven. Deze bepalingen zijn dan in die zin 'een ieder verbindend' dat
in strijd wordt
ze fungeren als toetsingsmaatstaf. De wet die ermee
buiten
de
rechter
toepassing
bevonden, kan in een concreet geschil door
ctie
vaneena
kader
wetgeving
tige
Inhet
onrechtma
wegens
ten.
wordengela
kan bijvoorbeeld schadevergoeding worden toegekend. In die zin lenen de
rechter. De bepalingen lenen
bepalingen zich voor een hantering door de
zich echter niet voor een toepassing in die zin dat de situatie waarin beslist
moet worden, wordt aangemerkt als een geval dat onder de regel is te
ieder verbindende' in het kader
brengen. Zo bezien heeft het begrip 'een
van een toetsingsopdracht aan de rechter nauwelijks onderscheidende
waarde.
Het is de rechter die uiteindelijk bepaalt of een bepaling kan worden
aangemerkt als een ieder verbindend.204 Daarbij kan de rechter ook
betekenis toekennen aan beschouwingen hieromtrent in de toelichtende
dat een bepaling
stukken bij de goedkeuringswet. De mogelijkheid bestaat
ieder
een
verbindend, terwijl
door de ene rechter wordt aangemerkt als
ontbeert.
karakter
dit
de
rechter
andere
de
bepaling
volgens
In het ZWO-arrest 05 bijvoorbeeld heeft de Hoge Raad geoordeeld
dat artikel 7 aanhef en onder a(i) IVESCR niet als een ieder verbindend

202 Kamerstukken II 1979/80, 15 049 (R 1100), nr. 7, p. 17.
203 Kamerstukken II 1979/80, 15 049 (R 1100), nr. 10, p. 10. Kamerstukken I 1980/81, 15
049 (R 1100), nr. 19.
1953, Bijlagen
204 Vgl. de opmerkingen van de regering tijdens de grondwetsherziening van
en tijdens de grondwetsherziening van 1956,
Handelingen I 1952/53,2700, nr. 63a, p. 3,
II 1979/80,
Bijlagen Handelingen 11 1955/56, 4133 (R 19), nr. 7, p. 4. Vgl. Handelingen
p. 4433, 4441.

205 HR 20 april 1990, NJ 1992,636.
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kan worden aangemerkt. De Hoge Raad hechtte hierbij belang aan de inhoud
van de bepaling. De Raad wees erop dat geheel in het algemeen zonder
nadere uitwerking wordt gesproken over het waarborgen van 'billijk loon'
en over gelijke beloning van werk van 'gelijke waarde'. Een dergelijke
algemene formulering kan volgens de Hoge Raad 'bezwaarlijk in de
rechtsorde functioneren zonder nadere uitwerking, zodat rechtstreekse
werking206 niet voor de hand ligt' Verder wees de Hoge Raad op de
memorie van toelichting bij de Wet tot goedkeuring van het IVESCRVerdrag. Daarin wordt opgemerkt dat de bepalingen van het verdrag in
het algemeen geen rechtstreekse werking zullen hebben en ten aanzien van
artikel 7 dat de erkenning van het recht van de enkeling op billijke en
gunstige arbeidsvoorwaarden (waarvan de gelijke beloning van werk van
gelijke waarde een concretisering is) moet worden gezien als een doelstelling
waarnaar gestreefd dient te worden. Ook wees de Hoge Raad nog op artikel
2 IVESCR, echter onder de kanttekening dat dit artikel niet eraan in de
weg behoeft te staan dat aan bepalingen van het verdrag rechtstreekse
werking toekomt, en op het ESH dat geen algemene erkenning bevat van
een recht op gelijke beloning van arbeid van gelijke waarde, tegen welke
achtergrond het niet aannemelijk is dat de waarborg van gelijke beloning
voor gelijke arbeid in het IVESCR meer zou omvatten dan een doelstelling
waarnaar gestreefd dient te worden. 207
Volgens de Centrale Raad van Beroep gaat het te ver aan te nemen dat
aan artikel 7 onder a(i) IVESCR nimmer enige rechtstreekse werking zou
toekomen. Van rechtstreekse werking kan sprake zijn
'wanneer niet alleen de desbetreffende verdragsbepaling naar haar aard en inhoud
en door een toereikende duidelijkheid en toegespitsheid zich voor rechtstreekse
werking leent, maar wanneer tevens de casus waarop en de context waarin
toepassing van die verdragsbepaling wordt gevraagd voldoende gestructureerd
en geconcretiseerd is om een dergelijke rechtstreekse en afdwingbare toepassing
verantwoord te doen zijn. Dit laatste houdt in, dat de gevallen, waarin een
ongelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde wordt gesteld, zich afspelen
binnen een - in casu rechtspositioneel - kader, dat een zo inzichtelijke
structuur heeft en een zo duidelijke ongelijke beloning voor gelijke arbeid
inhoudt, dat aan art. 7 onder a(i) IVESCR rechtstreekse werking in redelijkheid
niet kan worden ontzegd en het bevoegd gezag, dat verantwoordelijk voor die

206 Deze term wordt kennelijk als synoniem voor een ieder verbindend gebruikt.
207 Vgl. voor wat betreft de criteria
bewoordingen, het al dan niet bezwaarlijk zonder nadere
uitwerking in de rechtsorde kunnen functioneren, het in de memorie van toelichting bii de
goedkeuringswet opgemerkte - eerder al het Harmonisatiewet-arrest.
-
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ongelijkheid is, langs rechterlijke weg geroepen moet kunnen worden die
ongelijkheid ongedaan te maken'.208

De benadering van de Centrale Raad van Beroep verschilt in twee opzichten
van die van de Hoge Raad. Ten eerste leent artikel 7 onder a(i) IVESCR
zich in de ogen van de Centrale Raad van Beroep kennelijk voor rechtstreekse werking. Maar of er ook werkelijk sprake kan zijn van rechtstreekse
werking, is afhankelijk van het concrete geval. Daarin zit het tweede
verschil met de benadering gekozen door de Hoge Raad. De laatste bepaalt
het al dan niet een ieder verbindend zijn los van het concrete geval.
De meeste bepalingen uit het IVESCR en ESH worden niet als een ieder
verbindend aangemerkt.209 De meeste bepalingen uit het IVBPR en het
EVRM worden juist wel als zodanig aangemerkt.210 Bij de toetsing van
wettelijke voorschriften aan deze bepalingen gaat het vaak om de vraag
of de in die voorschriften vervatte beperkingen van het recht gewaarborgd
in de verdragsbepaling geoorloofd zijn, of deze in een democratische
samenleving noodzakelijk zijn ter bescherming van genoemde belangen.
Bekeken wordt dus of de in het verdrag gestelde grenzen niet zijn
overschreden. Een dergelijke toetsing verschilt niet principieel van de door
de regering bij de grondwetsherziening mogelijk geachte toetsing aan
implementatiebehoevende bepalingen.
Eenenkele beschouwing moet nog worden gewijd aan dejurisprudentie
van de Hoge Raad met betrekking tot artikel 26 IVBPR. Deze bepaling
stelt een norm aan het maken van onderscheid. Het maken van onderscheid
is slechts geoorloofd indien daarvoor een redelijke en objectieve rechtvaar-

208 CRvB

16

februari 1989, TAR 1989, 77.

209 De Hoge Raad heeft artikel 6, vierde lid ESH wel als zodanig aangemerkt, HR 30 mei 1986,
NJ 1986, 688. De vraag of de bepaling de Nederlandse wetgever verplicht tot het treffen
van een nationale regeling met een bepaalde inhoud of strekking o f dat de bepaling van dien
aard is dat deze in de nationale rechtsorde zonder meer als objectief recht kan functioneren,
werd door de Hoge Raad in laatstgenoemde zin beantwoord.
210 Onder het oude artikel 66 Gw heeft de Hoge Raad geoordeeld dat artikel 13 EVRM naar
zijn aard zich niet voor rechtstreekse toepassing door de rechter leent en derhalve niet behoort
tot de in artikel 66 Gw bedoelde 'een ieder verbindende bepalingen', 24 februari 1960, ARB
1960, p. 373 (AOW). Om dezelfde reden behoort artikel 14 IVBPR niet tot de een ieder
verbindende bepalingen als bedoeld in artikel 94 Gw, HR 18 februari 1986, NJ 1987, 62.
In dat arrest overwoog de Hoge Raad ook - in de lijn van het AOW-arrest - dat artikel
6 EVRM noch een ander artikel van het EVRM een voor rechtstreekse toepassing door de
rechter vatbare bepaling inhoudt waarbij aan de rechterlijke macht een grotere rechtsmacht
wordt verleend dan de nationale wet toekent. Artikel 13 EVRM legt volgens de Hoge Raad
enkel aan de verdragsstaten de verplichting op de nationale weigeving zo in te richten dat
in de bedoelde gevallen daadwerkelijk rechtshulp kan worden verkregen.
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diging kan worden aangewezen.211 Volgens de Hoge Raad leent artikel
26 IVBPR zich er naar zijn aard toe dat de rechter het rechtstreeks toepast
in die zin, dat hij onderzoekt of toepassing van een bepaling van nationaal
recht met die verdragsbepaling onverenigbaar zou zijn en mitsdien achterwege zou dienen te blijven.212 Wat de rechter kan doen na het constateren
van een strijd, anders gezegd wat de rechter kan doen aan het in
bepaling
van nationaal recht gemaakte ongerechtvaardigd onderscheid, belfnvloedt
het ieder verbindende karakter van artikel 26 IVBPR in de
optiek van de
Hoge Raad dus niet. Dit laat zich goed verdedigen. Uit de aard van artikel
26 IVBPR vloeit voort dat een bepaald gemaakt onderscheid in een
regeling
kan worden gediskwalificeerd. Er vloeit niet uit voort hoe de
regeling op
het betreffende terrein w61 zou moeten luiden wanneer het verschil in
behandeling op verschillende manieren kan worden weggenomen. Zou de
rechter na het constateren van een strijd het aan de wetgever overlaten te
bepalen op welke wijze het best aan artikel 26 IVBPR kan worden voldaan,
dan doet dat geen afbreuk aan de hantering van het artikel door de rechter,
nu deze voltooid is met het diskwalificeren. Het al dan niet overlaten aan
de wetgever heeft betrekking op de rechtsvormende taak
bij het sanctioneren
van strijd met het gelijkheidsbeginsel en komt dan ook niet hier maar in
§ 4.7 aan de orde.
De jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep met betrekking tot
artikel 26 IVBPR behoeft om een andere reden bespreking. Voor wat betreft
de uitleg van de bepaling verschilt deze niet van die van de Hoge Raad.
Artikel 26 IVBPR heeft volgens de Centrale Raad van Beroep niet het
oog
op die ongelijke behandeling welke op redelijke en objectieve gronden,
waaraan iedere gedachte van discriminatie vreemd is, kan worden
gerechtvaardigd.213 Anders dan de Hoge Raad en ook anders dan gezien artikel
94 Gw zou mogen worden verwacht, verricht de Centrale Raad van Beroep
de toetsing aan artikel 26 IVBPR alvorens hij toekomt aan de vraag of in
zijn woorden aan dit artikel rechtstreeks rechten kunnen worden ontleend,214 i- anders gezegd - of dat artikel zgn. rechtstreekse werking
heeft en behoort tot de in de art. 93 en 94 Grondwet bedoelde, een ieder
verbindende bepalingen'.215 Wanneer in een nationale wet sprake is van
discriminatie kan deze volgens de Centrale Raad van Beroep soms slechts

211 Bijvoorbeeld HR 7 mei 1993, NJCM-Bulletin 18(1993), p. 694 e.v.
212 HR 2 februari 1982, NJ 1982,424 (verbetering
in NJ 1982,475). Vgl. het hierboven gestelde

over de een ieder verbindendheid en het fungeren als toetsingsmaatstaf.
213 Onder andere CRvB 5 januari 1988, AB 1988, 252, 253, 254.

214 CRvB 14 mei 1987, AB 1987, 543, CRvB 5 januari 1988, AB 252, 253, 254.
215 CRvB 7 december 1988, AB 1989, 10, CRvB 10 mei 1989, RSV 1990, 230.
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geleidelijk worden opgeheven. In dat geval bepaalt de Centrale Raad van
Beroep een datum waarop aan artikel 26 IVBPR in relatie tot de betreffende
nationale wet rechtstreekse werking niet meer kan worden ontzegd. In CRvB
14 mei 1987, AB 1987, 543 oordeelde hij dat vanaf 23 december 1984,
de datum waarop de uitvoeringstermijn van de derde EG-richtlijn is
verstreken, aan artikel 26 IVBPR met betrekking tot de Wet uitkeringen
vervolgingsslachtoffers 1940-1945 rechtstreekse werking niet meer kan
worden ontzegd.216 Het ingangstijdstip van de rechtstreekse werking ten
aanzien van het AAW-overgangsrecht in de Wet invoering gelijke
uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen bepaalde hij in zijn uitspraken
van 5 januari 1988, AB 1988, 252, 253, 254 op 1 januari 1980, de datum
waarop de wetgever de AAW-wetgeving met artikel 26 IVBPR in overeenstemming beoogde te brengen. De periode voor het geleidelijk opheffen
van de discriminatie in de Algemene Weduwen- en Wezenwet was volgens

de Raad in zijn uitspraak van 7 december 1988, AB 1989, 10 in 1986
ruimschoots verstreken gezien de omstandigheid dat omstreeks het moment
van inwerkingtreding voor Nederland, in ieder geval betrekkelijk kort
daarna, de beperking in de AWW ook aan regeringszijde als een knelpunt
werd beschouwd. In CRvB 30januari 1991, RSV 1991, 182 werd dedatum
nader bepaald op 23 december 1984. In de jurisprudentie van de Centrale
Raad van Beroep kan het antwoord op de vraag of artikel 26 IVBPR kan
worden aangemerkt als een 'een ieder verbindende bepaling' dus verschillen.

Voor wat betreft de toetsing aan het EG-recht is het al eerder genoemde
Tweede Simmenthal-arrest van belang. Daarin bepaalde het Hof van Justitie
dat elke nationale rechter verplicht is tot integrale toepassing van de
bepalingen van het gemeenschapsrecht, daarbij buiten toepassing latende
bepalingen van de nationale wet die in strijd zijn met het gemeenschapsrecht;
het maakt niets uit of de wet anterieur of posterieur is aan de gemeenschapsregel.217 Dit impliceert de bevoegdheid van de rechter na te gaan
218
of nationale regels met het gemeenschapsrecht in overeenstemming zijn.
In het arrest ging het om rechtstreeks werkende bepalingen van gemeen-

216 Vgl. CRvB 9 januari 1992, AB 1992, 344, 345. Ook met betrekking tot artikel 13, eerste
lid aanhef en onder 1 Wet Werkloosheidsvoorziening, CRvB 10 mei 1989, RSV 1990,230,
231, met betrekking tot enkele bepalingen van de AAW, CRvB 21 december 1990, RSV
1991, 160, CRvB 23 mei 1991, RSV 1991, 255 en met betrekking tot de Wet buitengewoon
pensioen 1940-1945, CRvB 5 oktober 1989, RSV 1990, 132.
217 Simmenthal, HvJ 9 maart 1978, Jur. 1978, p. 629.
218 De rechter kan ook ambtshalve de nationale regeling toetsen aan het gemeenschapsrecht.
Zie over het begrip 'toetsen' in dit verband: §1.3.3.
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schapsrecht. Dergelijke bepalingen kunnen rechtstreeks voor de nationale
rechter worden ingeroepen. 219
De vraag ofeenbepaling vangemeenschapsrecht rechtstreekse werking
toekomt, kan of moet in bepaalde gevallen - als zijnde een vraag van
interpretatie van het gemeenschapsrecht - door de nationale rechter aan
het Hof van Justitie worden voorgelegd. De jurisprudentie van het Hof laat
volgens Lauwaars en Timmermans een ontwikkeling ten gunste van de
directe werking zien.220 Het al dan niet bestaan van een discretionaire
bevoegdheid vormt hierbij het beslissende criterium. Vaagheid van de
formulering is voor het Hof echter geen absoluut beletsel Om tot directe
werking te concluderen. De directe werking kan ook partieel zijn. Lauwaars
en Timmermans vatten de jurisprudentie van het Hof op dit punt als volgt
samen: 'Beslissend is (...) 6f het voorschrift de rechter voldoende houvast
geeft om dit te kunnen toepassen of hieraan te kunnen toetsen, zonder de
grenzen van zijn rechterlijke taakopdracht te overschrijden'.221 Waar het
gaat om de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid, zou de rechter
kunnen controleren of de daaraan gestelde grenzen niet zijn overschreden.
In het hierboven al aan de orde gekomen VNO-arrest is beslist dat een
bepaling van een richtlijn kan worden ingeroepen om te doen vaststellen
of de nationale uitvoeringsmaatregelen binnen de door de richtlijn
aangegeven beoordelingsgrenzen zijn gebleven.
Tot het gemeenschapsrecht behoren ook algemene rechtsbeginselen die
in de jurisprudentie van het Hof van Justitie tot ontwikkeling zijn gekomen.
Deze beginselen gelden niet alleen voor de gemeenschapsinstellingen maar
ook voor de lidstaten als uitvoerders of handhavers van het gemeenschapsrecht.222 Ruimer gesteld gelden ze voor die nationale handelingen en
besluiten die op een terrein komen dat door het gemeenschapsrecht wordt
bestreken.223 De nationale rechter is verplicht de nationale regels te toetsen
aan deze rechtsbeginselen. 224

219 R.H. Lauwaars, C.W.A. Timmermans, a.w. (noot 153), p. 34. Vgl. R. Barents, L.J.
Brinkhorst, Grondlunen van Europees recht, zesde, geheel herziene druk, Samsom H. D.
Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn 1994, p. 54. Laatstgenoemden menen overigens dat
de toetsing niet alleen betrekking heeft op rechtstreeks werkende bepalingen van gemeenschapsrecht, p. 205.

220 R.H. Lauwaars, C.W.A. Timmermans, a.w. (noot 153), p. 30.
221 R.H. Lauwaars, C.W.A. Timmermans, a.w. (noot 153), p. 30-32.
222 R.H. Lauwaars, C.W.A. Timmermans, a.w. (noot 153), p. 40.
223 H.R.B.M. Kummeling, a.w. (noot 26), p. 103. E. Boogaerts, Het Hof van Justitie en de
toetsing van nationale wetgeving aan de communautaire grondrechten, Rechtskundig Weekbtad
1991-1992, nr. 36, mei 1992, p. 1247-1252.

224 Vgl. H.R.B.M. Kummeling, a.w. (noot 26), p. 103; A .W.M. Bijloos en J. S. vandenOoster-
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Gezien de aanpak in het Harmonisatiewet-arrest waar het betreft de
bevoegdheid van de rechter de wet te toetsen aan het Statuut gaat ook de
Hoge Raad niet uit van het bestaan van een algemene ongeschreven regel
dat de rechter bevoegd is algemeen verbindende voorschriften, waaronder
bij de wet vastgestelde algemeen verbindende voorschriften, te toetsen aan
hogere algemeenverbindende voorschriften. De Hoge Raad bekijkt immers
of men de betreffende toetsing heeft willen invoeren.
Dit alles neemt echter niet weg dat de rechter zich kennelijk wel bevoegd
acht lagere wetgeving te toetsen aan de wet, de Grondwet en fundamentele
rechtsbeginselen. Voor de toetsing van wetgeving en lagere wetgeving aan
verdragen kan sinds 1953 worden gewezen op de grondwettelijke bepaling,
maar ook voor die tijd achtte de rechter zich al bevoegd tot een dergelijke
toetsing - met uitzondering van aan een verdrag posterieure wetgeving
- over te gaan. Aan het EG-recht zoals uitgelegd in de jurisprudentie van
het Hof van Justitie ontleent hij de bevoegdheid over te gaan tot een toetsing
225
aan het EG-recht.

Zelfs wanneer het in artikel 120 Gw neergelegde toetsingsverbod buiten
beschouwing wordt gelaten, is er, zo blijkt uit het bovenstaande, geen
volledig stelsel van rechterlijke toetsing van algemeen verbindende
voorschriften.226 Het voorliggend onderzoek richt zich echter niet op de
wenselijkheid vanhet completeren van dit beeld, maar'slechts' op de vraag
of het wenselijk is tot invoering van toetsing van de wet aan de Grondwet
en fundamentele rechtsbeginselen over te gaan. De reeds bestaande

kamp, De verhouding van de algemene beginselen van het gemeenschapsrecht tot de Algemene
wet bestuursrecht, SEW 12(1990), p. 867; S. Prechal en T. Heukels, Algemene beginselen
van gemeenschapsrecht als toetssteen voor nationale wetgeving, RegelMaat 2(1987), p. 20,
21. In zijn uitspraak van 4 december 1990, tB/S 1990,150 bijvoorbeeld heeft de Afdeling
rechtspraak een nationale regeling aan 'het (gemeenschapsrechtelijke) evenredigheidsbeginsel'

getoetst.
225 P.H. Kooijmans, De politieke rol van de rechter en het internationale recht, in: M.G. Rood
(red.), Rechters en politiek, Nationale en intemationate beschouwingen, W.E.J. Tjeenk

Willink, Zwolle 1993, p. 45. Eerder is at aangegeven dat artikel 94 Gw weliswaar ook het
EG-recht bestrijkt, maar dat dit recht artikel 94 Gw niet nodig heeft. De vraag is of F.H.
van der Burg zich dit realiseert waar hij de grondslag voor het buiten toepassing laten van

een met een van de vrijheden van het EG-Verdrag strijdige nationale bepaling gelegen ziet
in artikel 94 Gw, zie a.w. (noot 146), p. 114. Bovendien is de rechter op basis van het EGrecht bevoegd tot een toetsing aan de communautaire rechtsbeginselen terwijl artikel 94 Gw
een toetsing aan ongeschreven volkenrecht niet toestaat.
226 In de concept-nota van de regering over de wenselijkheid van geconcentreerde rechterlijke
toetsing van wetten aan de Grondwet en verdragen wordt op p. 17 ten onrechte het tegendeel

beweerd.
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bevoegdheid lagere wetgeving te toetsen aan de Grondwet en fundamentele
rechtsbeginselen kan een rol spelen in de beantwoording van deze vraag.
Het gaat daarbij immers om dezelfde toetsingsmaatstaven. Verder is de
bevoegdheid de wet te toetsen aan verdragen en aan het EG-recht bij de
beantwoording van belang. Het toetsingsvoorwerp is dan hetzelfde. Alvorens
in te gaan op de vraag in hoeverre deze bestaande bevoegdheden een
argument opleveren om tot invoering van het toetsingsrecht over te gaan,
wordt de toetsing van algemeen verbindende voorschriften getypeerd.

4.6.6

Typen van toetsing

Hirsch Ballin onderscheidt twee typen van 'toetsing van wetgeving227 aan
de Grondwet, rechtsbeginselen en andere normen van hogere rang': 'een
beoordeling of een regeling binnen de grenzen van het hogere recht blijft,
dus (...) een beoordeling van de geldigheid (verbindendheid) van de
regeling' en 'een beoordeling of, in gevallen waarin een wettelijke bepaling,
toegepast op die concrete rechtsbetrekkmg, tot een ander resultaat zou leiden
dan toepassing van een hogere rechtsnorm, de ene of de andere rechtsnorm
moet wijken'.228
Ten aanzien van het tweede type toetsing stelt Hirsch Ballin: 'het is
een normale rechterlijke taak, in geval van collisies van rechtsnormen aan
de hand van de klassieke voorrangsregels (lex superior derogat legi inferiori;
lex specialis derogatlegi generali; lex posteriorderogatpriori; lex posterior
generalis non derogat priori speciali) uit te maken, welke rechtsnorm
prevaleert. De beginselenafweging van de "contra legem"-jurisprudentie
is een manier om collisies tussen geschreven recht en fundamentele
229
rechtsbeginselen op te heffen'.
Ook s'Jacob heeft de 'lex superior'-regel geplaatst in de context van
twee op 66n situatie toepasselijke rechtsregels welke nopen tot het nemen
van rechtsbeslissingen welke elkaar uitsluiten. Door de voorrangsregel dat
de hogere rechtsregel voorrang moet hebben boven de lagere, kan de rechter
bepalen welke van de twee hij moet toepassen en wordt hij ontslagen van
230
zijn verschuldigde gehoorzaamheid aan de andere regel.

227 Daarmee bedoelt hij niet alleen wetgeving in formele zin.
228 E. M.H. Hirsch Ballin, Deharmonisatiewet: onschendbaarheid van de wet en schendbaarheid
van het rechtszekerheidsbeginsel, AA 38(1989), p. 590.

229 E.M.H. Hirsch Ballin, a.w. (noot 228), p. 590.
130 E.H. s'Jacob, De onderlinge verhouding van wettelijke voorschriften, van verschillende
wetgevers afkomstig, Geschriften van de Vereniging voor AdministratiefRecht XLIX, H.D,
Tjeenk Willink, Haarlem 1963, p. 5-6.
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Hoewel niet is uitgesloten dat de rechter een dergelijke benadering kiest,
komt deze mij toch vreemd voor. Immers, wanneer kan worden vastgesteld
dat de 'lex inferior' toegepast op een rechtsbetrekking tot een ander resultaat
leidt dan toepassing van de 'lex superior', staat doorgaans vast dat de 'lex
inferior' voor zover deze het concrete geval betreft in strijd is met de 'lex
superior'.23' Dit raakt de verbindende kracht van de 'lex inferior' voor
zover het om het concrete geval gaat. De 'lex inferior' leent zich om die
reden al niet voor toepassing. Van twee op 66n situatie toepasselijke

rechtsregels is dan geen sprake.
Voordat kan worden gesproken van een op een situatie toepasselijke
rechtsregel zal de verbindendheid van die regel voor het concrete geval
vast moeten staan. De verbindende kracht wordt geraakt niet alleen wanneer
een strijd met een hogere rechtsregel zich in alle denkbare situaties voordoet,
maar ook wanneer deze zich slechts in een bepaalde situatie voordoet.
De 'lex superior'-regel moet niet geplaatst worden in de context van
het recht betrekken op de feiten. Wanneer een lager algemeen verbindend
voorschrift in strijd is met een hoger algemeen verbindend voorschrift, is
het lager voorschrift onverbindend. Aldus kan de werking van de 'lex
superior'-regel worden omschreven. De regel strekt zich ook uit tot hogere
algemeen verbindende voorschriften waaruit niet direct een te nemen
beslissing in het concrete geval voortvloeit.
Anders dan de 'tex superior'-regel gaan de 'lex specialis'- en de 'lex
posterior'-regel uit van verbindende rechtsnormen. Aan de hand van deze
regels kan worden bepaald welk voorschrift moet worden toegepast wanneer
toepassing van een voorschrift tot een ander resultaat leidt dan toepassing
van een ander voorschrift van gelijke rang.232 Het algemene respectievelijk
eerdere voorschrift moet wijken voor het speciale respectievelijk latere

231 In het midden blijft of de strijd zich in meer of in alle denkbare situaties voordoet.
232 Vgl. Willem Konijnenbelt, De Gemeentewet als "bqzondere wer", Onderzoek naardeplaats
van de Gemeentewet en andere organieke wetten in ons recht, Kn opdracht vandeRaad voor
het binnenlands bestuur, 1987, p. 7. Anders A.M. Donner en A.K. Koekkoek die aan de
'lex posterior'-regel ook betekenis toekennen in de verhouding tussen voorschriften van

ongelijke rangorde; A. M. Donner, Grondwettelijk overgangsrecht, in: Recht op scherp,
Beschouwingen over de handhaving van publiekrecht aangeboden aan Prof. Mr, W. Duk,
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1984, p. 274 en A.K. Koekkoek, Th.W. van Veen,
Beantwoording rechtsvraag (145) staatsrecht/strafrecht, AA 33(1984), p. 172.
Duidelijk mag zijn dat het hier niet gaat om die gevallen waarin de wetgever bijvoorbeeld
bepaalde terreinen uitsluit van de werkingssfeer van de wet of bepalingen van andere wetten
onverlet laat. In dergelijke gevallen is er geen sprake van een conflict.
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voorschrift.233 Het gaat hier niet om interpretatieregels. Wel zal geinterpreteerd moeten worden welke regel als lex specialis moet worden aangemerkt.

Als typen toetsing kunnen wel worden onderscheiden de beoordeling door
de rechter of een wettelijke bepaling in haar geheel, dat betekent in alle
voorstelbare gevallen die door de bepaling worden bestreken, verenigbaar
is met hoger recht - wel genoemd een toetsing in abstracto -, en de
beoordeling door de rechter ofde bepaling voor zoverdeze betrekking heeft

op de feiten van het te berechten geval, verenigbaar is met hoger recht wel genoemd een toetsing in concreto -.234 Voor alle duidelijkheid moet
hieraan worden toegevoegd dat wanneer de rechter een bepaling gedeeltelijk
onverbindend verklaart, dit niet wil zeggen dat hij dus niet in abstracto
heeft getoetst. Het onderscheid heeft betrekking op de beoordeling en
toetsing in abstracto zou ertoe kunnen leiden dat een bepaling voor een
deel niet en voor een deel wel in strijd met hoger recht wordt bevonden.
Bovendien moet worden bedacht dat het gemaakte onderscheid de
beoordeling van de wettelijke bepaling betreft. In marktkraamactie Alkmaar 35 beoordeelde de Afdeling rechtspraak - na de uit de APV
voortvloeiende beperking van het gebruik van de in het geding zijnde
marktkraamactie als zelfstandig middel tot bekendmaking van al dan niet
in gedrukte stukken of afbeeldingen belichaamde gedachten en gevoelens,

233 De regel: lex posterior generalis non derogat priori speciali, wordt niet algemeen onderschreven, bijvoorbeeld niet door Willem Konijnenbelt, a.w. (noot 232), p. 9.
234 Vgl voordit onderscheid F.H. van der Burg, Splitsing van wettelijkebepalingen enabstracte

toetsing, in: F.H. van der Burg, M.A. van der Ham (red.), Gemeentelijke vnyheden,
Opstellenbundel aangeboden aan prof.mr. M. van Vliet bij haar afscheid als gewoon
hoogleraar in het Staats- en Administratief Recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
van de Rijksuniversiteit Leiden op 1 september 1983. Samsom, Alphen aandenRijnIBrussel
1983, p. 19. Overigens bestaan van de begrippen abstracte en concrete toetsing - net als
van vele andere in dit boek gehanteerde begrippen - welhaast evenveel omschrijvingen,
als auteurs die het licht op de problematiek hebben doen schijnen. P. W.C. Akkermans, C. J.
Bax en L.F. M. Verhey bijvoorbeeld verstaan onder abstracte toetsing de toetsing van 'een
wettelijke regel als zodanig' en onder concrete toetsing de toetsing van 'de toepassing van

een regel in het concrete geval': Grondrechten, Grondrechten en grondrechtsbeschenning
in Nederland, tweede herzienedruk, Bewerkt door C.J. Bax, Wolters-Noordhoff, Groningen
1993, p. 195. F.A.M. Stroink maakt voor wat betreft de toetsing aan een ieder verbindende
verdragsbepalingen een driedeling: toetsing van het algemeen verbindend voorschrift (abstracte
toetsing), toetsing van het algemeen verbindend voorschrift in zijn concrete toepassing
(concrete toetsing), rechtstreekse toetsing van de beschikking zelf (concrete toetsing); De
toepassing van het internationale recht door de Nederlandse (administratieve) rechter, in:
Staarsrecht, buitenlandse betrekkingen en de internationale rechtsorde. Staaisrechtconferentie
1986, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1987, p. 34.

235 ARRvS
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niet in strijd met artikel 7 eerste en derde lid Gw te hebben geoordeeld
- de wijze waarop B en W gebruik hadden gemaakt van hun bevoegdheid
om ontheffing te verlenen dan wel te weigeren. Het gaat dan om een
beoordeling van de beschikking en niet meer om een beoordeling van de
onderliggende bepaling.
Een voorbeeld van het hierboven eerstgenoemde type toetsing biedt
het arrest van de Hoge Raad met betrekking tot de Wilnisser visser. 236
Een bepaling van de APV Wilnis luidde: 'Het is verboden te visschen op
Zondag. Van dit verbod is uitgezonderd het in het water hebben van fuiken
en korven'. De kantonrechter had de verdachte die had gevist in de Wilnisse
plassen ontslagen van alle rechtsvervolging. Terecht volgens de Hoge Raad
nu de bepaling in zo algemene bewoordingen is vervat dat daaronder valt
'elk visschen op Zondag hetzij dit geschiedt in openbare wateren of in
wateren vanaf of vanuit openbare land- of waterwegen zichtbaar, hetzij
in alle andere vischwateren ook die op geenerlei wijze bemerkbaar van
eenige openbare plaats'. De gemeentelijke wetgever heeft daarmee volgens
de Hoge Raad de gestelde grenzen overschreden nu bij het vissen in wateren
die niet zichtbaar zijn vanuit een openbare plaats geen enkel huishoudelijk
gemeentebelang is betrokken. Aan de als een onsplitsbare wilsverklaring
te beschouwen bepaling is terecht verbindende kracht ontzegd, aldus de
Hoge Raad.

De Hoge Raad toetste de bepaling in haar geheel. Het verbod was te ruim
geformuleerd. Doordat de Hoge Raad de bepaling vervolgens aanmerkte
als een onsplitsbare wilsverklaring, profiteerde de verdachte daarvan terwijl
hij had gevist in openbare wateren.
Inmiddels heeft de Hoge Raad te kennen gegeven de leer van de
onsplitsbare wilsverklaring te hebben verlaten. Een strijd met hoger recht
tast de bepaling slechts aan voor zover de strijdigheid dat eist.237 Overigens

236 HR

13 februari 1922, NJ 1922, p. 473.
237 Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink, a.w. (noot 32), p. 248
Een probleem blijft echter het opdragen van een bevoegdheid tot vergunningverlening aan
een ander orgaan dan gezien het hoger recht geoorloofd is. Ook de verbodsbepaling mist
dan verbindende kracht; zie hierover F.J.A. Huart, Het toetsingsrecht van gemeenteverordeningen en de leer der "onsplitsbare wilsverklaring", RM 48(1929), p. 477 en recentelijk
nog HR 15 december 1987, NJ 1988, 708. Meer in het algemeen rijst de vraag wat te doen
wanneer het twij felachtig is of de normsteller het overblijvendedeel als zodanig zou hebben
gewild. Vgl. A.J. Bok, a. w. (noot 164), p. 83-84. Vgl verder in dit verband HR 4 mei
1954, NJ 1954, 382 met betrekking tot het Binnenscheepvaartreglement 1947. Het feit dat
'indien de regelgever met het overblijvende deel geen vrede heeft, niets hem verhindert dat
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sprak de Hoge Raad al jaren met meer van een onsplitsbare wilsverklaring
maar van onvoldoende aanknopingspunten voor splitsing.238 De Afdeling
rechtspraak van de Raad van State was de Hoge Raad in deze jurisprudentie
gevolgd. 239

Door het hanteren van de leer van de onsplitsbare wilsverklaring ziet
de normsteller zich gedwongen - wil het voorschrift in de gevallen liggende
buiten het terrein waarop de strijd is geconstateerd, effect hebben - tot
wijziging van het voorschrift over te gaan. Zeker waar het gaat om strafbepalingen is dit een voordeel omdat de burger dan niet langer wordt
geconfronteerd met een te ruim geformuleerd voorschrift. Van het hanteren
van de leer van de onsplitsbare wilsverklaring kan ook een zekere
preventieve werking uitgaan: het dwingt de normsteller zich nauwkeurig
uit te drukken, watde rechtszekerheid dient. Anderzijds heeft eenonverbindendheid slechts voor zover strijd aanwezig is tot positief gevolg dat de
regeling niet verder dan nodig is, wordt getroffen, waarmee de rechtszekerheid ook is gediend.
In Sneek I bediende de Hoge Raad zich van de volgende constructie:
ingevolge artikel 194 Gemeentewet had de APV-bepaling, inhoudende een
verbod enig voorwerp te hebben staan op gronden voor de openbare dienst
bestemd behoudens vergunning, door de inwerkingtreding van de Wegenverkeersregeling van rechtswege opgehouden te gelden 'voor zoveel het doen
of laten staan van voertuigen als bedoeld in art. 16 Wegenverkeersregeling
betreft'.240 In Sneek II aanvaardde de Hoge Raad de toepasselijkheid van

deel in te trekken' - P.J.J. van Buuren, a.w. (noot 133), p. 63
maakt voor de aan de
orde zijnde rechtszaak niets uit.
Haaks op de stelling van de Hoge Raad staat de conclusie van J.H. van der Veen dat 'de
leer van de onsplitsbare wilsverklaring tot dusverre ondanks alle kritiek daarop en ook op
de wijze van haar toepassing [heeft] stand gehouden'; Vissen te Wilnis op zondag, in: F. H.
-

van der Burg, P.J.J. van Buuren, J.H. van der Veen (red.), AB Klassiek, Srandaarduitspraken
bestuursrecht, opnieuw geannoteerd, tweede druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1994,
p. 32.

238 F.H. van der Burg, a.w. (noot 146), p. 181. HR 9 januari 1968, NJ 1968,105 (Maastrichts
Schakelkastje), HR 14 januari 1969, NJ 1969, 191 (Manege Rehoboth).
239 ARRvS 23 oktober 1978, AB 1979, 499 (Verordening stadsschoon Leiden), waarin in
abstracto werd getoetst en de Afdeling geen voldoende aanknopingspunten voor splitsing
aanwezig achtte, waaruit zou volgen dat de bepaling verbindende kracht miste. Zo ook ARRvS
28 april 1981, AB 1981, 480 (APV Nijmegen) en ARRvS 14 februari 1991, AB 1991, 399
(APV Maartensdijk).
240 HR 22 april 1952, NJ 1952, 679. Vgl. verder HR 23 september 1980, NJ 1981, 429
(Kai:npeerverordening Terschelling I): de bepalingen van een gemeentelijke verordening
voor zoveel zij betrekking hebben op het kamperen met kampeerwagens - en derhalve
niet voor zoveel zij toepassing vinden op het kamperen in tenten
hebben van rechtswege
opgehouden te gelden en ARRvS 2 december 1980, AB 1981, 302 (Kampeerverordening
-
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de betreffende APV-bepaling waar het groentekisten betrof.24' Bij de
problematiek van de verordening in wier onderwerp door een wet, een
algemene maatregel van bestuur, of een provinciale verordening wordt
voorzien, gaat het weliswaar niet om een beoordeling op verenigbaarheid
met het huidige artikel 122242 of met de daarin genoemde normen,243
maar de door de Hoge Raad gehanteerde techniek kan evengoed in andere

gevallen worden toegepast.244 In het Bullebaai-arrest 45 bijvoorbeeld
oordeelde de Hoge Raad de Verordening Bullebaai, die het hebben van

Terschelling Il). Zie echterook ARRvS

12 december 1985, AB 1986, 562, ARRvS 18 maart
1986, AB 1986, 563 en ARRvS 11 maart 1986, AB 1986,564 waarin de Afdeling overwoog
'dat de wetgever heeft gekozen voor een systeem, waarbij de bepalingen van een provinciale
of gemeentelijke verordening, in wier onderwerp door een latere hogere regeling wordt
voorzien, in hun geheel ophouden te gelden ten einde te voorkomen dat per onderdeel moet
worden nagegaan of dit buiten toepassing dient te blijven wegens strijd met de hogere
regeling. Ook bij een gedeeltelijke overlapping van onderwerpen treedt derhalve het door
art. 194 gem.w. genoemdgevolg in'. Vgl. ARRvS 31 juli 1984, AB 1985, 141 (List-Ureterp)
met betrekking tot artikel 81 Provinciewet (oud). De redenering van de Afdeling is niet
sluitend. Dat het al dan niet aanwezig zijn van strijd er niet toe doet, staat wel vast. Dit
sluit niet uit het ophouden te gelden te beperken tot dat deel in welk onderwerp is voorzien.
De Afdeling leidt ten onrechte het geheel vervallen af uit feit dat niet bekeken hoeft te worden

of er al dan geen strijd is.
241 HR 31 maart 1953, NJ 1953, 532.
242 Het nieuwe artikel spreekt overigens van het van rechtswege vervallen zijn in plaats van
het van rechtswege ophouden te gelden. Ophouden te gelden houdt volgens C.A.J.M.
Kortmann anders dan het vervallen de mogelijkheid in van latere herleving van de gelding,
a.w. (noot 6). p. 454. In de jurisprudentie werd terzake een ander standpunt ingenomen,
zie HR 23 september 1980, NJ 1981, 429 (Kampeerverordening Terschelling I), ARRvS
2 december 1980, AB 1981, 302 (Kampeerverordening Terschelling II). Ophouden te gelden
lezen als niet meer behoren tot het positieve recht lijkt mij ook alleszins verdedigbaar.
243 Zie noot 180. Anders o.a. C.A.J. M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 469-470 die spreekt van
een toetsing aan artikel 194 (oud) en van strijd met een hogere regel.
244 In de memorie van toelichting, Kamerstukken Il 1985/86, 19 403, nr. 3, p. 119, bij het
huidige artikel 122 is de volgende passage opgenomen: 'Volgens de thans voorgestelde tekst
houden bepalingen van gemeentelijke verordeningen inzake een bepaald door de nieuwe
hogere regeling geregeld onderwerp van rechtswege in hun ge[h]eel op te gelden, ook wanneer
zij zich slechts ten dele inlaten met het door een nieuwe hogere regeling geregeld onderwerp'.
Daarmee lijkt een uitspraak in de zin van Sneek I te zijn uitgesloten. De memorie van
antwoord, Kamerstukken II 1988/89, 19 403, nr. 10, p. 190, laat echter de mogelijkheid
open dat slechts delen van de bepaling van rechtswege vervallen. De regering stelt bovendien
dat ervan kan worden uitgegaan dat de gevestigde jurisprudentie zal worden gecontinueerd.
Voor alle duidelijkheid moet worden toegevoegd dat in de tekst waarop de memorie van
toelichting zag de zinsnede 'houden van rechtswege op te gelden' nog voorkwam. In de
memorie van antwoord aan de Eerste Kamer, Kamerstukken I 1990/91, 19 403, nr. 64b,
p. 25 zei de regering in de invoeringswet voor te stellen de zinsnede te vervangen door 'zijn
van rechtswege vervallen'

245 HR 6 mei 1983, AB 1984, 101.
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voorwerpen onder, op of boven Eilandgrond of water gelegen te Bullebaai
belastte, niet in zijn geheel onverbindend, maar slechts voor zover het
andere voorwerpen dan schepen betreft. Volgens Van der Burg daarentegen
ligt de zaak veel minder eenvoudig bij de vraag of een gemeentelijke
bepaling blijft binnen de grenzen van de verordenende bevoegdheid ex art.
168 gemeentewet (oud, nieuw: artikel 149 jo. 108) omdat uit de termen
'huishouding der gemeente' en 'karakter van openbaarheid' niet goed kan
worden afgeleid hoe de grens tussen een onverbindend en verbindend
gedeelte zou moeten worden getrokken.246 Toch lijkt ook hier geen
probleem te liggen. De rechter zal toch moeten aangeven waarin de strijd
is gelegen. Het gedeelte van de bepaling dat de 'benedengrens' overschrijdt,
kan dan - om in de termen van Van der Burg te blijven- worden'weggeknipt'. In het geval van de Wilnisser visser zou dat betekenen dat de
bepaling onverbindend is voor zover zij het vissen in wateren betreft die
niet zichtbaar zijn vanuit een openbare plaats.
De vraag rijst wel wat voor zin het nog heeft over te gaan tot een
abstracte toetsing wanneer een eventuele strijd in andere door de bepaling
bestreken gevallen toch geen consequenties heeft voor het te berechten geval.
Zou de rechter dan niet kunnen volstaan met een beoordeling op verenigbaarheid met hoger recht van de bepaling voor zover deze betrekking heeft
op de feiten van het te berechten geval? Het voordeel van een abstracte
toetsing is echter daarin gelegen dat de rechter zich duidelijk uitspreekt
over de gehele bepaling. Hierbij past de kanttekening dat wanneer de rechter
overgaat tot een concrete toetsing en strijd constateert van de bepaling voor
zover het concrete geval betreft, aan dat oordeel ook overwegingen ten
grondslag kunnen liggen die een groter bereik hebben en ook opgaan voor
de bepaling in haar andere toepassingen.
Een andere vraag is of de rechter de vrije keus heeft tot een abstracte
ofconcrete toetsing over te gaan. Van der Burg meent dat artikel 1 Wetboek
van Strafrecht de strafrechter verplicht tot een beoordeling van gemeentelijke
bepalingen in abstracto: de rechter zou zich een oordeel moeten vormen
over de juridische aanvaardbaarheid van de bepaling voor alle gevallen die
eronder zouden kunnen vallen. Want, zo redeneert hij, 'wanneer een lagere
bepaling bij toepassing in een aantal gevallen in strijd komt met een bepaling

van hoger orde, dan is die bepaling geen wettelijke strafbepaling, tenzij
de onwettigheid kan worden afgesplitst op zodanige wijze dat er daarna
een duidelijke wettelijke strafbepaling overblijft'.247 Het lijkt me dat Van

246 F.H. van der Burg, a.w. (noot 146), p. 181.
247 F.H. van der Burg, a.w. (noot 146), p. 182.
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der Burg te veel afteidt uit het woord 'wettelijke' in artikel 1 Wetboek van
Strafrecht. Daarmee wordt gedoeld op een wet in materiele zin. Van der
Burg lijkt dit woord echter te lezen als 'in overeenstemming met een
bepaling van hoger orde'.248 Bovendien staat het er niet aan in de weg
de techniek van de onverbindendheid voor zover strijd aanwezig is te
hanteren.249 Een eventuele strijd in andere door de bepaling bestreken
gevallen heeft dan geen consequenties voor het te berechten geval. Eerder
had Van der Burg al aangegeven dat de rechter met een concrete toetsing
tekort zou doen aan artikel 1 Wetboek van Strafrecht. Zou de rechter
zeggen: daargelaten of de bepaling overigens al dan niet verbindend is,
de strafbaarheid in dit concrete geval is niet in strijd met enige hogere
regeling, dan zou de strafbaarheid volgens Van der Burg niet op een

wettelijke strafbepaling berusten, maar op een door de rechter geconstrueerd
besluit voor 66n bepaald geval.250 Dit lijkt mij een verkeerde voorstelling
van zaken. De strafbaarheid blijft op de wettelijke strafbepaling berusten
ook wanneer de rechter heeft volstaan met een toetsing van die bepaling
voor zover deze betrekking heeft op de feiten van het te berechten geval.
De conclusie moet zijn dat niet valt in te zien dat artikel 1 Wetboek van
Strafrecht iets bepaalt over de wijze van toetsing.
Artikel 94 Gw kent de formulering'indiendeze toepassing niet verenigbaar is met'. Daarmee zou tot uitdrukking zijn gebracht dat 'niet slechts
de nationale wetsregel zelf, maar evenzeer de uitwerking ervan op de
rechtszoekende' moet worden getoetst.251 Hierbij moet worden aangetekend dat de toetsing van de uitwerking van het wettelijk voorschrift op de
rechtszoekende ook een oordeel oplevert over het wettelijk voorschrift,
zij het slechts voor zover betrekking hebbende op het concrete geval. Een
dergelijke toetsing van de toepassing levert dus hetzelfde resultaat op als
een toetsing van de bepaling voor zover deze betrekking heeft op de feiten
van het te berechten geval. De uitspraak van de Afdeling rechtspraak van
de Raad van State inzake de Vestigingsregeling Terschelling kan hier als
252
voorbeeld dienen.

248 Van der Burg wordt hierin gesteund door R. de Lange, Publiekrechiel(ike rechtsvinding,

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1991, p. 80.

249 Hoewel juist op het terrein van het strafrecht het genoemde voordeel van het hanteren van
de leer van de onsplitsbare wilsverklaring zwaar zou moeten wegen, heeft de Hoge Raad
voorbehoud
bij zijn stelling de leer van de onsplitsbare wilsverklaring te hebben verlaten, geen

gemaakt.

250 F.H. van der Burg, a.w. (noot 234), p. 23.
251 Zie noot 168.
252 ARRvS 31 juli 1979, AB 1979, 539.
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Ingevolge artikel 2 van de verordening was het verboden een woning in
gebruik te nemen tenzij door B en W een bewoningsvergunning was
verleend. Deze vergunning zou ingevolge artikel 3, eerste lid onder a
worden verleend wanneer de aanvrager voldeed aan de eis van eilanderbinding. De Afdeling rechtspraak oordeelde dat B en W van Terschelling
door toepassing van het criterium van eilander-binding appellant een niet
te rechtvaardigen verschil in behandeling doen ondergaan, dat zich niet
verdraagt met artikel 14 EVRM. De Afdeling achtte toepassing van een
criterium waarbij maatgevend is of een persoon op het eiland geboren en
getogen is, 'een middel dat uitgaatboven hetgeen objectiefen redelijkerwijs
te rechtvaardigen is alspassend bij het doel vande verordening'. In aanmerking genomen artikel 66 Gw, de voorloper van artikel 94 Gw, kon volgens
de A fdeling in dit geval geen toepassing worden gegeven aan de betreffende
bepalingen uit de Vestigingsregeling.

Door de toepassing in strijd te oordelen met artikel 14 EVRM, gaf de
Afdeling een oordeel over het wettelijk voorschrift waarin de betreffende
eis is gesteld. Bovendien illustreert deze uitspraak de eerder gemaakte
opmerking dat aan het oordeel overwegingen ten grondslag kunnen liggen
die verder reiken dan het concrete geval.253 Het arrest van de Hoge Raad
inzake het Utrechtse tippelverbod254 is hier ook een voorbeeld van.

Artikel 60, tweede lid APV Utrecht verbood het zich ophouden op die
wegen of weggedeelten, welke door B en W bij openbare kennisgeving
zijn aangewezen, binnen de tijd daarbij door hen bepaald, nadat een
ambtenaar van politie in het belang van de openbare orde of zedelijkheid
de last heeft gegeven zich te verwijderen. De vraag was of toepassing van
deze bepaling in samenhang met de openbare kennisgeving verenigbaar
is met het bepaalde in artikel 12 derde lid IVBPR, in het bijzonder of die
beperking is aan te merken als 'necessary to protect national security, public
order (ordre public), public health or morals or the rights and freedom of
others'. De Hoge Raad beantwoordde deze vraag ontkennend, met als
motivering dat niet is in te zien dat een beperking van zo vergaande aard

253

Vgl. ARRvS 14 december 1978, AB 1979, 177: 'Aangezien een beperking vervat in art.
34, eerstelidonderb Vreemdelingenwet niet geldt t.a.v. personendieo.g.v. de Wet A.r.o.b.
beroep instellen tegen andere beschikkingen dan genoemd in art. 34, eerste lid, acht de Afd,
dem beperking in dit geval onverenigbaar met artikel V, eerste lid, Verdrag' van vriendschap,
handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van

Amerika.
254 HR 7 februari 1984, AB 1984, 274,
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- waarbij in aanmerking moeten worden genomen de omvang van het
gebied en de tijdsduur waarvoor een last geldt en het in de bepaling
ontbreken van onderscheid op grond van het al dan niet in dat gebied
woonachtig zijn - in de noodzaak tot bescherming van een of meer
genoemde belangen haar rechtvaardiging kan vinden.

De Hoge Raad achtte toepassing van de bepaling in samenhang met de
openbare kennisgeving niet verenigbaar met artikel 12 IVBPR op gronden
die ook tegen andere toepassingen zouden kunnen worden aangevoerd.255
Een voorbeeld waarin aan het oordeel geen overwegingen ten grondslag
liggen die verder strekken dan het concrete geval geeft de uitspraak van
de Afdeling rechtspraak van de Raad van State inzake de Marktstandplaats
Krimpeni56

De Marktverordening van de gemeente Krimpen aan den IJssel eiste een
genoegzame wettelijke aansprakelijkheid-verzekering alvorens men in
aanmerking kon komen voor een vaste standplaats op de markt. Beoogd
was optimale condities te scheppen voor een zo ordelijk mogelijk verloop
vanhetmarktgebeuren. Eenboekverkoperdie wegensprincipielebezwaren
niet verzekerd was, was een standplaatsverguiming geweigerd. Volgens
de Afdeling bracht de betreffende bepaling een beperking met zich van de
in het eerste lid van artikel 10 EVRM gewaarborgde vrijheid om inlichtingen
of denkbeelden door te geven. De Afdeling kon niet inzien dat, mocht al
worden aangenomen dat het met de bepaling gediende belang onder een
van de in artikel 10, tweede genoemde belangen viel, voor de bescherming
van dat belang in het aan de orde zijnde geval deze beperking, waarvan
geen vrijstelling kon worden verleend, noodzakelijk was. Toepassing van
de bepaling achtte de Afdeling in dit geval niet verenigbaar met artikel 10

EVRM.
De A fdeling toetste in concreto aan artikel 10 EVRM. De beperking die
de bepaling uit de verordening meebracht was in het aan de orde zijnde
geval niet noodzakelijk. Of de beperking in andere gevallen wel noodzakelijk
is, blijft in het midden.

255 Het gaat hier om toepassing van de samengestelde regulering. Het woord toepassing slaat
niet op de uitvoering van de bepaling in de openbare kennisgeving. Overigens zit het manco
niet alleen in de openbare kennisgeving maar ook in de bepaling zelf nu daarin geen
onderscheid wordt gemaakt naar gelang het al dan niet woonachtig zijn in het betreffende
gebied.

256 ARRvS 20 december 1982, AB 1983, 243.
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Zou de rechter op basis van de tekst van artikel 94 Gw met een toetsing
in concreto kunnen volstaan, dit betekent geenszins dat hij niet zou mogen
overgaan tot een toetsing in abstracto. Anders gezegd, de toetsingsopdracht
is niet beperkt tot een toetsing in concreto; de rechter kan ook overgaan
tot een toetsing van de bepaling in alle voorstelbare gevallen die erdoor
worden bestreken. Riphagen heeft uit de bewoordingen van het in 1953
in de Grondwet opgenomen artikel wel afgeleid dat 'voor de rechter de
enige vraag to the point [is], of toepassing van de nationale wet op het
concrete geval wel verenigbaar zou zijn met de internationale wet; zo niet,
dan wordt op het geval in kwestie de nationale wet niet toegepast'. Vanwege
de toespitsing op het concrete te beslissen geval zou het ongeoorloofd zijn
in gevallen waarin van onverenigbaarheid van toepassing geen sprake is,
de nationale regel onverbindend te verklaren wegens onsplitsbaarheid van
de wil van de nationale wetgever.257 Gezien de toelichtende stukken gaat
deze redenering voor wat betreft artikel 94 Gw niet op. Steeds werd
gesproken van toetsing van het voorschrift. De formulering 'indien deze
toepassing niet verenigbaar is met' geeft als boodschap aan de rechter mee
ook te letten op de uitwerking van het voorschrift. Ook toepassing van de
leer van de onsplitsbare wilsverklaring lijkt niet uitgesloten.
De uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State inzake
het Antenneverbod Leerdam 58 geeft een voorbeeld van een toetsing in
abstracto.
Een verzoek om plaatsing van een F.M. antenne op een woning was
afgewezen op grond van artikel 265, tweede lid van de bouwverordening
van de gemeente Leerdam waarin was bepaald dat wanneer naar een woning
centraal antenne-energie kan worden gedistribueerd, er geen uitsluitend
voor die woning dienende antenne mag worden opgericht. De vraag was
o f deze bepaling in strijd is met artikel 10 EVRM. De Afdeling overwoog
dat het geval zich kan voordoen en in casu ook voordoet dat met behulp
van een individuele antenne inlichtingen en denkbeelden kunnen worden
ontvangen welke niet via de centrale antenne kunnen worden ontvangen.
Het verbod houdt dan ook een beperking in van het recht zoals omschreven
in artikel 10, eerste lid EVRM. De stelling dat artikel 265 een geoorloofde

257 J. Riphagen, Het nieuwe grondwetsartikel 60e en de leer van de onsplitsbare wilsverklaring,
De Nederlandse Gemeente 7(1953), p. 70. Ten onrechte stelt F.A. M. Stroink, a.w. (noot
234), p. 31 en 33, naar aanleiding vandit artikel datde leervan deonsplitsbare wilsverklaring
een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de bepaling. Dit kan uit het
artikel van Riphagen noch uit de toelichtende stukken worden afgeleid.
258 ARRvS 10 oktober 1978, AA 28(1979), p. 477 e.v.
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beperking inhoudt omdat de bepaling in een democratische samenleving
nodig is ter bescherming van de openbare orde, werd door de Afdeling
niet onderschreven. Dat belang impliceert volgens de Afdeling niet de
noodzaak 'van een verbod dat zo ver strekt dat daaronder ook altijd valt
het aanbrengen van een antenne die meer mogelijkheden biedt tot het
ontvangen van signalen dan een gemeenschappelijke of centrale voorziening':
'Niet te verwachten is dat bij het bestaan van de mogelijkheid van aansluiting
op een centraal antenne systeem op grote schaal individuele, betere ontvangst
mogelijkheden biedende, antennes zullen worden opgericht. Nu het bezwaar
van ontsiering vooral geldt het massaal aanwezig zijn van antennes op daken,
kan het in verband met de bescherming van de openbare orde niet nodig worden
geacht om ook in alle gevallen te verbieden het aanbrengen van die antennes,
waarmede andere signalen kunnen worden ontvangen dan met een gemeenschappelijke of centrale voorziening'.

Artikel 265, tweede lid strekt volgens de Afdeling verder dan in een
democratische samenleving nodig is ter bescherming van de openbare orde
en nu ook geen ander in het tweede lid van artikel 10 EVRM genoemd
belang in het geding is, is de bepaling in strijd met het EVRM.259
In de laatste drie gegeven voorbeelden kwam de vraag aan de orde of een
beperking noodzakelijk is ter bescherming van bepaalde belangen. Van der
Burg merkt op dat 'het (...) zeer wel [kan] zijn dat er met betrekking tot
een bepaald soort gedraging (bijvoorbeeld vermakelijkheden op de openbare
straat) in het algemeen wel behoefte bestaat aan regulering, terwijl er toch
in een concreet geval geen enkel gevaar is voor de openbare orde ( . . . ) ' .
Een toetsing 'in abstracto' verschoont volgens hem de nationale autoriteiten
aan te tonen dat een beperking 'in concreto' noodzakelijk is.260 Duidelijk
mag zijn dat de term 'in abstracto' nu in een andere betekenis wordt gebruikt
dan de betekenis die bij de uiteenzetting van de typen toetsing daaraan is
toegekend. Een toetsing in abstracto heeft daar een ruimere reikwijdte dan
een toetsing in concreto. De hier aan de orde zijnde problematiek heeft
eerder betrekking op de indringendheid van de toetsing. Op basis van de

259 Een voorbeeld van een toetsing in abstracto welke niet leidde tot het constateren van een
strijd, geeft HR 21 mei 1985, AB 1985, 528. De niet ingrijpende beperking van de
bewegingsvrijheid die de APV-bepaling meebrengt voor hen van wie redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat zij zich op de betreffende plaatsen ophouden met de bedoeling om
verdovende middelen te koop aan te bieden, kan volgens de Hoge Raad haar rechtvaardiging
vinden in de derde leden van de artikelen 2 Vierde Protocol bij het EVRM en 12 IVBPR.

260 F. H. van der Burg, a.w. (noot 234), p. 30.
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toelichting bij artikel 94 Gw zou kunnen worden gesteld dat de rechter
steeds moet letten op de uitwerking van het voorschrift. Dat in het EVRM
is vastgelegd dat de nationale wetgeving beperkingen mag inhouden en dat
de rechter dan zou moeten beoordelen of bij het stellen van de wettelijke
bepalingen het EVRM inderdaad in acht is genomen,261 doet hieraan niets af. De bepaling zal in alle gevallen
wat er verder ook van zij262
die erdoor worden bestreken noodzakelijk moeten zijn. Is in een geval die
noodzaak niet aanwezig dan heeft de regelgever het EVRM niet in acht
genomen. Is er wel behoefte aan regulering maar kan niet worden voorzien
of dit in alle gevallen noodzakelijk is, dan zal een ontheffingsbepaling
moeten worden opgenomen.
Het standpunt dat de regering innam bij de wet tot goedkeuring van
het EVRM is hiermee achterhaald. De regering stelde toen dat
-

'de rechter

(...)

slechts mag nagaan of de uitzonderingsregel in het algemeen

in een democratische samenleving in het belang van veiligheid, openbare orde
e.d. noodzakelijk zou k,innen zijn zonder dat hij mag treden in de vraag of de
betrokken uitzonderingsbepaling in het concrete geval doelmatig is. Immers,
( . . . ) de toetsingsplicht van de rechter, voortvloeiende uit artikel 65 van de
Grondwet, [houdt] geenszins in dat de rechter zou moeten treden in doelmatigheidsvragen.

,263

In Processieverbod Geertruidenberg264 toetste de rechter nog marginaler
dan waartoe het standpunt van de regering aanleiding gaf.

Aan de orde was de vraag of het tweede lid van artikel 184 Gw, waarin
de vrijheid openbare godsdienstoefeningen buiten gebouwen en besloten
plaatsen te houden werd beperkt tot de gemeenten waar deze gebruikelijk
en toegelaten waren, voor de bescherming van de openbare orde nodig was.
De Hoge Raad stelde voorop dat openbare godsdienstoefeningen waarbij,
gezien het feit dat deze op de openbare weg worden gehouden, ook
andersdenkenden buiten hun wil worden betrokken, aanleiding kunnen geven
tot spanning, onrust en ongeregeldheden. Een wettelijke voorziening welke
de vrijheid om deze oefeningen te houden beperkt, kan dan ook in beginsel
als een voor de bescherming van de openbare orde noodzakelijke maatregel
worden beschouwd. Vervolgens overwoog hij dat voor de beoordeling of
261 F.H. van der Burg, a.w. (noot 234), p. 30.
262 De rechter zal toch in ieder geval ook nieuwe feiten en omstandigheden in zijn beoordeling
moeten betrekken.

263 Kamerstukken II 1953/54, 3043, nr. 6, p. 2. Vgl. Handelingen II 1953/54, p. 812.
264 HR 19 januari 1962, NJ 1962, 107.
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de toepassing van een dergelijke voorziening in een gegeven geval met het
tweede lid van artikel 9 EVRM verenigbaar is niet de maatstaf kan worden
aangelegd 'of nu juist in dAt geval de bescherming van de openbare orde
die toepassing noodzakelijk maakte'. De wetgever kan het immers - zo
stelde de Raad - gezien het belang van de rechtszekerheid zeer wel nodig
achten een dergelijke voorziening 'aldus te treffen dat de toelaatbaarheid
van openbare godsdienstoefeningen als hier bedoeld niet naar de bijzondere
omstandigheden van elk geval, doch naar een algemeen werkende maatstaf
wordt beoordeeld'. De wetgever zal daarbij het belang van het kunnen
belijden van een godsdienstige overtuiging ook op de openbare weg moeten
afwegen tegen de noodzaak tot het handhaven van de openbare orde en
zal voor wat betreft de formulering van de maatstaf ook het belang van
de rechtszekerheid in ogenschouw moeten nemen. Het resultaat daarvan
is volgens de Hoge Raad niet vatbaar voor een rechterlijke toetsing aan
het tweede lid van artikel 9 EVRM. Daarom moet worden aangenomen
dat de inhoud van de norm waarin een op zichzelf gewettigde beperking
van een in het EVRM gewaarborgde vrijheid is neergelegd, in beginsel
aan een rechterlijke beoordeling is onttrokken. Daaruit volgt:
'dat de rechter die voor de beoordeling wordt gesteld van de vraag of de toepasvan de vrijheid
sing van een bepaalde regeling welke een beperking inhoudt
tot het houden van openbare godsdienstoefeningen buiten gebouwen en besloten
ruimten met art. 9 van het Verdrag verenigbaar is, die vraag slechts dan
ontkennend zal kunnen beantwoorden indien het ten enenmale ondenkbaar zou
moeten worden geacht dat een wetgever, gesteld voor de noodzaak met het oog
te
op de bescherming van de openbare orde te dien aanzien een regeling treffen,
daartoe een zodanige regeling in redelijkheid zou kunnen treffen of handhaven'.

In casu kon niet gezegd worden dat de grondwetgever een keuze heeft
een
gemaakt 'waarvan onvoorstelbaar zou moeten heten dat deze door
van
houden
het
de
voor
noodzaak
wordt
die
gesteld
redelijk wetgever
godsdienstoefeningen ter bescherming van de openbare orde te beperken,
voor het
gedaan zou kunnen worden'. Een dergelijk oordeel past evenmin
instandhouden van de regeling.

Juist dit arrest van de Hoge Raad is door de leden van de CDA-fractie
aangehaald ter inleiding van de vraag of niet duidelijker dan met de
formulering 'indien deze toepassing niet verenigbaar is met' naar voren
zou moeten komen dat de grondwetgever ook de uitwerking van de regel
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op de justitiabele getoetst wil zien.265 De regering was van oordeel dat
juistde gebruikte formulering ditduidelijk laat uitkomen. Op een dergelijke
toetsing heeft de Hoge Raad bijvoorbeeld gewezen in zijn beschikking van
4 mei 1984, NJ 1985, 510.266

Betoogd was dat in casu artikel 8 EVRM in de weg stond aan toepassing
van artikel 1: 161, eerste lid BW door benoeming tot voogd van slechts een
van de ouders. De Hoge Raad overwoog dat door de benoeming na
echtscheiding van een van de ouders tot voogd over hun minderjarig kind,
de daarvoor bestaande toestand dat de ouders gezamenlijk de ouderlijke
macht over het kind uitoefenen, eindigt. Dit levert volgens de Hoge Raad
een inmenging in het gezinsleven als bedoeld in artikel 8 EVRM op, welke
evenwel krachtens artikel 8, tweede lid EVRM in beginsel is toegestaan,
nu deze bij wet is voorzien en in het algemeen, in verband met de tussen
de ouders te verwachten spanningen zal worden gerechtvaardigd door de
belangen van het kind, op bescherming waarvan het recht heeft. De Hoge
Raad overwoog vervolgens:
'Dit kan echter anders zijn indien de ouders - zoals in dit geval

- zich

is aangevoerd

in staat achten het kind in een goede onderlinge verstandhouding te
blijven verzorgen en opvoeden en zij op die grand verzoeken om gezamenlijk
met het gezag over het kind belast te blijven. In een dergelijk geval dient
onderzocht te worden of de beeindiging van de ouderlijke macht gezamenlijk
door de benoeming tot voogd van tan van hen met het oog op voormelde
belangen van het kind nodig is.'

265 Kamerstukken Il 1978/79, 15 049 (R 1100), nr. 6, p. 14.
266 Vgl. HR 10 november 1989, NJ 1990, 450 waarin werd overwogen dat de vraag of een
bij de wet voorziene inmenging met betrekking tot het in artikel 8, eerste lid EVRM bedoelde
recht in een democratische samenleving nodig is in het belang van de bescherming van rechten
en vrijheden van anderen, slechts kan worden beantwoord 'door in het licht van de
omstandigheden van het geval tegen elkaar af te wegen enerzijds de ernst van de door die
inmenging op het bedoelde recht gemaakte inbreuk en anderzijds de belangen welke die
wettelijke regeling beoogt te beschermen'.
Hoewel in deze overweging niets anders kan worden gelezen dan een aanwijzing hoe de
rechter moet beoordelen of aan de eis van het tweede lid is voldaan, lijkt ze voor de Hoge
Raad van belang om te concluderen dat de betreffende bepaling verder gaat dan artikel 8.
tweede lid toestaat: 'Een wettelijke bepaling als de onderhavige, die het onder alle
omstandigheden onmogelijk maakt dat een onwettig kind door zijn vader wordt erkend zolang
deze gehuwd is, sluit een concrete belangenafweging als vorenbedoeld uit (...)'. Het is echter
moeilijk voorstelbaar dat een wettelijke bepaling een concrete belangenafweging in het kader
van een toetsing van die wettelijke bepaling uitsluit.
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Het begrippenpaar abstracte en concrete toetsing wordt in de literatuur ook
wel gebruikt in relatie tot de mogelijke gevolgen van de toetsing, respectievelijk de constatering dat de bepaling verbindende kracht mist ofwel
onverbindend wordt verklaard en het buiten toepassing laten.267 Het
gebruik van de termen in dit verband ligt niet voor de hand. Toetsen is
onderzoeken en dit onderzoek kan ertoe leiden dat in het geheel geen sprake
is van strijd zodat de bepaling noch verbindende kracht mist noch buiten
toepassing hoeft te blijven. Beter is het begrippenpaar te reserveren voor
het onderscheid in de toetsing. Overigens moeten onverbindend verklaren
en buiten toepassing laten niet worden gezien als alternatieven. Een
geconstateerd manco, al dan niet beperkt tot het concrete geval, betekent
dat de bepaling geheel of gedeeltelijk verbindende kracht mist 68 en dus
buiten toepassing moet blijven.269 Onbegrijpelijk in dit verband is de
uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State inzake de
APV Ameland.270 Volgens de Afdeling is de APV-bepaling inhoudende
een verbod om zonder vergunning binnen de bebouwde kom een verzameling van ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwprodukten aan
te leggen of te hebben niet in strijd met de Hinderwet en kan daaraan
verbindende kracht niet worden ontzegd. Het aanleggen of hebben van een
dergelijke verzameling is volgens de Afdeling op zichzelf niet onderworpen
aan het vereiste van een vergunning op grond van de Hinderwet. Appellant
had echter voor het kuilen als onderdeel van zijn bedrijf wel een Hinderwetvergunning nodig. Dat bracht de Afdeling tot het oordeel dat toepassing
van de APV-bepaling op inrichtingen in de zin van de Hinderwet strijd
oplevert met die wet. Deze uitspraak is innerlijk tegenstrijdig. De toepassing
van de APV-bepaling levert strijd op omdat de APV-bepaling te ruim is
gesteld, namelijk ook betrekking heeft op inrichtingen in de zin van de
Hinderwet. Er kleeft dus wel degelijk een gebrek aan de bepaling zelf. Of
de Afdeling met een dergelijke constatering aan de gehele bepaling
verbindende kracht had moeten ontzeggen - wat ze wellicht heeft willen

267 Zie bijvoorbeeld in deze zin G.H. Addink en B.P. Vermeulen, a.w. (noot 33), p. 4.
Opvallend is dat P.W.C. Akkermans, C.J. Bax en L.F.M. Verhey uit de in artikel 94 Gw
voorkomende woorden 'geen toepassing vinden' afteiden dat concreet moet worden getoetst,

a.w. (noot 234), p. 193, 198.
268 Ook artikel 94 Gw staat niet in de weg aan de constatering dat een wettelijke voorschrift
wegens strijd met een ieder verbindende verdragsbepalingen verbindende kracht mist. Zo
ook P.J.J. van Buuren, a.w. (noot 133), p. 60.
269 Vgl. F. H. Kistenkas, Vrije straatcommunicatie, De rol van de locale overheid bij de
regulering van de uitingsvrijheid in rechtsvergelijkend perspectief, Gouda Quint, Amhem,

Kluwer, Deventer 1989, p. 61.
270 ARRvS 1 november 1985, Gst. 6821.
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vermijden -,27' had ze zelf in de hand. De Afdeling had ook de techniek
van onverbindendheid voor zover strijd aanwezig is kunnen hanteren. Want,
waarom zou ze enerzijds vasthouden aan de leer van de onsplitsbare
wilsverklaring, terwijl ze anderzijds door de bepaling buiten toepassing
te laten waar het inrichtingen in de zin van de Hinderwet betreft, in feite
tot een splitsing overgaat.
Leidt een gebrek tot het missen van verbindende kracht en dus tot buiten
toepassing laten, omgekeerd gaat dit niet op. Zoals al eerder is opgemerkt
hoeft het buiten toepassing laten zijn oorzaak niet te vinden in een gehele
of gedeeltelijke strijd van de bepaling met hoger recht.272 Te denken valt
aan de 'contra legem'-jurisprudentie en de werking van de lex specialisen lex posterior regel. Ook de constructie die de Hoge Raad hanteert in
zijn arrest van 27 oktober 1981, NJ 1982, 103 moet in dit licht worden
bezien.

Artikel 198 van de Nijmeegse Politieverordening verbood de eigenaar of
gebruiker van onroerend goed, zonder vergunning van B en W dit te
gebruiken of het gebruik daarvan te gedogen voor opschriften, aankondigingen of afbeeldingen welke vanaf een openbare weg of een openbaar
vaarwater of vanuit een openbaar vervoermiddel zichtbaar zijn. Het tweede
lid bepaalde onder andere dat het verbod niet geldt voor aankondigingen
en opschriften op zuilen, borden en muren welke daarvoor door B en W
zijn aangewezen. Artikel 199 verbood onder andere de wegen ofde daarop
staande palen te voorzien van aanplakbiljetten en dergelijke, met uitzondering van de door B en W aangewezen openbare aanplakgelegenheden. Het
derde lid bepaalde dat B en W bevoegd zijn ontheffing te verlenen. Op
het tijdstip waarop het te laste gelegde feit was gepleegd hadden B en W
nog geen besluit genomen tot aanwijzing van openbare plakgelegenheden.
Onder andere dit gegeven bracht de Rechtbank tot de conclusie dat de
verbodsbepalingen op dat tijdstip wegens strijd met artikel 7 Gw onverbindend waren. De Hoge Raad ging hierin niet mee. De verbindendheid van
een verordening hangt volgens de Hoge Raad niet af van de wijze waarop
daaraan uitvoering wordt gegeven. Hij overwoog vervolgens:
'De artt. 198 en 199 gaan er voor de gelding van de daarin vervatte verboden
kennelijk van uit dat door B en W aanwijzing als evenbedoeld is gedaan. Nu
zulks niet het geval is, had de Rb. daarin reden moeten vinden die verboden

271 Deze verklaring geeft P.J.J. van Buuren, a.w. (noot 133), p. 63.

272 Anders F.H. Kistenkas, a.w. (noot 269), p. 61.
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buiten toepassing te laten, hetgeen eveneens tot ontslag van alle rechtsvervolging
zou hebben geleid'.

De Hoge Raad legt de bepalingen zo uit dat de gelding van de daarin
vervatte verboden afhankelijk is gesteld van de aanwijzing van openbare
aanplakgelegenheden door B en W. Zolang daartoe niet is overgegaan vinden
de verboden geen toepassing. In feite is naar het oordeel van de Hoge Raad
de werking van de verboden opgeschort totdat het uitvoeringsbesluit is
genomen. Een hal f jaar eerder had de Afdeling rechtspraak van de Raad
van State in zijn uitspraak van 28 april 1981, AB 1981, 480 ten aanzien
van artikel 199 geoordeeld dat de gemaakte uitzondering betreffende de
aangewezen openbare aanplakgelegenheden van onvoldoende betekenis is
om te kunnen stellen dat aan het verbod het algemene karakter wordt
ontnomen. De Afdeling constateerde dus een gebrek in de bepaling. Nadat
de Afdeling had vastgesteld dat er onvoldoende aanknopingspunten waren
voor splitsing, volgde het oordeel dat artikel 199 eerste lid onder a
verbindende kracht mist.
Het standpunt van de Hoge Raad dat de verbindendheid van een bepaling
niet afhangt van de wijze waarop daaraan uitvoering wordt gegeven, kan
worden onderschreven. Wel kan een gebrek in het uitvoeringsbesluit
aanteiding geven tot het buiten toepassing laten van de bepaling waaraan
uitvoering wordt gegeven. Illustratief is het arrest Numansdorp273.

Artikel 112, derde lid van

de Verordening op de recreatiewoonverbijven

van de gemeente Numansdorp verbood het gebruik of het doen gebruiken
van een recreatiewoonverblijf buiten het zomerseizoen. B en W waren
bevoegd vrijstelling te verlenen. In de regeling die B en W hadden
vastgesteld was een registratieplicht opgenomen. De Hoge Raad overwoog:
'Bij afweging van de betrokken belangen (...) hebben B en W in redelijkheid
niet kunnen komen tot een registratieplicht als voorzien in de art. 2,4 en 5
Beschikking, zulks bij wijze van voorwaarde voor een vrijstelling van het verbod
van art. 112 lid 3 Verordening. Derhalve moet laatstgenoemde bepaling, in
samenhang met de Beschikking inhoudende een verbod met de mogelijkheid
van vrijstelling onder voorwaarden als evenbedoeld, te dezen buiten toepassing

blijven.'

273 HR
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februari 1984, NJ 1984, 495.
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Ook in APV

Nuth274

constateerde de Hoge Raad een gebrek in het

uitvoeringsbesluit.

Artikel 34, tweede lid van APV Nuth verbood gedrukte of geschreven
stukken of afbeeldingen om niet of te koop aan te bieden, het kopen of de
kennisgeving daarvan aan te bevelen of de inhoud daarvan geheel of
gedeeltelijk bekend te maken op de door B en W in een door hen af te
kondigen besluit aan te wijzen straten of wegen of gedeelten van straten
en wegen op de in dat besluit te bepalen dagen en uren. Het besluit van
B en W verbood de betreffende gedragingen op alle straten en wegen in
de gemeente, behalve op dinsdag en woensdag van 9 tot 11 uur. Dit laat
volgens de Hoge Raad geen gebruik van enige betekenis over van het
verspreidingsmiddel dat in het om niet aanbieden van drukwerk is gelegen.
Het Besluit miste volgens de Hoge Raad verbindende kracht.

Aan het buiten toepassing laten van de APV-bepaling maakt de Hoge Raad
geen woorden vuil. Dit hoeft in dit geval ook niet. Het ontbreken van
verbindende kracht aan het Besluit leidt ertoe dat het bewezenverklaarde
niet krachtens de APV-bepaling strafbaar is.
Het hieraan voorafgaande kan als volgt worden samengevat. Onderscheiden
kunnen worden de toetsing van een bepaling in alle door haar bestreken
voorstelbare gevallen en de toetsing van een bepaling voor zover deze
betrekking heeft op de feiten van het te berechten geval. Wanneer een strijd
met hoger recht de bepaling slechts aantast voor zover de strijdigheid dat
eist, is er geen noodzaak tot een toetsing in abstracto over te gaan. Wel
heeft deze toetsing als voordeel dat de rechter zich duidelijk uitspreekt over
de gehele bepaling. Echter, niet uit het oog moet worden verloren dat ook
aan een oordeel in concreto overwegingen ten grondslag kunnen liggen
die een groter bereik hebben. De artikelen 1 Wetboek van Strafrecht en
94 Gw verplichten niet tot de ene o f andere wijze van toetsing. Wel
verplicht artikel 94 Gw in ieder geval ook te letten op de uitwerking van
het voorschrift op de rechtszoekende.

Een geconstateerde strijd, al dan niet beperkt tot het concrete geval,
raakt de bepaling in haar verbindende kracht. De bepaling zal buiten
toepassing moeten worden gelaten. Een bepaling kan echter ook om andere
redenen buiten toepassing moeten worden gelaten. Te noemen valt de 'contra
legem'-jurisprudentie, de werking van de lex specialis- en lex posterior-

274 HR
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regel, de in APV Nijmegen door de Hoge Raad gehanteerde constructie
en een gebrek in een uitvoeringsbesluit.
4.6.7

Toelsing van lagere wetgeving aan de Grondwet en fundamentele

rechtsbeginselen

Wordt lagere wetgeving met formele wetgeving vergeleken, dan springt
allereerst het verschil in democratisch gehalte in het oog. De wet wordt
mede door de beide kamers van de Staten-Generaal vastgesteld. Een
vergelijkbare waarborg voor het democratisch gehalte ontbreekt bij de lagere
wetgeving op centraal niveau. Op decentraal niveau is wel een dergelijke
waarborg aanwezig bij de provinciale en gemeentelijke verordeningen die
zijn vastgesteld door provinciale staten respectievelijk de gemeenteraad.
Artikel 127 Gw behoudt het vaststellen van gemeentelijke en provinciale
verordeningen juist in beginsel voor aan de gemeenteraad en provinciale
staten omdat hier vooral een taak wordt gezien voor het rechtstreeks door
de ingezetenen gekozen orgaan.
Ook biedt het wetgevingsproces in vergelijking met de wijze van
totstandkoming van lagere wetgeving de meeste waarborgen voor de
verenigbaarheid met het recht. Weliswaar wordt de Raad van State ook
over algemene maatregelen van bestuur gehoord, maar het openbaar debat,
waarin de verschillende belangen naar voren kunnen worden gebracht,
ontbreekt.275
Voor wat betreft het toepassingsbereik kan in ieder geval een verschil
geconstateerd worden tussen de wet 76 en verordeningen van decentrale
organen. Over eenmogelijk verschil in inhoud valt slechts in zijnalgemeenheid iets te zeggen. Kon wellicht in het begin van de negentiende eeuw
de wet nog worden gezien als de weergave van de al in de maatschappij
algemeen aanvaarde waarden en normen, in deze eeuw roept de wet een
ander beeld op. De ontwikkeling van liberale naar sociale rechtsstaat in
de vorm van verzorgingsstaat is gepaard gegaan met een verandering in
het karakter van wetgeving. In de woorden van Koopmans: 'de wetgever
streeft niet meer primair naar codificatie maar naar modificatie'277. De

275 Op het verschil in democratisch gehalte en het verschil in de wijze van totstandkoming heeft
de Raad van State gewezen in zijn advies over de concept-nota om te betogen dat het bestaan
van rechterlijke toetsing van lagere wetgeving aan de Grondwet niet vanzelfsprekend moet
worden uitgebreid tot toetsing van de wetgeving aan de Grondwet, No. WO3.91.0613, p
6-7.

276 Uiteraard gaat het hier om de wet in formele zin, tevens zijnde een wet in materiele zin.
277 T. Koopmans, De rol van de wetgever, in: Honderd jaar rechtsleven,

De Nederiandse

Juristen-Vereniging 1870-1970, Tjeenk Willink, Zwolle 1970, p. 223.
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hantering van de wet als beleidsinstrument om bepaalde beleidsdoeleinden
na te streven, heeft in de jaren zestig en zeventig geleid tot een accentverschuiving van algemeen werkende gedragsnormen naar wetten die
ongenormeerde bevoegdheden aan bestuursorganen toedelen. Deze organen
nemende wezenlijke beslissingen inde gedelegeerde wetgeving, ofop basis
van zeer ruime discretionaire bestuursbevoegdheden.278 Wanneerde wetten
zelf de materi8le normstelling bevatten, zijn ze vaak gedetailleerd.279 Sinds
het begin van de jaren tachtig wordt wel gepleit voor versterking van het
primaat van de wetgever. De Commissie Wetgevingsvraagstukken heeft

in haar eindrapport bepleit dat de wet de reikwijdte en de hoofdlijnen van
een regeling en tevens de belangrijkste naar buiten werkende voorschriften

moet bevatten. Aan lagere wetgevers kan dan de nadere uitwerking en de
regeling van de details worden overgelaten. De behoefte aan flexibiliteit
en slagvaardigheid, welke zich vooral doet gevoelen waar het de sturende
en presterende functie van de overheid betreft, kan echter een argument
opleveren om de regeling van die onderdelenaan de Kroon (of een minister)
280
op te dragen.
In verband met dit laatste kan tenslotte nog erop worden gewezen dat
lagere wetgeving in het algemeen sneller kan worden gewijzigd.
Deze verschillen beinvloedende plaats welke de reeds bestaande bevoegdheid lagere wetten aan de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen te
281
toetsen, als argument in de discussie over het toetsingsrecht inneemt.
Het gekozen niveau van de materiele normstelling is bepalend voor het
al dan niet kunnen beoordelen van deze normstelling op verenigbaarheid
met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen. Dit lijkt vreemd:
waarom zou de rechter de betreffende norm wel aan de Grondwet en
fundamentele rechtsbeginselen kunnen toetsen wanneer deze in lagere wetten

278 E.M.H. Hirsch Ballin, a.w. (noot 11), p. 11.
279 E.M.H. Hirsch Ballin, a.w. (noot 8).

280 Orde in de regelgeving, Eindrapport van de Commissie Wetgevingsvmagstukken, 's-

Gravenhage 1985, p. 43-44. De Commissie ging in op de keuze tussen wet en lagere wetgever
stelt. Het kabinetsop centraal niveau, uiteraard binnen de grenzen die de Grondwet daaraan
een noodzakelijk
standpunt was in hoofdzaak instemmend. Wel werd bestreden dat delegatie
kwaad zou zijn; in Kamerstukken II 1986/87, 20 038, nrs. 1-2, p. 6. Vgl. het standpunt
van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten dat de formele wetgever zelf
de hoofdlijnen van het beleid dat hem voor ogen staat dient te bepalen, Kamerstukken II

1988/89, 20 800 hfdst. VI, nr. 13, p. 8. Vgl. aanwijzing 22 van de Aanwijzingen voor de
regelgeving waarin is bepaald dat de wet ten minste de hoofdelementen van de regeling bevat.
281 Vgl. § 3.2.19 onder I sub 7.
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is vervat, en niet wanneer deze in de wet zelf is opgenomen?282 Zo gesteld
lijkt invoering van het toetsingsrecht een logische consequentie van het
bestaan van de bevoegdheid lagere wetgeving te toetsen. Dat het wetgevingsproces in vergelijking met de wijze van totstandkoming van lagere wetgeving
meer waarborgen biedt voor de verenigbaarheid met de Grondwet en
fundamentele rechtsbeginselen, kan hierin geen verandering brengen, nu
al eerder (§ 4.5) is gebleken dat ook de wetgevingsprocedure hiervoor geen
afdoende waarborg biedt. Het enkele feit dat de wet mede wordt vastgesteld
door de volksvertegenwoordiging kan hierin ook geen verandering brengen.
Immers, ook de democratisch gelegitimeerde wet zal in overeenstemming
met het recht moeten zijn. Toch kan de onderhavige bevoegdheid van de
rechter niet op deze wijze in de discussie over invoering van het toetsings-

recht worden ingebracht. Het verschil in democratisch gehalte maakt
namelijk wel uit wanneer de wetgever zich heeft gebogen over de
verenigbaarheid met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen.
Invoering van het toetsingsrecht ontneemt de democratisch gelegitimeerde
wetgever de mogelijkheid een bindende interpretatie van de Grondwet en
fundamentele rechtsbeginselen te geven.
Uiteraard laat de rechter zich in het kader van een toetsing van lagere
wetgeving aan de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen uit over de
eisen die deze in zijn ogen stellen. Voor de wetgever is die interpretatie
echter niet bindend.283 Hij kan de zaak aan zich trekken wanneer hij het
met de beoordeling door de rechter niet eens is.
Gegeven een verdediging van invoering van het toetsingsrecht op de
gronden genoemd in § 4.5, kan wel gesteld worden dat het toetsingsrecht

aansluit bij de reeds bestaande bevoegdheid lagere wetgeving aan de
Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen te toetsen.
4.6.8

Toetsing van wetgeving aan verdragen en het EG-recht

De grondwetgever heeft, zoals reeds is gebleken, met de formulering van
artikel 94 Gw tot uitdrukking beogen te brengen dat niet alleen de wet zelf
maar ook de uitwerking ervan op de rechtszoekende getoetst moet worden
aan de een ieder verbindende verdragsbepalingen. Hierbij past de al eerder
geplaatste kanttekening dat de toetsing van de uitwerking ook een oordeel

282 Vgl. het betoog van de heren Jeukens, Meuwissen en Verbrugh in het Eindrapport van de
Staatscommissie-Cats/Donner, § 3.3.4.
283 In het feit dat de wetgever reeds wordt geconfronteerd met een door de rechter gegeven
interpretatie van de Grondwet, zie § 3.3.9, is dan ook geen argument gelegen om tot invoering
van het toetsingsrecht over te gaan.
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oplevert op de wet, namelijk voor zover deze betrekking heeft op het

concrete geval. In de beantwoording van de vraag in hoeverre de toetsing
van het toetsingsrecht
aan verdragen een argument oplevert voor invoering
'
deze toepassing
indien
zinsnede
voorkomende
levert de in artikel 94 Gw

niet verenigbaar is' dan ook geen probleem op.

Voor de beantwoording van deze vraag is de ter gelegenheid van de
grondwetsherziening van 1953 gevoerde discussie over de wenselijkheid
van rechterlijke toetsing van de wet aan een eerder verdrag interessant.
De Grondwetscommissie had voorgesteld te bepalen dat in geval van strijd
met binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften de bepalingen

van internationale overeenkomsten de voorrang hebben.284 Een minderheid
in de Grondwetscommissie285 had bezwaar tegen het bevoegd verklaren
van de rechter een wet aan een eerdere overeenkomst te toetsen. Het
voorstel van de Grondwetscommissie werd door de regering niet overgenomen; de regering achtte, zoals reeds is gebleken, het vraagstuk nog niet
rijp voor een uitspraak van de grondwetgever.
Bij de beraadslaging in de Staten-Generaal is de kwestie uitvoerig aan
de orde gekomen. Vele leden van de Tweede Kamer wezen erop dat vooren tegenstanders van opneming van de bepaling het erover eens zijn dat
de wet nooit in strijd mag zijn met de overeenkomst. Het meningsverschil
spitste zich volgens hen toe op de vraag 'wie zal uitmaken - de wetgever
286
of de rechter - of er al dan niet strijd bestaat'.
Tegenover het in de minderheidsnota gehanteerde argument dat het
uitgesloten moet worden geacht dat de wetgever een wet zal indienen of
aannemen wanneer strijd aanwezig zou zijn, werden door deze leden de

volgende argumenten gesteld:
- Het oordeel van de wetgever dat geen strijd aanwezig is, is een
juridische mening waartegenover allicht andere meningen kunnen worden
gesteld.
- Het zal voor de wetgever zeer moeilijk zijn zich bewust te zijn van al
het internationale recht.

284 Interimrapport van de Staatscommissie tot herziening van de Grondwet, 's-Gravenhage 1951,
billagebijhet Eindrapport van de Staatscommissie tot herziening van de Grondwet ingesteld

bij koninklijk besluit van I 7 april 1950 No. 25, 's-Gravenhage 1954, p. 151.
285 Zie het minderheidsrapport van de heren Beel, Van den Bergh, Donner en Oud, a. w. (noot

284), p. 170-171.

286 Bijlagen Handelingen II 1951/52, 2374, nr. 9, p. 19.
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Is de wetgever wel de aangewezene om ten aanzien van het volkenrecht
een interpretatieve functie te vervullen,287
Voor wat betreft de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' merkten deze
leden op dat deze is geschreven voor toetsing aan de Grondwet. Toetsing
aan een overeenkomst is daarmee niet vergelijkbaar. Het verschil zagen
zij daarin gelegen dat de overeenkomst een produkt is van internationale
waaraan de nationale wetgever deelneemt, terwijl de Grondwet
-

wetgeving,
288
een zuiver nationale regeling is.
De betreffende leden meenden verder dat door het opnemen van een
bepaling over de voorrang van de overeenkomst boven de nationale wet
uiting zou worden gegeven aan 'de politieke bereidheid om zonder reserve
289
mede te werken aan de opbouw van een internationale rechtsorde'.
De kamer was verdeeld. Het minderheidsrapport ondervond ook
navolging. De betreffende leden stelden niet met eerder genoemde leden
te verschillen over de 'suprematie van het internationale recht boven het
nationale recht'. Aan het vastleggen van deze suprematie in de Grondwet
hadden zij, gezien de vanzelfsprekendheid ervan, geen behoefte. Een
De vraag
posterieure wet mag uiteraard niet in strijd komen met dit recht.
ten
beantwoord
werd
wie beoordelen moet of er al dan geen strijd bestaat,
gunste van de wetgever. De volgende argumenten werden aangevoerd:
- Het door Buijs aangevoerde argument tegen het toetsingsrecht, het
belang van de rechtszekerheid, geldt ook hier.
- Het nationale rechtssysteem, waarvan de grondgedachte van de bepaling
'De wetten zijn onschendbaar' een van de pijlers is, verdraagt zich
moeilijk met een bevoegdheid van de rechter wetten wel aan de eerdere
tractaten te toetsen.
- De verantwoordelijkheid mag niet van de wetgever naar de rechter
worden geplaatst omdat het niet alleen om rechtsvragen maar ook om
beleidskwesties gaat. De wetgevers van de landen die bij de overeenkomst betrokken zijn, hebben vermoedelijk nauwer contact dan de
nationale rechters. Uit dien hoofde zullen de wetgevers meer oog hebben
voor de internationale rechtsvorming, welke zich ook buiten de tractaten
om ontwikkeld. Dit is van belang voor de interpretatie van het tractaat
en daarmee voor het antwoord op de vraag of een latere wet in strijd

287 Bijlagen Handelingen II 1951/52, 2374, nr. 9, p. 19.
288 Bijlagen Handelingen II 1951/52,2374, nr. 9, p. 19.
289 Bijlagen Handelingen II 1951/52, 2374, nr. 9, p. 19.
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is met het tractaat.2x Dit betoog overtuigde eerder genoemde leden
niet.291

Serrarens lichtte het amendement 92 als volgt toe: Het primaat van het
internationale recht is niet in discussie. Dit wordt erkend door zowel voorals tegenstanders van de betwiste bepaling. Het aantal tractaten neemt

schrikbarend toe. Het is niet onmogelijk dat er een schending van overeenkomsten plaatsvindt, zonder dat de wetgever zich hiervan bewust is. 293
Bruins Slot stemde inmet amendement. Hijzag derechter als detweede
verdediger van de normen van de internationale regeling nu de nationale
wetgevende macht als toetsende instantie niet anders is dan een rechter ill
eigen zaak. De rechtszekerheid is een groot goed maar een groter goed
is de gerechtigheid zelf en dat verkrijgt men alleen met zekerheid indien
bekwame, onafhankelijke en niet zelf bij de zaak betrokken mensen over
een geschil kunnen oordelen, zo stelde hij. 294
Volgens Oud zou normaal gesproken de rechter moeten beslissen over
de vraag of een posterieure wet strijdig is met het tractaat en derhalve niet
rechtsgeldig. De vraag die opkomt, zo stelde hij, is of een andere autoriteit
aan de rechter een bindend uitleggingsvoorschrift mag geven. 295 Wanneer
de wetgever een bepaalde interpretatie geeft, dan moet die niet kunnen
worden doorbroken. Als reden voerde Oud aan dat een uniforme toepassing,
zolang er geen internationale rechter is, beter bereikt zal worden wanneer
de wetgever bindende voorschriften geeft dan wanneer de rechter mag
toetsen. Van de wetgever maakt de regering deel uit en deze heeft haar
internationale contacten waardoor zij over de toepassing kan praten met
de regeringen van andere landen die bij het tractaat zijn betrokken. 296
Ook R6mme meende dat aan de rechter de bevoegdheid moest worden
gegeven een wet te toetsen aan een eerdere overeenkomst. Volgens hem
stonden twee belangen centraal: het belang vande nationale rechtszekerheid
en het belang van de bevordering van de groei van het internationale recht.
De nationale rechtszekerheid is er meer mee gediend wanneer de wetgever
de zaak uitmaakt. Met een keer toetsen is dan de kous af. Wordt aan de

290 Bijlagen Handelingen II 1951/52, 2374, nr. 9, p. 20.
291 Bijlagen Handelingen II 1951/52, 2374, nr. 9, p. 20.
292 De toelichting betrof Bijlagen Handelingen Il 1951/52,2374, nr. 17. Serrarens stelde later
een nieuwe redactie voor.
293 Handelingen Il 1951/52, p. 1891.
294 Handelingen II 1951/52, p. 1883.
295 Oud meende dat dit eigenlijk ook de betekenis was van de bepaling 'De wetten zijn
onschendbaar'. In § 2.3.4 is gebleken dat de bepaling in de weg stond aan een beoordeling

van de wet.
296 Handelingen Il 1951/52, p. 1887-1888.
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rechter het recht toegekend de wet te toetsen aan een eerdere overeenkomst,
dan kan de vraag of de wet al dan niet verbindend is in verband met al
dan niet vermeende strijd met de overeenkomst, jarenlang zwevende blijven.
In het kader van het belang van de bevordering van de groei van het
internationale recht besteedde Romme aandacht aan wat hij noemde de
internationale rechtszekerheid. Daarbij onderscheidde hij naar gelang de
wetgever zich al dan niet bewust rekenschap geeft van de vraag of er strijd
is met het internationale recht. Is de wetgever in verzuim dan is de
internationale rechtszekerheid gediend met het toetsingsrecht van de rechter.
In het andere geval is de internationale rechtszekerheid ermee gediend
wanneer met het oordeel van de wetgever de zaak is beslist, onder
voorwaarde dat het er eerlijk aan toegaat bij de wetgever, ook bij de
wetgevers in de andere landen waar de overeenkomst geldt. Romme vreesde
dat er landen zijn waar de vraag naar de strijdigheid veiliger kan worden
gesteld in de handen van de nationale rechter dan in die van de nationale
wetgever. Om hetzelfde systeem in andere landen te kunnen bevorderen,
koos Romme voor 'het systeem dat internationaal de beste kans biedt, het
systeem van de rechterlijke toetsing'. Verder wees Romme er nog op dat
het overgaan naar de internationale rechter gemakkelijker te bewerkstelligen
is wanneer het gaat om een overgaan van de nationale rechter naar de
internationale rechter dan wanneer het gaat om een overgaan van de
nationale wetgever naar de internationale rechter. Tenslotte trok hij de

vergelijking met de rechterlijke toetsing van de gemeentelijke verordening
aan de wet. 297
Burger neigde ertoe het standpunt in te nemen dat de rechter de
bevoegdheid zou moeten hebben de wet aan een eerdere overeenkomst te
toetsen. De reeds gevoerde argumentatie achtte hij echter niet overtuigend.298 Zelf had hij er het volgende over opgemerkt. Zelfs wanneer een
wet aan alle internationale verplichtingen voldoet, dan nog kan dit
veranderen door middel van internationale organen die krachtens hun
statutaire grondslag bindende regelingen kunnen treffen. Methet standpunt
dat de wet desondanks onverkort rechtskracht behoudt is de nationale
rechtszekerheid stellig gebaat maar de internationale even stellig niet. Het
kan een middel zijn om via wetgevende interpretatie internationale afspraken
te omzeilen.299 Het binden van de rechter aan de wet heeft een zekere
rationele grondslag indien uit de stukken of de behandeling blijkt dat de
297 Handelingen II 1951/52, p. 1907-1909.
298 Handelingen II 1951/52, p. 1921.
299 Dit laatste is niet te volgen terwijl het daaraan voorafgaande betrekking heeft op anterieure
wetgeving.
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wetgever zich de eventuele strijdigheid bewust geweest is of kon zijn. Is
dat niet het geval, dan ligt de kwestie zeer onbehaaglijk. De schaduwzijde
van het rechterlijke toetsingsrecht is niet alleen de mate van nationale
rechtsonzekerheid - omdat de als geldend aangenomen voorschriften
plotseling blijken niet te gelden en omdat de rechtsgang tot de hoogste
beslissing traag is -, maar ook de onoverzichtelijkheid van wat internationaal geacht moet worden te gelden. 300
Volgens Oud behoort het internationale recht uit te maken wie, wetgever
of rechter, de bindende interpretatie geeft. Nu de ontwikkeling nog niet
zo ver is, moet noodgedwongen de zaak in de nationale sfeer worden beslist.
Voor de nationale rechtszekerheid is een toetsing door de rechter ongewenst.
Bovendien, zo stelde Oud, is het beginsel van deze toetsing aan ons nationale
recht vreemd, gezien de onschendbaarheid van de wet. Naar zijn oordeel
verbood de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' de onderhavige toetsing.
Weliswaar, zo vervolgde Oud, betreft het voorschrift in het licht van de
geschiedenis alleen de verhouding van de wet tegenover de Grondwet, maar
het probleem van het tractatenrecht was buiten beschouwing gebleven omdat
men tegenover het karakter van het tractaat anders stond. Oud wees opnieuw
erop dat de beste waarborg voor een gelijkmatige toepassing van het
internationale recht is gelegen in de bindende interpretatie door de wetgever.
Regeringen kunnen immers met elkaar in contact treden wanneer de
toepassing per land verschilt, terwijl een dergelijk contact tussen rechters

niet mogelijk is.

301

Romme ging nog in op het verband met artikel 41 van het plan-Schuman
voor kolen en staal: 'Alleen het Hof is bevoegd, bij wege van prejudiciele
beslissing, een uitspraak te doen over de geldigheid van besluiten van de
Hoge Autoriteit en van de Raad, indien een geschil, dat aan een nationale
rechter is voorgelegd, deze geldigheid in het geding brengt'. Wanneer men
aan de rechter het toetsingsrecht niet geeft, betekent dit, aldus Romme,
dat de wetgever over de prealabele vraag heeft te beslissen, terwijl volgens
het artikel de nationale rechter zich moet richten naar wat het hof
uitmaakt.302

Ondanks de sterke ontrading van de regering de toetsingsplicht van de
rechter op te nemen, werd het amendement met 46 tegen 40 stemmen
aangenomen.

303

300 Handelingen Il 1951/52, p. 1879-1880.
301 Handelingen II 1951/52, p. 1925-1926.
302 Handelingen II 1951/52, p. 1958-1959. De vraag is ofhier niet twee zaken met elkaar worden
verward: de toetsing van nationaal recht en de toetsing van internationaal recht.
303 Handelingen II 1951/52, p. 1959.
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Ook in de Eerste Kamer werd de gelding van het internationale boven
het nationale recht buiten discussie gesteld. Het verdrag prevaleert en de
wet mag niet met het verdrag in strijd zijn.304 Vele leden meenden dat
de in het voorstel opgenomen bevoegdheid wetten te toetsen aan eerdere
overeenkomsten noch met het systeem van onze staatsregeling, noch met
enig beginsel van nationaal of internationaal recht in strijd is. De bezwaren
uit het oogpunt van de nationale rechtszekerheid achtten zij niet doorslaggevend. Ze wezen erop dat het gevaar van de rechtsonzekerheid toch al
bestond. Wetten moeten immers wel worden getoetst aan posterieure
overeenkomsten. Bovendien betekent het ontbreken van rechtszekerheid
in dit verband niets anders dan het tevoren niet zeker weten waar men aan
toe is. Belangrijker vonden ze echter de zekerheid dat het recht zal
zegevieren. Die zekerheid achtten ze beter gewaarborgd indien de toetsing
aan de rechter wordt toevertrouwd. De beslissing van de wetgever kan zich
niet beperken tot hetgeen volgens rechtsregels moet gelden, doch ondervindt
305
vaak invloed van kwesties van beleid en staatsbelang, zo stelden zij.
Toch waren er ook leden die zich schaarden aan de zijde van Oud en de
306
minderheid van de Grondwetscommissie.
Ook de regering herhaalde het nog maar eens: het geschilpunt betreft
niet de gelding van het internationale boven het nationale recht. Algemene
beschouwingen omtrent de rechterlijke toetsing van de wet aan de eerdere
overeenkomst werden achterwege gelaten, omdat het standpunt van de
regering bekend werd verondersteld. Wel werd ingegaan op het aangevoerde
met betrekking tot de rechterlijke toetsing van de wet aan een latere overeenkomst in verband met de rechtszekerheid. Wanneer overeenkomsten
bepalingen bevatten die voor verschillende uitleg vatbaar zijn, kan de
Nederlandse wetgever door het uitvaardigen van een wet de naar zijn oordeel
juiste interpretatie vastleggen. Daardoor, zo werd gesteld, kan de wetgever
rechtszekerheid ten aanzien van de vddr sluiting van de overeenkomst
bestaande wetgeving scheppen. Wordt de rechterlijke toetsing van de wet
aan overeenkomsten aanvaard, dan kan de wetgever alleen rechtszekerheid
scheppen door de twij felpunten waartoe de toetsing aanleiding zou kunnen
geven, ten gunste van de overeenkomst op te lossen. Op deze wijze zou

304 Bijlagen Handelingen I 1951/52,2374, voorlopig verslag van de commissie van rapporteurs,
p. 3-5.

305 Bijlagen Handelingen 1 1951/52,2374, voorlopig verslag van de commissie van rapporteurs,
p. 3-4. Andere leden wezen erop dat de rechter beter dan de wetgever de ontwikkeling van
de internationale rechtsvorming zou kunnen benaderen, p. 5.
306 Bijlagen Handelingen I 1951/52,2374, voorlopig verslag van de commissie van rapporteurs,
P. 5.
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aan een overeenkomst een ruimere werking kunnen worden toegekend dan
door de verdragspartijen bedoeld. Dit betoog werd afgesloten met de
opmerking dat de regering de bepaling307 omtrent de toetsingsbevoegdheid
van de rechter uiteindelijk niet onaanvaardbaar acht, omdat ze erop
vertrouwt dat de Nederlandse rechter de hem gegeven bevoegdheid zo zal
hanteren dat het gevaar voor rechtsonzekerheid 'tot de kleinst denkbare
proporties' zal worden teruggebracht.308
Anema stemde in met de rechterlijke toetsing van de wet aan het
internationale recht. De uitsluiting van rechterlijke toetsing van de wet aan
de Grondwet achtte hij gerechtvaardigd: 'In het binnenlandse recht komen
allerlei kwesties aan de orde, die onmiddellijk principiele verschillen van
opvatting in den boezem van ons volksleven raken en die uitsluitend door
den wetgever vruchtbaar kunnen worden geregeld'. De wetgever staat
immers met dat leven in verband, zo lichtte hij toe. De rechterlijke macht
daarentegen heeft geen direct verband met de uiteenlopende principiele
opvattingen bij het volk. Daarnaast is het voor het gezag van de rechterlijke
macht van belang dat deze niet wordt betrokken in politieke geschillen tussen
volksgroepen. Volgens Anema lag dit alles anders waar het ging om het
internationale recht. Hij verdacht de wetgever ervan het nationale gezichtspunt te laten prevaleren boven het internationale gezichtspunt. Dat gevaar
309
achtte hij bij de rechter afwezig.
Molenaar onderscheidde twee mogelijkheden. Ten eerste het geval
waarin bij de behandeling van de Wet in de Tweede Kamer en in de Eerste
Kamer de vraag naar de verenigbaarheid met de internatiortale overeenkomst
bevestigend is beantwoord. Dan komt de twistvraag erop neer of nu ook
de rechter nog eens gelegenheid moet krijgen daarover een oordeel uit te
spreken. Dat men daar aarzelend tegenover staat, kon hij begrijpen. Ten
tweede de mogelijkheid dat de Kamer zich niet bewust is van een mogelijke
strijd met het verdrag. Wanneer de rechter niet kan toetsen, betekent dit
dat door niemand zal worden getoetst, wat hij in hoge mate bedenkelijk
zou vinden. Hij achtte het een goede zaak dat het amendement-Serrarens
in de Tweede Kamer was aangenomen. 310

307 Artikel 6Of werd genoemd. Dit moet volgens mij artikel 60e zijn.
308 Billagen Handelingen I 1951/52, memorie van antwoord, p. 8. In Bijlagen Handelingen
I 1952/53, 2700, nr. 63a, p. 3 wees de regering erop dat ze niet bereid is geweest het
amendement onaanvaardbaar te verklaren omdat ze de gehele herziening niet in gevaar wilde
brengen.

309 Handelingen I 1951/52, p. 811-812.
310 Handelingen I 1951/52, p. 827-828.
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Volgens Wijers kan men de beslissing of er strijd is tussen de wet en
een daaraan voorafgaande regeling van hogere orde (Grondwet, verdrag)
aan de wetgever overlaten en aannemen, dat hij door de wet tot stand te
brengen heeft uitgesproken dat deze niet in strijd is met de hogere regeling
aan welke uitspraak men de rechter dan kan binden. Men kan ook de rechter
veroorloven de wet aan Grondwet of verdrag te toetsen. Hij zal de wet
onverbindend moeten verklaren als en in zoverre hij haar onverenigbaar
acht met de hogere regeling. Voor wat betreft de verhouding wet Grondwet is gekozen voor de uitsluiting van het toetsingsrecht, aldus Wijers.
In zijn beschouwing op de vraag of voor wat betreft de verhouding wet
- verdrag voor of tegen toetsing door de rechter moet worden gekozen,
beperkte Wijers zich tot drie hoofdpunten: het beroep op artikel 124, tweede
lid Gw: De wetten zijn onschendbaar, het belang van de rechtszekerheid
en het belang van de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.
Artikel 124 Gw is volgens hem niet van toepassing. Het beroep op de
grondgedachte van de bepaling kon naar Zijn oordeel niet brengen tot de
overtuiging dat toetsing moet worden afgewezen. Dat beroep vatte hij aldus
op: nu in de Grondwet is vastgesteld dat de beslissing of een wet al dan
niet in strijd is met de Grondwet bij de wetgever berust en wij ons daarbij
wel hebben bevonden, verdient het aanbeveling bij de oplossing van een
gelijk probleem van een zelfde grondgedachte uit te gaan; ligt het trouwens
niet voor de hand om het opheffen van twijfel over het al dan niet
geoorloofd zijn van een bepaalde daad van wetgeving te leggen in handen
van de daarvoor meest aangewezene, de wetgevende macht zelf?; spelen
bij de beslissing niet allerlei vragen van beleid en van nationaal en
internationaal belang een rol? die vragen moet de wetgever beantwoorden;
wordt dat overgelaten aande a-politieke ofpolitiek anders gerichte rechter,
dan kan het onmogelijk worden gemaakt de politiek wenselijke koers te
varen. Volgens Wijers bestaat er echter in ons staatsrecht niet een algemene
grondgedachte dat enkel de wetgever beslist. Hij wees op toetsing door
de rechter van verordeningen aan de wet. Hij zag ook een verschil tussen
de verhouding wet - Grondwet en wet - verdrag. Het aan de wetgever
opdragen van het bindend interpreteren van verdragen zou niet kunnen
geschieden met hetzelfde vertrouwen dat wij hem schenken als uitlegger
en behoeder van de Grondwet; dit terrein is de wetgever niet zo goed
bekend. Bovendien is voor de Grondwet een zekere starheid aanbevelenswaardig terwijl bij verdragen verstarring vermeden moet worden. Door
de interpretatie van de wetgever bindend te maken, bemoeilijkt men het
rekening kunnen houden met de ontwikkeling van het internationale recht.
Tenslotte bracht Wijers naar voren dat Grondwet en wet beide onder de
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bevoegdheid van de wetgever vallen, waardoor het niet bezwaarlijk is om
de betekenis van beide door de wetgever te doen vaststellen. Verdragen
beperken de soevereiniteit van de contractanten en dan behoort het volgens

Wijers niet meer tot de bevoegdheid van

de wetgever zelfstandig een
bindende interpretatie van het verdrag te geven. 311
Voor wat betreft het tweede hoofdpunt merkte Wijers op dat wanneer
aan de rechter het toetsingsrecht wordt gegeven de rechtsonzekerheid iets
of wat wordt vergroot doordat niet alleen de betekenis en de toepasselijkheid
van een wettelijke regeling doch ook haar verbindendheid aan twijfel
onderhevig kan zijn. Het gewicht van dit argument achtte hij niet groot.
Wij aanvaarden toch ook als passend in ons rechtsbestel dat verordeningen
door de rechter onverbindend worden verklaard wegens strijd met wet of
Grondwet. Uitsluiting van het toetsingsrecht kan bovendien de rechtszekerheid niet verhogen voor wetten die bij de totstandkoming van een verdrag
reeds bestaan. Later gesloten verdragen ontnemen aan daarmee strijdige
bepalingen uit reeds bestaande wetten hun gelding. De beslissing daarover
berust (ook bij uitsluiting van het toetsingsrecht) bij de rechter. Het gewicht
van het op het gevaar voor de rechtszekerheid gebaseerde argument wordt
geheel opgeheven wanneer de internationale rechtszekerheid inde beschouwing wordt betrokken: wanneer de verschillende wetgevers van de
contracterende partijen de verdragen nationaal bindend gaan interpreteren,
doet dat ernstig afbreuk aan de hoognodige eenheid van opvatting omtrent
de betekenis van verdragsbepalingen.312 Tenslotte wees hij op de zekerheid
dat er volgens het recht zal worden gehandeld. Deze rechtszekerheid achtte
hij beter gewaarborgd wanneer naast de wetgever ook de rechter wordt
ingeschakeld. De wetgever staat niet zo los van allerlei belangen waarvan
de invloed aan de objectiviteit der oordeelsvorming afbreuk kan doen en
hij is minder dan de rechter in staat om het gehele terrein van regelingen
en omstandigheden te overzien die bij de interpretatie van verdragen in
aanmerking moeten worden genomen.
Ten aanzien van het derde hoofdpunt achtte Wijers vanwege de netelige
materie van het internationale recht een dubbele wachter nodig: de rechter
naast de wetgever. Bovendien handelen we door reeds nationaal bij de
toetsing van [waarschijnlijk bedoelde hij aan] intel:nationale overeenkomsten
de rechter in te schakelen conform de te verwachten ontwikkeling dat er
binnen afzienbare tijd een internationale rechter zal komen. Ook Wijers

311 Wijers gaat voorbij aan het feit dat de rechter even nationaal is als de wetgever.
312 Opnieuw verliest Wijers uit het oog dat het de nationale rechter is die zou moeten toetsen.
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zou zich geruster voelen als in andere landen de beslissing bij de rechter
313
zou zijn. Maar dan moeten wij dat ook zelf doen, zo stelde hij.
De Vos van Steenwijk wees de toetsingsbevoegdheid af. Hij benadrukte
dat de meerderheid van degenen die dit standpunt deelden het met de
voorstanders eens waren dat het internationale recht boven het nationale
recht moet gaan. En opnieuw formuleerde hij de centraal staande vraag
aldus: 'wie [zal] in geval van twijfel, of een nationale wet in strijd is met
een regeling van internationaal recht, (...) moeten beoordelen of deze strijd
inderdaad aanwezig is, met andere woorden, wie de wet zal toetsen aan
het tractaat'. Volgens hem legt de Grondwet geen beperking aan de
onschendbaarheid van de wet op. Weliswaar heeft de grondwetgever bij
het opnemen van deze bepaling met aan het toetsen van de wet aan
internationale verdragen gedacht, maar de woorden zijnduidelijk, zo stelde
hij. Wordt het standpunt ingenomen dat het vraagstuk in het positieve recht
niet is geregeld, dan is het opnemen van een duidelijk grondwettelijk
voorschrift verdedigbaar. Met de in het aangenomen amendement-Serrarens
neergelegde oplossing kon hij zich echter niet verenigen. Hij wilde de
beslissing liever aan de wetgever opgedragen zien. Men zou dan in de lijn
blijven van de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar'. De rechtszekerheid
is er volgens hem het meest mee gediend dat een wet ook zonder meer door
de rechterlijke macht moet worden toegepast. Dit argument geldt ook voor
de vraag of een wet al dan niet in strijd is met een tractaat. Hij sloot zich
aan bij het door Oud aangevoerde argument dat er meer kans is op een
gelijkmatige toepassing van het internationale recht, wanneer de beslissing
aan de wetgever wordt overgelaten. Het vertrouwen waar de bepaling 'De
wetten zijn onschendbaar' van uitgaat, dat de wetgever niet opzettelijk in
ook hebben waar het strijd
strijd met de Grondwet zal handelen, kunnen we 314
tenslotte.
met een tractaat betreft, zo stelde hij
In de tweede lezing bleven sommige leden ernstige bezwaren houden
tegen de rechterlijke beoordeling van een wet op verenigbaarheid met een
tractaat. Indien een gemeentelijke verordening onverbindend wordt
verklaard, terwijl aan de regeling die deze verordening behelsde, wel
behoefte bestaat, kan de wetgever de zaak aan zich trekken. Daarentegen
zijn de gevolgen van een onverbindendverklaring
van de wet wegens strijd
315
met een tractaat onherstelbaar, zo stelden zij.

313 Handelingen 1 1951/52, p. 837-838.
314 Handelingen 1 1951/52, p 846-848.
315 Bijlagen Handelingen I 1952/53, 2700, nr. 63, p. 3-4.
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Deze discussie maakt duidelijk dat het bestaan van de bevoegdheid de wet
te toetsen aan een ieder verbindende bepalingen van verdragen niet zonder
meer pleit voor invoering van het toetsingsrecht.
Ten eerste zijn in dit kader onder andere argumenten aangevoerd die
- enkele na modificatie - ook een rol spelen in de discussie over rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen.
Aangevoerd is bijvoorbeeld
'dat de internatiot:tale rechtszekerheid met wordt gediend door een stelsel, waarbij
de Regeringen het in de hand zouden hebben op haar gebied, door wijziging
van de nationale wetgeving, de toepassing van door haar aanvaarde internationale
overeenkomsten onmogelijk te maken en de weg tot redres door middel van
de nationale rechter afte snijden. (...) men acht het gewenst niet slechts rekening
te houden met de mogelijkheid van een opzettelijke verdragsschending, maar
tevens met de - bij de toenemende omvang der verdragsmaterie zeker niet
denkbeeldige - mogelijkheid, dat bij het tot stand brengen van een wet niet,
of niet ten volle, het verband met geldende internationale overeenkomsten is

voorzien'. 316

De mogelijkheid van een opzettelijke verdragsschending door de wetgever
is echter geen overtuigend argument voor het toekennen van de bevoegdheid
aan de rechter de wet te toetsen aan verdragen. Eerder (§ 4.5.5) is al
aangegeven dat het enkele gevaar dat de wetgever het met zijn gebondenheid
aan het recht niet zo nauw neemt, geen reden kan zijn om tot invoering
van het toetsingsrecht over te gaan. Dezelfde redenering kan ook waar het
toetsing aan verdragsbepalingen betreft worden gevolgd. Aan de andere
kant speelt het argument dat de kans bestaat dat de wetgever zich niet bewust
is van het verband met het hoger recht gezien de 'toenemende omvang van
de verdragsmaterie' sterker wanneer het gaat om verdragen dan wanneer
het gaat om de Grondwet en de ontwikkelde fundamentele rechtsbeginselen.
Het bestaan van de bevoegdheid wetten te toetsen aan verdragen levert ook
geen argument op voor invoering van het toetsingsrecht wanneer het gevaar
van rechtsonzekerheid als argument overtuigend en doorslaggevend pleit
tegen toetsing van de wet aan welke hogere norm dan ook (zie hierover
§ 4.8).

Ten tweede is juist door de voorstanders van de rechterlijke bevoegdheid
wetten te toetsen aan de verdragen, het verschil met de toetsing aan de
Grondwet benadrukt. In de discussie was men het eens over de heilzaamheid
van het verbod de wet te toetsen aan de Grondwet. Het gaat dan niet aan

316 Weergegeven in Bijlagen Handelingen II 1951/52, 2374, nr. 3, p. 2.
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de bestaande bevoegdheid wetten aan verdragen te toetsen zonder meer als

argument voor invoering van het toetsingsrecht aan te voeren. Dit geldt
temeer wanneer het geven van die bevoegdheid wordt gezien als het maken
317
van een uitzondering op de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar'.
Op zichzelf is dit laatste gezien de indertijd gegeven toelichting op de
bepaling zeker verdedigbaar. Niet alleen kan worden gewezen op de
opmerking in de memorie van toelichting dat de wet boven alle bedenking
werd geplaatst en werd gewaarborgd tegen alle aanranding, maar ook op
het voorlopig verslag waarin werd gesteld dat de wet niet op grond van
vermeende strijdigheid met de Grondwet, of iets dergelijks, mag worden
aangerand en op de uitlating van de regering dat volstrekte eerbiediging
van wet werd opgelegd (zie § 2.3.1).
Voorzichtigheid is dus geboden bij het beroep op de reeds bestaande toetsing
aan verdragen. De argumenten aangevoerd voor toetsing van de wet aan
klassieke grondrechten - dat het ongerijmd is de burgers voor het meerdere
dat de grondwetsbepalingen bieden een beroep op de rechter te onthouden
dat zij ten aanzien van schending van verdragsbepalingen door de wetgever
bezitten (zie § 3.3.9 onder I sub 1) en dat de wet door de toetsing aan het
EVRM al niet meer onschendbaar is en dat er in zoverre een anomalie
bestaat (zie § 3.3.9 onder I sub 3) - zijn, zo mag blijken uit het bovenstaande, wat te kort door de bocht.318
Het lijkt erop dat de bestaande bevoegdheid wetten te toetsen aan
verdragen nauwelijks een zelfstandige rol kan spelen in de discussie over
de wenselijkheid van invoering van het toetsingsrecht. Een uitgezette
verkeerde lijn kan beter niet worden doorgetrokken; en of er sprake is van
een verkeerde lijn moet juist worden beoordeeld. Eerder (§ 4.5.5) is al
gebleken dat de behoefte aan het toetsingsrecht zich zeker doet gevoelen,
namelijk daar waar in het wetgevingsproces beleidsmatige en politieke
overwegingen prevaleren boven juridische en daar waar de wetgever een
bepaalde vraag naar de verenigbaarheid niet onder ogen heeft gezien.
Gegeven een principi8le verdediging van invoering van het toetsingsrecht
op die gronden kan wel worden gesteld dat het toetsingsrecht ook goed
aansluit bij de reeds bestaande bevoegdheid wetten aan verdragen te toetsen.
Die aansluiting betreft zelfs niet a1166n het toetsingsvoorwerp, maar ook

317 Oud nam dit standpunt in, Handelingen II 1951/52, p. 1926.
318 Overigens zou met invoering van het beperkte toetsingsrecht de 'anomalie' niet uit het systeem
van de Grondwet worden verwijderd. Dit zou pas het geval zijn wanneer het beperkte
toetsingsrecht neerkwam op een toetsing aan een ieder verbindende bepalingen.
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de toetsingsmaatstaven. Bij de toetsing aan verdragen gaat het. zoals de
Hoge Raad in het Harmonisatiewet-arrest overwoog, in toenemende mate
om toetsing aan fundamentele rechten. Bij de toetsing aan artikel 26 IVBPR
sluit een toetsing aan artikel 1 Gw of het ongeschreven gelijkheidsbeginsel
goed aan. Ook veel andere in de Grondwet gewaarborgde klassieke
grondrechten hebben equivalenten in het EVRM of IVBPR. Uiteraard zijn
er wel verschillen in formulering. De verdragsbepalingen zijn bestemd om
in verschillende rechtsstelsels te werken. Dit komt niet alleen tot uiting
in de ruime formulering van het recht, maar ook en vooral in de ruime
beperkingsmogelijkheden. De in de Grondwet gewaarborgde grondrechten
zijn nauw met de nationale rechtsorde verweven. De beperkingssystematiek
is stringenter dan die gehanteerd in genoemde verdragen.319 Een toetsing
aan deze grondwettelijke bepalingen is dan ook niet overbodig naast de
toetsing aan de verdragsbepalingen.
Wanneer het in het verdrag gewaarborgde recht kan worden beperkt,
wordt vaak de eis gesteld dat deze beperkingen 'bij de wet zijn voorzien'
en 'in een democratische samenleving noodzakelijk zijn' ter bescherming
van een van de genoemde belangen. Deze doelclausuleringen zijn vaak
ruimer gesteld dan die in de Grondwet. Hierbij past de kanttekening dat
de Grondwet ook wel beperking mogelijk maakt zonder een grens te stellen
aan de belangen die deze beperking zouden kunnen rechtvaardigen. De
voorwaarde dat de beperking van het in het verdrag gewaarborgde recht
noodzakelijk moet zijn ter bescherming van genoemde belangen, komt niet
met zoveel woorden in de grondwettelijke beperkingsclausules voor. Het
is echter gerechtvaardigd deze eis ook daarin te lezen (zie § 4.2.2). Het
verschil in beperkingssystematiek betreft vooral de voorwaarde 'bij wet
voorzien'. Het Europese Hof voor de rechten van de mens heeft twee
voorwaarden gesteld. Ten eerste dient de 'wet' voldoende toegankelijk te
zijn (accessibility), o fwel de burger moet voldoende inzicht kunnen hebben
in de rechtsregels die in een bepaald geval van toepassing zijn. Ten tweede
kan de norm slechts dan als 'wet' worden beschouwd als deze met voldoende

319 Dat de toetsing aan de grondwettelijke bepalingen daardoor een ander karakter zou hebben
dan toetsing aan die verdragsbepalingen, zoals wel is betoogd door een minderheid van de
Staatscommissie-Cals/Donner (de leden Fortanier-De Wit, Donner, Van der Hoeven, Kan,
Scholten en Witte), valt niet in te zien; Tweede rapport van de Smatscommissie van advies
inzake de Grondwet en de Kieswet, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1969, p. 40. In Bijlagen
Handelingen II 1974/75, 12 944, nr. 15, p. 12-13 stelde de regering dat de verdragsbepalingen
een grote beleidsruimte laten voor de wetgever waarmee een marginale positie voor de
toetsende rechter correspondeert. Deze positie zou anders zijn bij een toetsing van wetgeving
aan specifiek voor de Nederlandse rechtsorde ontworpen grondrechtenbepalingen.
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precisie is geformuleerd, zodat een burger in staat is zijn gedrag daarnaar
te richten. Hij moet in redelijke mate kunnen voorzien welke consequenties
aan een bepaald gedrag zijn verbonden (foreseeability). 320 Ook de Nederlandse jurisprudentie tendeert in deze richting.32' Bij de beperking van
de grondwettelijk gewaarborgde grondrechten daarentegen is een centrale
rol voor de wetgever weggelegd. Dit verschil in beperkingssystematiek
lijkt zich op het eerste gezicht slechts te doen gevoelen bij toetsing van
lagere wetgeving. Echter ook bij de toetsing van wetgeving aan de Grondwet
kan het een rol spelen. Het delegeren van de bevoegdheid tot beperking
kan immers in strijd zijn met de Grondwet, terwijl dat bij de verdragen
322
geen problemen oplevert.
Het toetsingsrecht zou ook goed aansluiten bij de reeds bestaande bevoegdheid wetten aan het EG-recht te toetsen. Ook hier betreft die aansluiting
tevens een aantal toetsingsmaatstaven. In dit verband is vooral de ontwikkeling van de grondrechtenbescherming in het EG-recht van belang.323 In

het EG-Verdrag is geen grondrechtencatalogus opgenomen. Het Hof van
Justitie heeft echter de fundamentele rechten van de mens gerekend tot de
algemene beginselen van gemeenschapsrecht waarvan het de eerbiediging
op grond van artikel 164 EG-Verdrag verzekert.324 Als inspiratiebron
dienen hierbij 'de gemeenschappelijke constitutionele traditie der Lidstaten'325 en 'internationale wilsverklaringen inzake de bescherming van
de rechten van de mens waaraan de Lidstaten hebben medegewerkt of
waarbij zij zich hebben aangesloten'326. Bij de laatste komt bijzondere
betekenis toe aan het EVRM.327

320 Sunday-Times, EHRM 26 april 1979, NJ 1980, 146.
321 HR 25 juni 1963, NJ 1964, 239; HR 25 juni 1982, AB 1983, 37; ARRvS 10 januari 1983,
AB 1983, 306; HR 9 januari 1987, AB 1987, 231.
322 Wellicht onstaat de indruk dat de betreffende grondwettelijke bepalingen de burger meer
bescherming bieden dan de verdragsbepalingen. Daarbij moet echter worden bedacht dat
in de verdragen ook rechten worden gewaarborgd die in de Grondwet niet zijn opgenomen,
bijvoorbeeld de vrijheid inlichtingen en denkbeelden te ontvangen (artikel 10 EVRM, 19
IVBPR).
323 Zie hierover M.A.J. Leenders, Grondrechten als algemene beginselen van gemeenschapsrecht,
in: M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling (red.), EG en grondrechten, Gevolgen van de
Europese integratie voor de nationale grondrechtenbescherming. W.E.1. Tjeenk Willink.

Zwolle 1993, p. 33 e.v.
324 Stauder, HvJ 12 november 1969, Jur. 1969, p. 419.
325 Internationale Handelsgesellschaft, HvJ 17 december 1970, Jur. 1970, p. 1125.

326 Nold II, HvJ 14 mei 1974, Jur. 1974, p. 491.
327 Vgl. artikel F, tweede lid van het Verdrag betreffende

de Europese Unie.
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Van meer dan een 'aansluiting' kan in dit verband zeker niet worden
gesproken. De bescherming vindt namelijk plaats 'in het kader van het
communautaire bestel en van de doelstellingen der Gemeenschap'328. Dit
heeft ertoe geleid dat het Hof wel een voorbehoud maakt dat 'bepaalde
grenzen die hun rechtvaardiging vinden in de doelstellingen van algemeen
belang welke de Gemeenschap nastreeft, moeten worden in acht genomen
zolang aan het wezen dier rechten geen afbreuk wordt gedaan'.329
Ook voor andere algemene rechtsbeginselen vormen de nationale
rechtsstelsels een inspiratiebron. Aan de hand daarvan worden rechtsbeginselen ontwikkeld die een passende oplossing bieden voor het gemeenschapsrecht.330 In relatie tot nationale maatregelen hanteert het Hof onder andere
het evenredigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel.331

4.6.9

Grondwets- en beginselconforme interpretatie

Van een grondwets- of beginselconforme interpretatie van de wet is sprake
wanneer de Grondwet respectievelijk een fundamenteel rechtsbeginsel tot
leidraad wordt genomen bij de uitleg van de wet.332 Voorbeelden uit de
jurisprudentie zijn gegeven in § 2.2 en § 2.3.6. Deze interpretatietechniek

328 Internationale Handelsgesellschaft, HvJ 17 december 1970, Jur. 1970, p. 1125.
329 Nold II, HvJ 14 mei 1974, Jur. 1974, p. 491. Hauer, HvJ 13 december 1979, Jur. 1979,

p. 3727.
330 P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat e.a. (red.), a.w. (noot 142), p. 171-172; S.
Prechal en T. Heukels, Algemene beginselen in het Nederlandse recht en het Europese recht:
rechtsvergelijking en interactie, SEW 5(1986), p. 288, 309 en a.w. (noot 224), p. 16.
331 Zuckerfabrik Franken, HvJ 18 februari 1982, Jur. 1982, p. 681. Fromme, HvJ 6 mei 1982,
Jur. 1982, p. 1449. Zie hierover alsmede voor een vergelijking met de door de Nederlandse
rechter gehanteerde beginselen: S. Prechal en T. Heukels, a.w. (noot 330).
332 De in Duitsland voorkomende 'verfassungskonforme Auslegung' is hiermee niet geheel op
een lijn te stellen. Van een verfassungskonforme Auslegung kan ook sprake zijn wanneer
een wet wordt uitgelegd in overeenstemming met de Grondwet zonder dat daarbij
gezichtspunten ontleend aan de Grondwet worden betrokken; zie hierover Konrad Hesse,
Grundziige des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 16 erganzte Auflage,
C.F. Miiller, Heidelberg 1982, p. 30 en BVerfGE 70, 35 (63) waar deze ook wel wordt
aangeduid als een 'verfassungsgeleitete Auslegung'.

Degrondwets-ofbeginselconformeinterpretatieendeverfassungskonformeAuslegungmoet
worden onderscheiden van de 'beginselconforme uitlegging' waar Konijnenbelt op doelt
als hij onder "'A.b.b.b. contra legem'- Derogerende werking en beginselconforme uitlegging" een uitleg van de wet ' in het licht van de relevante beginselen van behoorlijk bestuur'
voorstaat (zie § 2.4.9.2). Zijn vergelijking met de verfassungskonforme Auslegung gaat
dan ook niet op; H. D. van Wijk, Hoofdstukken van administratief recht, negende druk,
Bewerkt door Www Konijnenbelt en Ron M. van Male, Lemma, Utrecht 1994, p. 397-398.
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is slechts toelaatbaar wanneer daarmee niet tegen de letter en/of de bedoeling
van de wet wordt ingegaan.333 Een interpretatie van de wet conform de

Grondwet of een fundamenteel rechtsbeginsel welke ingaat tegen de letter
en/of de bedoeling van de wet betekent immers een ongeoorloofde
modificatie van die wet.334 In zijn Homohuwelijk-arrest 35 hield de Hoge
Raad dan ook vast aan de 'onmiskenbare strekking van de wet' dat twee
personen van hetzelfde geslacht geen wettelijk huwelijk kunnen aangaan
en stelde dat de gedachte dat de wet zoveel mogelijk moet worden uitgelegd
in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel zoals dit sinds 1983 in
artikel 1 Gw is opgenomen, daarin geen verandering kan brengen. 336
Het gebruik van deze interpretatietechniek om het toetsingsverbod te
omzeilen, moet worden afgekeurd.337 De rechter zou in dat geval kiezen
voor een betekenis die in overeenstemming is met de Grondwet en
fundamentele beginselen omdat de wet in zijn eigenlijke betekenis naar zijn
oordeel in strijd is met de Grondwet of een fundamenteel rechtsbeginsel
terwijl hij niet tot een toetsing mag overgaan. De wet wordt in dat geval
gemodificeerd. De interpretatie gaat verder dan een toetsing van de wet
in zijn oorspronkelijke betekenis aan de Grondwet of fundamentele rechtsbeginselen. Immers, de betekenis van de wet wordt door de rechter veranderd.338 Wordt de letter van de wet gerespecteerd, dan heeft de wetgever
333 Vgl. de jurisprudentie van het Bundesverfassungsgericht weergegeven bij Konrad Hesse,

a.w. (noot 332). p. 30.
334 Een voorbehoud moet hierbij worden gemaakt: van een modificatie zal geen sprake zijn
indien de uitleg in het licht van de Grondwet of een fundamenteel rechtsbeginsel weliswaar
ingaat tegen de letter van de wet, maar de gegeven uitleg in overeenstemming is met de
bedoeling van de wet. In een dergelijk geval hoeft de rechter zich niet te bedienen van deze

interpretatietechniek. Hij kan de wet net zo goed wetshistorisch interpreteren.
335 HR 19 oktober 1990, NJ 1992, 129.
336 Vgl. HR 6 maart 1990, NJ 1990, 467. Aan de orde was de vraag of de woorden 'een
onderzoek' in de zin van artikel 26, tweede lid aanhef en onder a Wegenverkeerswet, zoals
het Hof had overwogen en beslist, mede omvatten een recht van de verdachte op een

tegenonderzoek. De Hoge Raad overwoog dat de wetsgeschiedenis daarvoor geen
aanknopingspunt biedt, doch juist erop wijst dat dit niet het geval is. Daaraan doet volgens
de Hoge Raad niet af hetgeen het Hof heeft overwogen omtrent het beginsel van 'equality
of arms' en het gelijkheidsbeginsel.
337 Vgl. de memorie van antwoord bij het wetsontwerp betreffende de klassieke grondrechten,
Kamerstukken II 1976/77,13 872, nr. 7, p. 9: 'Daarbij zal, naarons voorkomt, het uitleggen
ook van de formele wet volgens de bekende interpretatiemethoden verlopen. Wij achten
het niet bij voorbaat uitgesloten, dat de rechter bij het vinden van de juiste uitleg tevens
de relevante grondwetsbepalingen in zijn overwegingen betrekt; het zou evenwel ongrondwettig zijn langs de weg van de interpretatie de onschendbaarheid van de wet aan te tasten'.
338 Overigens hoeft het voor de werkingssfeer van de wet uiteindelijk niets Uit te maken: deze
wordt beperkt wanneer de rechter de wet wegens strijd met het recht gedeeltelijk onverbindend
verklaart, Het kan juist dit gedeelte zijn dat 'weggeinterpreteerd' wordt.
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wel een mogelijkheid de grondwets- of beginselconforme interpretatie die
tegen de bedoeling van de wet ingaat, te corrigeren: hij kan een interpretatieve wet uitvaardigen339. Dan zal er overigens wel sprake zijn van een
spanning tussen de wetgever en de rechter: de eerdere grondwets- of
beginselconforme interpretatie impliceert immers dat de rechter de
interpretatieve wet in strijd acht met de Grondwet of het beginsel.

Het toetsingsrecht sluit goed aan bij de bevoegdheid van de rechter de wet
grondwets- en beginselconform te interpreteren. Immers, in beide gevallen
moet de betekenis van de Grondwet en de fundamentele rechtsbeginselen
worden vastgesteld. Een grondwets- of beginselconforme interpretatie
impliceert bovendien dat de rechter de aldus geinterpreteerde wet niet in
strijd acht met de Grondwet of het fundamentele rechtsbeginsel.

4.6.10 'Contra legem'-jurisprudentie
De rechtspraak heeft aanvaard dat onder omstandigheden strikte toepassing
van de wet in die mate in strijd kan komen met fundamentele rechtsbeginselen dat die toepassing achterwege moet blijven. Hoewel van een oordeel
over de verenigbaarheid van de wet zelf met fundamentele rechtsbeginselen
- als het goed is - geen sprake is,340 sluit toetsing van de wet zelf op
verenigbaarheid met fundamentele rechtsbeginselen wel aan bij deze
jurisprudentie. De 'contra legem'-jurisprudentie relativeert immers de kracht
van de wet ten gunste van het 0Ilgeschreven recht.

4.6.11 Slotbeschouwing
In de concept-nota over de wenselijkheid van geconcentreerde rechterlijke
toetsing van wetten aan de Grondwet en verdragen wordt de vraag naar
de rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet nadrukkelijk geplaatst
in 'de sleutel van de reeds bestaande toetsingsbevoegdheid:34' In de reeds
bestaande toetsingsbevoegdheden wordt zelfs het belangrijkste argument
voor invoering van toetsing van de wet aan de een ieder verbindende
bepalingen van de Grondwet en - in het verlengde daarvan - aan

339 Voor een voorbeeld zie § 2.3.6.
340 Uit § 2.4.9 is al gebleken dat de 'contra legem'-jurisprudentie zich verdraagt met het verbod
de wet aan fundamentele rechtsbeginselen te toetsen, tenzij de leer toepassing zou vinden
wanneer de bezwaren tegen de toepassing van de wet te herleiden zijn tot bezwaren gericht
tegen de wet.
341 Concept-nota, p. 17.
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algemene rechtsbeginselen gezien. De bestaande toetsingsbevoegdheden
zou 'een bescheiden uitbreiding tot die van wetten aan de Grondwet welhaast
logischerwijs' met zich meebrengen. De benadering leidt ertoe dat aan
mogelijke bezwaren voorbij wordt gegaan zolang deze ook verbonden zijn
aan de bestaande toetsingsbevoegdheden.
Uit het voorgaande is gebleken dat van een volledig stelsel van
rechterlijke toetsing van algemeen verbindende voorschriften, ook wanneer
artikel 120 Gw buiten beschouwing wordt gelaten, geen sprake is. Tevens
is gebleken dat invoering van het toetsingsrecht geen logische consequentie
is van het bestaan van de bevoegdheid lagere wetgeving aan de Grondwet
en fundamentele rechtsbeginselen te toetsen, terwijl de bestaande bevoegdheid wetten te toetsen aan verdragen nauwelijks een zelfstandige rol kan
spelen in de discussie over de wenselijkheid van invoering van het

toetsingsrecht.
Wel kan worden gesteld dat het toetsingsrecht goed zou aansluiten bij
de reeds bestaande bevoegdheid lagere wetgeving aan de Grondwet en
fundamentele rechtsbeginselen te toetsen, wetten te toetsen aan verdragen
en het EG-recht, bij de grondwets- en beginselconforme interpretatie van
de wet en de 'contra legem'-jurisprudentie.

4.7

De rechtsvormende taak van de rechter

4.7.1

In § 4.5

Inleiding

is gebleken dat een

beoordeling in het wetgevingsproces de

verenigbaarheid van de wet met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen niet afdoende kan garanderen, waarin een reden is gelegen voor een
aanvullende toetsing door de rechter. Deze toetsing zou, zo is in § 4.6
gebleken, goed aansluitenbij reedsbestaande bevoegdheden vande rechter.
Aan de hand van de daarbij door de rechter gehanteerde toetsingstechnieken
en ontwikkeld arsenaal om te reageren op een geconstateerde strijd zal na enkele algemene beschouwingen over rechtsvorming door de onafhanke- worden bekeken van welke
lijke rechter naast die door de wetgever
technieken de rechter zich kan bedienen zowel bij de toetsing van de wet
aan de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen zelf, als bij het
sanctioneren van een geconstateerde strijd zonder de grenzen van zijn
rechtsvormende taak te overschrijden.
Hierbij moet worden beseft dat de positie waarin de rechter nu verkeert
bij een toetsing van lagere wetgeving aan de Grondwet en fundamentele
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rechtsbeginselen verschilt van die bij een toetsing van wetgeving aan de
Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen. Donner heeft meer in het
algemeen erop gewezen dat onder de bescherming van de bepaling 'De
wetten zijn onschendbaar' het rechtersrecht zich met een opvallende vrijmoedigheid en onbekommerdheid heeft kunnen ontwikkelen. De wetgever kan
immers altijd de rechtsontwikkeling ombuigen of bijsturen.342 Of de
rechter zich werkelijk rekenschap geeft vandeze wisselwerking, is moeilijk
vast te stellen. In de praktijk zijn de politieke organen overigens geneigd
de beslissing van de rechter te eerbiedigen. 343
Ook bij de toetsing van wetgeving aan een ieder verbindende verdragsbepalingen verkeert de rechter in een wat andere positie. Uitspraken van
internationale colleges, zoals de Europese Commissie voor de rechten van
de mens, het Europees Hof voor de rechten van de mens en het Comit6
voor de rechten van de mens van de Verenigde Naties concretiseren de
344
waaraan de rechter in de motivering van zijn
verdragsbepalingen,
uitspraken kan refereren. Dit gebeurde bijvoorbeeld in de beschikking inzake
het homohuwelijk345 waarin de Hoge Raad de wettelijke regeling inzake
het huwelijk niet in strijd achtte met artikel 12 EVRM nu het Europese
Hof had geoordeeld dat deze bepaling betrekking heeft op het traditionele
huwelijk tussen personen van verschillend geslacht. Ook het omgaan van
de Centrale Raad van Beroep met betrekking tot de vraag of artikel 26
IVBPR ook van betekenis is voor de sociale zekerheid, kan wellicht tegen
deze achtergrond worden verklaard. 346
Bij de toetsing van wetgeving aan het EG-recht is de positie van de
rechter weer een andere. De interpretatie van het gemeenschapsrecht is
aan het Hof van Justitie toevertrouwd (artikel 177 EG-Verdrag). De

342

A.M. Donner, Het beleid van de rechter ten aanzien van grond- en mensenrechten, in: A. K.
Koekkoek, Willem Konijnenbelt, F.C.L.M. Crijns (red.), Grondrechten, commentaar op

hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet, aangeboden aan mr. H.J.M. Jeukens in verband
met zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool Tilburg, Ars Aequi Libri,
Nijmegen 1982 , p. 41-42. Vgl. Kamerstukken II 1986/87, 19 427, nr. 5, p. 12: 'Binnen
ons staatsbestel is (...) de formele wetgever als hoogste orgaan geroepen aan grondwettelijke
begrippen zo nodig een passende uitwerking te geven. Hij is daarbij - zolang hij blijft binnen
de grenzen van een redelijke grondwetsinterpretatie - niet gebonden aan eventuele eerdere
uitspraken van de Hoge Raad.'
343 Van der Pot, Donner, a.w. (noot 15), p. 150.
344 De problematiek wordt dan verlegd naar de rechtsvormende taak van deze internationale
colleges.
345 HR 19 oktober 1990, NJ 1992, 129.

346 Zie zijn uitspraken van 1 november 1983, RSV 1984, 147, 148, 149, 150 waarin aan artikel
26 IVBPR nog betekenis werd ontzegd; Comite voor de rechten van de mens 9 april 1987,
RSV 1987, 245.
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nationale rechter wiens beslissingen niet vatbaar zijn voor hoger beroep
is gehouden zich hiervoor tot het Hof van Justitie te wenden, die bij wijze
van prejudiciele beslissing een uitspraak doet.

4.7.2

Algemene beschouwingen

De centrale rol die de wet speelt in de liberale rechtsstaatsidee leidt tot een
de Wet AB komt deze tot
bepaalde visie op de rechterlijke functie. In
moet volgens de wet
De
rechter
uitdrukking in de artikelen 1 1, 12 en 13.
of billijkheid van
waarde
de
recht spreken en mag in geen geval
innerlijke
van
algemene verordening,
de wet beoordelen. Hij mag niet bij wege
die weigert recht te
De
rechter
of
doen.
uitspraak
reglement
dispositie
de duisterheid of de
spreken onder voorwendsel van het stilzwijgen,
onvolledigheid van de wet kan uit hoofde van rechtsweigering vervolgd
worden.
Nu is het beeld van de rechter als uitsluitend toepasser van volstrekt
duidelijke wetten nooit reeel geweest.347 Aanvaard is dat de rechter bij
de betekenis van de wet, een
het uitleggen van de wet, het vaststellen van
in relatie tot het concrete
zeker
woorden
zekere vrijheid heeft. De
zijn,
vooral
wat
samenhangt met de
geval, niet altijd even duidelijk algemeenheid van de wet- en ookniet altijd doorslaggevend. Argumenten
kunnen daarnaast worden ontleend aan de wordingsgeschiedenis, de
ook een zekere vrijheid
rechtsgeschiedenis, het systeem. De rechter heeft
ten grondslag liggen, te
de gedachten die aan de wettelijke voorschriften
ontwikkelen bij wege van extensieve interpretatie, analogie348, restrictieve
interpretatie enrechtsverfijning. Ookontwikkelingenna detotstandkoming
van de wet en verwachte wetswijzigingen kunnen invloed hebben op de
349
interpretatie van de wet.
Opvallend is dat vragen naar de legitimatie van het rechterlijk optreden
rijzen wanneer de rechter de hem door de wetgever door middel van open
normen geboden ruimte benut (en gezien artikel 13 Wet AB ook moet
- waarop hieronder nog wordt ingegaan - en nauwelijks
benutten)
wanneer de rechter de wet interpreteert. Brenninkmeijer schreef in 1987:
'De democratische legitimatie van de wet werkt door in de rechtstoepassing,

tries,
347 W. Snijders, De rechter als dictator'!, in: De rechter als diaator?, Dynamiek in de
den
Brink
van
J.B.
,
rechtspraak
en
regelgeving,
bestuur
verhouding
Verschuivingen in de

& Co, Lochem 1987, p. 141.

348 Zie echter het analogieverbod in het strafrecht.
Tjeenk
349 Zie hierover G.J. Wiarda, Drie Open van rechtsvinding, derde herziene druk, W.E.J.

Willink, Zwolle 1988, p. 19-27.
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zolang de rechter binnen het kader van de wet blijft. Maar wat is de
legitimatie van een rechterlijke uitspraak op een terrein waar (nog) geen
wetgeving is (...)?'.350 Beseft moet echter worden dat het de rechter zelf
is die de betekenis van dat wettelijk kader bepaalt. Wiarda heeft erop
gewezen dat het begrip interpretatie zeer verschillende zaken dekt, waarbij
de rechter soms nog dicht blijft bij zijn spreekbuisfunctie, maar soms ook
nadert tot het punt waarop hij 'lui-meme sa regle' schijnt te zijn.351 Van
het delen in de democratische legitimatie van de wet is dan nauwelijks
sprake. Zolang de rechter kan refereren aan objectieve gegevens ontleend
aan bijvoorbeeld de wetsgeschiedenis ligt hier evenwel geen probleem.
Illustratief voor wat betreft de taak van de rechter bij de interpretatie
van de wet is HR 31 januari 1990, NJ 1990, 403. Zowel de bewoordingen,
de wordingsgeschiedenis, de strekking, ontwikkelingen na de totstandkoming
van de wet, als een verwachte wetswijziging spelen een rol. Bovendien
gaat deHoge Raad expliciet inopde grenzen van zijnrechtsvormende taak.
Aan de orde was de vraag of een inspecteur die niet binnen redelijke tijd
op de voet van artikel 25 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
uitspraak heeft gedaan op een bezwaarschrift gericht tegen een aanslag of
naheffingsaanslag, rechtens geacht moet worden die aanslag of naheffingsaanslag te hebben gehandhaafd bij een voor beroep op de rechter vatbare
uitspraak. De Hoge Raad overwoog dat wanneer de inspecteur niet binnen
redelijke tijd op het bezwaarschrift uitspraak doet, strikte toepassing van
de wettelijke regeling ertoe zou leiden dat de belastingplic
htige langer dan
redelijk is van de hem door de wet toegekende rechter wordt afgehouden.
Deze consequentie achtte de Hoge Raad onverenigbaar met de
strekking
van de AWR voor zover daarin het recht op toegang tot de rechter is
verankerd en - indien in de naheffingsaanslag een verhoging is
begrepen
- met het door artikel 6, eerste lid EVRM gewaarborgde recht de
gegrondheid van die verhoging te onderwerpen aan beoordeling binnen
redelijke tijd door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet
is ingesteld. Vervolgens wees de Hoge Raad erop dat de
wetgever destijds
de mogelijkheid om bij uitblijven van een voor beroep op de belastingrechter
vatbare uitspraak van de inspecteur rechtstreeks beroep bij de
belastingrechter in te stellen, niet wenselijk heeft geacht. Daartegenover stelde hij
de sinds de totstandkoming van de AWR in 1959 - mede onder invloed

350 A.P.M. Brenninkmeijer, De plaats van de rechter in onze constitutionele rechtsorde, in:
De rechter als dictator?, Dynamiek in de trias, Verschuivingen in de verhouding regelgeving,
bestuur en rechtspraak, J.B. van den Brink & Co, Lochem 1987,
p. 51.
351 G.J. Wiarda, a.w. (noot 349), p. 21.
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van andere administratief procesrechtelijke regelingen en van artikel 6
EVRM - ontwikkelde rechtsopvattingen in die zin dat indien de inspecteur
niet binnen redelijke tijd uitspraak doet, de belastingplichtige toegang
behoort te hebben tot de belastingrechter. De Hoge Raad wees vervolgens
op de door de regering in het vooruitzicht gestelde wettelijke maatregel.
De Hoge Raad stelde zich de vraag of hij de AWR moet uitleggen op een

wijze die met de rechtsontwikkeling in overeenstemming is dan wel dat
hij vooralsnog terughoudendheid dient te betrachten. Een dergelijke
uitlegging zou de rechtsvormende taak van de rechter in beginsel niet te
buiten gaan. Anderzijds zouden aan een dergelijke uitlegging ook niet
onaanzienlijke bezwaren zijn verbonden, aldus de Hoge Raad. Hij overwoog
onder andere dat de vraag wat als een redelijke tijd voor het doen van een
uitspraak is aan te merken tot rechtsonzekerheid zou leiden. Het stellen
van een vaste termijn is voor de rechter niet mogelijk nu de keuze daarvan
zozeer afhankelijk is van overwegingen omtrent het te voeren beleid en
omtrent de door de uitvoeringspraktijk bepaalde mogelijkheden en
beperkingen, dat zij slechts door de wetgever kan worden gemaakt, zo
overwoog de Hoge Raad. Hij kwam tot de conclusie dat er geen genoegzame
grond bestaat om aan de AWR de betreffende uitlegging te geven met de
kanttekening dat het niet uitgesloten is dat het uitblijven van de wetteluke
352
maatregel te zijner tijd tot een andere afweging zal leiden.
Ook andere rechtsnormen kunnen richtinggevend zijn voor de interpretatie van de wet. Te denken valt aan grondwetsconforme (zie hierover §
4.6.9), verdragsconforme en richtlijnconforme353 interpretatie van de wet.
In het arrest van 2 juli 1990, NJ 1990, 751, waarin de Hoge Raad zich
heeft uitgesproken over de toelaatbaarheid van DNA-onderzoek in

strafzaken, was er geen sprake van een grondwetsconforme interpretatie
maar speelde de Grondwet op een andere wijze een rol bij de interpretatie
352 Inmiddels is de wetswijziging gerealiseerd.
353 Zie bijvoorbeeld ABRvS 15 december 1994, Milieurechtspraak 1995, nr. 3 al is de manier
waarop de afdeling tot de uitleg komt niet echt zuiver te noemen. Volgens de Afdeling bestaat
de mogelijkheid dat op grond van artikel 10.36a, eerste lid van de Wet Milieubeheer bezwaar
wordt gemaakt tegen de uitvoer van afvalstoffen op gronden welke niet stroken met artikel
4, zesde lid, tweede alinea van de Richtlijn 84/631/EEG. Hiermee stelt de Afdeling de
betekenis van artikel 10.36a al vast en wel naar de tekst van de wet. Hoewel een
wetshistorische interpretatie al uitkomst had kunnen bieden. gaat de Afdeling hieraan voorbij.
De toelichting bij artikel 10.36a kan volgens de A fdeling niet afdoen aan de onvolkomenheid
van het artikel waar het de implementatie van het communautaire recht betreft. Vervolgens
stelt de Afdeling dat de onvolkomenheid kan worden opgelost door het betreffende
artikelonderdeel te interpreteren conform tekst en strekking van de toepasselijke Richtlijnen.
De gevolgde redenering leidt ertoe dat in Edn uitspraak twee verschillende betekenissen aan
het artikel worden toegekend.
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van de wet. Aan de orde was de vraag of aan artikel 195 Wetboek van

Strafvordering de bevoegdheid tot het afnemen van tot het lichaam behorend
en daarvan deel uitmakend materiaal zoals wangslijm, kan worden ontleend.
Deze vraag beantwoorddede Hoge Raad ontkennend. Hetuitzonderingskarakter van de beperkingen op het grondrecht van onaantastbaarheid van
het lichaam (artikel 11 Gw) staat in de weg aan het geven van een andere
uitleg van de bepaling dan naar haar strikte bewoordingen. De uitdrukking
'aan hun persoon' in artikel 195 Wetboek van Strafvordering laat niet toe
onder het daarbij toegelaten onderzoek mede te begrijpen het van het
lichaam afnemen van daarvan deel uitmakend materiaal, zoals wangslijm.
Verder wees de Hoge Raad op het ontbreken van een regeling in artikel
195 Wetboek van Strafvordering omtrent de wijze waarop de ingreep zou
moeten worden verricht en de daarbij in acht te nemen waarborgen. De
Hoge Raad ontleende dus aan de Grondwet een argument om te kiezen voor
een interpretatie van de bepaling naar haar strikte bewoordingen. 354
Vooral de in het EVRM gewaarborgde rechten hebben hun invloed doen
gelden op de interpretatie van wetten, zoals bijvoorbeeld artikel 5 EVRM
met betrekking tot de Krankzinnigenwet55 en artikel 8 EVRM in relatie
tot het personen- en familierecht. In HR 8 april 1988, NJ 1989,170 leidde
'een redelijke, met art. 8 EVRM rekening houdende uitleg van het huidige
recht' ertoe dat ook al weigert de moeder de daartoe vereiste toestemming,
toch een rechtsgeldige erkenning tot stand kan komen wanneer de weigering
van de moeder slechts kan worden opgevat als misbruik van de bevoegdheid
die in artikel 1:224, eerste lid, aanhef en onder d BW besloten ligt. De

relativering vanhet laatstgenoemde voorschrift werd ingegevendoor artikel
8 EVRM.356 Deze beslissing hoeft, wanneer ze wordt geplaatst in het

354 Inmiddels is er voor dergelijk DNA-onderzoek een wettelijke basis gecreard. Vgl. HR 8
juli 1992, NJ 1993, 488: mede gelet op het feit dat het gaat om de wettelijke begrenzing
van het door het EVRM en de Grondwet gewaarborgde grondrecht van de persoonlijke
vrijheid, staat de parlementaire geschiedenis in weerwil van de bewoordingen van artikel
7a Vreemdelingenwet in de weg aan een uitleg ervan la:achtens welke het mikel een wettelijke
grondslag zou bieden voor het gedwongen verblijf van asielzoekers in de transitruimte van
Schiphol-Centrum.
355 Zie hierover H.C.F. Schoordijk, Hoe vat(te) de Burgerlijke
kamer van de Hoge Raad zijn
rechtsvormendetaak opl, in: De plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel, De
veranderingen in de rot van de HogeRaadals rechtsvormer, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle
1988, p. 40-42.

356 Vgl. HR 13 maart 1987, NJ 1988, 190 met betrekking tot het verlenen van handlichting
wanneer de ouders daartegen bezwaar maken. De relativering van artikel 1:235, tweede
lid BW in die zin dat een door de rechter onredelijk geachte weigering van de ouders hem
niet belet handlichting te verlenen, werd onder andere ingegeven door de huidige
maatschappelijke opvattingen.
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leerstuk van misbruik van recht, geen verbazing te wekken. Interessant
zijn vooral de overwegingen ten aanzien van artikel 8 EVRM. Daarin ligt
volgens de Hoge Raad besloten dat een man en het kind, waarvan hij de
te merken
biologische vader is en tot hetwelk hij in een als family life aan
hun
relatie
dat
relatie staat, in beginsel over en weer aanspraak erop hebben
rechtens wordt erkend als familierechtelijke rechtsbetrekking. Uitgaande
van een stelsel als dat van de artikelen 1:221 en 222 BW brengt dit mee
dat aan een zodanige vader in beginsel de mogelijkheid van erkenning van
het kind niet kan worden onthouden. Wel kan het in een democratische
samenleving nodig zijn deze mogelijkheid in te perken, onder meer ter
bescherming van de rechten van het kind en zijn moeder, aldus de Hoge
Raad. Het staat in de eerste plaats ter beoordeling van de wetgever of dat
het geval is en tot welke beperkingen de afweging van de rechten leidt.
In verband met het feit dat nieuwe wetgeving ter zake in een vergevorderd
stadium van voorbereiding was, meende de Hoge Raad zich ervan te moeten
onthouden ten gronde in te gaan op de vraag welke beperkingen van de
mogelijkheid tot erkenning verenigbaar zijn met artikel 8 EVRM. In
afwachting van die wetgeving nam de Hoge Raad evenwel aan dat een
vetorecht van
beperking door een niet voor rechterlijke toetsing vatbaar
de moeder niet verenigbaar is met artikel 8 EVRM. Op basis van deze
overwegingen kwam de Hoge Raad tot de hierboven weergegeven uitleg.
Van minder terughoudendheid getuigde de Hoge Raad in zijnbeschikking
van 22 februari 1985, NJ 1986,3 waarin hij op basis van artikel 8 EVRM
het omgangsrecht nog verder uitbouwde dan in zijn eerdere rechtspraak
vierde lid BW.
naar analogie van de artikelen 1:161, vijfde lid en 1:170,
het gezinsleVolgens de Hoge Raad vloeit uit het recht op eerbiediging van
hu tot een
dat
n
ven voort dat een ieder van wie moet worden aangenome
kind in zodanige betrekking staat of heeft gestaan dat hij met de kind een
wanneer
'gezinsleven' in de zin van artikel 8 EVRM heeft, in beginsel,
het kind niet met hem samenwoont, gerechtigd is met het kind regelmatig
EVRM voort dat
omgang of contact te hebben. Tevens vloeit uit artikel 8
kunnen wenden
moet
rechter
de
tot
zich
heeft
recht
die
op omgang
hij
de Hoge Raad.
aldus
te
doen
geling
omgangsre
vaststellen,
teneinde een
tot
het vaststellen
verzoek
een
De wettelijke procedureregels gegeven voor
moeten
na
in
situaties
volgens de Hoge
van een omgangsregeling
huwelijk
Raad ook worden gevolgd in andere gevallen waarin iemand krachtens
artikel 8, eerste lid EVRM een regeling tot omgang wil doen vaststellen.
artikel 8 EVRM
De Hoge Raad leidt dus niet alleen een omgangsrecht uit
onder het noemen van enkele orientatiepunten - aan de
af en laat het
rechter te bepalen welke beperkingen worden gesteld op basis van het
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tweede lid van artikel 8 EVRM, hij geeft tevens de te volgen procedureregels.

In de voorjaarsbeschikkingen357 speelde artikel 8 juncto artikel 14
EVRM een rol bij het uitbouwen van de kring van personen aan wie de
ouderlijke macht kan toekomen. Aan de orde was de vraag of naar
Nederlands recht, zoals dat tegen de achtergrond van de artikelen 8 en 14
aan ouders die
tot hun minderjarige kinderen in familierechtelijke betrekking staan, maar
niet of niet meer met elkaar zijn gehuwd. De Hoge Raad kwam tot de
voorlopige slotsom dat een bevestigende beantwoording met het wettelijk
stelsel niet onverenigbaar is. De wetgever van 1901 heeft weliswaar een
verband gelegd tussen ouderlijke macht en gehuwd zijn, maar heeft dit
gedaan in de vooronderstelling dat uitsluitend indien en zolang het huwelijk
duurt is voldaan aan de voor de gezamenlijke uitoefening noodzakelijke
- feitelijke
voorwaarde dat tussen beide ouders een zodanig goede
verstandhouding bestaat dat zij beiden in staat zijn hun invloed te doen
gelden, te overleggen en elkaar te controleren. Deze vooronderstelling gaat
volgens de Hoge Raad onder de huidige maatschappelijke omstandigheden
en opvattingen niet op. Verder achtte de Hoge Raad voor de beantwoording
van de vraag van belang dat de ouderlijke macht behoort tot de door artikel
8 EVRM beschermde rechten. Artikel 14 EVRM noopt volgens de Hoge
Raad tot een wetsuitleg waarin geen onderscheid wordt gemaakt naar gelang
het gaat om wettige of natuurlijke kinderen en naar gelang het gaat om
kinderen wier ouders met elkaar gehuwd zijn en kinderen wier ouders zijn
gescheiden, nu voor geen van beide onderscheidingen een voldoende
rechtvaardiging valt te vinden. De Hoge Raad meende dat die uitleg ook
voor de hand ligt gezien de eerdere overweging met betrekking tot het
verband tussen ouderlijke macht en gehuwd zijn. Voor de uitleg pleit
volgens de Hoge Raad ook dat in de betreffende gevallen beide ouders tot
het kind in een familierechtelijke betrekking staan hetgeen de verwachting
rechtvaardigt dat de relatie met beide ouders duurzaam zal zijn en waarborgt
dat het gaat om gevallen van ouderschap die voldoende scherp omlijnd
kunnen worden om deze met het ouderschap van gehuwden gelijk te kunnen
stellen zonder dat de rechtszekerheid in het gedrang komt. De Hoge Raad
kwam tot de slotsom dat wanneer ouders die tot hun minderjarige kinderen
in familierechtelijke betrekking staan niet of niet meer met elkaar zijn
gehuwd, hun niettemin de ouderlijke macht kan toekomen, indien en zolang
tussen hen de goede onderlinge verstandhouding bestaat welke voor hun

EVRM valt te verstaan, ouderlijke macht kan toekomen

-

357 HR
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gezamenlijke uitoefening van het gezag is vereist. Dit standpunt is volgens
de Hoge Raad in overeenstemming met de hedendaagse opvatting waarbij
hij onder meer een beroep deed op het Voorontwerp herziening afstammingsrecht. De Hoge Raad gaf vervolgens ook een procesrechtelijke
uitwerking en preciseerde de materiele aspecten.
Naarmate de rechter meer afstand neemt van de bewoordingen en de
gedachten die aan wettelijke voorschriften ten grondslag liggen, zal hem
eerder het verwijt van rechterlijk activisme treffen.358 De rechter kan
zich immers - zelfs wanneer verdragsbepalingen een rol spelen - ook
terug-houdend opstellen en de eer aan de wetgever laten. De hierboven
aan de orde gekomen jurisprudentie laat zien dat de rechter nu eens het
heft in eigen hand neemt, dan weer zich terughoudend opstelt en de zaak
aan de wetgever overlaat. In NJ 1990, 403 (uitblijven uitspraak inspecteur)
was hiervoor bepalend dat de vraag wat als een redelijke tijd voor het doen
van een uitspraak is aan te merken, tot rechtsonzekerheid zou leiden. De
rechter kan geen vaste termijn stellen nu de keuze daarvan te zeer
afhankelijk is vanhet te voeren beleid en van de door de uitvoeringspraktijk
bepaalde mogelijkheden en beperkingen. Anderzijds gaf de Hoge Raad te
kennen dat het uitblijven van wetgeving aanleiding kan geven zijn
terughoudende opstelling te laten varen.

Bij de interpretatie van de wet kunnen de betrokken maatschappelijke en
persoonlijke belangen een rol spelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het
verschijnsel van de redelijke uitleg en aan het toekennen van doorslaggevende betekenis aan een bepaald argument ingegeven door overwegingen
ontleend aan billijkheid (in verband met het belang van de rechtszekerheid).359 Een belangenafweging door de rechter treedt echter sterker op
de voorgrond wanneer de wet open normen behelst zoals 'overmacht',
'dringende redenen', 'redelijkheid', 'billijkheid', 'hetgeen volgens
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt'.360 De rechter
krijgt door het gebruik dat de wetgever maakt van dergelijke normen, een
rechtsvormende taak opgedragen. De keuze voor dit type normstelling,

358 Al zal eendergelijk verwijt niet snel van H.C.F. Schoordijk komen, die rechterlijk activisme
voor een goede zaak houdt, a.w. (noot 355), p. 54.
359 G.J. Wiarda, a.w. (noot 349), p. 23, 27.
360 Zie het onderscheid dat E. M.H. Hirsch Ballin maakt tussen 'toepassingsjurisdictie' en
'belangenjurisdictie'; Onafhankelijke rechtsvorming, Staatsrechtelijke aantekeningen over
de plaats en functie van de Hoge Raad in de Nederlandse rechtsorde, in: De plaats van de
Hoge Raad in het huidige staatsbestel, De veranderingen in de rot van de Hoge Raad als
rechtsvormer, W .E.1. Tjeenk Willink, Zwolle 1988, p. 219.

267

Hoofdstuk 4

dat wil zeggen normstelling door de rechter in het concrete geval, kan zijn
ingegeven door het besef dat niet alle feitelijke situaties kunnen worden
over- en voorzien of door de nodige fiexibiliteit. Het kan ook samenhangen
met het streven naar globale, eenvoudige en duurzame normen.361 De
rechter wordt dan als 'zelfstandig orgaan van de rechtsorde'362 betrokken

in de beoordeling door welk orgaan een adequate belangenafweging kan
geschieden.

Allaat de wet de rechter in meer ofmindere mate vrij, bij zijn beslissing
is de rechter niet vrij in de zin van ongebonden. De rechter moet aansluiting
zoeken bij de waardering van belangen in onze rechtscultuur.363 Zo speelde
in het Mensendieckarrest 64 de vrijheid tot het geven van onderwijs een
rol bij de hantering van open privaatrechtelijke normen. Aan de orde was
de vraag naar de rechtsgeldigheid van een overeenkomst tussen de Nederlandse Mensendieckbond en een mensendiecklerares. Bedongen was dat
bij onderbreking van de opleiding geen onderwijs zou worden gegeven in
mensendieckoefeningen. De Hoge Raad overwoog dat bij de beoordeling
of een dergelijk beding in strijd is met de openbare orde en de goede zeden
mede moet worden gelet op de vraag of het belang dat de overeenkomst
beoogt te dienen zo gewichtig is dat het een beperking van de vrijheid tot
het geven van onderwijs in de mate waarvan hier sprake is, rechtvaardigt.365

361 A. Ph.C.M. Jaspers, De arbeidsrechter een dictator?, in: De rechter als dictator7, Dynamiek

in de trias. Verschuivingen in de verhouding regelgeving, bestuur en rechtspraak, 1.B. van
den Brink & Co, Lochem 1987, p. 90; G.J. Wiarda, a.w. (noot 349), p. 93; M.G. Rood,
Rechtersen politiek, in: M.G. Rood (red.), Rechien enpolitiek, Nationale en intemationale
beschouwingen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1993, p. 7.
362 Term gebruikt door E.M.H. Hirsch Ballin, a.w. (noot 360), p. 236.
363 Zie G.J. Wiarda, a.w. (noot 349), p. 105; E.M.H. Hirsch Ballin, a.w. (noot 360), p. 235;
A.F.M. Brenninkmeijer, a.w. (noot 350), p. 54. Vgl. artikel 3:12 BW: 'Bij de vaststelling
van wat redelijkheid en billijkheid eisen, moet rekening worden gehouden met algemeen
erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en met de
maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het gegeven geval zijn betrokken' en artikel
6: 162 BW waarin voor wat als betamelijk moet worden beschouwd, wordt verwezen naar
het ongeschreven recht.

364 HR 31 oktober 1969, NJ 1970, 57.
365 In HR 30 maart 1984, NJ 1985, 350 was de vraag aan de orde of Inan aan De Venhorst
een dringende reden tot onmiddellijke beeindiging van haar arbeidsovereenkomst had gegeven

door van het werk weg te blijven op de dag waarop het Suikerfeest viel. De Hoge Raad
overwoog dat in de regel de aanwezigheid in redelijkheid niet kan worden verlangd van
een werknemer die tijdig onder opgaaf van redenen toestemming voor het opnemen van
een snipperdag heeft gevraagd voor de viering van een voor hem belangrijke godsdienstige
feestdag. Wanneer te verwachten valt dat de gang van zaken in het bedrij f door de afwezigheid
ernstig zal worden geschaad, zal naar de omstandigheden van het geval moeten worden
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Bij de hantering van de open normen kunnen zwaarwegende maatschappelijke belangen betrokken zijn. De rechter kan genoodzaakt zijn beslissingen te nemen in maatschappelijk omstreden kwesties, zoals hij die heeft
moeten nemen in het euthanasie-vraagstuk en ten aanzien van de werkstaking. Inzijn arrest van 27 november 1984, NJ 1985, 1061iet de Hoge Raad
de mogelijkheid open dat door een arts toegepaste euthanasie naar objectief
medisch inzicht als een in noodtoestand verricht handelen gerechtvaardigd
is te achten.366 Pas sinds het voor Nederland van kracht worden van het
ESH heeft de rechter in het geschreven recht een aanknopingspunt voor
het beoordelen van de rechtmatigheid van werkstakingen. Nu lijkt juist op
terreinen die zo fel omstreden zijn de behoefte aan een regeling door een
democratisch gelegitimeerd orgaan groot. De verwijten richten zich dan
ook niet zozeer tegen de rechter - deze is gedwongen een beslissing te
nemen - als wel tegende wetgever. Gesproken wordt wel van de onmacht
van de wetgever of van een falende wetgever. Het feit dat de materie zo
omstreden is, belemmert echter het totstandkomen van een regeling.
Daarnaast kan het een bewuste keuze zijn de rechtsontwikkeling (voorlopig)
aan de rechter over te laten, die normen kan stellen naar aanleiding van
concrete gevallen, in plaats van (direct) over te gaan tot een algemene

regeling.

367

Bij dit alles moet de volgende kanttekening worden geplaatst. Ook bij het
normeren van bestuurshandelen ziet de wetgever zich soms genoodzaakt
zijn toevlucht te nemen tot vage normen. De invulling van die normen door
de rechter wordt dan gecompliceerd in die zin dat het bestuursorgaan in
eerste instantie een invulling aan die normen heeft gegeven en dat het besluit
van het bestuursorgaan ter toetsing aan de rechter wordt voorgelegd. 368

beoordeeld ofdit een afwijking van de regel wettigt. Zie bijvoorbeeld ook nog HR 22 januari
1988, AB 1988, 96, Maimonides.
366 Zie ook het Tweede euthanasie-arrest, HR 21 oktober 1986, AA 36(1987), p. 488 e.v..
367 M.G. Rood, a.w. (noot 361), p. 6, J.Th.J. van den Berg, De rechter als derde macht, in:
M.G.Rood(red.), Rechters enpolitiek, Nationaleen internationale beschouwingen, W.E.] .
Tjeenk Willink, Zwolle 1993, p. 30. Zie bijvoorbeeld de gang van zaken met betrekking
tot het euthanasievraagstuk. Over de lotgevallen van de regeling over euthanasie: A. Kors,
Euthanasie, AA 43(1994), p. 594-600. De strafbaarstelling van euthanasie is gehandhaafd.
De mogelijkheid voor een arts een beroep te doen op overmacht blijft open. Voor wat betreft
levensbeeindiging bij wilsonbekwamen wordt jurisprudentie afgewacht.
368 Zie hierover Arnout Klap, Vage nonnen in her bestuursrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle
1994.
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Het wettelijk kader laat dus ruimte voor rechtsvorming door de rechter.
Het door de rechter binnen of ter aanvulling vandit kader ontwikkelde recht
heeft zelfs de kracht van de wet gerelativeerd, zoals de 'contra legem'369
In Assuradeuren/Maring370 heeft de Hoge
jurisprudentie laat zien.
Raad om een andere reden een beroep op de wet afgewezen. De Hoge Raad
overwoog dat de artikelen 288 en 289 Wetboek van Koophandel voor zover
zij zich tegen brandverzekering van gebouwde eigendommen op de
grondslag van herbouwwaarde of volle herbouwkosten verzetten, in onbruik
zijn geraakt. Nu ook de wetgever zich blijkens artikel 29 Pachtwet op het
standpunt heeft gesteld dat de artikelen 288 en 289 Wetboek van Koophandel
voor zover zij zich tegen dergelijke verzekeringen verzetten, kracht hebben
verloren, kandaarop ook voor de rechter geen beroep meer wordengedaan,
aldus de Hoge Raad.
De typering van de rechtsvormende taak van de rechter als een 'wetgeversachtige taak' en in het verlengde daarvan de rechter als 'wetgever,371
gaat teveel uit van rechtsvorming als taak van de
plaatsvervanger
en
miskent
daarmee de eigen rechtsvormende taak van de rechter.
wetgever
Ook bepaalde verschijnselen in de jurisprudentie - zoals het formuleren
van algemene regels of het expliciteren van oriiintatiepunten waarmee bij
het nemen van een beslissing rekening moet worden gehouden en de
ontwikkeling van rechterlijk overgangsrecht - moeten niet worden gezien
als consequenties van de wetgevers-achtige taak, maar als consequenties
van de rechtsvormende taak van de rechter. Rechtsvorming veronderstelt
een belangenafweging uit algemene gezichtspunten. Door het formuleren
van algemene regels en oriantatiepunten maakt de rechter zijn beslissingen

369 In artikel 6:2, tweede lid BW wordt de kracht van de tussen schuldeiser en schuldenaar
krachtens wet geldende regel door de wetgever zelf gerelativeerd: 'Een tussen hen krachtens
wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in
de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

zou zijn'.
3 maart 1972, NJ 1972, 339.
371 Zie M.J. P. Verburgh in zijn stellingen voor het G.J. Wiarda-symposium, NJB 52( 1977),
p. 508. De term 'wetgever-plaatsvervanger' is sindsdien in de literatuur een eigen leven
gaan leiden. Terwijl Verburgh het oog had op die gevallen waarin de rechter geen duidelijke
wettelijke richtsnoer heeft of zich van de wet distantieert, wordt de term bijvoorbeeld door
W.J. Witteveen gebruikt wanneer de rechter beslissingen neemt met ingrijpende consequenties
voor de direct betrokkenen en voor de samenleving als geheel die zich op de beslissing van
de rechter orienteert. Zie zijn bijdrage Transparently political: rechter en politiek in Engeland,
in. M.G. Rood tied.), Rechters en politiek, Nationale en internationale beschouwingen,
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1993, p, 110. H.C. F. Schoordijk gebruikt de term wanneer
de rechter uitvoerig en gedetailleerd regels geeft, a.w. (noot 355), p. 52-53.
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in zekere mate voorzienbaar. Artikel 12 Wet AB staat hieraan niet in de
weg. Dat geeft slechts aan dat het de rechter ontbreekt aan bevoegdheden
die verder gaan dan de beslissing op het aan hem voorgelegde geval. 372
Verder moet worden bedacht dat juist het bestaan van een zekere vrijheid
van de rechter bij de interpretatie van de wet maakt dat het vertrouwen
op de wet verwordt tot een vertrouwen op de wet zoals in de jurisprudentie
uitgelegd. Sterker geldt dit nog voor de door de rechter gekozen oplossingen
op terreinen die de wetgever aan hem heeft toevertrouwd. Het in het vooruitzicht stellen van een wijziging van vaste jurisprudentie,373 het ontwikkelen
van overgangsrecht bij een wijziging van vaste jurisprudentie,374 wat er
ook toe kan leiden dat de nieuwe benadering geen consequenties heeft in
het te berechten geval,375 kan in dit licht worden verklaard.
Tegelijkertijd is het gemakkelijk pijlen richten op rechtsvorming door
de rechter wanneer deze wordt afgezet tegen rechtsvorming door de
wetgever: de onafhankelijkheid van de rechter tegenover de democratische
legitimatie van de wetgever, het niet beschikken over de outillage waarover
de wetgever beschikt en de normstelling in het concrete geval tegenover
de waarborgfunctie van de algemene norm. De rechter zal zich dit moeten
realiseren bij de interpretatie van de wet. Maar ook de wetgever zal zich
dit moeten realiseren wanneer hij de rechter door middel van het gebruik
van open en vage normen een zekere vrijheid geeft. Overigens staat het
de wetgever steeds vrij de rechtsontwikkeling om te buigen door een andere
regeling te treffen waaraan dan ook de rechter is gehouden. 376

372 G.J. Wiarda, a.w. (noot 349), p. 76-77; W. Snijders, a.w. (noot 347), p. 141; P.J.J. van

Buuren, a.w. (noot 133) p. 69.
373 In zijn uitspraak van 22 januari 1985, AB 1985, 569 kondigde de Centrale Raad van Beroep
een mogelijk omgaan aan met betrekking tot de interpretatie van het begrip dienstbetrekking
in die zin dat ook de directeur van een NV, later ook BV, ongeacht de omvang van zijn
aandelenbezit onder de sociale werknemersverzekeringen valt. Hoewel deze interpretatie
conform de in de wetsgeschiedenis tot uitdrukking gekomen bedoeling was, vroeg de Raad
zich af of de interpretatie gegeven de maatschappelijke ontwikkelingen nog wel kon worden
gehandhaafd. Vgl. voor wat betreft door de wetgever aan de rechter toegekende discretionaire
bevoegdheden Vz.CBB 19 april 1984, AB 1985,554 waarin de voorzitter exact aankondigde
wanneer de jurisprudentie zou worden gewijzigd.
374 Bijvoorbeeld HR 27 november 1981, NJ 1982, 503, Boon/Van Loon.
375 Zie bijvoorbeeld CRvB 4 oktober 1985, AB 1986, 38 waarin het standpunt dat de directeur
van een NV/BV in beginsel in dienstbetrekking staat inderdaad, zoals aangekondigd, is
verlaten.
376 W. Snijders, a.w. (noot 347), p. 142; M.G. Rood, a.w. (noot 361), p. 6: Caroline M.Th.
Lindo, Cassatie in de negentiger jaren, Interview met mr S. Royer, president van de Hoge
'had. NJB 70(1995), p. 885.
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4.7.3 Toetsingstechnieken
Van het in de voorgaande paragraaf behandelde - de rechtsvorming door
de rechter naast die door de wetgever - is een tweede aspect van de
verhouding tussen rechter en wetgever te onderscheiden: de toetsing van
wetgeving.377 De onafhankelijkheid van de rechter stelt grenzen aan de
wijze waarop de rechter het toetsingsrecht kan hanteren. Voor een
ontkennende beantwoording van de vraag of een wet zich laat verenigen
met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen zal de rechter argumenten moeten kunnen aanvoeren. Argumenten ontleend aan een eigen creatieve
invulling van de in de Grondwet gehanteerde begrippen, dus zonder zich
378
te (kunnen) beroepen op min of meer objectieve gegevens (zie § 4.7.2),
hebben weinig overtuigingskracht. Het gaat dan ook te ver om op basis
van dergelijke argumenten een wet ongrondwettig te verklaren.
Illustratief in dit verband is de in de literatuur aan de orde gestelde vraag
hoe een toetsing zou uitvallen van de Nederlandse abortuswetgeving aan
de in artikel 11 Gw aan een ieder gewaarborgde onaantastbaarheid van het
lichaam.379 Burkens, Kummeling en Vermeulen wijzen hierbij op de
volgende vraagpunten: valt de ongeboren vrucht onder 'een ieder' en zo
ja, vanaf welk moment van de conceptie? Het antwoord hierop achten zij
bepalend voor het antwoord op de vraag in hoeverre de wetgever abortus
toelaatbaar mag achten. In deze benadering dwingt invoering van het
toetsingsrecht tot een creatieve invulling in de jurisprudentie van het begrip
'een ieder'. Waar het bij een toetsing van wetgeving aan de Grondwet echter
op aankomt is de vraag of de door de wetgever gemaakte keuze zich laat
verenigen met de Grondwet. Kan de rechter geen overtuigende argumenten
aanvoeren voor een ontkennend antwoord, dan zal hij moeten concluderen
dat geen strijd aanwezig is. Overigens heeft de Hoge Raad het betoog dat
de Wet afbreking zwangerschap een schending betekent van het recht op
leven zoals gewaarborgd door artikel 2 EVRM verworpen met als

377 W. Snijders, a.w. (noot 347).
378 Volgens I.C. van der Vlies kan de Grondwet volgens de gangbare normen worden geinterpreteerd, zie: De gezichten van de Grondwet, RegelMaat 10(1995), p. 186, 190. Voor wat
betreft de grondwettelijk gewaarborgde grondrechten heeft de regering bij de grondwetsherziening van 1983 gesteld dat deze wat hun inhoud betreft onderworpen zijn aan het proces
van interpretatie, rechtsvinding en rechtsvorming dat voor al het geschreven recht geldt;
Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 21.
379 M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen, a.w. (noot 10), p. 144. In feite
zou die toetsing nu al kunnen worden verricht. Het gaat immers om de verhouding tussen
een bestaande wet enerzijds en een nieuwe grondwetsbepaling anderzijds. Zie hierover §
2.4.10.
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motivering dat de in die bepaling neergelegde bescherming in elk geval
niet zo ver gaat dat zij bij het Verdrag aangesloten staten zou beletten een
die onder bepaalde voorwaarden
wettelijke regeling tot stand te brengen
380
afbreking van zwangerschap toestaat.
Bij een toetsing van de wet aan de grondwettelijke bepalingen waarin
grondrechten worden gewaarborgd, hoeft het niet alleen te gaan om het
bepalen van de reikwijdte maar kan ook de vraag aan de orde zijn of de
in de wet vervatte beperking van het grondrecht geoorloofd is. In § 4.2.2
is betoogd dat in de grondwettelijke bepalingen waarin een grondrecht en

een beperkingsclausule is opgenomen de eis moet worden gelezen dat de
beperkingen noodzakelijk zijn in het belang van genoemde doelcriteria of,
bij het ontbreken daarvan, in het algemeen belang of ter bescherming van
rechten en vrijheden van derden. De Hoge Raad heeft in zijn advies over
de concept-nota gesteld dat de rechter zich - net als bij de toetsing aan
verdragsgrondrechten - zal moeten verdiepen in de vraag van de proportionaliteit van de wettelijke maatregel in samenhang met de aard van het
grondrecht, het doel dat met de beperking wordt beoogd en het concrete
belang van de burger dat door de beperking in het gedrang dreigt te komen,
waarbij het niet anders zal kunnen gaan dan om een beoordeling die ruimte
laat aan de wetgever.381 De Hoge Raad gaat dus uit van een terughoudende
opstelling van de rechter.
Het benadrukken van een terughoudende opstelling ligt inderdaad in
de rede. Dit betekent niet dat de rechter slechts zou mogen nagaan of de
in de wet vervatte beperking noodzakelijk zou kdnnen zijn ter bescherming
van (genoemde) belangen of, nog sterker, dat de rechter slechts dan tot
een strijd kan concluderen indien het ten enenmale ondenkbaar zou moeten
worden geacht dat een wetgever ter bescherming van (genoemde) belangen
een zodanige regeling in redelijkheid zou kunnen treffen (zie hiervoor §
4.6.6). De toegevoegde waarde van een rechterlijke toetsing ligt vooral
hierin dat de rechter kan worden geconfronteerd met de omstandigheden
waaronder de wet toepassing vindt. Dit wordt niet benut wanneer de rechter
toetst op een van de hierboven genoemde manieren. De terughoudendheid
heeft vooral betrekking op het vaststellen van de waarde of het maatschappelijk gewicht dat aan de belangen toekomt welke de regeling beoogt te
beschermen. Een sterk argument om een strijd te constateren heeft de rechter

380 HR 16 juni 1995, RvdW 1995, 135 C.
381 Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink, a.w. (noot 32), p. 247-248.
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wanneer hij kan wijzen op een voorgenomen of inmiddels gerealiseerde
382
wetswijziging waaruit blijkt dat de beperking niet nodig was.
Een toetsing van de wet aan artikel 1 Gw vertoont een verwantschap
met de hierboven beschreven toetsing in die zin dat het vaststaan van de
betekenis van de toetsingsmaatstaf en het toetsingsvoorwerp, de wet. niet
voldoende is om tot het al dan niet verenigbaar zijn te concluderen. Daar
is een tussenstap voor nodig.383 Het gelijkheidsbeginsel vereist immers
voor het maken van onderscheid een objectieve en redelijke rechtvaardiging.
Een enkele maal heeft de rechter in verband met een toetsing aan het in
het IVBPR neergelegde gelijkheidsbeginsel uitdrukkelijk gewezen op de
beoordelingsvrijheid die de wetgever toekomt. Aan de orde was de vraag
of toepassing van de eerste twee leden van artikel 5 van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 (tekst 1981) onverenigbaar is met het in het IVBPR
neergelegde gelijkheidsbeginsel omdat de toepassing leidt tot een ongelijke
behandeling van gehuwde mannen ten opzichte van gehuwde vrouwen en
van niet duurzaam gescheiden levende gehuwden ten opzichte van
ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren. De Hoge Raad stelde
voorop dat het IVBPR alleen die ongelijke behandeling verbiedt welke als
discriminatie moet worden beschouwd omdat een objectieve en redelijke
rechtvaardiging ervoor ontbreekt. Volgens de Hoge Raad komt aan de
wetgever een zekere beoordelingsvrijheid toe bij het beantwoorden van de
vraag 'of gevallen (. .) als gelijk moeten worden beschouwd, en of, in het
bevestigende geval, een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat om
die gevallen niettemin in verschillende zin te regelen'.384 Wanneer het
niet gaat om onderscheid naar 66n van de in de artikelen 1 Gw en 26 IVBPR
met name genoemde 'suspecte' criteria, kunnen volgens de Centrale Raad
van Beroep de redelijke en objectieve gronden reeds aanwezig worden
geacht wanneer van beleidskeuzen met een nog marginalere toetsing dan
gebruikelijk kan worden gezegd dat ze binnen redelijkheidsgrenzen
liggen.385

15 september 1990, NJ 1990, 322 met betrekking tot kantmeldingen ingevolge
artikel 26 Besluit Burgerlijke Stand (Besluit van 21 juli 1969, Stb. 326) zoals dat luidde
voor het inwerkingtreden van het Besluit van 30 juni 1987, houdende wijziging van het Besluit
Burgerlijke Stand, Stb. 328.
383 Vgl. het onderscheid tussen toepassings- en belangenjurisdictie. Het hanteren van deze termen
op het hier aan de orde zijnde niveau kan tot verwarring aanleiding geven. Hier gaat het
immers om een rechterlijke controle van de door de wetgever verrichte belangenafweging
op verenigbaarheid met de Grondwet.
384 HR 27 september 1989, NJ 1990, 449.
385 CRvB 4 november 1993, TAR 1994, 4, 6. De Hoge Raad zag inzijn arrest van 7 mei 1993,
NJCM-Bulletin 18(1993), p. 695 in artikel 7 IVESCR een argument om niet al te snel aan

382 Vgl. HR
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Juist bij een toetsing aan normen die eisen stellen aan de belangenafweging als zodanig (gelijkheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel, het verbod
van willekeur) of aan normen die het gewicht van bepaalde belangen tot
uitdrukking brengen (rechtszekerheidsbeginsel), ligt een terughoudende
opstelling van de rechter voor de hand. Van een dergelijke terughoudendheid
maakte de Hoge Raad gewag in het Landbouwvliegers-arrest 386. De I,Ioge
Raad achtte het mogelijk dat de rechter lagere wetgeving onverbindend
kan oordelen op de grond dat sprake is van willekeur in die zin dat het
overheidsorgaan, in aanmerking genomen de belangen die aan dit orgaan
bekend waren of behoorden te zijn, in redelijkheid niet tot het betreffende
voorschrift is kunnen komen. Hij voegde daaraan toe dat
'de rechter [daarbij] niet tot taak [heeft] om de waarde of het maatschappelijk
gewicht dat aan de betrokken belangen moet worden toegekend, naar eigen
inzicht vast te stellen, terwijl zowel de aard van de wetgevende functie als de
in art. 11 Wet AB
positie van de rechter in ons staatsbestel, zoals deze mede
tot uiting komt, meebrengen dat hij ook overigens bij deze toetsing terughoudendheid moet betrachten'.

Van Male heeft betoogd dat de rechter bij toetsing aan materiele algemene
rechtsbeginselen kan terugtreden door primair te toetsen aan formele
beginselen. De rechter zou de draagkracht van de motivering voor de door
de wetgever gemaakte keuze kunnen beoordelen. Is die gebrekkig dan kan
de rechter de regeling onverbindend verklaren of buiten toepassing
laten.387 De wetgever heeft de gelegenheid de gemaakte keuze beter te
verantwoorden of een andere keuze te maken. Van Male illustreert dit met
het vonnis van de President van de rechtbank 's-Gravenhage in de
Harmonisatiewet-zaak388
'In de Harmonisatiewet-zaak liet de Haagse rechtbankpresident de staat ruimte
om (zwaarwegende) redenen aan te geven die de inbreuk op het vertrouwensbeginsel konden rechtvaardigen. Overwogen werd dat zo'n inbreuk gerechtvaardigd
is wanneer de Staat aannemelijk kan maken dat zonder schending van het
rechtszekerheidsbeginsel geen bezuinigingsmaatregelen meer getroffen kunnen
worden. Deze overweging legt de bal waar hij hoort: bij de wetgever'.389

te nemen dat voor een beloningsverschil dat het uitgangspunt van een gelijke beloning voor
gelijke arbeid doorkruist, een redelijke en objectieve rechtvaardiging voorhanden is.

386 HR 16 mei 1986, AB 1986, 574.

387 Onverbindend verklaren en buiten toepassing laten moeten echter niet worden gezien als
alternatieven, zie hierover § 4.6.6.
388 Pres.Rb. 's-Gravenhage 11 augustus 1988, AB 1988, 470.

389 R.M. van Male, a.w. (noot 95) p. 75.
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De vraag is of deze lezing wel correct is. De President toetste primair aan
het naar het oordeel van de President in artikel 43 Statuut vervatte
rechtszekerheidsbeginsel. In dat kader ging de President in op het beroep
van de Staat - partij in het geding - op de klemmende noodzaak van
een stringent bezuinigingsbeleid. Hij stelde dat dit voor de rechter een
gegeven is, maar dat het niet voldoende is. Overwogen werd dat een
rechtsinbreuk van deze omvang niet gerechtvaardigd is, 390 als niet
aannemelijk is dat zonder schending van het rechtszekerheidsbeginsel geen
bezuinigingsmaatregelen meer zijn te treffen. En zover was het naar het
vermoeden van de President nog niet. De Staat heeft het in ieder geval niet
beweerd, aldus de President. Hij kwam tot de slotsom dat toepassing van
de wet op studenten die al met een tweede studie bezig waren, onrechtmatig
is.

Wel geeft dit vonnis aan dat de rechter een zekere controle kan
verrichten zonder het gewicht in twijfel te trekken van het doel dat de wet
beoogde te dienen.
Bij de beoordeling of een in de wet vervatte beperking van een
grondrecht noodzakelijk is in het belang van genoemde doelcriteria of in
het algemeen belang of ter bescherming van rechten en vrijheden van derden
zal de rechter zeker de gronden moeten betrekken voor zover deze uit de
toelichtende stukken kunnen worden afgeleid. Hetzelfde geldt bij de toetsing
„n het gelijkheidsbeginsel. Dit maakt de toetsing echter niet tot een toetsiIlg
ARn het
motiveringsbeginsel. Evenmin staat het garantvoor een terughoudende opstelling van de rechter.
4.7.4

Reactie op een geconstateerde Strijd

Wat de rechter kan doen nadat hij een wet in strijd met de Grondwet of
fundamentele rechtsbeginselen heeft geoordeeld,391 hangt af van het
processuele kader. In het kader van een actie ex artikel 6: 162 BW wegens
onrechtmatige wetgeving zou kunnen worden gedacht aan een verklaring

390 Dit moet niet worden gelezen als zou voor

de rechtsinbreuk geen rechtvaardigingsgrond
zijn aangevoerd, maar als een oordeel over de rechtsinbreuk.
391 Grondwets- enbeginselconforme interpretatieblijven
hierbuitenbeschouwing omdat daarbij

- in

een juiste hantering - geen sprake is van een reactie op een geconstateerde
strijd.
Immers, debetekenis vande wet wordt vastgesteld, waarovertoch duidelijkheid moetbestaan
alvorens een strijd kan worden vastgesteld. Anders P. van Dijk, a. w. (noot 113), p 188-191.
Hij ziet verdragsconforme interpretatie als een methode om te reageren op een strijdigheid
tussen verdrag en wet.
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voor recht, het toekennen van schadevergoeding en een toepassingsverbod.392 Een rechterlijk gebod de strijd op te heffen, eventueel meer
geconcretiseerd naarmate dit uit de Grondwet of het ongeschreven recht
voortvloeit, ligt problematisch. De President van de rechtbank 's-Gravenhage
had in zijn vonnis van 17 januari 1985, NJ 1985, 262 de Staat het bevel

gegeven de door de Staat beoogde wijziging van de Wet Werkloosheidsvoorziening te realiseren v66r 1 maart 1985, nu de hierin gestelde eis van
kostwinnerschap voor gehuwde vrouwen de toetsing aan het ongeschreven
gelijkheidsbeginsel niet kon doorstaan en de Staat door het niet voldoen
aan de verplichting om wettelijke bepalingen die strijdig zijn met dit beginsel
in te trekken, onrechtmatig handelt tegenover vrouwen. Het Hof 'sGravenhage achtte dit echter niet mogelijk: de Grondwet geeft aan de rechter
niet de bevoegdheid een opdracht tot wetgeving te geven en met name niet
om die wetgeving voor een bepaald tijdstip te realiseren. 393 Hoewel een
uitdrukkelijke grondwettelijke bepaling wellicht niet noodzakelijk hoeft te
worden geacht, geeft de overweging van het Hof wel aan dat het gaat om
de plaats van de rechter in het staatsbestel. Dat de rechter om die reden
over het algemeen niet geneigd is opdrachten te geven met betrekking tot
de uitoefening van de wetgevende bevoegdheid, blijkt wel uit de vonnissen
van de President van de rechtbank 's-Gravenhage van 6 maart 1974, AB

1974, 139, 11 mei 1989, KG 1989, 232, 19 september 1990, KG 1990,
321, aangehaald in § 2.4.5. Inzijn arrest van 10 september 1987, NJ 1988,
694, AB 1988, 131 heeft het Hof 's-Gravenhage nog aangegeven dat de
autonomie van het parlement, waarvan de medewerking is vereist bij het
totstandbrengen van wetgeving, niet door een rechterlijk bevel kan worden
beknot. Metdezejurisprudentie kanworden ingestemd. De rechter betreedt
niet alleen het terrein van de wetgever wanneer hij in de concretisering
van het gebod verder gaat dan uit het recht voortvloeit. Het enkele geven
van opdrachten tot wetgeving gaat te ver. 394

392 Zte hierover R.M. van /tale, Rechter en bestuurswetgeving. Beroep tegen door bestuursorganen vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en toetsing daarvanaanongeschreven

recht in rechtsvergelijkend perspectier, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1988, p. 216 e.v.
ena.w. (noot 186), p. 154 e.v.: A.J. Bok, a.w. (noot 164), p. 168 e.v.; P.J.J. van Buuren.
a.w. (noot 133), p. 77 e.v. ; J.E.M. Polak, Onrechtmatige wetgeving, Preadvies Nederlandse
Juristen-Vereniging, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1987, p. 167 e.v.
393 Hof 's-Gravenhage 13 maart 1985, NJ 1985,263, AB 1985,253.
394 Zo ook F.H. van der Burg in zijn noot bij Hof 's-Gravenhage 13 maart 1985 AB 1985,
253. Hiermee kom ik terug op hetgeen ik heb betoogd in In principe gelijkheid, NTB 1989,
p. 148.
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Na een incidentele toetsing - een toetsing in het kader van de berechting
van een concreet geval, waarvoor de verbindendheid van de wet van belang
is - kan worden gedacht aan het onverbindend verklaren en het buiten
toepassing laten van de wet (zie hierover § 4.6.6).395 In een aantal gevallen
kan hiermee worden volstaan, bijvoorbeeld wanneer een strafbepaling in
strijd met de Grondwet of fundamentele rechtsbeginselen wordt geoordeeld.
De praktijk van de toetsing van wetten aan verdragen heeft voorbeelden
laten zien van het buiten toepassing laten van de wet. 396
Inzijn beschikking van 4 mei 1984, NJ 1985, 510 (zie hierover § 4.6.6)
overwoog de Hoge Raad dat aan artikel 94 Gw de bevoegdheid kan worden
ontleend om artikel 1: 161, eerste lid BW buiten toepassing te laten, indien
toepassing ervan in het gegeven geval niet verenigbaar is met artikel 8
EVRM, maar niet de bevoegdheid om een niet bij de wet voorziene en in
het wettelijk systeem niet passende voogdijregeling te treffen. In casu hadden
de ouders verzocht om gezamenlijk tot voogd over hun kind te worden
benoemd. De Rechtbank had volgens de Hoge Raad moeten onderzoeken
of beeindiging van de door beide ouders gewenste continuatie van een
gedeelde verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging van hun
kind, in het belang van het kind nodig was en had bij een ontkennende
beantwoording de ouders niet-ontvankelijk moeten verklaren in hun verzoek
om beiden tot voogd te worden benoemd. Het ouderlijk gezag zou op grond

van art. 1:161 lid 4 zijn blijven bestaan. 397

De beschikking van de Hoge Raad van 4 juni 1982, NJ 1983, 32 laat
zien dat het terzijde stellen van de wet soms gepaard gaat met het invoeren
van een nieuwe regel. De beschikking had betrekking op artikel 1:36,
tweede lid BW krachtens welke de kantonrechter geen vervangende
toestemming tot een huwelijk kan verlenen indien een ouder die het gezag
over zijn wettig kind uitoefent, zijn toestemming weigert. De Hoge Raad
oordeelde dat in geval van een niet (redelijk) gemotiveerde weigering van
toestemming tot huwen aan een kind van huwbare leeftijd, toepassing van
artikel 36, tweede lid Boek 1 BW niet verenigbaar is met het in artikel 12
EVRM aan mannen en vrouwen van huwbare leeftijd toegekende recht te
huwen. Artikel 12 EVRM spreekt weliswaar van een recht te huwen volgens

395 Voor alle duidelijkheid moet crop worden gewezen dat de constatering dat de bepaling geheel
of gedeeltelijk verbindende kracht mist, slechts effect heeft in het te beslissen geval. Dit
karakter wordt vaak uit het oog verloren. Dit kan tot vreemde redeneringen leiden zoals
tot de redenering dat er een regeldeficiet ofwel een blinde vlek ontstaat.
396 HR 1 juli 1983, NJ 1984, 161: HR 15 juli 1988, AB 1988,531; HR 10 november 1989,
NJ 1990, 450.
397 Zie voor het vervolg HR 21 maart 1986, NJ 1986, 585, 586, 587, 588, § 4.7.2.
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de nationale wetten welke de uitoefening van dit recht beheersen, maar
een in de wet gelegen beperking van de mogelijkheid van minderjarigen
om te huwen kan niet zover gaan dat aan de ouder(s) een absoluut, aan
rechterlijke controle onttrokken vetorecht zou worden toegekend. Ook ten
aanzien van de ouderlijke weigering van de toestemming tot een huwelijk
van een minderjarig kind werd een rechterlijk controlesysteem ingevoerd.398
Uit de jurisprudentie blijkt dat de Hoge Raad zijn taak bij het opheffen
van een geconstateerde strijd door zelf een oplossing te geven die wel
conform hoger recht is, begrensd ziet. In de hierboven aangehaalde

beschikking van 4 mei 1984 speelde het wettelijk stelsel hierbij een rol.
Verder kan worden gewezen op HR 12 oktober 1984, NJ 1985,230 waarin
het volgen(le aan de orde was. De niet-Nederlandse vrouw, wier man bij
het sluiten van het huwelijk Nederlander was, mocht opteren voor het
Nederlanderschap (artikel 8 Wet op het Nederlanderschap). Een Surinaamse
man, gehuwd met een Nederlandse vrouw, had met een beroep op de
bepaling te kennen gegeven de Nederlandse nationaliteit te willen verwerven.
Hij werd onderworpen aan maatregelen die alleen op vreemdelingen kunnen
worden toegepast. Hierover deed hij zijn beklag met een beroep op artikel
26 IVBPR. De Hoge Raad liet de vraag in welke gevallen het bij of
krachtens de wet uitsluitend aan vrouwen toekennen van een bepaald recht
in strijd moet worden geacht met artikel 26 IVBPR in het midden:
'Aan art. 94 Gr.w. in verband met art. 26 Verdrag kan immers geen grond
worden ontleend om, ter voorkoming van een verschillende behandeling van
mannen en vrouwen, aan mannen eenzel fde recht toe te kennenals de wet slechts
aan vrouwen toekent, in geval dat het in de wet neergelegde verschil in
behandeling, gezien de aard van het recht, in redelijkheid ook op andere wijze
kan worden weggenomen en op dit punt een keuze moet worden gemaakt die,
mede in aanmerking genomen de aard van de daarbij betrokken belangen, niet
binnen de rechtsvormende taak van de rechter valt. In dat - zich hier
geval is het aan de wetgever, te bepalen op welke wijze het best
voordoende
,399
aan het beginsel van art. 26 Verdrag kan worden voldaan.
-

Wanneer er verschillende mogelijkheden zijn om de strijd op te heffen,
kan een keuze daaruit buiten de rechtsvormende taak van de rechter vallen

398 De wetgeving is inmiddels aangepast.
399 Volgens P. van Dijk werd rechtstreekse werking aan artikel 26 IVBPR in dit geval ontzegd,
a.w. (noot 113), p. 182, noot 34. In dezelfde zin E.A. Alkema, Een meerkeuzetoets, De
rechter en de internationale rechisorde, Zwolle 1985, p. 9. Zie hierover echter § 4.6.5.
Overigens is het betreffende optierecht afgeschaft.
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waarbij de aard van de betrokken belangen een rol speelt. Waarschijnlijk
ging het in bovenstaande zaak om de aard van de materie, het verkrijgen
van de Nederlandse nationaliteit. In HR 27 september 1989, NJ 1990,449
ging het om andersoortige belangen. Als uitvloeisel van de aanwijzing door
artikel 5, eerste lid Wet op de inkomstenbelasting 1964 (tekst 1981) van
de gehuwde man als belastingplichtige ten aanzien van sommige van de
zijde van zijn vrouw opgekomen inkomensbestanddelen, had de vrouw niet
de mogelijkheid zich door middel van bezwaar en beroep te keren tegen
de aan haar man opgelegde aanslag. Dit gemaakte onderscheid ter zake
van het recht van bezwaar en beroep valt volgens de Hoge Raad niet te
rechtvaardigen. Derhalve dient ingevolge het IVBPR aan de echtgenoot
van wiens zijde de inkomensbestanddelen zijn opgekomen, het recht van
bezwaar en beroep toe te komen, wat zich zonder ingrijpen van de wetgever
laat verwezenlijken wanneer het bezwaar-c.q. beroepschrift binnen de
wettelijke termijn is ingediend, aldus de Hoge Raad. De Hoge Raad ziet
dus als enige optie het toekennen van het recht ook aan de echtgenoot, dat
zich in de genoemde situatie ook laat verwezenlijken. Ten aanzien van de
situatie waarin de aan de ene echtgenoot opgelegde aanslag hiervoor te laat
ter kennis komt van de andere echtgenoot overwoog de Hoge Raad dat
uiteenlopende oplossingen denkbaar zijn. De keuze valt volgens de Hoge
Raad mede in aanmerking genomen de aard van de daarbij betrokken
rechtsbelangen (rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en uitvoerbaarheid) niet
binnen de rechtsvormende taak van de rechter. Het is aan de wetgever een
400
oplossing te kiezen.
Uit HR 23 september 1988, NJ 1989,740 blijkt dat tevens van belang
is of uitwerking in administratieve uitvoeringsmaatregelen vereist is.
Aangevoerd was dat de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de
geslachtsnaam, artikel 1:5, tweede lid BW, in strijd is met onder andere
artikel 26 IVBPR. Het Hof had geoordeeld dat het recht van de ouders op
een door hen te kiezen achternaam voor hun kinderen niet wordt gewaar-

borgd door het IVBPR. De Hoge Raad nam als uitgangspunt dat deze
opvatting nietjuist is. Kennelijk ziet de Hoge Raad het keuzerecht als edge
optie om de strijd op te heffen. Toch kon het middel niet tot cassatie leiden:
'Het huidige Nederlandse recht bevat geen aanknopingspunt voor enig stelsel
van keuze door de ouders van de achternaam van het kind. Er zijn vele
verschillende stelsels denkbaar waarin een dergelijke keuze in enigerlei vorm
mogelijk is, waarvan dat voorgesteld in het voorontwerp voor een Wet
herziening van het naamrecht, genoemd in de conclusie van het OM onder 2,

400 De wet is inmiddels aangepast.
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er slechts een is. Zoals ook uit de toelichting op dit voorontwerp en uit de na
het bekend worden van het voorontwerp gevolgde discussie in de literatuur naar
voren komt, zijn bij de vraag welk stelsel hier de voorkeur verdient uiteenlopende belangen van praktische en meer principiele aard betrokken, die zowel het
bestuur als de onderlinge verhouding tussen burgers raken en met het oog waarop
ook uitwerking in administratieve uitvoeringsmaatregelen vereist zal zijn.
Daarvan uitgaande moet worden aangenomen dat een voorziening als het middel
verlangt, mede in aanmerking genomen de aard van de daarbij betrokken
belangen, valt buiten de rechtsvormende taak van de rechter als bedoeld in HR
12 okt. 1984, NJ 1985, 230. Het is derhalve slechts aan de wetgever om te
bepalen op welke wijze op het onderhavige terrein het best aan het beginsel
van art. 26 kan worden voldaan'.

Het vereiste van nadere regelgeving speelde ook een rol in HR 19 januari
1990, NJ 1991, 213. De Hoge Raad liet in het midden in hoeverre een
beschikking tot vaststelling van het salaris van een curator een vaststelling
van burgerlijke rechten en verplichtingen van de failliet inhoudt. In het
verlengde daarvan werd tevens in het midden gelaten in hoeverre het
ontbreken van een plicht de gefailleerde te horen voor wat betreft de
salarisvaststelling, mede ill verband met het feit dat voor de gefailleerde
in het stelsel van de Faillissementswet geen beroep tegen de salarisvaststelling openstaat, betekent dat de in dit stelsel verankerde regels
tekortschieten ten opzichte van artikel 6 EVRM:
'Het gaat immers de rechtsvormende taak van de rechter te buiten om voor
een en ander een oplossing uit te denken, nu hier verschillende mogelijkheden
openstaan, elk van deze mogelijkheden nadere regelgeving zou eisen en het
aan de wetgever is om voor de onderhavige kwestie een oplossing te kiezen,
die in het stelsel van de Faillissementswet kan worden ingepast'.

In HR 30 september 1992, NJ 1994, 495 waagde de Hoge Raad zich niet
aan het geven van gedetailleerde regels voor uiteenlopende gevallen.
Belanghebbende had op grond van artikel 17b, tweede lid Wet administratieve rechtspraak belastingzaken 150 gulden aan griffierecht moeten betalen
teneinde een schriftelijke, voor beroep in cassatie vatbare uitspraak te
verkrijgen. Dit was volgens hem in strijd met het EVRM. De Hoge Raad
vatte dit aldus op dat volgens de klacht de heffing van dit griffierecht onverenigbaar is met het in de artikelen 6 en 14 EVRM besloten liggende recht
op gelijke toegang tot de rechter, omdat de wet aldus voor wat betreft de
aan een cassatieberoep verbonden kosten een ongerechtvaardigd onderscheid
maakt tussen de belastingplichtige die direct een schriftelijke uitspraak van
het hof heeft verkregen en de belastingplichtige die een mondelinge uitspraak
heeft verkregen. De laatste moet, alvorens beroep in cassatie kan worden
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ingesteld, eerst om vervanging van de uitspraak door een schriftelijke
uitspraak verzoeken waartoe een extra-gri ffierecht moet worden betaald.
Het oordeel van de Hoge Raad dat de regeling onverenigbaar is met artikel
6 en 14 EVRM en met artikel 26 IVBPR, deed de vraag rijzen welke
gevolgen hieraan moesten worden verbonden. Het gaat volgens de Hoge
Raad te ver artikel 17b, tweede lid geheel buiten toepassing te laten. Hij

vervolgde:
'Anderzijds kan de rechter bezwaarlijk een regeling treffen, waarbij het ter zake
van de vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke betaalde
bedrag onmiddellijk na binnenkomst van het beroepschrift in cassatie wordt
verrekend respectievelijk ten dele wordt gerestitueerd, omdat onder meer als
gevolg van de in de leden 3 en 4 van artikel 5 van de Wet vervatte mogelijkheden om vermindering van griffierecht te verlenen zich een aantal uiteenlopende
gevallen kan voordoen en het de rechtsvormende taak van de rechter te buiten
zou gaan indien hij voor al die gevallen tot in bijzonderheden regels zou geven.
Dergelijke regels dienen door de wetgever te worden gesteld'.

De Hoge Raad legde echter wel - in de woorden van De Boer401 een noodverband aan: zolang de regeling niet tot stand is gekomen zal hij
in zijn arrest bepalen dat het griffierecht door de Griffier van de Hoge Raad
wordt terugbetaald.402
Soms is het voor de rechter onmogelijk een oplossing te geven. In zijn
arrest van 3 mei 1989, NJ 1991, 167 overwoog de Hoge Raad dat wanneer
artikel 14, vijfde lid IVBPR al mede het oog zou hebben op een nieuwe
beoordeling van feitelijke aard, de toepassing vandie bepaling de rechtsvormende taak van de rechter te buiten zou gaan. De wet draagt de behandeling
van belastingzaken in eerste en hoogste instantie op aan de hoven. Zonder
een door de wetgever aan te brengen wijziging in de rechterlijke organisatie
komt geen gerecht in aanmerking om in tweede feitelijke instantie te
oordelen in belastingzaken, aldus de Hoge Raad.403
Uit HR 3 april 1992, NJ 1993, 286 komt naar voren dat ook betekenis
wordt toegekend aan het bij de Staten-Generaal aanhangig zijn van een
wetsvoorstel op het betreffende terrein. Aan de orde was het ontbreken

401 J. de Boer, De broedende kip in EVRM-zaken, NJB 78(1995), p. 1027 e.v.
402 De wet is inmiddels aangepast.
403 In dezelfde zin HR 11 oktober 1989, NJ 1990, 812. Voor een andere benadering zie HR
18 februari 1986, NJ 1987. 62 in welk arrest de opvatting dat anikel 56 Wet op de
rechterlijke organisatie niet verenigbaar is met artikel 14, vij fde lid IVBPR niet als juist
werd aanvaard nu artikel 14 IVBPR niet behoort tot de een ieder verbindende bepalingen
van verdragen als bedoeld in artikel 94 Gw.
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in de Nederlandse wetgeving van de mogelijkheid om, indien de man een
door hem verwekt kind niet erkent, een erkenning tot stand te brengen door
de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te gelasten een akte van erkenning
op te maken. Dit zou leiden tot een achterstelling van een onwettig kind
bij wettige en door de vader erkende onwettige kinderen die in strijd komt
met artikel 8 juncto 14 EVRM en artikel 26 IVBPR. De Hoge Raad
overwoog dat het Hof terecht heeft geoordeeld dat het de rechtsvormende
taak van de rechter te buiten zou gaan om de achterstelling op te heffen,
nu dat zou dwingen tot het maken van keuzen van ingrijpende aard, die,
mede in aanmerking genomen de aard van de betrokken belangen, aan de
wetgever dienen te worden overgelaten. Het Hof heeft daarbij volgens de
Hoge Raad terecht betekenis toegekend aan het bij de Staten-Generaal
aanhangig zijn van een wetsvoorstel waarover een discussie is ontstaan,
waaruit blijkt dat ter zake van een reeks van problemen keuzen zullen
moeten worden gemaakt. Nu had het Hof de discussie over het wetsvoorstel
niet alleen aangehaald om aan te geven dat niet aanstonds duidelijk is in
welke mate de vrijheid van de verwekker om niet tot erkenning over te
gaan moet worden ingeperkt, maar had tevens overwogen dat het ongewenst
is dat de rechter de discussie tussen Regering en Staten-Generaal over een
aanhangig wetsvoorstel zou bernvloeden.
Ook in HR 4 november 1994, NJ 1995, 249404 speelde een wetsvoorstel in de overwegingen een rol. In het cassatiemiddel werd betoogd dat
het bepaalde in de artikelen 8 en 14 EVRM meebrengen dat de moeder
de mogelijkheid moet hebben het vaderschap van haar (ex)-echtgenoot te
ontkennen zonder de beperkingen opgelegd in artikel 1:198 BW. Aangevoerd
werd dat de echtgenoot ingevolge artikel l:199 BWeen ruimere mogelijkheid heeft het vaderschap te ontkennen dan de moeder. De Hoge Raad liet
in het midden of de regeling van de artikelen 1: 197-199 BW in strijd komt
artikel 8 EVRM in verband met artikel 14 EVRM en of het ontbreken van
de mogelijkheid voor de moeder om het vaderschap van haar echtgenoot
te ontkennen met betrekking tot een staande huwelijk geboren kind een
ongerechtvaardigde inmenging oplevert als bedoeld in artikel 8, tweede
lid EVRM. Het vinden van oplossingen zou de rechtsvormende taak van
de rechter te buiten zou gaan. Wanneer de bedoelde mogelijkheid zou
worden geopend, zou de vraag rijzen welke beperkingen zouden dienen
te gelden wil het belang van het kind bij zekerheid omtrent zijn afstamming
niet in het gedrang komen, aldus de Hoge Raad. Volgens de Hoge Raad
moet worden afgewacht of de in het wetsvoorstel ter vervanging van het

404 Vgl. HR

16

november 1990, NJ 1991, 475.
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op 19 oktober 1993 ingetrokken wetsvoorstel tot herziening van het
afstammingsrecht voorgestelde voorwaarden voor ontkenning van het vaderschap, bij de parlementaire behandeling zullen worden gehandhaafd,
aangevuld of prijsgegeven.
De Centrale Raad van Beroep ziet zijn taak bij het opheffen van een
geconstateerde strijd door zelf een oplossing te geven die wel conform hoger
recht is, minder begrensd. Constateert de Raad strijd met artikel 26 IVBPR
en is de door hem gestelde datum voor de rechtstreekse werking bereikt,
dan kent hij het recht van de bevoorrechte groep ook toe aan de achtergestelde groep.405 In de AWW-zaak*)6 reageerde de Raad als volgt op de
stelling dat bij het opheffen van het in geding zijnde onderscheid tussen
man en vrouw de keuze bestaat uit verschillende mogelijkheden en dat
daarom aan de wetgever die keuze moet worden gelaten:
'De Raad beaamt dit in zoverre het in casu gaat om de binnen het raam van
internationaal (en supranationaal) recht te maken keuzen voor de toekomst. Waar
het - zoals in casu - evenwel gaat om voor de opheffing der discriminatie
gelegen tijd waarin de justitiabele art. 26 IVBP ten dienste staat, brengt het
voor Nederland geldende stelsel van het doorwerken van internationaal en
supranationaal recht in het nationale recht met zich mee dat de over de
laatstbedoelde tijd gemaakte aanspraken op een pensioen ingevolge de AWW
door het bestuursorgaan en door de rechter dienen te worden beoordeeld naar
de in de wet neergelegde criteria, doch los van de vraag of de achtergeblevene
van de echtelieden de man dan wel de vrouw is.'
een misvatting dat de rechter bij een geconstateerde strijd ook
verplicht is hieraan een einde te maken. Nu verschilt de aard van de materie
wel van bijvoorbeeld het bepalen van de wijze waarop de Nederlandse

Het lijkt

nationaliteit kan worden verkregen. Het gaat hier om financiele belangen.
Maar aan het maken van een keuze zijn dan ook budgettaire consequenties
verbonden. Pas wanneer deze te overzien en weinig ingrijpend zijn, zou
de rechter over kunnen gaan tot het maken van een keuze. 407
De reactie op een geconstateerde strijd hangt dus af van het processuele
kader. In het kader van een actie ex artikel 6: 162 BW wegens onrechtmatige
wetgeving zou kunnen worden gedacht aan een verklaring voor recht, het
toekennen van schadevergoeding en een toepassingsverbod. Na een

405 Onder andere CRvB 14 mei 1987, AB 1987,543, CRvB
253,254; CRvB 9 januari 1992, AB 1992, 344.
406 CRvB 7 december 1988, AB 1989, 10.

407 Vgl. R.M. van Mate, a.w. (noot 392), p. 391.
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incidentele toetsing kan worden gedacht aan het onverbindend verklaren
en het buiten toepassing laten van de wet.408 In een aantal gevallen zal
hiermee kunnen worden volstaan. In andere gevallen zal het geen uitkomst
bieden. Bij het opheffen van een geconstateerde strijd door zelf een
oplossing te geven die wel conform hoger recht is, stuit de rechter op de
grenzen van zijn rechtsvormende taak.409 Aan de hierboven aangehaalde
jurisprudentie kunnen de volgende gezichtspunten410 worden ontleend:
De oplossing moet passen binnen het wettelijk stelsel.
Wanneer er verschillende mogelijkheden zijn om de strijd op te heffen,
kan een keuze daaruit buiten de rechtsvormende taak van de rechter
vallen waarbij de aard van de betrokken belangen een rol speelt; te
denken valt aan de aard van de materie, de complexiteit van het
probleem, maar ook aan meer praktische belangen als uitvoerbaarheid.
- De oplossing vereist nadere regelgeving.
- De oplossing zou bestaan in het geven van gedetailleerde regels voor
uiteenlopende gevallen.
Aan laatstgenoemd gezichtspunt zou nog kunnen worden toegevoegd: de
oplossing vereist regels van overgangsrecht of een procesrechtelijke
uitwerking. Dit gezichtspunt is minder 'hard'. Onder omstandigheden zou
de rechter toch kunnen overgaan tot het geven van een oplossing.
De taak van de rechter bij het opheffen van een geconstateerde strijd
wordt ook beYnvloed door het in voorbereiding zijn van wetgeving op het
betreffende terrein. Daaruit zou bijvoorbeeld de complexiteit van de materie
kunnen blijken, wat de rechter tot het oordeel zou kunnen brengen dat het
geven van een oplossing zijn rechtsvormende taak te buiten gaat. Maar ook
het enkele feit dat wetgeving in voorbereiding is zou de rechter tot het
oordeel kunnen brengen dat deze maar moet worden afgewacht.411 Ander-

408 Mocht dit gezien de daaraan verbonden gevolgen onverantwoord voorkomen (te denken valt
bijvoorbeeld aan ingrijpende budgettaire consequenties), dan zou de rechter kunnen bepalen
dat de strijd voorlopig moet worden getolereerd gecombineerd met een beroep op de wetgever
de strijd met voorrang op te heffen.
409 Wanneer de rechter dan abstineert, is er geen sprake van rechtsweigering. Vgl. Caroline
Lindo, Onze Straatsburgse rechter over het EVRM, Interview met mr S.K. Martens, NJB
66(1991), p. 475.

410 Term ontleend aan C.J. J.M. Stolker, De politieke rol van de rechter in het burgerlijk recht,
in: M.G. Rood (red.), Rechters en politiek, Nationale en intemationale beschouwingen,
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1993, p. 53 e.v. Hij onderscheidt twaalf gezichtspunten,
al maakt hij daarbij geen onderscheid naar gelang het gaat om interpretatie van de wet, de
hantering van open normen in de wet en het opheffen van een geconstateerde strijd.
411 In de woorden van S. Royer: de broedende kip die even niet gestoord mag worden; Caroline

M.Th. Lindo, a.w. (noot 376), p. 886.
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zijds zou op wetgeving in een vergevorderd stadium wellicht kunnen worden
geanticipeerd.
Op het eerste gezicht lijkt het niet zinvol overwegingen te gaan wijden
aan het al dan niet verenigbaar zijn van de wet met de Grondwet en
fundamentele rechtsbeginselen, wanneer het voor de rechter duidelijk is
dat, mocht er sprake zijn van een strijd, hij toch geen oplossing kan geven.
Toch hebben dergelijke overwegingen wel zin. Er hoeft immers niets te
worden opgelost wanneer er geen strijd is. 412 En van het constateren van
een strijd kan een signaal uitgaan naar de wetgever; een signaal dat
achterwege blijft wanneer de vraag naar de verenigbaarheid in het midden

wordt gelaten.
Zijn de grenzen van zijn rechtsvormende taak niet bereikt maar is
rechtsvorming bezwaarlijk, dan zou de rechter de wetgever op termijn
kunnen stellen. Wanneer deze wetgeving er maar niet komt, zou de rechter
alsnog zelf tot het opheffen van de strijd kunnen overgaan. Uiteraard bestaat
deze mogelijkheid zonder een grondwettelijke bepaling. In feite kondigt
de rechter alleen maar aan dat op een gegeven moment de bezwaren
verbonden aan rechterlijke rechtsvorming het afteggen tegen het bezwaar
verbonden aan het nog langer voortbestaan van een met het recht strijdige
situatie. Vaak wordt jurisprudentie van het Bundesverfassungsgericht
aangehaald ter illustratie hiervan.413 Daargelaten of de betreffende jurisprudentie ook werkelijk een illustratie oplevert,414 kan dichter bij huis worden
gewezen op het in § 4.7.2 aangehaalde arrest inzake toegang tot de
belastingrechter, al ging hetdaarbij niet om een reactie op eengeconstateerde strijd maar om interpretatie van de wet. De Hoge Raad gaf te kennen
dat het uitblijven van wetgeving aanleiding kan geven zijn terughoudende
opstelling te laten varen.
Heft de rechter de strijd (al dan niet na het verlopen van een bepaalde
termijn) op door zelf een oplossing te geven, dan kan de wetgever altijd
415
nog binnen de grenzen van het recht kiezen voor een andere oplossing.

412 Vgl. J. de Boer, a.w. (noot 401), p. 1034.
413 Bijvoorbeeld de uitspraak van het Duitse Bundesverfassungsgericht inzake de gelijke positie
van wettige en onwettige kinderen, Entscheidungen 25, 20, Reform des Unehelichenrechts
1969 onder andere nog in het advies van de Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink,

a.w. (noot 32), p. 257.
414 Wat ten aanzien van de in de vorige noot aangehaaide uitspraak kan worden betwist. De
termijn die het gerecht de wetgever stelde betrof de vaststelling van het moment waarop
de redelijke termijn voor de verwezenlijking van een grondwettelijke opdracht aan de wetgever
was vers[reken.

415 Vgl. J. de Boer, a.w. (noot 401), p. 1029.
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Bij het opheffen van een geconstateerde strijd door zelf een oplossing
te kiezen, dient te worden bedacht dat beperkingen van de grondwettelijk
gewaarborgde grondrechten niet door de rechter kunnen worden aangebracht. De Grondwet behoudt dit voor aan de wetgever (zie hierover §
4.2.2).

4.7.5

Wisselwerking tussen rechter en (grond)wetgever

De wetgeverheeft de mogelijkheidde rechtsontwikkeling indejurisprudentie op basis van de interpretatie van de wet of op de terreinen die hij aan
de rechter heeft toevertrouwd, om te buigen. Deze mogelijkheid heeft hij
ook na een toetsing van lagere wetgeving aan de Grondwet en fundamentele
rechtsbeginselen.416 Bij invoering van het toetsingsrecht is een dergelijke
correctie door de wetgever uiteraard niet mogelijk. De wetgever kan wel
trachten de doelstellingen op een andere wijze te realiseren die binnen de
door de rechter uitgezette grenzen blijft. Ook kan de wetgever binnen die
grenzen kiezen voor een andere oplossing dan waarvoor de rechter heeft
gekozen bij het opheffen van een geconstateerde strijd.
Democratisch gelegitimeerde organen kunnen wel in hun gedaante van
grondwetgever de door de rechter gegeven grondwetsinterpretatie ombuigen.
Deze mogelijkheid moet als correctie van het rechterlijk oordeel niet worden
overschat.417 Problematisch is niet zozeer de versterkte meerderheid.
Indien die niet aanwezig is, wordt de door de rechter gegeven interpretatie
kennelijk niet zo bezwaarlijk geacht. De tijd die met een grondwetswijziging
is gemoeid, kan wel problemen opleveren. Het meest problematisch is echter
het karakter van bepaalde grondwettelijke normen.418 Een interpretatie
van artikel 1 Gw bijvoorbeeld in de zin dat het maken van onderscheid
slechts geoorloofd is indien daarvoor een redelijke en objectieve rechtvaardiging kan worden aangewezen, zal niet snel op bezwaren stuiten. Het
probleem zit veeleer in het diskwalificeren van een bepaald onderscheid
in de wet omdat dat naar het oordeel van de rechter niet gerechtvaardigd
is. Hetzelfde geldt voor het oordeel dat een beperking van een grondrecht
416 Ng\.het Eindrappon vande Staaiscommissie vanadvies inzake de Grondwer ende Kieswet,
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1971, p. 217 in verband met de toetsing van lagere regelingen
aan de sociale grondrechten. Vgl. Kamerstukken I 1976/77,13 872, 13 873, nr. 55b, p
15.

417 Het argument dat een onwenselijk oordeel slechts door een grondwetsherziening kan worden
gecorrigeerd (§ 3.3.9 sub 11 onder 6) is nog te optimistisch.
418 Dit wordt uit het oog verloren in beschouwingen waarin een verband wordt gelegd tussen
het toetsingsrecht en de herzieningsprocedure, zie § 3.2.11 en L. Prakke, a.w. (noot 5),

p. 969 e.v..
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niet kan worden aangemerkt als noodzakelijk ter bescherming van bepaalde
belangen. Een correctie van een rechterlijke toetsing van wetgeving aan
fundamentele rechtsbeginselen kan slechts bestaan in het in de Grondwet
opzij zetten van het door de rechter 'gevonden' ongeschreven beginsel.
Dat dit moeilijk voorstelbaar is, behoeft geen betoog. En ook hier geldt
dat het probleem waarschijnlijk niet zal liggen in het gevonden beginsel
maar juist in de eisen die daaruit volgens de rechter voor de wetgever

voortvloeien.
4.7.6

Slotbeschouwing

Helaas wordt het verschil tussen rechtsvorming door de rechter naast die
door de wetgever en rechterlijke toetsing van wetgeving in de discussie
over het toetsingsrecht wel eens uit het oog verloren. Zo heeft Prakke
gesteld dat het standpunt dat men inneemt verband zal houden met de visie
die men heeft op de staatsrechtelijke positie van de rechter. Volgens hem
is het niet onder alle omstandigheden de taak van de rechter om ieder gat
te dichten dat in de rechtsvorming valt als gevolg van de onmacht van de
wetgever om adequate rechtsregels te produceren. Hij vervolgt:
'Aan rechterlijke rechtsvorming zijn grenzen, die enerzijds voortvloeien uit
de beperkingen van de rechterlijke in tegenstelling tot de bestuurlijke en
wetgevende procedure, en anderzijds uit 's rechters onafhankelijke positie, die
hem minder geschikt maakt voor het initieren van ingrijpende vernieuwingen
of het trancheren van belangrijke maatschappelijke strijdpunten. Dit klemt te
meer, omdat de selectie van de leden der rechterlijke macht ook niet met het
,419
oog op dergelijke politieke taken pleegt te geschieden.

Dit betoog heeft betrekking op de in § 4.7.2 behandelde problematiek en
met zozeer op rechterlijke toetsing van wetgeving.
Uit het voorafgaancle mag zijn gebleken dat het probleem vooral is
gelegen in de toetsing zelf. In de vorige eeuw werd door De Bosch Kemper
als argument tegenhet toetsingsrecht aangevoerd dat rechtspraak aanleiding
geeft tot een strenge uitleg van de letter; vanuit het oogpunt van vooruitgang
is het wenselijk dat met vrijzinnigheid wordt getoetst aan de geest van de
Grondwet (§ 3.2.19 onder II sub 7). Inmiddels bestaat juist de vrees dat
de rechter zich te activistisch zal opstellen. Toch is het een misvatting dat
invoering van toetsing van de wet aan de Grondwet noodzakelijkerwijs
gepaard gaat met rechterlijk activisme, met het zelfstandig scheppen van

419 L. Prakke, a.w. (noot 62), p. 79-80.
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een normatief begrippenapparaat, het sturen van de ontwikkeling daarvan
en het zich laten leiden door de in de rechtspraak in het leven geroepen
dynamiek.420 Invoering van toetsing van de wet aan de Grondwet dwingt
niet tot een creatieve invulling van grondwettelijke termen en begrippen.
Waar het op aankomt is de vraag of de door de wetgever gemaakte keuze
zich laat verenigen met de Grondwet. Kunnen aan de Grondwet geen
overtuigende argumenten worden ontleend voor een ontkennend antwoord,
dan zal de rechter moeten concluderen dat geen strijd aanwezig is. Met
het argument dat ruim geformuleerde grondwetsartikelen allerlei onbedoelde
gevolgtrekkingen toelaten (§ 3.2.19 onder II sub 6), wordt gewezen op

het gevaar dat de rechter wetten ongrondwettig kan verklaren zonder zijn
beslissing te kunnen verantwoorden. Van der Pot, die het argument
aanvoerde, stelde dat in de Verenigde Staten het artikel dat aan ieder gelijke
bescherming door de wet verzekert, is aangegrepen om sociale en economische wetten tegenover welke de rechter in politieke zin afwijzend stond,
onverbindend te verklaren.421 En inderdaad moet een situatie worden
afgewezen waarin de rechter zijn politiek oordeel over de wet bepalend
laat zijn bij de beoordeling van de grondwettigheid ervan of waarin de
rechter zich laat leiden door eigen staatkundige of sociale inzichten (§ 3.2.19
onder II sub 5, § 3.3.9 onder III sub 2).422 Het rampscenario kan nog
worden aangevuld door te wijzen op het gevaar dat de rechter een wet die
het resultaat is van een moeizaam bereikt compromis in een beladen materie
op basis van een eigen creatieve invulling ongrondwettig verklaart. Maar
tot dit alles hoeft invoering van het toetsingsrecht niet te leiden.
Bij een uitoefening van het toetsingsrecht zoals hierboven omschreven
speelt de eigen politieke opvatting van de rechter geen r01423 en komt
de 'onpartijdigheid' van de rechter (§ 3.2.19 onder II sub 8) niet in gevaar.
De bedoelde onpartijdigheid -door Krabbe eenonpartijdigheid inpoliticis
genoemd - van de rechter wordt dan ook niet in twijfel getrokken waar

420 Voor deze ornschrijving: T. Koopmans, Rechterlijk activisme in Europeesrechtelijk
perspectief, in: P. van Dijk (red.), De retatie tussen welgever en rechter in een tijd van
rechterlijk aaivisme, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, NoordHollandsche, Amsterdam/New York/Oxford/Tokyo 1989, p. 107.
421 C.W. van der Pot, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, zesde druk, W.E.J. Tjeenk
Willink, Zwolle 1957, p. 112.
422 Vgl. F.A.M. Stroink, a.w. (noot 95), p. 27 noot 89.
423 In zijn conclusie bij het Harmonisatiewet-arrest stelt A-G Mok in § 3.3. onder verwijzing
naar Buijs dat het toetsingsrecht een politiek karakter heeft. Nu liet Buijs zich met name
leiden doorhet belang van de rechtszekerheid maar in dat kader wees hij op het uiteen kunnen
lopen van gevoelens over de grondwettigheid van een wet. In § 3.4. legt Mok een verband
met de politieke opvattingen van de rechter.

289

Hoofdstuk 4

hij nu al wordt geconfronteerd met de Grondwet, zoals bij het grondwettelijk
overgangsrecht, de grondwetsconforme interpretatie424 en de toetsing van
lagere wetgeving aan de Grondwet.
Het argument dat de rechter zich van beoordeling moet onthouden omdat
de Grondwet bepalingen bevat die het resultaat zijn van een politieke strijd,
die het karakter hebben van een politiek compromis (§ 3.2.19 onder II sub
9), kan niet overtuigen. Met de toetsing aan bepalingen die het resultaat
zijn van een politieke strijd wordt de rechter nog niet in de politiek
betrokken. Het aanleggen van dit criterium om te bepalen of de rechter
zich van een beoordeling moet onthouden zou voor Kranenburg, die het
argument aanvoerde, aanleiding hebben moeten geven tot een herbezinning
op de rechterlijke taak. Er zijn immers zoveel wettelijke bepalingen die
het resultaat zijn van een politieke strijd.
Aangevoerd is dat de problematiek van de klassieke grondrechten
knelpunten omvat welke een beslissing van politieke aard vergen (§ 3.3.9
onder II sub 3, eerste streepje). Waarschijnlijk wordt gedacht aan het bij
een onverkorte werking van grondrechten in de knel komen van het
algemeen belang of de rechten en vrijheden van anderen. Duidelijk mag
zijn dat de vraag of tot een beperking van een grondrecht moet worden
overgegaan ter beslissing van de wetgever staat. Maar dit is niet de vraag
waar het bij toetsing van wetgeving om draait. Duidelijker is het argument
dat het oordeel over de vraag of de wetgever op de juiste wijze rekening
heeft gehouden met de vrijheidsrechten van de burger een politiek element
bevat (§ 3.3.9 onder II sub 3, tweede streepje). De rechter heeft inderdaad
niet tot taak de waarde of het maatschappelijk gewicht dat aan de belangen
toekomt welke de wet beoogt te beschermen naar eigen inzicht vast te
stellen. Maar ook daartoe dwingt een toetsing van de wet aan de grondwettelijk gewaarborgde grondrechten niet. Hetzelfde geldt voor het argument
dat zich ook bij de klassieke grondrechten politieke strijdpunten kunnen
voordoen: bij de uitwerking van begrippen als gelijkheid of openbare orde
in de wet moeten politieke strijdpunten tot een oplossing worden gebracht.
Het oordeel van de politieke organen dient niet krachteloos te kunnen
worden gemaakt door een rechterlijke instantie (§ 3.3.9 onder II sub 3,
derde streepje).
Het argument dat ziet op de betrokkenheid van de rechter in politieke
wanneer het al wordt toegelicht - niet eenduidig
strijdvragen wordt
Ten
gebruikt.
eerste ziet het op de situatie waarin de rechter een wet op
-

424 Het argument werd ook aangevoerd door Beelaerts van Blokland terwijl deze de bevoegdheid
tot grondwetsconforme interpretatie onbetwistbaar achtte, zie hierover § 2.2.
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grondwettigheid zou beoordelen terwijl in het wetgevingsproces over de
grondwettigheid is gestreden (§ 3.3.9 onder III sub 3). Ten tweede heeft
het betrekking op de situatie waarin de rechter een wet die bij de totstandkoming tot politieke controverses heeft geleid en welke politiek geladen is,
onverbindend verklaart. De uitspraak zou dan door de burgers licht als een
standpuntbepaling in de politieke strijd worden aangemerkt. Ten derde is
betoogd dat de rechter wordt betrokken in politieke strijdvragen omdat hij
door te toetsen positie moet kiezen voor of tegen de grondwetsinterpretatie
door de wetgever (§ 3.3.9 onder II sub 4). Ten vierde ziet het op de situatie
dat voor rechter de gehele discussie en politieke strijd over een beladen
kwestie zoals deze is gevoerd bij de voorbereiding en de parlementaire
behandeling van de wet opnieuw losbarst, in welk geval de rechter in
rechtstreekse concurrentie komt met wetgevende organen (§ 3.3.9 onder

III sub 4).
Veelal wordt bij betrokkenheid van de rechter in politieke strijdvragen
gedacht aan de rechter die beslissingen moet nemen in kwesties die politiek
of maatschappelijk in de belangstelling staan of gevoelig liggen.425 Ter
weerlegging van het hierboven aangehaalde argument tegen het toetsingsrecht wordt dan gesteld dat de politiek niet meer buiten de rechtszaal blijft,
dat de rechter steeds vaker geroepen wordt in politiek gevoelige zaken een
oordeel te geven.426 Dit kan niet worden ontkend. Gewezen hoeft slechts
te worden op kwesties als staken, kraken, euthanasie, abortus. Maar dit
werd ook niet ontkend bij de grondwetsherziening van 1983. Het argument
heeft in al zijn varianten dan ook een andere strekking.
Toch is het argument niet draagkrachtig. Voor wat betreft de eerste
variant valt niet in te zien waarom een strijd in het wetgevingsproces over
de grondwettigheid van de wet in de weg zou staan aan een toetsing door
de rechter. Tevens valt niet in te zien waarom het politiek omstreden
karakter van een wet in de weg zou staan aan een toetsing door de rechter
van de wet aan het recht. De derde variant gaat ervan uit dat in het wetgevingsproces is getoetst. Waarom een daaropvolgende toetsing door de rechter
hem zou betrekken in politieke strijdvragen is niet duidelijk. In de vierde
variant wordt miskend dat de rechter de beladen kwestie niet zelf beslist
- waardoor de rechter in rechtstreekse concurrentie met de wetgever zou
komen - maar de beslissing die terzake door de wetgever is genomen
beoordeelt op overeenstemming met de Grondwet. Wordt enerzijds het
425 Vgl. C.J.J.M. Stolker, a.w. (noot 410), p. 58. M.J.P. Verburgh, De rechterlijke macht
ter discussie, NJB 50(1975), p. 745-746.

426 Bijv. A.F.M. Brenninkmeijer, a.w. (noot 2), p. 248 en J.W.M. Engels, a.w. (noot 108),
p. 78.
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verschil met de situatie waarin de rechter een beslissing moet nemen in
een omstreden kwestie terwijl geen wettelijke regeling op het terrein
voorhanden is (zie § 4.7.2) onder ogen gezien, anderzijds wordt het karakter
van toetsing van wetgeving uit het oog verloren.
Volgens de Raad van State heeft constitutionele toetsing een duidelijk
politieke dimensie: 'Die bestaat hierin dat de rechter wordt geconfronteerd
met vragen die tot de primaire competentie en verantwoordelijkheid van
de wetgever behoren'.427 Wat hiermee wordt bedoeld, is echter niet
duidelijk. De rechter wordt geconfronteerd met de wet als resultaat van
een besluitvormingsproces. De enige vraag die de rechter bij toetsing van
de wet aan de Grondwet heeft te beantwoorden is of die wet zich laat
verenigen met de Grondwet.
Van der Hoeven meent dat het politiek element voortvloeit 'uit het feit,
dat het om wetgeving gaat - en om toetsing van een voorgenomen
algemene regel aan een dwingend gezaghebbende, onder bijzondere
waarborgen tot stand gekomen hogere algemene regel'. Het politiek element
acht Van der Hoeven dus gelegen in het algemene. Hij duidt dit aan als
het 'legislatief-politieke karakter' van de toetsing. Voor het behoud van
het bestaande stelsel heeft dit argument, anders dan Van der Hoeven meent,
geen grote rol gespeeld. Het meest wordt het nog benaderd door het door
Oud aangevoerde argument dat de beslissing over het verbindend zijn van
de wet een algemene strekking heeft, waardoor het nemen van die beslissing
beter bij de taak van de wetgever zou passen dan bij de taak van de rechter
(§ 3.2.19 onder II sub 17). Volgens Van der Hoeven draagt een toetsing
in het kader van rechtspraak een ander karakter: dan is het uitgangspunt
de confrontatie van de regel met een bijzonder geval, waarbij zeer veel
buiten beschouwing blijft.428 Tegelijkertijd wijst hij echter op het in wezen
legislatief karakter dat aan iedere toetsing van regelingen onderling - ook
427 Raad van State, a.w. (noot 1), p. 4.
428 J. van der Hoeven, Advies over de concept-nota, NJCM-Bulletin 17(1992), p. 293-294.
In het verlengde hiervan stelt hij dat het bij de keuze tussen toetsing in het kader van het
wetgevingsproces en die in het kader van rechtspraak primair gaat om de vraag, welke soort,
welk type, toetsing men de voorkeur geeft. Wordt deze vraag bezien in het licht van zijn
eerdere opmerking dat in het kader van rechtspraak zeer veel buiten beschouwing blijft,
dat het kan gaan om een uitzonderlijk geval en dat niet-toepassing in een bepaald geval bijna
altijd onverbindendheid van de wetsbepaling over de gehele linie meebrengt, lijkt het antwoord
snel gegeven. Maar aan dit alles mankeert wel het een en ander. Voor wat betreft de
vraagstelling geldt dat het niet gaat om alternatieven. De wetgever zal zonder of met invoering
van het toetsingsrecht acht moeten slaan op de Grondwet. Een rechterlijke toetsing heeft
juist toegevoegde waarde nu de rechter geconfronteerd kan worden met de omstandigheden
waaronder de wet toepassing vindt. De onjuistheid van de stelling dat niet-toepassing leidt
tot onverbindendheid over de gehele linie mag zijn gebleken uit § 4.6.6.
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inherent is.429 Hoe Van der Hoeven dan
in het kader van rechtspraak
kan stellen dat de rechter door training, specialisatie en ervaring onvoldoende waarborg biedt dat het'politiek-legislatieve element' vangrondwetstoetsing tot zijn recht zal komen,430 valt niet te begrijpen. Voor wat betreft
de stelling dat 'toetsing van de wet aan de Grondwet (...) naar haar aard
een politiek-legislatief karakter [draagt]'43' kan worden verwezen naar
-

toetsing aan
§ 4.6.6 waarin het onderscheid tussen abstracte en concrete
de orde is gekomen.
De associatie van rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet met
betrokkenheid van de rechter in de politiek is voor velen een argument om
daaronder verstaat, maakt
het toetsingsrecht afte wijzen. Dat ieder hetzijne
zoveel
toch
niets uit: de rechter moet
mogelijk buiten de politiek

kennelijk
worden gehouden.

de rechter in politieke
Als gevolg van het gevaar van betrokkenheid van
het benoemingsbeleid
strijdvragen - wat dat dan ook mogen zijn - zou
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te
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benoemen personen met als een argument tegen het toetsingsrecht. Het gaat
meer om een bij invoering van het toetsingsrecht passende 'infrastrucwaarschijnlijk
tuur'.434 Nu licht Mok het 'politieke karakter' niet toe maar

429 J. van der Hoeven, a.w. (noot 428), p. 296.
430 J. van der Hoeven, a.w. (noot 428), p. 299.
431 J. van der Hoeven, a.w. (noot 428), p. 302.
432 Ook A.H.M. Ddlle ziet hierin een bezwaar gelegen, a.w. (noot 108), p. 72.
433 Dit argument is onder andere aangevoerd door G.J.Th. Beelaerts van Blokland, a.w. (noot
de wetgever maar wanneer het goed
79), p. 71. Zijn hele betoog staat bol van vertrouwen in
dan voor
uitkomt
dat de wetgever de rechter nauwer aan zich zou verbinden

wijst hij erop

een zuivere rechtsbedeling nuttig is.

het 'politiek434 A-G Mok, conclusie bij het Harmonisatiewet-arrest. Voor J. van der Hoeven is
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meer algemene
vooralsnog te zeer vooruitlopend op een eventuele ontwikkeling naar een
wat betreft
voor
Alkema
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doelt hij op het bepalend zijn van politieke opvattingen van de rechter voor
de interpretatie van de Grondwet. Daarover is hierboven al opgemerkt dat
deze opvattingen niet bepalend hoeven te zijn, ook niet behoren te zijn en
er ook geen aanleiding is te veronderstellen dat ze bepalend zijn wanneer
de rechter nu al wordt geconfronteerd met de Grondwet.
De achterliggende gedachte bij de stelling dat het benoemingsbeleid
onder partij-politieke druk komt te staan, is de veronderstelde invloed van
de samenstelling van een rechterlijke college op de uitkomst van de toetsing.
In de Nederlandse verhoudingen zal men met een partijpolitieke druk op
het benoemingsbeleid niet veel bereiken. Het kan hooguit leiden tot breed
samengestelde rechterlijke colleges terwijl dan toch mag worden verwacht
dat partijpolitieke voorkeuren niet bepalend zijn voor de rechterlijke
uitspra435
ken.

4.8

Rechtszekerheid

Het belang van de rechtszekerheid heeft in de discussie over het toetsingsrecht een grote rol gespeeld, al is ook daar niet steeds op dezelfde wijze
aan gerefereerd (zie § 3.2.19 onder II sub 1, § 3.3.9 onder II sub 1, onder
III sub 1)43: Die rol laat zich verklaren uit de rechtsstatelijke functie van
de wet als norm waarop de burger zich kan orienteren en die het overheidsoptreden voorspelbaar maakt.437 De argumenten onderscheiden zich onder
meer in het moment waarop rechtsonzekerheid zou intreden. Zo zou de
enkele mogelijkheid dat de rechter een wet ongrondwettig kan verklaren,
de rechtszekerheid ondermijnen. Er ontstaat onzekerheid omtrent de
bindende kracht van de wet. Wanneer een eenmaal in werking getreden
wet niet door de rechter kan worden beoordeeld op overeenstemming met
hoger recht, weet een ieder (tot op zekere hoogte) waar hij aan toe is. Bij
invoering van het toetsingsrecht kan niet meer worden vertrouwd op de

de concentratie van toetsing van wetten aan verdragen; Het Statuut of een statuut voor toetsing
van de wet? Het vonnis van 11 augustus 1988 (KG 1988, 333), NJCM-Bulletin 13(1988),
p. 619.

435 F. Bruinsma, Van aanbeveling naar voordracht, NJB 66(1991), p. 1084.
436 Ook A.H.M. DBlle ziet in de rechtsonzekerheid een aanzienlijk bezwaar tegen rechterlijke
toetsing van de wet aan de Grondwet, a.w. (noot 108), p. 72. Volgens J.M. Polak leidt
het rechterlijk toetsingsrecht tot een onaanvaardbare rechtsonzekerheid; zie
zijn commentaar

Preventie en repressieve toelsing van wmen aan de grondwet op P.B. Cliteur, Consututionde
toetsing, Geschrift 74, Prof.Mr. B.M. Telderstichting, 's-Gravenhage 1991, p. 204. Voor
wat betreft de onzekerheid wat er moet gebeuren als de rechter tot strijdigheid concludeert,
kan worden verwezen naar § 4.7.4.
437 In het midden kan blijven of op dit punt niet het een en ander verbeterd moet worden.
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wet en de plaatsing in het Staatsblad.438 Echter, invoering van het
toetsingsrecht doet niets af aan het vermogen van de wet duidelijkheid te
verschaffen omtrent de inhoud van de rechtspositie van de burger. In twijfel
is of de rechter, wanneer het aankomt op een procedure, de wet al dan niet
verenigbaar met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen zal achten.
Deze onzekerheid is inderdaad met een repressieve toetsing gegeven, maar
als argument tegen invoering ervan overtuigt het niet wanneer de behoefte
aan het toetsingsrecht zich op de gronden uiteengezet in § 4.5.5 doet
gevoelen. Zekerheid omtrent de bindende kracht van de wet moet dan
worden afgewezen. De verbindende kracht van de wet moet juist in twijfel
kunnen worden getrokken wanneer in het wetgevingsproces beleidsmatige
of politieke overwegingen hebben geprevaleerd boven juridische of wanneer
bepaalde vragen niet onder ogen zijn gezien.
Dit betekent niet dat wetten ondertussen geen effect hebben. De werking
van wetten wordt niet gefrustreerd door de enkele mogelijkheid van een
rechterlijke toetsing. Het niet naleven van de wet geschiedt op eigen risi439
CO
Problemen ontstaan pas wanneer de rechter een wet in strijd met
hoger recht acht, terwijl deelnemers aan het maatschappelijk verkeer juist
wel hebben vertrouwd op de wet.44( De rechter heeft echter de mogelijkheid, mocht daartoe vanuit hetoogpunt van rechtszekerheid aanleiding zijn,
de onverbindendheid in de tijd te beperken.441 Vanuit deze optiek ligt
ook het hanteren van de techniek van de onverbindendheid voor zover strijd
aanwezig is, voor de hand: de regeling wordt niet verder getroffen dan
nodig is (zie § 4.6.6). Voor alle duidelijkheid moet erop worden gewezen
dat het een onjuiste voorstelling van zaken is dat het rechterlijk oordeel
na een incidentele toetsing of in het kader van een actie ex artikel 6: 162
BW wegens onrechtmatige wetgeving ertoe zou leiden dat alle gevolgen
die de wet intussen heeft gehad 'hun rechtskarakter zouden verliezen'.442

438 Ook de Raad van State wijst hierop a.w. (noot 1), p. 7.
439 Zie het onderscheid dat Kelsen maakte tussen het Priifungsrecht en het Entscheidungsrecht
(§ 4.6.3).

440 Vgl. de Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink, a.w. (noot 32), p. 256. T.
Koopmans, Constitutionele toetsing, Preadvies Nederlandse Juristen-Vereniging, W.E.J.
Tjeenk Willink, Zwolle 1992, p. 63. De constatering dat een bepaling verbindende kracht
mist, geldt slechts voor het te berechten geval. Dit neemt niet weg dat dit oordeel voor
anderen in de verwachting dat de rechter opnieuw tot dat oordeel zal komen, aanleiding

kan zijn te gaan procederen.
441 Vgl. de Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink, a.w. (noot 32), p. 258.
442 De zaak werd zo wel voorgesteld door C.W. van der Pot, a.w. (noot 421), p. 112. Vgl.
commissie-Deetman, Kamerstukken II 1990/91, 21 427, nr. 3 (herdruk), p. 39 die het door
tegenstanders van het toetsingsrecht aangevoerde rechtszekerheidsargument als volgt
weergeeft: 'een wet zou soms pas na jaren opeens kunnen worden aangevochten voor de
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Dit vraagstuk doet zich alleen voor na een vernietiging van de wet. Zo'n
rechtsgang staat in het geldende recht niet open. In de huidige procedures
heeft de constatering dat de wet al dan niet gedeeltelijk verbindende kracht
mist, slechts betekenis in het te berechten geval.443 Het feitelijk effect
van deze constatering kan wel groter zijn, afhankelijk van waarin de strijd
van de wet met het recht is gelegen. Maar zelfs wanneer deze nauw samenhangt met de concrete omstandigheden van het geval, bestaat de kans dat
de rechter in een soortgelijk geval opnieuw zal constateren dat de wet
verbindende kracht mist. Overigens is de rechter hiertoe niet verplicht;
hij is niet aan eerdere rechterlijke uitspraken gebonden.444
Het moment waarop de rechtsonzekerheid zou intreden, is ook wel
gelegd bij het ontstaan van verscheidenheid in rechtspraak, dus wanneer
de grondwettigheid van de wet verschillend wordt beoordeeld. Al in de
vorige eeuw is erop gewezen dat dit kan worden ondervangen door het
onderwerpen van alle rechterlijke uitspraken omtrent de grondwettigheid
van een wet aan het eindoordeel van 66n rechterlijke instantie.445 Het
kabinet-Den Uyl meende dat het gevaar van uiteenlopende interpretaties
van de grondrechtenbepalingen (§ 3.3.9 onder II sub 2) kon worden
ondervangen door de toetsing op te dragen aan 66n rechterlijk orgaan, dat
bij wege van prejudici8le beslissing oordeelt over de grondwettigheid van
de wet. Het oordeel zou moeten worden ingeroepen wanneer twijfel zou
rijzen omtrent de grondwettigheid van de wet. Wanneer men beducht is
voor uiteenlopende interpretaties dan moet men onder ogen zien dat dit
zich niet alleen kan voordoen bij de toetsing van wetgeving maar ook bij
alle andere manieren waarop de rechter met de betreffende bepalingen wordt
geconfronteerd, bijvoorbeeld bij de toetsing van lagere wetgeving. Het
opdragen van de toetsing van wetgeving aan 66n rechterlijk orgaan
ondervangt het bezwaar wel, maar het bezwaar is te beperkt gesteld.
rechter wegens ongrondwettigheid. In de tussentijd zijn wellicht allerlei beslissingen genomen
op basis van die wet. Moeten die dan alle worden teruggedraaid?'.
443 Vgl. A.J. Bok, a.w. (noot 164), p. 114-115. Ten aanzien van 'een onverbindendverklaring'
na een incidentele toetsing stelt Bok dat dit geen zelfstandige rechterlijke uitspraak is rnaar
slechts een hulpmiddel om tot de beslissing in het geschil te komen, p. 117. Betreft het 'een
onverbindendverklaring' door de burgerlijke rechter dan is er volgens Bok nog een argument
gelegen in artikel 67 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: het gezag van gewijsde
is beperkt tot de partijen in het geding. Volgens D.J. Veegens komt het gezag van gewijsde
toe 'minalle beslissingen die noodzakelijk zijn ter bepaling van de concrete rechtsverhouding

van partijen en de eindbeslissing dragen. Het is onverschillig of zij zijn neergelegd in het
dictum dan weI enkel deel uitmaken van de gronden'; Het gezag van ge,lijsde, Tjeenk Willink,
Zwolle 1972.

444 Vgl. A.J. Bok, a.w. (noot 164), p. 121.
445 G.J.Th. Beelaerts van Blokland, a.w. (noot 79), p. 87.
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Bovendien zou het opdragen van alleen de interpretatie aan 66n rechterlijk
achtte het kabinet-Den
orgaan beter aansluiten op het bezwaar. Overigens
66n
de
het
orgaan bezwaarlijk
aan
rechterlijk
toetsing
opdragen van
Uyl ook
in verband met de vertraging en verzwaring van de procedure.
De rechterlijke organisatie sluit inderdaad een verscheidenheid in
van recht en
rechtspraak niet uit. Tot op zekere hoogte wordt eenheid
in het belang
van
cassatie
instellen
het
rechtspraak mogelijk gemaakt door
de
van
oordelen
burgerlijke rechter en
der wet. Waar het uiteenlopende
rechter
anderzijds betreft, heeft
strafrechter enerzijds en de administratieve
de praktijk laten zien dat een van beide rechters dan op zijn jurisprudentie

terugkomt.

446

Aan de rechtszekerheid kunnen dus geen argumenten worden ontleend tegen
ermee gediend
invoering van het toetsingsrecht. Wel is de rechtszekerheid
wanneer:
- de rechter zo mogelijk abstract toetst. De rechter spreekt zich dan
-

-

namelijk duidelijk uit over de gehele bepaling (zie § 4.6.6);
de rechter zo mogelijk eerst aankondigt dat de rechtsontwikkeling ertoe
leidt dat een wet niet langer rechtmatig kan worden geoordeeld;
wordt
de wetgever dan niet afwacht totdat de onrechtmatigheid werkelijk
uitgesproken, maar direct tot wetswijziging overgaat;
of wijzigt zodat
de wetgever een onrechtmatig geoordeelde wet intrekt
de burger zijn rechtspositie weer duidelijk kan bepalen.

zekerheid
Uit oogpunt van een goede organisatie, het snel verkrijgen van
het
een
van
belang
de
op
over
formele wet en met het oog
gelding van
van
de
de
in
werd
geconcenrechtseenheid
concept-nota over wenselijkheid
treerde rechterlijke toetsing van wetten aan de Grondwet en verdragen
gekozen voor het stelsel dat de rechter de vraag naar de verenigbaarheid
van een wet met de een ieder verbindende bepalingen van de Grondwet
en van internationaal recht bij wege van prejudiciele vraag dient voor te
de vraag of er sprake is
leggen aan de Hoge Raad, indien hij overweegt
447
van strijdigheid bevestigend te beantwoorden.

446 HR 16 mei 1986, AB 1986, 573 (Heesch/Van den Akker), ARRvS 2 februari 1989, AB
1989, 154.
447 Concept-nota, p. 21, 25. Voor wat betreft de aanwijzing van het tot toetsing bevoegde orgaan
moet aansluiting worden gezocht bij de bestaande praktijk, zo werd gesteld op p. 20. Voor
de Hoge Raad werd gekozen omdat dit het enige rechtscollege is dat uitspraken doet over
de drie rechtsgebieden. De Raad van State lag volgens de opstellers van de nota niet voor
de hand vanwege de advisering over wetgeving en de tot 6tn rechtsgebied beperkte rechterlijke
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Kennelijk zag de regering destijds aanleiding de organisatie op het punt
van de toetsing van wetgeving vanuit het oogpunt van rechtszekerheid en
rechtseenheid te verbeteren.448 De mogelijkheid van uiteenlopende
oordelen werd nog niet geheel uitgebannen. Dit zou pas het geval zijn indien
de vraag naar de verenigbaarheid altijd aan de Hoge Raad zou worden
voorgelegd. Wel wordt de situatie voorkomen dat een lagere rechter een
wet onrechtmatig oordeelt, terwijl er (nog) geen uitspraak van de hoogste
rechter is.449 Omdat de wet een groter toepassingsgebied heeft dan lagere
wetgeving, werd in de concept-nota het stelsel niet doorgetrokken tot de
450
toetsing van lagere wetgeving.
Overigens is de zekerheid die door een rechterlijke uitspraak kan worden
verkregen omtrent de verbindende kracht van de wet betrekkelijk. Wanneer
de rechter geen strijd constateert, is het niet uitgesloten dat later alsnog
een strijd wordt geconstateerd. Aspecten die hij niet in zijn beoordeling
heeft betrokken of heeft kunnen betrekken, kunnen hiertoe aanleiding geven.
En wanneer concreet is getoetst, zegt het oordeel slechts iets over de
bepaling voor zover deze het concrete geval betreft, al kunnen aan het
oordeel ook overwegingen ten grondslag liggen die een groter bereik hebben
en ook opgaan voor de bepaling in haar andere toepassingen.
taak, p. 21. In het advies over de concept-nota. No. W03.91.0613., p. 13, wees de Raad
van State erop dat de Raad bij de advisering over wetgeving speciaal let op de grondwettigheid

van de wet en dat de combinatie met rechtspraak het voordeel bie(It dat over en weer
geprofiteerd kan worden van de opgedane ervaringen met zowel preventieve als repressieve
toetsing. De Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink stelden in het advies, a.w.
(noot 32), p. 253, dat in een stelsel van een meer geconcentreerde rechtspleging, waarbij
voor alle rechtsgebieden rechtsvragen uiteindelijk aan 6tn rechter (de Hoge Raad) kunnen
worden voorgelegd, het voor de hand ligt om rechtsvragen betreffende de strijd met
grondrechten niet onder een afwijkend regime te brengen.
448 Dit verliest Kortmann uit het oog waar hij erop wijst dat de Hoge Raad als cassatierechter
de rechtseenheid al bewaart.C.A.J.M. Kortmann, Advies over de concept-nota, NJCMBuUetin 17(1992), p. 305. Hetzelfde geldt voor A.M. Goudsmit. Advies over de concept-nota,
NJCM-Bulletin 17(1992), p. 290 die erop wijst dat de eenheid van recht ook wordt bereikt
zonder de voorgestelde wijziging omdat de Hoge Raad de hoogste rechter blijft die als zodanig
als enige de strijdigheid van de wet met een ieder verbindende bepalingen beoordeelt.
Overigens klopt dit laatste niet, zelfs niet indien, zoals ze zegt, wordt uitgegaan van de

toekomstige integratie.
449 In 1967 vroeg H.J. M. Jeukens aandacht voor een soortgelijke vormgeving van het
toetsingsrecht. Ook hij zag als voordeel de snelle en definitieve uitspraak. Als nadeel zag
hij het doorbreken van de rechtspraak in twee instanties met alsnog de mogelijkheid van

cassatie; Toetsing door de rechter van de wet aan de Grondwet, Preadvies Vereniging voor
de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle
1967, p. 76-77.

450 Concept-nota, p. 22. Opvallend afwezig in de concept-nota zijn beschouwingen over de
betekenis van artikel 140 Gw.
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Wat hiervan verder ook zij, van veel kanten is het stelsel afgewezen
met de volgende argumenten.
Nu het stelsel niet is doorgetrokken tot de toetsing van lagere wetgeving,
ontstaat het volgende probleem. Zou de rechter ten aanzien van
met Grondwet of
gebonden lagere wetgeving de onverenigbaarheid
kunnen
verweten
hem
worden dat hij niet
verdrag uitspreken, dan zou
451
bevoegd was dit zelfstandig vast te stellen.
en verplicht
Het probleem is kennelijk dat de rechter in het stelsel bevoegd
t en
de
Grondwe
is lagere wetgeving, waaronder gebonden wetgeving, aan
spreken,
te
verdragen te toetsen en eventueel de onverenigbaarheid uit
de
terwijl tegelijkertijd de rechter in het stelsel niet bevoegd is onvereniggelegen.
probleem
geen
hierin
is
Toch
te
spreken.
uit
wet
de
van
baarheid
De rechter zal de bezwaren aangevoerd tegen de gebonden lagere wet
kunnen herleiden tot bezwaren gericht tegen de wet (zie hierover § 2.4.8)
en daarover een prejudiciele vraag stellen. Doet hij dit niet en spreekt hij
terecht het verwijt dat
zelfstandig de onverenigbaarheid uit, dan treft hem
hij daartoe niet bevoegd was.
- Ook is wel opgemerkt dat in het stelsel een uitzondering moet worden
gemaakt voor de toetsing aan Europees gemeenschapsrecht. Nationale
rechters moeten in voorkomende gevallen het gemeenschapsrecht
het gemeenschapstoepassen. Ze kunnen of moeten over de uitleg van
recht of over de geldigheid daarvan een prejudici8le beslissing vragen
aan het Hof van Justitie. Het is in strijd met het Europeesrechtelijk
stelsel om aan de lagere rechter de bevoegdheid te ontnemen strijd met
het gemeenschapsrecht te constateren of rechtstreeks een prejudiciele
vraag aan het Hof van Justitie te stellen. Door het maken van een
het stelsel

uitzondering voor de toetsing aan het gemeenschapsrecht, zou
worden ontwricht.452
Inderdaad moet deze uitzondering worden gemaakt.453 Dat het stelsel
daarmee zou worden ontwricht valt, echter niet in te zien. In het huidige
stelsel verloopt de toetsing aan verdragen ook anders dan de toetsing aan
het EG-recht.
- Aangevoerd is dat de rechter in eerste aanleg de aangewezen plaats is
tot verwezenlijking van rechtsbescherming voor de burger en dat de

451 Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink, a.w. (noot 32), p. 253.
M.C.B. Burkens,
452 Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink, a.w. (noot 32), p. 254.
concentratie
de
een
voorgestelde
265-266,
ontkrachting
van
a.w. (noot 167), p.
spreekt van

en van een anomalie. C.A.J.M. Kortmann spreekt van een onwenselijke tweesporigheid,

a.w. (noot 448), p. 305.
453 Vgl. ook C. Flinterman, Advies over de concept-nota, NJCM-Bulletin

17(1992), p. 277.
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verplichting om een prejudiciele vraag te stellen vertragend zal werken
op het tot stand komen van een uitspraak. 454
Toegegeven moet worden dat een verbetering vanuit het oogpunt van
rechtszekerheid en rechtseenheid van de organisatie ten aanzien van de
toetsing van wetgeving inderdaad op gespannen voet kan komen te staan
met andere belangen, zoals de vereiste spoed. Het bezwaar geldt met name
maar niet alleen voor de spoedprocedures. 455
- Onzeker is of het niet tot extra werklast voor de Hoge Raad zal
leiden.456

-

Het stelsel grijpt fors in in de bestaande situatie. Het uitgangspunt dat
in ons rechtsstelsel niet meer wordt gewijzigd dan strikt noodzakelijk
is, brengt echter mee dat zoveel mogelijk aansluiting moet worden
457

gezocht bij de bestaande rechtstoestand.
Dit argument gaateraan voorbij datde opstellers vande concept-nom vanuit
het oogpunt van rechtszekerheid en rechtseenheid kennelijk aanleiding zagen
om af te wijken van de bestaande rechtstoestand.
- De onzekerheid is niet zodanig belastend, dat op die grond een
dergelijke ingrijpende wijziging zou moeten worden doorgevoerd.458
Volgens velen werkt het geldende stelsel bij de toetsing van lagere
wetgeving aan hogere regels en bij de toetsing aan internationaal recht

-

bevredigend.459

-

Omdat de Hoge Raad niet kan beschikken over de in de voorprocedures
opgebouwde expertise, levert het stelsel een taakverzwaring op.
Bovendien kan de kwaliteit van het oordeel van de Hoge Raad eronder
leiden.460

Dit argument kan worden gerelativeerd. In het stelsel van de concept-nota
gaat het om het voorleggen van een prejudicitle vraag indien de rechter
overweegt de vraag naar de strijdigheid bevestigend te beantwoorden. Het
454 Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink, a.w. (noot 32), p. 254. M.C.B. Burkens,
a.w. (noot 167), p. 265. A.M. Goudsmit, a.w. (noot 448), p 289-290. C.A.J.M. Kortmann,

a.w. (noot 448), p. 306.
455 C. Flinterman, a.w. (noot 453), p. 278, vraagt zich dan ook af of in de concept-nota wellicht
wordt gedacht aan de bevoegdheid van de kort geding rechter toch zelfstandig de strijd vast
te stellen.
456 M.C.B. Burkens, a.w. (noot 167), p. 264. C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 448), p. 306.
457 Raad van State, a.w. (noot 1), p. 12. Vgl. C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 448), p. 305

en C. Flinterman, a.w. (noot 453), p. 272.

458 A.M. Goudsmit, a.w. (noot 448), p. 290.
459 Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink, a.w. (noot 32), p. 255.
460 M.C.B. Burkens, a.w. (noot 167), p. 264. Vgl. C. Flinterman, a.w. (noot 453), p. 272:
'de "juiste" uitleg van de Grondwet moet worden gezocht; verschillende rechters kunnen
daaraan een bijdrage leveren'.
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de strijd
ligt dan voor de hand dat deze rechter aangeeft waarin volgens hem
de
voor
die
maakt
de
feiten
van de
ing
beantwoord
duidelijk
is gelegen en
ten
aanzien
van
worden
kan
Hetzelfde
van
opgemerkt
belang zijn.
vraag
het volgende argument.
- De Hoge Raad is niet direct betrokken bij de rechtstoepassing op
specifieke rechtsterreinen. Men kan zich afvragen of de Hoge Raad
van
bij machte is definitief te oordelen over de vraag of de toepassing
461
een wet op zo'n terrein verenigbaar is met een hogere norm.
staat het nadeel
- Tegenover het voordeel van onmiddellijke rechtseenheid
hebben
rechters
van verlies aan differentiatie. De verschillende hoogste
iot
stand.
elkaar wederzijds beYnvloed. Gaandeweg kwam rechtseenheid
Het voorgestelde stelsel haalt een streep door een dergelijke rechtsont462

wikkeling.
Voorop gesteld moet worden dat het stelsel slechts betrekking heeft op
een ontwikkeling toteenheid
toetsing van wetgeving. Inhet argument wordt
id in de periode tussen
De
onzekerhe
eenheid.
dan
direct
beter gewaardeerd
in rechtspraak wordt
de
eenheid
en
wet
de
de verschillende oordelen over
worden
moet
gestreefd naar
voor lief genomen. Het uitgangspunt dat
rechtseenheid wordt niet in twijfel getrokken. In het voorgestelde stelsel
wordt deze beter gegarandeerd dan in het geldende stelsel waarin dit
afhankelijk van de opstelling van de verschillende hoogste rechters.
Daarnaast is het de vraag of wel van 'rechtsontwikkeling' kan worden
naar
gesproken. Het terugkomen op eigenjurisprudentie en het zich richten

het oordeel over de wet van een andere hoogste rechter zal vaak worden
ingegeven door het streven naar rechtseenheid terwijl het oordeel van de
rechter tot wiens werkterrein de betreffende wet behoort, doorslaggevend
zal zijn. In het arrest Heesch/Van den Akker bijvoorbeeld kwam de Hoge
Raad terug op zijn jurisprudentie en volgde de vaste jurisprudentie van de
Afdeling rechtspraak onder andere met de overweging 'dat het oordeel over
de vraag ofdergelijkeuitwegvergunningstelsels rechtens aanvaardbaar zijn,
typisch behoort tot die vragen tot het beantwoorden waarvan de Afd.
rechtspraak RvS is geroepen'.463
Concentratie van de toetsingsbevoegdheid bij 66n rechterlijk ambt leidt
tot ophoping van macht en kan voeren tot een 'gouvernement du juge'.
Wanneer 'dissenting opinions' tot uitdrukking kunnen komen, wordt
een evenwichtige rechtsontwikkeling bevorderd464.

461

M.C.B. Burkens, a.w. (noot 167), p. 265.

462 M.C.B. Burkens, a.w. (noot 167), p. 265.

463 HR 16 mei 1986, AB 1986,573.
464 C. A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 448), p. 306.
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Niet eenheid maar verscheidenheid staat in dit argument voorop. De vraag
is of die 'dissenting opinions' werkelijk als tegenwicht functioneren of dat
het gaat om oordelen van rechters die elk voor zich een eigen koers varen.
Verder wordt ook in het huidige stelsel in de praktijk gestreefd naar eenheid.
Lagere rechters bijvoorbeeld houden zaken aan wanneer de hoogste rechter
een zaak in behandeling heeft waarin dezelfde rechtsvraag speelt, wachten
diens oordeel af en doen daarna de zaak af met inachmeming van het oordeel
van de hoogste rechter. Moet een rechter incidenteel een beslissing nemen
op het werkterrein van een andere rechter, dan tracht hij zoveel mogelijk
in de pas te blijven lopen met diens jurisprudentie. Tenslotte kan worden
gewezen op hetgeen hierboven is gesteld ten aanzien van het terugkomen
op eigen jurisprudentie.

Geconcludeerd kan worden dat het in de concept-nom voorgestelde stelsel
wel een verbetering van de organisatie met betrekking tot de toetsing van
wetgeving uit het oogpunt van rechtszekerheid en rechtseenheid zou
betekenen, maar dat daarvoor geen directe aanleiding is nu het geldende
stelsel bij de toetsing van lagere wetgeving aan hogere regels en bij de
toetsing aan verdragen bevredigend werkt en bovendien een spanning zou
kunnen optreden met andere belangen.

4.9

De wetgever en zijn gebondenheid aan het recht na invoering

van het toetsingsrecht
Vaak wordt de verwachting uitgesproken dat invoering van het toetsingsrecht
ertoe zal leiden dat het constitutionele besef en de controle op de grondwettigheid van wetgeving in het wetgevingsproces worden versterkt.465 Prakke
echter meende in 1971 dat de aandacht van de wetgever juist zou verslappen.466 De correctie door de rechter zou dan slechts compensatie van dit
verlies zijn (§ 3.2.19 onder II sub 12). Dit-nogal gezochte? -argument
tegen het toetsingsrecht is achterhaald nu de wetgever na de toegenomen
rechterlijke toetsing van wetgeving aan verdragen ook niet een dergeluk
vluchtgedrag heeft vertoond.

465 Concept-nota, p. 26; Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink, a.w. (noot 32), p.
259; J.W.M. Engels, a.w. (noot 108), p. 78. Vgl. H.R.B. M. Kummeling, noot bij Pres.Rb.
's-Gravenhage 11 augustus 1988, RegelMaat 3(1988), p. 152: toetsing dwingt tot grotere

zorgvuldigheid.
466 Vgl. Polak, Handelingen I 1974/75, p. 629 en A.H.M. Dulle, a.w. (noot 108), p. 72.
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Waar het om gaat is dat de wetgever ook bij het bestaan van het
toetsingsrecht de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen in acht moet
nemen. Indien de wetgever zich niet op deze normen richt, loopt hij een
groter risico dat zijn produkten de rechterlijke toets niet doorstaan. Juist
door zich wel daarop te richten, kan hij blijk geven van zijn interpretatie
van in de Grondwet gehanteerde begrippen en de waarde die hij toekent
aan belangen. Aan een weloverwogen toetsing door de wetgever mag de

rechter niet zomaar voorbij gaan.

4.10

Differentiatie naar toetsingsmaatstaven

Toetsing aan de Grondwet
Bij het vraagstuk van de rechterlijke toetsing van wetgeving aan de
Grondwet wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de klassieke
grondrechten, de sociale grondrechten en de overige bepalingen die dan
veelal worden gekarakteriseerd als organisatorische voorschriften of
van
bepalingen betreffende de inrichting van de staat. Het aanvaarden
wordt
categorie
aan
een
andere
toetsing
terwijl
toetsing aan de ene categorie,
afgewezen, laat zich alleen verklaren wanneer de redenen voor invoering
van het toetsingsrecht zich slechts op dat ene terrein voordoen of wanneer
de bezwaren tegen invoering van het toetsingsrecht zich op dat andere terrein
sterker doen gevoelen.

In de concept-nom over de wenselijkheid van geconcentreerde

rechterlijke toetsing van wetten aan de Grondwet en verdragen werd toetsing
van de wet aan de gehele Grondwet afgewezen met als motivering dat ten
aanzien van vele bepalingen, onder andere die betreffende de inrichting
van de staat, de uitoefening van het toetsingsrecht zich niet goed laat
denken.467 Dat toetsing van de wet aan die bepalingen zich moeilijk laat
denken, verklaart echter niet waaromdie toetsing moet worden afgewezen.
Voorgesteld werd het toetsingsrecht beperkt te houden tot de een ieder
verbindende bepalingen, dat wil zeggen die bepalingen'waaraan de burger

rechtstreeks een aanspraak jegens de overheidsorganen kan ontlenen, zonder
dat een nadere uitwerking door de nationale wetgever nodig is'. Met name

467 De Raad van State achtte dit een overwegend bezwaar, a.w. (noot 1), p. 9. De Raad voegde
nog toedat bij een algeheel toetsingsrecht een onaanvaardbare rechtsonzekerheid zou ontstaan
omdat de ongrondwettigheid van wetten te gemakkelijk zou kunnen worden aangevoerd.

Zie hierover § 4.8.
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werden de bepalingen inzake de klassieke grondrechten genoemd.468 De
term 'een ieder verbindende' wordt in de concept-nota, zoals mag zijn
gebleken uit § 4.6.5, beperkter uitgelegd dan de term 'een ieder verbindende' in artikel 94 Gw. In de toelichtende stukken bij artikel 94 Gw liet
de regering immers ruimte voor een toetsing aan verdragsbepalingen welke
nog implementatie behoeven. Er is ook geen reden het toetsingsrecht beperkt
te houden tot die bepalingen waaraan de burger rechtstreeks een aanspraak
kan ontlenen. Een toetsing aan de bepalingen inzake de klassieke grondrechten verschilt, zo is in § 4.6.5 gebleken, Iliet principieel van een toetsing
aan bepalingen die nog moeten uitgewerkt. Eerstgenoemde toetsing zal
namelijk vaak neerkomen op de vraag of de in de wet vervatte beperking
van het recht geoorloofd is. Onderzocht wordt of de wetgever de grenzen
469
van zijn beperkingsbevoegdheid niet heeft overschreden.
In zijn advies over de concept-nota wilde ook de Hoge Raad nog niet
aan een toetsing aan de gehele Grondwet. Buiten het terrein van de
grondrechten is er minder behoefte aan rechterlijke, op rechtsbescherming
gerichte toetsing van de wet, zo stelde hij.470 Dit kan niet worden ontkend,
maar geheel afwezig is die behoefte niet, getuige bijvoorbeeld het in § 2.4.8
aangehaalde arrest inzake de overschotheffing ingevolge de Meststoffenwet.
Het betoog van de belanghebbende kwam in wezen erop neer dat de in de

Meststoffenwet opgenomen delegatiebevoegdheid in strijd komt met artikel
104 Gw. Ook in de meer organisatorische voorschriften is een waarborg
471
gelegen voor de burger.
Als tweede reden gaf de Hoge Raad dat het buiten het terrein van de
grondrechten vragen betreft - 'ten dele vragen van organisatie van de
overheid en verdeling vanbevoegdhedenover verschillende overheidsorganen'-die vaak buitenhet gewone werkterrein van derechterliggen. Deze
vragen, zo stelde de Raad, liggen doorgaans op het werkterrein Van regering
en parlement, zodat een meer efficiente toetsing van de wetgever mag

468 Concept-nota, p. 18. De Raad van State stelde dat de toetsing van wetten aan in de Grondwet
opgenomen klassieke grondrechten slechts aanvaardbaar is, wanneer de betreffende artikelen
limitatief worden aangegeven. Het criterium 'een ieder verbindende bepalingen van de
Grondwet' is volgens de Raad van State niet duidelijk genoeg, a.w. (noot 1), p. 11.
469 Ten overvloede moet worden opgemerkt dat in de concept-nota in de reeds bestaande

toetsingsbevoegdhedenzelfshetbelangrijksteargumentvoorinvoeringvanhettoetsingsrecht
wordt gezien. De toetsing van lagere wetgeving aan de Grondwet is echter niet beperkt tot
de 'een ieder verbindende bepalingen'.
470 Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink, a.w. (noot 32), p. 245.
471 Vgl. J. van der Hoeven, a.w. (noot 428), p. 30 en Jeukens, Meuwissen en Verbrugh als
leden van de Staatscommissie-Cals/Donner (zie § 3.3.4).
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worden verwacht.472 Echter, ook waar het gaat om verdeling van bevoegdheden over verschillende overheidsorganen heeft de rechter een rol gespeeld.
Te denken valt bijvoorbeeld aan het Meerenberg-arrest473. Bovendien
valt niet in te zien dat vragen die samenhangen met de in de Grondwet
gehanteerde delegatieterminologie buiten 'het gewone werkterrein' van de
rechter liggen wanneer deze termen voorkomen in andere bepalingen dan
die waarin de grondrechten zijn gewaarborgd. Ook ten aanzien van de
wetgevingsprocedure laat zich moeilijk verdedigen dat het vragen betreft
die buiten 'het gewone werkterrein' liggen.
Ten derde nam de Hoge Raad aan dat de oorzaken van de onvolledigheid
de
toetsing aan de grondrechtenbepalingen gedurende het wetgevingsprobij
ces, zich bij de toetsing aan andere constitutionele regels niet in dezelfde
mate voordoen.474 Deze veronderstelling lijkt terecht.
Volgens de Hoge Raad lenen niet alle in hoofdstuk 1 van de Grondwet
voorkomende grondrechten zich tot toetsing daaraan door de rechter. De
sociale grondrechten van de artikelen 19 tot en met 23 kunnen in beginsel
slechts door wetgevende maatregelen worden verwezenlijkt, zo stelde de
Hoge Raad.475 De Hoge Raad houdt hier het karakter van een toetsing
onvoldoende inhet oog. Daarbij gaat het nietom een verwezenlijking, maar
om een beoordeling van de wet op verenigbaarheid met de betreffende
bepalingen. Ook bepalingen die moeten worden uitgewerkt in wetgevende
of bestuurlijke maatregelen kunnen fungeren als toetsingsmaatstaven.
Bovendien brengen ook de klassieke grondrechten wel eens met zich mee
dat de overheid actief moet optreden.
Bij de voorbereiding van de grondwetsherziening van 1983 stond de
Staatscommissie-Cals/Donner, op enkele leden na, afwijzend tegenover
rechterlijke toetsing aande sociale grondrechten. Waar verplichtingen voor
de overheid in het leven worden geroepen, zou rechterlijke toetsing niet
tot een bevredigend resultaat kunnen leiden.476 De rechter kan inderdaad
de uitvoering van de bepalingen niet zelf ter hand nemen. Maar hij zou
in het kader van een actie ex artikel 6: 162 BW wellicht wel schadevergoe-

472 Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink, a.w. (noot 32), p. 245.

473 HR

13 januari 1879, W. 4330.
474 Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink, a. w. (noot 32), p. 245.
475 Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink, a.w. (noot 32), p. 250. De grondrechten
gewaarborgd in artikel 19, derde lid en in artikel 23, tweede lid vat de Hoge Raad op als
klassieke grondrechten. Andere grondwettelijke bepalingen met trekken van een klassiek
grondrecht zijn volgens de Hoge Raad de artikelen 66, eerste lid, 99, 113 derde lid, 114

en 121. Evenals de Raad van State stond de Hoge Raad voor dat de toegelaten toetsingsmaatstaven uitdrukkelijk worden opgesomd,

476 Zie § 3.3.4.
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ding kunnen toekennen. Bovendien kan rechterlijke toetsing aan bepalingen
welke een subjectief recht bevatten ook niet altijd tot een bevredigend
resultaat leiden (zie hierover § 4.7.4). Ten aanzien van de sociale
grondrechten die een subjectief recht vestigen, stelde de staatscommissie
dat de interpretatie van de rechter niet in de plaats van die van de wetgever
zou mogen worden gesteld nu het vaak beleidsbeslissingen met verstrekkende
financiele gevolgen betreft. Rechterlijke toetsing werd dus afgewezen
vanwege de mogelijke financiele consequenties. Het is echter zaak van de
rechter, indien hij strijd zou constateren van de wet met de betreffende
bepaling, oog te hebben voor de budgettaire consequenties. Hij zou kunnen
bepalen dat de strijd voorlopig getolereerd moet worden en de wetgever
aansporen de strijd met voorrang op te heffen.
Toetsing aan de gehele Grondwet wees een grote meerderheid van de
Staatscommissie af omdat dit de rechter teveel op het gebied van de politieke
strijdvragen zou brengen. Deze politieke bemoeienis zou bij toetsing aan
alleen de grondrechtsbepalingen binnen aanvaardbare grenzen blijven. De

vraag is of wel voldoende in het oog wordt gehouden dat het om toetsing
van wetgeving moet gaan. Zo meent Koopmans dat het laatste woord over
de vraag of optreden tegen andere mogendheden wel strekt tot bevordering
van de internationale rechtsorde (artikel 90) aan de politieke organen moet
worden gelaten.477 Dit wil ik niet betwisten, maar hier gaat het niet om
toetsing van wetgeving. Ten aanzien van veel bepalingen in de Grondwet
is het moeilijk voorstelbaar dat ze een rol zullen spelen bij toetsing van
wetgeving. Niet omdat ze zich niet als toetsingsmaatstaf lenen, maar omdat
wetgeving op het betreffende terrein moeilijk voorstelbaar is. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de bepaling 'De leden stemmen zonder last' (artikel 67,
derde lid). Koopmans meent dat de beslissing op de vraag ofverplichtingen
opgelegd aan volksvertegenwoordigers wel sporen met deze bepaling door
de politieke organen dient te worden genomen.478 Opnieuw gaat het niet
om toetsing van wetgeving. Wel heeft de rechter over de betekenis van
de overeenkomstige bepaling in de Staatsregeling van Aruba uitspraak
moeten doen. 479

In het verleden waren de voorstellen tot invoering van het toetsingsrecht
beperkt tot de toetsing aan de klassieke grondrechten.480 De burger moest

477 T. Koopmans, a.w. (noot 440), p. 59.
478 T. Koopmans, a.w. (noot 440), p. 59.
479 HR 18 november 1988, AB 1989, 185.
480 T. Koopmans ziet hierin een argument gelegen om ook nu de toetsing
toetsing aan grondrechten, a.w. (noot 440), p. 57.
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zoveel mogelijk in zijn vrijheidssfeer worden beschermd. Daardoor kregen
de grondrechten meer aandacht. In het toetsingsrecht zag de meerderheid
van de Staatscommissie-Cals/Donner de meest doeltreffende wijze om de
burger daadwerkelijk in zijn vrijheidssfeer te beschermen. Een rechtvaardiging voor een beperking tot de klassieke grondrechten is daarmee
echter niet gegeven. Het enige dat daarvoor door zou kunnen gaan, is dat
de oorzaken van de onvolledigheid van een toetsing in het wetgevingsproces
zich bij de toetsing aan andere constitutionele regels niet in dezelfde mate
voordoen. De eenvoud en het systeem pleiten echter tegen deze beperking.
De toetsing van lagere wetgeving noch de toetsing van bestaande bepalingen
aan nieuwe of herziene grondwetsbepalingen is beperkt tot de klassieke

grondrechten.
Toetsing aan fundamentele rechtsbeginselen
Tegen toetsing van wetgeving aan fundamentele rechtsbeginselen worden
wel de volgende argumenten ingebracht.
- Wie zegt dat de wetgever aan een rechtsbeginsel is gebonden7481
- Het primaat van de formele wet vereist dat de wetgever niet meer dan
onvermijdelijk is, op ongeschreven recht vertrouwt. Over de inhoud
worden
en toepassing van algemene rechtsbeginselen kan uiteenlopend
aan
concreet
waar
de
de
mogelijk
wetgever
plicht van
gedacht. Het is
482
die
beginselen verlangen.
te geven wat
Rechtsbeginselen hebben geen absolute betekenis. Bij toepassing en
implementatie van rechtsbeginselen moet een afweging van maatschappelijke belangen worden gemaakt, tot welke afweging de wetgever vanuit
483
zijn positie beter is gelegitimeerd dan de rechter vanuit diens positie.
- De concrete inhoud van algemene rechtsbeginselen wordt in de
rechterlijke oordeelsvorming vastgesteld. Inhet wetgevingsproces staat
niet bij voorbaat vast welke rechtsbeginselen moeten worden verdisconteerd, welke invulling eraan moet worden gegeven en hoe zij tegen
484
elkaar moeten worden afgewogen.
- De rechter la:ijgt gezien de vaagheid van algemene rechtsbeginselen
een te grote marge van beoordelen van wetten.485 Het vraagstuk van

481 L. Prakke, a.w. (noot 50), p. 32.
482 Raad van State, a.w. (noot 1), p. 10.
483 P.J.J. van Buuren, a.w. (noot 133), p. 56.
484 M.C.B. Burkens, a.w. (noot 167), p. 262-263. Zie ook M.C. Burkens, H.R.B.M.
Kummeling, B.P. Vermeulen, a.w. (noot 10), p. 148.
485 A.M. Goudsmit, a.w. (noot 448), p. 286. Vgl. C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 448), p.
307; L. Prakke, a.w. (noot 50), p. 32; T. Koopmans, a.w. (noot 440), p. 62.
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de toetsing van de wet aan algemene rechtsbeginselen is onvoldoende
uitgekristalliseerd 86 om een zo ingrijpende bevoegdheid als die tot
ontkrachting van formele wetgeving op die grond in het leven te roepen.
Een rechterlijke instantie heeft een ambtelijk karakter en als zodanig
tot taak de Grondwet en de wet uit te voeren. De rechter overschrijdt
die grens als het boven wetgevende organen wordt gesteld en over de
487
innerlijke waarde van de wet moet beslissen.
Algemene rechtsbeginselen zijn moeilijker grijpbaar en moeilijker
zichtbaar danpositiefrecht, lenen zich juist gemakkelijker tot rechterlijke interpretatie en adaptie. Hebben ze een absolute voorrang, dan weten
rechtsgenoten nooit helemaal waar zij aan toe zijn, wat in strijd is met
de eisen van rechtszekerheid. 488
- De gekozen (grond)wetgever is niet betrokken bij de formulering en
489
concretisering en onderlinge verhouding van de beginselen.
- Bij toetsing van de wet aan de Grondwet heeft de grondwetgever de
mogelijkheid de Grondwet te wijzigen om door de rechter uitgezette
lijnen terug te buigen. Bij toetsing aan algemene rechtsbeginselen bestaat
deze mogelijkheid niet en dat is in strijd met het democratisch beginsel. 490

Veelal bedenkt de auteur voorbeelden waartoe zo'n toetsing zou kunnen
leiden. Burkens wijst erop dat niet bij voorbaat valt te voorzien welke
beginselen vallen te ontlenen aan het gegeven dat Nederland een sociale
rechtsstaat is. Niet ondenkbaar is volgens hem dat de rechter aansluiting
zoekt bij sociaal-politieke beginselen welke blijkens overleg tussen regering
en Staten-Generaal dragend zijn voor het beleid, zoals het beginsel van
solidariteit.491 Maar wat houdt dit in en welke consequenties zijn hieraan
verbonden? Moet daaruit bijvoorbeeld een bepaalde ratio worden afgeleid
tussen huurverhogingen en verhogingen van het huurwaardeforfait? Hieruit
blijkt volgens hem dat rechterlijke toetsing een slag in lucht zou gaan

486 Hierop wordt ook gewezen door de Raad van State, a.w. (noot 1), p. 10.
487 J. van der Hoeven, a.w. (noot 428), p. 301.

488 A-G Mok in zijn conclusie bij het Harmonisatiewet-arrest, § 4.3. L. van Poelgeest, Toetsing
van de wet aan de Grondwet in Nederland, Preadvies Vereniging voor de vergelijkende
studie van het recht van Belgie en Nederland, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1991, p. 24.
489 L. van Poelgeest, a.w. (noot 488), p. 24.
490 A-G Mok in zijn conclusie bij het Harmonisatiewet-arrest, § 4.3; L. van Poelgeest, a.w.
(noot 488), p. 24; vgl. voor wat betreft het ontbreken van een correctiemogelijkheid L.
491
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worden.492 Prakke geeft als voorbeeld dat de rechter wel wetten onverbindend kan gaan verklaren omdat een demissionair kabinet met de behandeling

ervan is doorgegaan in strijd met het beginsel dat demissionaire kabinetten
terughoudend moeten zijn.493 En voor wat betreft de plaats van rechtsbeginselen in de normenhitrarchie stelt hij het volgende:
'Al zou de Harmonisatiewet in strijd zijn geweest met het rechtszekerheidsbeginsel - iets wat men alleen maar kan beweren (zoals de Hoge Raad) of betogen,
om
niet bewijzen - dan rijst nog de vraag of het de wetgever niet vrij stond
met een beroep op het beginsel van gezonde overheidsfinancien (ik bedenk nog

volle
maar eens wat) te accepteren dat het rechtszekerheidsbeginsel niet het
kon
krijgen.'
pond

Van veel kanten wordt gewezen op het alternatief dat de grondwetgever,
indien hij toetsing aan een nu nog ongeschreven rechtsbeginsel wenselijk
494
zou oordelen, dit beginsel in de Grondwet tot uitdrukking brengt.

Vddr toetsing ook aan fundamentele rechtsbeginselen is wel aangevoerd

liggen,
dat ongeschreven rechtsbeginselen aan onze Grondwet ten grondslag
is
dat het vaak willekeurig is of een rechtsbeginsel al dan niet gepositiveerd
in de Grondwet, dat soms een rechtsbeginsel vanwege zijn evidentie niet
de regel aan ongeis opgenomen in de Grondwet en dat lagere wetgeving in
ota wordt
In
5
de
concept-n
getoetst.49
wordt
elen
rechtsbegins
schreven
aan
van
rechtsbegineen
algemene
toetsing van de wet
uitsluiting
gesteld dat
het gegeven dat algemene rechtsbeginselen bestaan
selen in

strijd is met
496
in onze rechtsorde.

Niet alle argumenten zijn even duidelijk of overtuigend. Het argument
bijvoorbeeld dat bij toepassing van rechtsbeginselen een afweging moet
wordengemaakt waartoe de wetgeverbeter isgelegitimeerd dande rechter,

sluit een terughoudende controle door de rechter op de verrichte belangenafweging niet uit. Voor wat betreft de plaats van rechtsbeginselen in de
normenhierarchie is in § 4.3 naar voren gekomen dat zowel de wetgever
als de rechter een gebondenheid van de wetgever aanneemt aan onder meer
het rechtszekerheidsbeginsel. In § 4.6.7. is al gebleken dat de reeds
492 M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen, a.w. (noot 10), p. 148.
493 L. Prakke, a.w. (noot 50), p. 32.
L. Prakke,
494 Hoge Raad en procureur-generaal J. Remmelink, a.w. (noot 32), p. 250. Vgl.
a.w. (noot 50), p. 32.
495 O.a. F.A.M. Stroink, a.w. (noot 95), p. 27.
496 Concept-nota, p. 18.
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bestaande bevoegdheid lagere wetgeving aan ongeschreven rechtsbeginselen
te toetsen, geen argument oplevert voor invoering van toetsing van

wetgeving daaraan. Een afzonderlijke bespreking van elk argument blijft
hier achterwege. In de kern draait het om drie elementen.
- Bij een rechterlijke toetsing van wetgeving aan fundamentele rechtsbeginselen bepaalt de rechter de inhoud van het ongeschreven recht.
- De norm wordt achteraf geformuleerd.
- Een correctie door democratisch gelegitimeerde organen is nauwelijks
denkbaar.

Zolang het gaat om ongeschreven rechtsnormen als het gelijkheidsbeginsel
(vergelijk artikel 1 Gw), het evenredigheidsbeginsel (vergelijk de eis die
in de grondwettelijke bepalingen gelezen moet worden dat beperkingen van
grondrechten in een democratische samenleving noodzakelijk zijn) en het
rechtszekerheidsbeginsel, ligthier niet zo'ngroot probleem. Problematisch
wordt het wanneer de rechter meer creatief normen gaat ontwikkelen en
daaruit weer concrete normen afleidt. In het Valkenhorst-arrest 97 bijvoorbeeld stelde de Hoge Raad dat 'het aan grondrechten als het recht op respect
voor het privtleven, het recht op vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst en het recht op vrijheid van meningsuiting ten grondslag liggende
algemeen persoonlijkheidsrecht me(le omvat het recht om te weten van welke
ouders men afstamt'. Zolang het gaat om rechtsvorming door de rechter

naast die door de wetgever, kan de wetgever de rechtsontwikkeling
ombuigen. Maar wanneer de rechter een dergelijke norm als toetsingsmaatstaf voor wetgeving ontwikkelt, hebben democratisch gelegitimeerde organen
geen correctiemogelijkheid. Aan rechterlijke toetsing van wetgeving aan
fundamentele rechtsbeginselen zijn dan ook meer bezwaren verbonden dan
aan toetsing aan de Grondwet.
In de huidige situatie bestaat er niet direct aanleiding bijvoorbeeld het
rechtszekerheidsbeginsel in de Grondwet te expliciteren. De wetgever is
overtuigd van zijn gebondenheid aan dit beginsel. Maar als de grondwetgever rechterlijke toetsing aan dit beginsel wenselijk oordeelt, doet hij er beter
aan dit beginsel in de Grondwet tot uitdrukking te brengen.

Rechtsstaat en toetsingsrecht

4.11

Brenninkmeijer meent dat het toetsingsrecht moet worden benaderd vanuit
het volgende uitgangspunt: uit de rechtsstaatsgedachte vloeit voort dat

497 HR
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rechtssubjecten toegang tot de rechter behoren te hebben, en juist ook ten
aanzien van de schending van grondrechten. Er moeten zwaarwegende
argumenten aangevoerd worden om te verdedigen dat rechtssubjecten ter
zake van de schending van grondrechten in de Grondwet gddn toegang tot
de rechter hebben.498 Nu lijkt het onmogelijk om argumenten, laat staan
zwaarwegende argumenten, aan te voeren om te verdedigen dat de burger
ter zake van de schending van grondrechten door de wetgever geen toegang
tot de rechter heeft. Maar dat is de vraag dan ook niet. Of er sprake is van
een wet die grondrechten schendt, moet worden beoordeeld en de vraag
is juist of de rechter dit moet beoordelen. Een in beginsel bevestigend
antwoord op deze vraag kan pas voortvloeien uit de rechtsstaatsgedachte
wanneer daarin eerst het beginsel van rechterlijke controle is gelegd499.
Jeukens ging in zijn oratie niet zo ver. Volgens hem streven we in de
rechtsstaatsgedachte vooral na de normgebondenheid van de administratie
onder rechterlijke controle. De keuze tussen wetgever en rechter in verband
met het al dan niet onschendbaar zijn van de wet geeft volgens hem een
antwoord op de vraag of de rechtsstaatsgedachte niet moet worden uitgebreid:00

De vorige eeuw kenmerkte zich door een groot vertrouwen in de wetgever,
in de samenwerking tussen Koning en Staten-Generaal. De wet stond als
rechtsbron centraal. Dit vertrouwen was vooral gebaseerd op de samenstelling van de Staten-Generaal, de parlementaire behandeling: het debat en

het geloof in de algemene norm. In de wet werd een waarborg voor de
vrijheid van de burger gezien. Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid werden
erdoor bevorderd. Jeukens signaleerde al dat tegen deze achtergrond de
onschendbaarheid van de wet 'als een natuurlijke consequentie verschijnt'.501 Voor de rechter als een de wetgever controlerend orgaan was
geen plaats. De rechter moest de wet toepassen.502 De bepaling 'De wetten
zijn onschendbaar' had dan ook tot doel te voorkomen dat de rechter zich

498 A.F.M. Brenninkmeijer, a.w. (noot 2), p. 248.
499 Zie bijvoorbeeld C.A.J.M. Kortmann, a.w. (noot 6), p. 333: 'Bij de rechtsstaatsgedachte
past in principe dat alle overheidsoptre(len aan het oordeel van een onafhankelijke rechter
kan worden onderworpen, met uitzondering van dat van de grondwetgever zelf.
500 H.J.M. Jeukens, a.w. (noot 48), p. 7.

H.J.M. Jeukens, a.w. (noot 48), p. 8-9.
502 Vgl. de artikelen 11 en 13 Wet AB. Vgl. verder de door Beelaerts van Blokland tegen het
toetsingsrecht aangevoerde argumenten dat het toetsingsrecht de rechter boven de wetgever
stelt en dat het toetsingsrecht buiten de normale werkzaamheid van de rechter ligt (§ 3.2.19,
onder II sub 14 en 15).
501
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boven de wetgever zou stellen door wetten te beoordelen en te veroordelen
(zie § 2.3.1).

Het hierboven geschetste beeld heeft sindsdien, zoals mag zijn gebleken,
verandering ondergaan.503 De ontwikkeling van liberale naar sociale
rechtsstaat in de vorm van verzorgingsstaat is gepaard gegaan met een
accentverschuiving van volksvertegenwoordiging naar regering, een
ontwikkeling die nog is versterkt door een ontwikkeling van het parlementaire stelsel in monistische richting, en met een verandering in het karakter
van wetgeving. Niet minder belangrijk in dit verband is de ontwikkeling
waarin het aandeel van de rechter in de rechtsvorming niet langer werd
onlkend. Vooral de toetsing van de wet aan verdragen en het EG-recht heeft
een verandering in de verhouding tussen rechter en wetgever teweeg
gebracht. De plaats van de rechter in het staatsbestel is gewijzigd.
Hiermee is niet gezegd dat in het licht hiervan het toetsingsrecht 'als
een natuurlijke consequentie verschijnt', nog afgezien van de mogelijkheid
dat het parlementaire stelsel zich in meer dualistische richting kan
ontwikkelen. Wanneer regelgevende bevoegdheid gedelegeerd is, bijvoorbeeld om redenen van flexibiliteit of slagvaardigheid of meer in het
algemeen omdat de delegataris het meest geeigend is tot de belangenafweging over te gaan,504 of wanneer discretionaire bevoegdheden aan bestuursorganen zijn toegekend, valt niet in te zien welke rol het toetsingsrecht hier
zou kunnen vervullen anders dan een controle op de rechtmatigheid van
de toedeling van de bevoegdheden aan de bestuursorganen.505 De materi8le
normstelling vervat in lagere wetgeving of in concrete besluiten van het
bestuur kan al worden getoetst aan de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn juist
ontwikkeld bij de toetsing van besluiten genomen op basis van discretionaire
bevoegdheden. Ook het enkele feit dat met de wet bepaalde beleidsdoeleinden worden nagestreefd, noodzaakt op zichzelf niet tot invoering van het
toetsingsrecht.
In de immer latent aanwezige en soms oplaaiende discussie over
invoering van het toetsingsrecht lijkt men alleen diegenen te kunnen
overtuigen die al overtuigd waren. Zolang het aanvoeren van argumenten

503 Vgl. § 3.2.17.
504 Zie E.M.H. Hirsch Ballin, a.w. (noot 11), p. 60.
505 Anders B.M.J. van der Meulen, Rechterlijke toetsing van wetgeving in Europees perspectief,
in·. Bestuursrecht na 1992, Preadviezen voor de conferentie, gehouden op 20 april 1989 ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging voor Administratief Recht, Samsom
H. D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn 1989, p. 67. Volgens hem wordt toetsing van
de wet bittere noodzaak.
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wordt bepaald door een vooringenomen standpunt zal dit zo blijven. De
aangevoerde argumenten sluiten elkaar soms uit, zijn niet alledraagkrachtig
of lijken inwisselbaar. In essentie wordt de discussie bepaald door voor
wie men op de hoede meent te moeten zijn: voor de wetgever of voor de
rechter. Wanneer de wetgever zich al te eenzijdig richt op het bereiken
van bepaalde beleidsdoelstellingen of laat leiden door partijpolitieke
overwegingen, heeft men gelijk rechterlijke toetsing van de wet nodig te
achten. Ook heeft men gelijk in het afwijzen van een situatie waarin de
rechter zich zal ontwikkelen als een instantie die maatschappelijke
ontwikkelingen stuurt, bepleit en tegenhoudt, en uiteindelijk ook met het
oog daarop zal worden samengesteld. Maar men heeft geen gelijk in het
eenzijdig benadrukken van het een of het ander. Worden beide kanten van
de zaak nader beschouwd, dan blijkt dat het gaat om uitersten op een
spectrum. De wetgever heeft het in eigen hand de behoefte aan het
toetsingsrecht die vanuit bovenstaande optiek ontstaat, te doen luwen.
Symptomatisch is het opleven van de discussie eind jaren tachtig naar
aanleiding van de Harmonisatiewet en de daarop volgende procedures bij
de president van de rechtbank en de Hoge Raad. Echter, uit het oogpunt
van het niet onbeperkte voorstellingsvermogen van de wetgever en
ontwikkelingen na de totstandkoming van de wet, blijft invoering van het
toetsingsrecht geindiceerd. De rechter heeft het in eigen hand de voorwaarden te scheppen waaronder ook daadwerkelijk tot invoering van het toetsingsrecht kan worden overgegaan. Aan een al te activistische rechter kan
het toetsingsrecht beter niet worden opgedragen.
In de discussie wordt nogal eens uit het oog verloren dat de vormgeving,
de organisatie van een dergelijk toetsingsrecht niet los kan worden
beschouwd van de argumenten met betrekking tot de wenselijkheid. Zo
is een stelsel van preventieve toetsing geen adequaat antwoord op het niet
onbeperkte voorstellingsvermogen van de wetgever en ontwikkelingen na

de totstandkoming van de wet.
Voor wat betreft de vormgeving bestaat er geen noodzaak elke wet aan
een grondwettigheidscontrole te onderwerpen. Dit zou zich ook moeilijk
laten denken zonder het instellen van een speciale rechterlijke instantie,
terwijl daarmee de bezwaren verbonden aan het huidige stelsel niet zouden
worden ondervangen. Het is vroeg genoeg dat de wet kan worden getoetst
indien de burger wordt geraakt door de toepassing of door het enkele feit
dat de wet er is. Het argument tegen het toetsingsrecht dat het onvolledig
werkt (§ 3.2.19 onder II sub 2) gaat uit van een totale controle.
Wordt in de aard van de grondwettelijke normen een aanleiding gezien
een speciale rechterlijke instantie aan te wijzen of in te stellen voor de
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interpretatie daarvan - welke dan bij wege van een prejudiciele beslissing
wordt gegeven -, dan ligt het voor de hand dat die instantie ook moet
worden ingeschakeld wanneer de rechter op andere wijze wordt geconfronteerd met de Grondwet, zoals bij de toetsing van lagere wetgeving aan de
Grondwet. Hier lijkt vooralsnog geell aanleiding toe te bestaan. Wordt in
het feit dat het gaat om de wet, een democratisch gelegitimeerd besluit,
een aanleiding gezien een speciale rechterlijke instantie aan te wijzen of
in te stellen waaraan het monopolie toekomt de ongrondwettigheid van de
wet uit te spreken, dan ligt het voor de hand dat die instantie ook moet
worden ingeschakeld wanneer de rechter meent dat een wet zich niet laat
verenigen met een ieder verbindende verdragsbepalingen.506 Ook hiertoe
is geen aailleiding.507 Ook vanuit het oogpunt van rechtszekerheid en
rechtseenheid bestaat er geen aanleiding een bijzondere voorziening voor
de toetsing van wetgeving te creeren. Het toetsingsrecht laat zich dus
inpassen in het huidige stelsel. Wellicht kan nog worden gedacht aan de
mogelijkheid van een vernietigingsberoep. Hieromtrent kan de uitkomst
van de discussie over een rechtstreeks beroep tegen besluiten in de zin van
de Awb, inhoudende algemeen verbindende voorschriften, worden afgewacht. In die discussie moet ook de positie van wetgeving (al valt deze
niet onder het besluitbegrip van de Awb) worden bepaald nu een toetsing
daarvan aan verdragen en EG-recht al mogelijk is in het kader van de
berechting van een concreet geval waarvoor de verbindendheid van de wet
van belang is en in het kader van een actie ex artikel 6: 162 BW wegens
onrechtmatige wetgeving.

506 Volgens F.A.M. Stroink zou het voor velen weI even wennen zijn indien de kantonrechter
te Groenlo een formele wetsbepaling opzij kan zetten wegens strijd met de Grondwet, a.w.

(noot 95), p. 29.
507 Vgl. T. Koopmans, a.w. (noot 440), p. 70.
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5.1

Aanleiding en probleemstelling

In 1848 werd in de Grondwet de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar'
opgenomen. De vraag naar de wenselijkheid van het toetsingsverbod casu
quo het toetsingsrecht heeft de gemoederen echter steeds bezig gehouden.
Aandacht kreeg het vraagstuk vooral nadat in 1966 in de Proeve van een
nieuwe grondwet invoering van rechterlijke toetsing van de toepassing van
de wet aan de klassieke grondrechten werd voorgesteld. Hoewel ook de
meerderheid van de Staatscommissie-Cals/Donner dit beperkte toetsingsrecht
voorstond, werd het toetsingsverbod in de Grondwet van 1983 gehandhaafd,
zij het in de bewoordingen 'De rechter treedt niet in de beoordeling van
de grondwettigheid van wetten (...)'.
Juist deze veranderde formulering deed de vraag rijzen of de rechter
wetten w61 mag toetsen aan fundamentele rechtsbeginselen. In het
Harmonisatiewet-arrest wilde de Hoge Raad deze vraag wel bevestigend
beantwoorden, maar meende hij tegelijkertijd dat hij daartoe niet k6n
overgaan: hij zou de hem gestelde grenzen overschrijden door te oordelen
dat artikel 120 Gw zich niet ook tegen toetsing van de wet aan fundamentele
rechtsbeginselen verzet. De Hoge Raad had gewezen op drie ontwikkelingen
waarbij toetsing van de wet aan fundamentele rechtsbeginselen goed zou
aansluiten: de toetsing van wetten aan verdragen, de 'contra legem'jurisprudentie en de toetsing van lagere wetten aan fundamentele rechtsbeginselen. Evenals bij het interpreteren van de wet heeft de rechter bij het
interpreteren van de Grondwet een zekere vrijheid. Het toekennen van
doorslaggevende betekenis aan de gesignaleerde ontwikkelingen zou echter
indruisen tegen de strekking van het artikel. Bovendien interpreteert de
rechter hier een bepaling omtrent zijn eigen bevoegdheid. De Hoge Raad
liet het woord dus terecht aan de grondwetgever.
Hiermee werd de vraag actueel of het wenselijk is tot invoering van
rechterlijke toetsing van de wet aan fundamentele rechtsbeginselen over
te gaan en werd, vrij spoedig na de grondwetsherziening van 1983, opnieuw
een impuls gegeven aan de discussie over de wenselijkheid van toetsing
van de wet aan de Grondwet. De discussie laaide niet alleen in de literatuur
op. Het vraagstuk kwam opnieuw op de politieke agenda. De in 1989 door
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de regering aan de Tweede Kamer toegezegde notitie over de wenselijkheid
van geconcentreerde rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet en
verdragen heeft de kamer slechts in concept-vorm bereikt. Kennelijk bestond
er binnen het toenmalige kabinet geen overeenstemming omtrent het
vraagstuk. Toch speelt het nog een rol in het kader van de discussie over
staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing waar het in
verband is gebracht met de kwaliteit van wetgeving en met de burgerschapsrechten.

Het Harmonisatiewet-arrest was de aanleiding voor het onderzoek dat een
antwoord beoogde te verkrijgen op de volgende vragen:
- Is het wenselijk tot invoering van rechterlijke toetsing van wetgeving
aan de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen over te gaan, en
zo ja,
- welke vorm moet voor dit toetsingsrecht worden gekozen?

Hierbij zijn drie kanttekeningen geplaatst. Toetsing in de eerste vraag ziet
op een bindende toetsing; dit ter onderscheiding van een niet bindende
toetsing waarvan sprake is wanneer het louter gaat om een standpuntbepaling
zonder rechtskracht. Verder richt deze vraag zich op een bij de rechterlijke
macht berustende interpretatie van de wet en van de Grondwet en
fundamentele rechtsbeginselen. Niet aan de orde is de toetsing van bestaande
wetgeving aan nieuwe of herziene grondwetsbepalingen. De rechter is
daartoe in het geldende recht al bevoegd.

5.2

De positiefrechtelijke betekenis van artikel 120 Grondwet

Aan het formuleren van de vraagstelling is onderzoek naar de betekenis
van artikel 120 Gw vooraf gegaan. Vanwege de nauwe samenhang met
de betekenis vanzijn voorloper, de bepaling'De wettenzijnonschendbaar',
is Ook de laatste in het onderzoek betrokken. Voor 1848 ontbrak een
bepaling waarin het toetsingsrecht aan de rechter werd toegekend of
onthouden. Voor wat betreft die periode is onderzocht ofhet toetsingsrecht
bestond. Hieronder volgen de resultaten.
Periode tot de grondwetsherziening van 1848

Uit verschillende grondwetsbepalingen alsmede voor wat betreft de
Grondwet van 1815 uit het rapport aan de Koning van de commissie tot
herziening van de Grondwet kan worden afgeleid dat het toetsingsrecht
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de grondwetsherziening van 1848 niet bestond. De
het toetsingsrecht kennelijk niet erkend. Een grondwetsheeft
jurisprudentie
conforme interpretatie van de wet kwam wel voor.

in de periode tot

De wetten zijn onschendbaar
De bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' werd ter afbakening van de
bevoegdheid van de rechterlijke macht opgenomen. Voorkomen moest
worden dat de rechter zich boven de wetgever stelde door wetten te beoordelen en te veroordelen.
Op grond van de jurisprudentie kan worden gesteld dat de bepaling in
de weg stond aan een beoordeling van de wet. Het betreft een bindende
beoordeling. Aan een niet bindende beoordeling is nooit gedacht. De
bepaling stond niet alleen in de weg aan een toetsing van de inhoud, maar
ook aan een toetsing van de wijze van totstandkoming van de wet. De
rechter mag wel nagaan of een voorschrift dat zich blijkens de wijze van
afkondiging aandient als wet, werkelijk een wet is. De Hoge Raad leidde
uit de bedoeling van de bepaling af dat de rechter een dergelijk voorschrift
als wet moet beschouwen wanneer het naar het oordeel van de StatenGeneraalisaangenomen enwanneer het isgoedgekeurd. Debepaling stond
niet in de weg aan een grondwetsconforme interpretatie van de wet.
Artikel 120 Grondwet
Artikel 120 Gw verbiedt de rechter een wet te beoordelen op verenigbaarheid metde Grondwetenfundamentele rechtsbeginselen, zowelinhoudelijk
als voor wat betreft de wijze van totstandkoming. Het artikel heeft echter
geen betekenis voor de verhouding tussen bestaande wetgeving enerzijds
ennieuweofherziene grondwetsbepalingenanderzijds. Ook vormthetgeen
absoluut beletsel voor een niet bindende oordeelsvorming van de rechter
over de vraag of een wet verenigbaar is met de Grondwet en fundamentele
rechtsbeginselen.
Nu de wet niet mag worden getoetst aan de Grondwet en fundamentele
rechtsbeginselen, moet ook de toetsing van gebonden lagere wetgeving aan
de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen verboden worden geacht.
De rechter zou immers een oordeel uitspreken over de wet. Artikel 120
Gw heeft ook gevolgen voor de zogenaamde 'contra legem'-jurisprudentie.
De leer dat onder omstandigheden strikte toepassing van de wet in die mate
in strijd zou komen met fundamentele rechtsbeginselen dat die toepassing
achterwege moet blijven, mag geen toepassing vinden wanneer de bezwaren
gericht tegen de toepassing van de wet te herleiden zijn tot bezwaren gericht

tegen de wet.
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Anderzijds zal artikel 120 Gw inde ogen van de Hoge Raad waarschijnlijk geen beletsel vormen voor een toetsing gaande de wetgevingsprocedure
of voor de toetsing van het achterwege blijven van een wet.

5.3

Toetsingsverbod of toetsingsrecht: argumenten pro en contra

Aan de in de vorige en deze eeuw gevoerde discussie over rechterlijke
toetsing van de wet aan de Grondwet kon niet zo maar voorbij worden
gegaan. De na- en voordelen die men aan deze toetsing verbonden heeft
gezien, zijn van belang voor een weloverwogen beantwoording van de
centrale vraag. Onderzocht is welke argumenten pro en contra in de
literatuur tussen 1848 en 1983 en bij de (voorbereiding van de) algehele

grondwetsherziening van 1983 zijn aangevoerd.

Literatuur
In de literatuur tot de grondwetsherziening van 1983 wordt vooral de vraag
behandeld naar de wenselijkheid dat de rechter de wet op zijn grondwettigheid onderzoekt en bij een geconstateerde strijd buiten toepassing laat.
Toetsing van de wet aan grondrechten als onderdeel van toetsing van de
wet aan de Grondwet nam in de discussie niet echt een bijzondere plaats
in. De meeste auteurs stonden afwijzend tegenover het toetsingsrecht. Van
de aangevoerde argumenten (zie voor een overzicht § 3.2.19) kreeg het
belang van de rechtszekerheid, de betrokkenheid van de rechter in de

politiek en het democratiebeginsel veel aandacht. Jeukens brak met zijn
oratie de discussie open en gaf aanleiding deze vooral te richten op de
toetsing van de wet aan grondrechten.
Grondwet 1983
De Proeve en de Staatscommissie-Cals/Donner stelden rechterlijke toetsing
van de toepassing van de wet aan de zogenaamde klassieke grondrechten
voor. De Proeve voerde als grond aan dat het ongerijmd lijkt de burgers
voor het meerdere dat de grondwetsbepalingen bieden een beroep op de
rechter te onthouden dat zij ten aanzien van schending van verdragsbepalingen door de wetgever bezitten. De meerderheid van de Staatscommissie
benaderde de problematiek meer principieel. De meest doeltreffende wijze
om de burger in zijn vrijheidssfeer te beschermen is de toekenning van de
toetsingsbevoegdheid. Door de algemeenheid van wetgeving dreigt het
gevaar dat in een concreet geval aan de individuele vrijheidssfeer onvoldoende recht wordt gedaan. Ter verduidelijking wees de staatscommissie erop
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dat het niet gaat om een te vrezen overmatig collectivistische instelling van
de wetgever. Ook de wetgever heeft oog voor de persoonlijke vrijheidssfeer
maar wordt niet geconfronteerd met de omstandigheden waaronder de wet
toepassing vindt. Tevens voerde ze aan dat de ervaringen met de toetsing
van lagere wetgeving aan de grondrechten gunstig zijn en de wet door de
toetsing aan verdragen al niet meer onschendbaar is en dat in zoverre een
anomalie bestaat. De opeenvolgende kabinetten echter wezen rechterlijke
toetsing van de wet aan de (klassieke grondrechten in de) Grondwet af.
In de afwijzing (zie voor een overzicht § 3.3.9) ging de aandacht opnieuw
uit naar het belang van de rechtszekerheid, het betrekken van de rechter
in de politiek en het democratiebeginsel.

5.4

Rechterlijke toetsing van wetgeving aan de Grondwet en

fundamentele rechtsbeginselen
Ter beantwoording van de centrale vraag in deze studie is een kader
ontwikkeld. De meeste aangevoerde argumenten pro en contra zijn daarin
geplaatst. De grond waarop het toetsingsverbod berust en de bezwaren
aangevoerd tegen het toetsingsrecht zijn op hun draagkracht onderzocht;
anderzijds is onderzocht welke kracht de aangevoerde argumenten hebben
die pleiten voor invoering van rechterlijke toetsing van wetgeving aan de
Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen. Bij het verzamelen van de
aangevoerde argumenten pro en contra was al gebleken dat deze elkaar
soms uitsluiten. Bij de beantwoording van de centrale vraag is gebleken
dat lang niet alle argumenten draagkrachtig zijn.
De aangevoerde argumenten hebben betrekking op een toetsing door
iedere rechter wanneer het aankomt op de toepassing van de wet. Men achtte
het soms mogelijk aan bezwaren tegemoet te komen door het aanbrengen
van een correctie op deze vormgeving. Dit was bijvoorbeeld het geval met
het bezwaar verbonden aan het ontstaan van verscheidenheid in de rechtspraak. In dit onderzoek is een andere benadering gekozen. De vraag of
het wenselijk is tot invoering van het toetSingsrecht over te gaan, is los
van de vormgeving beantwoord.
Als uitgangspunt is de Grondwet genomen zoals deze nu luidt. Discussies
over bijvoorbeeld de versterking van het normatieve gehalte van de
Grondwet, de formulering van de sociale grondrechten, de herzieningsprocedure enzovoort kunnen zonder een discussie over invoering van het
toetsingsrecht worden gevoerd en moeten niet naar aanleiding van een
eventuele invoering worden gevoerd.
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De problematiek is behandeld in het kader van de rechtsstaatsgedachte.

In het eerste deel van het betoog is aandacht geschonken aan de gebondenheid van de wetgever en aan de relatie tussen deze gebondenheid en het
toetsingsrecht. Zou de wetgever nergens aan gebonden zijn, dan zou het
vraagstuk van rechterlijke toetsing van wetgeving niet eens inbeeld komen.
In het tweede deel van het betoog is rechterlijke toetsing van wetgeving
aan de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen in een breder toetsingsperspectief geplaatst. Bekeken is in hoeverre het toetsingsrecht aansluit bij
de bevoegdheden die de rechter reeds heeft. In het derde deel is onderzocht
van welke technieken de rechter zich kan bedienen zowel bij de toetsing
zelf als bij de sanctionering van een geconstateerde strijd zonder de grenzen
van zijn rechtsvormende taak te overschrijden. Tevens is aandacht besteed
aan het belang van rechtszekerheid. Daarnaast is onderzocht of er aanleiding
is te differentieren naar toetsingsmaatstaven. Hieronder volgt een samenvatting van het betoog waaraan enkele meer beschouwende opmerkingen zijn
toegevoegd.

Van de liberale rechtsstaatsidee maken deel uit het legaliteitsbeginsel, het
democratiebeginsel, het beginsel van de machtenscheiding en het beginsel
dat grondrechten de vrijheid tegenover de staat waarborgen. In de sociale
rechtsstaatsidee worden hieraan de sociale grondrechten toegevoegd.
Het legaliteitsbeginsel staat centraal. Voor beperkingen van de vrijheid
van de burger is een door de volksvertegenwoordiging aanvaarde algemene
regel vereist. Een tegende staat gericht vrijheidsbegrip ligt aan hetbeginsel
ten grondslag. Daarnaast wordt door het gebruik van algemene regels het
overheidsoptreden voorspelbaar gemaakt, wat de rechtszekerheid dient.
In een rechtsstaat is ook de zeggenschap van de volksvertegenwoordiging
begrensd. De volksvertegenwoordiging mag algemene regels vaststellen,
maar mag geen individuele verplichtingen opleggen en moet de grondrechten
in acht nemen.
Genoemde beginselen zijn (gedeeltelijk) verankerd in de Grondwet.
Het legaliteitsbeginsel is af te leiden uit die bepalingen waarin een wet of
een wettelijke grondslag voor beperkingen van rechten en vrijheden wordt
geeist. Het democratiebeginsel komt tot uitdrukking in artikel 81. De
individuele vrijheidsrechten en de sociale grondrechten zijn opgenomen
in het eerste hoofdstuk. Het beginsel van de machtenscheiding is niet in
zuivere vorm gerealiseerd. Ook in de Grondwet is de zeggenschap van de
volksvertegenwoordiging, zijnde een deel van de wetgevende macht,
begrensd. De wetgever heeft weliswaar de bevoegdheid bepaalde grondrechten te beperken, maar de wetgever heeft daarmee geen vrijbrief, om het
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even welke beperking op die grondrechten aan te brengen. Inde betreffende
bepalingen moet de eis worden gelezen dat de beperkingen in een
democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van genoemde
doelcriteria of, bij het ontbreken daarvan, in het algemeen belang of ter
bescherming van rechten en vrijheden van derden.
De wetgever is gebonden aan de Grondwet omdat daarin de grondslagen
van het staatsbestel zijn geregeld en de wetgever zijn bevoegdheid aan de
Grondwet ontleent. Welke ongeschreven rechtsnormen voor de wetgever
gelden, is moeilijk aan te geven: wie bepaalt de inhoud van het ongeschreven recht? Zolang het toetsingsverbod bestaat, is het aan de wetgever zelf
te bepalen aan welke rechtsbeginselen hij zich gehouden ziet en wat de
inhoud is van deze rechtsbeginselen. Genoemd kunnen worden het
rechtszekerheids- en het evenredigheidsbeginsel. Wanneer de rechter de
wet mag toetsen aan fundamentele rechtsbeginselen, bepaalt de rechter aan

welke rechtsbeginselen de wetgever is gehouden.
Het toetsingsrecht vloeit niet direct voort uit het aannemen van een
normgebondenheid. Het bestaan van een normenhi8rarchie is allereerst van
belang voor de normsteller. Ook in het wetgevingsproces kan een
rechtmatigheidstoetsing worden verricht. Bij de vraag naar invoering van
het toetsingsrecht komt de volgende spanning aan de orde: in de rechtsstaatsgedachte bestaat een spanning tussen enerzijds de zeggenschap van de
volksvertegenwoordiging ook over de verenigbaarheid van de wet met de
Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen en anderzijds de controle door

de rechter.
De vraag of het wenselijk is tot invoering van het toetsingsrecht over
te gaan, laat zich niet geheel herleiden tot de met de gesignaleerde spanning
corresponderende vraag wie, de wetgever of de rechter, het laatste woord
over de verenigbaarheid van de wet met de Grondwet en fundamentele
rechtsbeginselen behoort te hebben. Aan de voorwaarden waaronder de
vraag aldus zou kunnen worden geformuleerd, is niet voldaan. Die

voorwaarden zijn de volgende.
-

De actoren in het wetgevingsproces zijn overtuigd van de gebondenheid
aan het recht.

-

Ze handelen daar ook naar.
Ze zijn zich bewust van elke vraag naar de verenigbaarheid van een
wet met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen.
Ze kunnen alle omstandigheden van de gevallen die onder de werkingssfeer van de wet vallen, overzien.

-
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- Het opkomen van de vraag naar de verenigbaarheid van de wet met
de Grondwet of fundamentele rechtsbeginselen, de interpretatie van
deze en de confrontatie staan niet onder invloed van ontwikkelingen.
De vraag naar wie het laatste woord behoort te hebben, de wetgever of
de rechter, maakt de vraag naar invoering van het toetsingsrecht een pure
bevoegdheidsvraag. Het democratiebeginsel noopt tot een antwoord ten
gunste van de wetgever. In het interpreteren van de Grondwet en het
vaststellen van de eisendie uit fundamentele rechtsbeginselen voortvloeien,
ligt een rechtsvormend element besloten. Dit maakt de rechter niet
ongeschikt de toetsing te verrichten, maar het primaat komt toe aan de
democratisch gelegitimeerde wetgever. Tegelijkertijd zou vanuit dit oogpunt
bezwaar kunnen bestaan tegen invoering van het toetsingsrecht om reden
van het niet vervuld zijn van bovengenoemde voorwaarden. Dit heeft immers
als neveneffect dat de rechter zijn oordeel dat de wet in strijd is met de
Grondwet of een fundamenteel rechtsbeginsel in de plaats kan stellen van
het uitdrukkelijk oordeel van de wetgever die zich in het wetgevingsproces
heeft gebogen over precies dezelfde vraag als die door de rechter wordt
beantwoord. Deze situatie hoeft zich echter niet voor te doen. Als de rechter
zich al zou moeten buigen over precies dezelfde vraag als de wetgever,
is dit afhankelijk van de opstelling van de rechter.
Zoals gezegd laat de vraag naar invoering van het toetsingsrecht zich
echter niet geheel herleiden tot de vraag naar wie het laatste woord behoort
te hebben. Aan de rechtmatigheid van wetgeving wordt in de verschillende
fasen van het wetgevingsproces wel in meer of mindere mate aandacht
besteed, maar deze beoordeling draagt niet altijd een ultiem karakter. In
het wetgevingsproces prevaleren politieke en beleidsmatige overwegingen
soms boven juridische. Dit argument voor invoering van het toetsingsrecht
is niet nieuw. Ruim twintigjaar geleden stelde Boukema de retorische vraag
ofhet zo ongerijmd is te veronderstellendat de politieke intensiteit waarmee
een beleid wordt nagestreefd, invloed uitoefent op de nauwgezetheid
waarmee de grondwettigheid van de regeling wordt bekeken. Wel nieuw
is de nadruk die erop wordt gelegd in de literatuur na 1983. Dit hangt samen
met de toegenomen belangstelling voor (problemen van) wetgeving.
Symptomatisch is dat de commissie-Deetman het vraagstuk aan de orde
heeft gesteld in het kader van de inhoudelijke kwaliteit van wetgeving.
Invoering van het toetsingsrecht is echter niet het middel tegen alle kwalen.
Zo zou wetgeving nog steeds gebreken vertonen op het terrein van de
uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid. Het toetsingsrecht evenwel heeft
slechts betrekking op 66n van de kwaliteitseisen die aan wetgeving worden
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gesteld en dat is rechtmatigheid. En of wetgeving op dit punt gebrekkig
is, moet worden beoordeeld en de vraag is juist of de rechter dit moet
beoordelen. Bovendien verbetert de kwaliteit van een eenmaal tot stand
gekomen wet niet door een rechterlijke toetsing. Wel kan een rechterlijke
toetsing aanleiding geven wetgeving aan te passen.
De wetgever heeft het in eigen hand de behoefte aan het toetsingsrecht
die vanuit bovenstaande optiek ontstaat, te doen luwen. Toch blijft invoering
van het toetsingsrecht geindiceerd, ten eerste omdat het menselijk
niet iedere vraag
voorstellingsvermogen beperkt is. Er bestaat een kans dat
de
Grondwet en
de
inzake
die
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worden
kan
gesteld.
fundamentele rechtsbeginselen
de
onder
die
de
werkingssfeer
alle omstandigheden van
gevallen

onmogelijk
van de wet vallen, te overzien. Dit laatste wreekt zich vooral op het terrein
van de grondrechten.
Ten tweede blijft invoering van het toetsingsrecht geYndiceerd vanwege
mogelijke ontwikkelingen na de totstandkoming van de wet. Niet uitgesloten
is dat pas door feitelijke ontwikkelingen na de totstandkoming van de wet
de vraag naar de verenigbaarheid met een bepaalde grondwetsbepaling of
laat de vraag of
bepaald fundamenteel rechtsbeginsel opkomt. Bovendien
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Een beoordeling in het wetgevingsproces kan de verenigbaarheid met
de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen dus niet afdoende garanderen. Een aanvullende toetsing door de rechter ligt dan in de rede.

Rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet en fundamentele
de beoordeling
rechtsbeginselen laat zich plaatsen in het probleemgebied van
door de rechter van lagere rechtsnormen op verenigbaarheid met hogere
rechtsnormen of, voor wat betreft de Grondwet, meer specifiek van lagere
met hogere
algemeen verbindende voorschriften op verenigbaarheid

algemeen verbindende voorschriften.
Er bestaat een hitrarchie van algemeen verbindende voorschriften. De
Grondwet is ten opzichte van de andere nationale regelingen de hogere
De Grondwet
regeling omdat deze de grondslagen van het staatsbestel regelt.
bevat geen uitdrukkelijke bepaling omtrent de hiararchische relatie tussen
de andere nationale regelingen. De hierarchie vloeit voort uit de opbouw
van het staatsbestel. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden staat,
gelet op artikel 5, tweede lid en artikel 48, in de hierarchie hoger dan de
Grondwet en de andere nationale regelingen. Aangenomen wordt dat ook
het internationale recht van hogere orde is dan het nationale recht. Uit de
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jurisprudentie van het Hof van Justitie komt naar voren dat zowel het
primaire als het secundaire EG-recht in de hierarchie hoger staan dan het
nationale recht.
In de literatuur wordt als algemene regel aangenomen dat de rechter
bevoegd is lagere algemeen verbindende voorschriften te toetsen aan hogere
algemeen verbindende voorschriften, op welke regel uitzonderingen zijn
te maken. Dit sluit goed aan bij het betoog van Kelsen. De gegeven
verklaringen voor de bevoegdheid van de rechter zijn echter niet overtuigend. Aan de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' en aan haar opvolger
lag ook niet een dergelijke veronderstelling ten grondslag. Het ging juist
om een plaatsbepaling van de rechterlijke macht in het staatsbestel. Ook
artikel 94 Gw past niet in het in de literatuur geschetste beeld. In dit artikel
is een tot de een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van
besluiten van volkenrechtelijke organisaties beperkte toetsingsopdracht aan
de rechter gegeven. Indien als regel de toetsingsbevoegdheid zou zijn
aangenomen, had een verbod te toetsen aan niet een ieder verbindende
bepalingen en ongeschreven volkenrecht voor de hand gelegen.
Dit neemt niet weg dat de rechter zich kennelijk wel bevoegd acht lagere
wetgeving te toetsen aande wet, de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen. Voor de toetsing van wetgeving en lagere wetgeving aan een ieder
verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke
organisaties kan sinds 1953 worden gewezen op een grondwettelijke
bepaling, thans artikel 94. De bevoegdheid tot toetsing aan het EG-recht
ontleent de rechter aan het EG-recht zoals uitgelegd door het Hof van
Justitie. Van een volledig stelsel van rechterlijke toetsing van algemeen
verbindende voorschriften is echter geen sprake, ook niet wanneer artikel
120 Gw buiten beschouwing wordt gelaten.
De bevoegdheid de wet te toetsen aan de Grondwet en fundamentele
rechtsbeginselen zou goed aansluiten bij de bevoegdheid lagere wetgeving
te toetsen aan de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen. Het gaat

daarbij namelijk om dezelfde toetsingsmaatstaven. Hierop heeft ook de Hoge
Raad inhet Harmonisatiewet-arrest gewezen. Eenargument voor invoering
levert deze bestaande bevoegdheid echter niet op. Invoering van het toetsingsrecht ontneemtdedemocratisch gelegitimeerde wetgever de mogelijkheid een bindende interpretatie van de Grondwet en fundamentele
rechtsbeginselen te geven.

Het toetsingsrecht sluit ook goed aan bij de reeds bestaande bevoegdheid
wetten aan verdragen te toetsen. Ook hierop heeft de Hoge Raad in het
Harmonisatiewet-arrest gewezen. De aansluiting betreft niet alleen het
toetsingsvoorwerp, maar ook de toetsingsmaatstaven. Veel inde Grondwet
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gewaarborgde klassieke grondrechten hebben equivalenten in het EVRM
of IVBPR. Deze bestaande bevoegdheid kan echter nauwelijks een
zelfstandige rol spelen in de discussie over de wenselijkheid van het
toetsingsrecht. Een uitgezette verkeerde lijn kan beter niet worden
doorgetrokken. En of er sprake is van een verkeerde lijn moet juist worden
beoordeeld.
Daarnaast zou het toetsingsrecht goed aansluiten bij de reeds bestaande
bevoegdheid wetten aan het EG-recht te toetsen. Ook hier betreft die
Te denken valt aan de
aansluiting tevens een aantal toetsingsmaatstaven.
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het
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Buiten de
van de rechter de wet grondwets- en beginselconform te interpreteren. Ook
en de fundamentele
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interpretatie dat de
de
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rechtsbeginselen vaststellen. Bovendien
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of het fundamentele rechtsbeginsel. Tenslotte - en ook hierop heeft de
sluit toetsing van
Hoge Raad in het Harmonisatiewet-arrest gewezen
de wet aan fundamentele rechtsbeginselen aan bij de 'contra legem'-jurisprudentie nu daarin de kracht van de wet ten gunste van het ongeschreven recht
wordt gerelativeerd.
Het beoordelen van lagere rechtsnormen op verenigbaarheid met hogere
rechtsnormen is de rechter dus niet vreemd. Bovendien is hij door zijnreeds
bestaande bevoegdheden al vertrouwd met de verschillende aspecten die
verbonden zijn aan een beoordeling van de wet op verenigbaarheid met
de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen.
-

Gebleken is dat een beoordeling in het wetgevingsproces de verenigbaarheid
van de wet met de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen niet afdoende
kan garanderen, waarin een reden is gelegen voor een aanvullende toetsing
door de rechter. Tevens is gebleken dat deze toetsing goed zou aansluiten
bij reeds bestaande bevoegdheden van de rechter. Daar staat tegenover dat
invoering van het toetsingsrecht niet mag uitmonden in het binnenhalen

van de rechtersstaat.
Het is een misvatting dat invoering van toetsing van de wet aan de
Grondwet noodzakelijkerwijs gepaard gaat met rechterlijk activisme, met
het zelfstandig scheppen van een normatief begrippenapparaat, het sturen
van de ontwikkeling daarvan en het zich laten leiden door de in de
rechtspraak in het leven geroepen dynamiek. Invoering van toetsing van
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de wet aan de Grondwet dwingt niet tot een creatieve invulling van
grondwettelijke termen en begrippen. Waar het op aankomt is de vraag
of de door de wetgever gemaakte keuze zich laat verenigen met de

Grondwet. Kunnen aan de Grondwet geen overtuigende argumenten worden
ontleend voor een ontkennend antwoord, dan zal de rechter moeten
concluderen dat geen strijd aanwezig is.
Bij een toetsing van de wet aan de grondwettelijke bepalingen waarin
grondrechten worden gewaarborgd, hoeft het niet alleen te gaan om het
bepalen van de reikwijdte maar kan ook de vraag aan de orde zijn of de
in de wet vervatte beperking van het grondrecht geoorloofd is. Bij de
beoordeling of de beperking noodzakelijk is in het belang van genoemde
doelcriteria of, bij het ontbreken daarvan, in het algemeen belang of ter
bescherming van rechten en vrijheden van derden, ligt een terughoudende
opstelling in de rede met betrekking tot het vaststellen van de waarde of
het maatschappelijk gewicht dat aan de belangen toekomt welke de regeling
beoogt te beschermen.
Een terughoudende opstelling ligt eveneens voor de hand bij een toetsing
aan normen die eisen stellen aan de belangenafweging als zodanig,
bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het
verbod van willekeur, ofaan normen die het gewicht van bepaalde belangen
tot uitdrukking brengen, bijvoorbeeld het rechtszekerheidsbeginsel.
De reactie op een geconstateerde strijd hangt af van het processuele
kader. In het kader van een actie ex artikel 6:162 BW wegens onrechtmatige
wetgeving valt te denken aan een verklaring voor recht, het toekennen van
schadevergoeding en een toepassingsverbod. Na een incidentele toetsing
kan worden gedacht aan het onverbindend verklaren en het buiten
toepassing
laten van de wet. In een aantal gevallen zal hiermee kunnen worden
volstaan. In andere gevallen zal het geen uitkomst bieden. Bij het opheffen
van een geconstateerde strijd door zelf een oplossing te geven die wel
conform hoger recht is, stuit de rechter op de grenzen van zijn rechtsvormende taak. De jurisprudentie laat de volgende gezichtspunten zien.
De oplossing moet passen binnen het wettelijk stelsel.
- Wanneer er verschillende mogelijkheden zijn om de strijd op te heffen,
kan een keuze daaruit buiten de rechtsvormende taak van de rechter
vallen. Daarbij speelt de aard van de betrokken belangen een rol; te
denken valt aan de aard van de materie, de complexiteit van het
probleem, maar ook aan meer praktische belangen als uitvoerbaarheid.
De oplossing vereist nadere regelgeving.
- De oplossing zou bestaan in het geven van gedetailleerde regels voor
uiteenlopende gevallen.
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Minder hard, in die zin dat de rechter onder omstandigheden toch zou
kunnen overgaan tot het geven van een oplossing, is het volgende
gezichtspunt.
De oplossing vereist regels van overgangsrecht of een procesrechtelijke

uitwerking.
De taak van de rechter bij het opheffen van een geconstateerde strijd wordt
daarnaast beYnvloed door het in voorbereiding zijn van wetgeving op het
betreffende terrein.
Zijn de grenzen van zijn rechtsvormende taak niet bereikt maar is
rechtsvorming bezwaarlijk, dan zou de rechter de wetgever op termijn
kunnen stellen. Wanneer deze wetgeving er maar niet komt, zou de rechter
alsnog zelf tot het opheffen van de strijd kunnen overgaan.
Heft de rechter de strijd op door zelf een oplossing te geven, dan kan
de wetgever altijd nog binnen de grenzen van het recht kiezen voor een
andere oplossing. Voor wat betreft de toetsing zel f kunnen democratisch
gelegitimeerde organen in hun gedaante van grondwetgever de door de
rechter gegeven grondwetsinterpretatie ombuigen. Gezien het karakter van
bepaalde grondwettelijke normen moet deze mogelijkheid als correctie van
het rechterlijk oordeel niet worden overschat. Een correctie van een
rechterlijke toetsing aan fundamentele rechtsbeginselen is moeilijk voorstelbaar.

Er is dus gezocht naar een optimum op het spectrum tussen de wetgever
die zich al te eenzijdig richt op het bereiken van bepaalde beleidsdoelstellingen of laat leiden door partijpolitieke overwegingen en de rechter die zich
zal ontwikkelen als een instantie die maatschappelijke ontwikkelingen stuurt,
bepleit en tegenhoudt. Het betreft twee uitersten die moeten worden
afgewezen. De aandacht is vervolgens uitgegaan naar de rechtsstatelijke
functie van de wet als norm waarop de burger zich kan orienteren, die het
overheidsoptreden voorspelbaar maakt.
Bij invoering van het toetsingsrecht is in twijfel of de rechter, wanneer
het aankomt op een procedure, de wet al dan niet verenigbaar met de
Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen zal achten. Deze onzekerheid
is met een repressieve toetsing gegeven. Als argument tegen invoering
overtuigt het echter niet. De verbindende kracht van de wet moet juist in
twijfel kunnen worden getrokken wanneer de toetsing in het wetgevingsproces de rechtmatigheid niet kan garanderen.
Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid ontstaan er wel problemen
wanneer de rechter een wet in strijd met hoger recht acht terwijl deelnemers
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aan het maatschappelijk verkeer juist hebben vertrouwd op de wet. De
rechter kan echter de onverbindendheid in de tijd beperken. Verder kan
de rechter deze problemen tot het minimum beperken door de regeling niet
verder te treffen dan nodig is.
De rechterlijke organisatie sluit een verscheidenheid in rechtspraak en

dientengevolge onzekerheid niet uit. Eenheid van rechtspraak kan echter
mogelijk worden gemaakt door het instellen van cassatie in het belang der
wet of doordat de ene rechter zich richt naar het oordeel van de andere
rechter.
De rechter kan tot op zekere hoogte de rechtszekerheid dienen door
zo mogelijk abstract te toetsen, en aan te kondigen dat de rechtsontwikkeling
ertoe leidt dat een wet niet langer rechtmatig kan worden geoordeeld. De
wetgever kan daaraan een bijdrage leveren door in dat geval en in het geval
dat de rechter een strijd constateert, tot wetswijziging over te gaan.

Voor wat betreft de toetsingsmaatstaven bestaat er nauwelijks reden een
onderscheid te maken tussen de grondwettelijke bepalingen. Het systeem
pleit daar zelfs tegen. Dit onderscheid wordt immers ook niet gemaakt bij
de toetsing van lagere wetgeving en bij de toetsing van bestaande bepalingen
aan nieuwe of herziene grondwetsbepalingen. Rechterlijke toetsing van
wetgeving aan fundamentele rechtsbeginselen is problematisch. De rechter
ontwikkelt deze beginselen zelf. Niet uitgesloten is dat de rechter verder
gaat dan een toetsing aan het rechtszekerheids-, evenredigheids- of
gelijkheidsbeginsel.

Het vertrouwen in de wetgever, het centraal staan van de wet als rechtsbron
vormde de achtergrond van de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar'.
De basis voor dit vertrouwen was de samenstelling van de Staten-Generaal,
de parlementaire behandeling en het geloof in de algemene norm. Voor
de rechter als een de wetgever controlerend orgaan was geen plaats. De
rechter moest de wet toepassen. De bepaling had dan ook tot doel te
voorkomen dat de rechter zich boven de wetgever zou stellen door wetten
te beoordelen en te veroordelen.
Dit beeld heeft verandering ondergaan. Het accent is verschoven van
volksvertegenwoordiging naar regering. Het parlementaire stelsel heeft zich
ontwikkelt in monistische richting. Het karakter van wetgeving is veranderd.
De rechter heeft een aandeel in de rechtsvorming en zijn plaats in het
staatsbestel is gewijzigd door de toetsing van de wet aan verdragen en het
EG-recht.
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In dit veranderde beeld is het toetsingsrecht niet langer uitgesloten.
Daarmee is echter niet gezegd dat het ook wenselijk is tot invoering ervan
over te gaan. Alles overziende moet de centrale vraag wel bevestigend
worden beantwoord, althans voor wat betreft de wenselijkheid van invoering
van rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet. Een van de
kwaliteitseisen voor wetgeving is rechtmatigheid. Een beoordeling in het
niet afdoende
wetgevingsproces kan de rechtmatigheid van de wet echter
de rechter ligt dan in de rede.
garanderen. Een aanvullende toetsing door
Twee randvoorwaarden moeten hieraan worden gesteld. Ten eerste zal de
rechter aan een weloverwogen toetsing door de wetgever met zo maar
ontkennende
voorbij mogen gaan. Ten tweede zal de rechter voor een
de
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de
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beantwoording van
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aanvoeren.
kunnen
moeten
verkrijgen van
overtuigende argumenten
van
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een
kwestie
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Er zijn geen speciale voorzieningen nodig voor de vormgeving van het
toetsingsrecht. Dit laat zich inpassen in het huidige stelsel. Indien het
toetsingsrecht wordt ingevoerd, betekent dit dat iedere rechter tot een
incidentele toetsing van de wet aan de Grondwet kan overgaan en dat de
burgerlijke rechter tevens tot een toetsing van de wet aan de Grondwet kan
BW wegens onrechtmaovergaan in het kader van een actie ex artike16:162
tige wetgeving. De mogelijkheid van een vernietigingsberoep is slechts
aangestipt. In § 5.6 wordt hieraan meer aandacht besteed.
Er is dus een kader ontwikkeld ter beantwoording van de centrale vraag.
Duidelijk is geworden waar de problematiek moet worden geplaatst en welke

denkstappen achtereenvolgens moeten worden gezet. Door plaatsing van
argumenten in dit kader is duidelijk geworden welke argumenten zien op
de uitersten van een spectrum en kon worden gezocht naar een optimum.
Meer structuur in de discussie is geen overbodige luxe gebleken. Het
onderscheid tussen de Grondwet als norm voor de wetgever en als toetsingsmaatstaf voor de rechter bijvoorbeeld, is in de tot nu toe gepubliceerde
studies niet altijd voldoende in het oog gehouden. Enerzijds heeft dat de
discussie gecompliceerd doordat sommigen in een eventuele invoering van
het toetsingsrecht een aanleiding zien de Grondwet ook buiten artikel 120
Gw te wijzigen. Anderzijds heeft het de discussie vertroebeld doordat
sommigen niet onder ogen zien dat ook in het wetgevingsproces een
rechtmatigheidstoetsing kan worden verricht. Tevens is onvoldoende
onderscheid gemaakt tussen rechtsvorming door de rechter naast de
wetgever, rechterlijke toetsing van wetgeving en de reactie op een
geconstateerde strijd. Ook is uit het oog verloren dat de vormgeving van
329

Hoofdstuk 5

het toetsingsrecht niet los kan worden gezien van de argumenten met
betrekking tot de wenselijkheid.

5.5

Proces en bevoegdheid

'Zou niet zelfs dat eindeloos omstreden vraagstuk van de toetsing van wetten
aan de Grondwet danig kunnen worden gerelativeerd, als we het zouden kunnen
opbrengen te zeggen dat rechters wetten moeten uitleggen en toepassen in
overeenstemming met de Grondwet, en datde wetgever de vrijheid houdtdaarna
zijnerzijds een nieuwe wet vast te stellen zoals hij - de argumenten van de
rechter kennende en zonder af te doen aan de taak die de rechter vervolgens
weer heeft - de betekenis van de Grondwet voor de algemene regeling bij wet
meent te moeten verstaan?'

Deze vraag stelt Hirsch Ballin in zijn bijdrage 'Wisselwerking van Wetgeving
en rechtspraak' aan de bundel 'Waar staat de ZM?'.' De formulering vraagt
om een bevestigend antwoord. Toch noopt het betoog, zoals hierboven is
samengevat, tot een ontkennend antwoord.
Hirsch Ballin acht het denken in processen en netwerken beter dan een
denken in termen van tegengestelde of conflicterende posities en bevoegdheden. Echter, er kan alleen in processen worden gedacht bij de gratie van
het bestaan van bevoegdheden. De wetgever bijvoorbeeld heeft de
bevoegdheid wetten vast te stellen. De rechter heeft vervolgens de
bevoegdheid deze wet te interpreteren. De wetgever heeft de bevoegdheid
de rechtsontwikkeling in de jurisprudentie op basis van de interpretatie van
de wet om te buigen, zonder af te doen aan de taak die de rechter
vervolgens weer heeft. Of, voor wat betreft het voorbeeld dat Hirsch Ballin
aanhaalt: de wetgever heeft de bevoegdheid de bepaling in het Wetboek
van Strafrecht met betrekking tot euthanasie te handhaven. De rechter heeft
de bevoegdheid een beroep op overmacht te beoordelen. De regering heeft
de bevoegdheid in het Besluit, houdende vaststelling van het formulier,
bedoeld in artikel 10, eerste lid van de Wet op de lijkbezorging ten opzichte
van de jurisprudentie extra aandachtspunten op te nemen om toetsbaar te

kunnen vaststellen of het beroep op overmacht terecht is. De rechter heeft
een eigen verantwoordelijkheid ter zake van het al dan niet honoreren van

eendergelijk beroep. De wetgeverheeft de bevoegdheid deze rechtsontwikkeling om te buigen.

1
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Het verschil nu met een rechterlijke toetsing van wetgeving is dat de
wetgever niets kan ondernemen tegen het oordeel van de rechter dat een
wet in strijd is met de Grondwet. Op dit punt is het denken in processen
onmogelijk. Hirsch Ballin wijst erop dat de wetgever de vrijheid zou houden
een nieuwe wet vast te stellen zoals hij de betekenis van de Grondwet voor
de algemene regeling bij wet meent te moeten verstaan. Echter, waar het
gaat om de vraag of een bepaalde regeling in strijd is met de Grondwet
stopt het proces steeds bij het oordeel van de rechter. Wel kan de

wet
grondwetgever tot op zekere hoogte het oordeel van de rechter dat een
Grondwet
de
corrigeren.
in strijd is met

5.6

Rechtstreeks beroep

Voor wat betreft besluiten in de zin van de Awb, inhoudende algemeen
verbindende voorschriften is wetgeving in voorbereiding om een rechtstreeks
beroep procesrechtelijk in goede banen te leiden.2 In de discussie die
hieromtrent wordt gevoerd, blijft de positie van wetgeving in formele zin
onbesproken. Op zich is dit verklaarbaar: wetgeving in formele zin valt
buiten het besluitbegrip van de Awb. Een besluit in de zin van de Awb
is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een
publiekrechtelijke rechtshandeling (artikel 1:3, eerste lid). De wetgevende
macht wordt echter niet aangemerkt als 'bestuursorgaan' (artikel 1: 1, tweede
lid, onder a). Maar het onbesproken blijven berust ook op het misverstand
dat artikel 120 Gw een rechtstreeks beroep tegen wetgeving uitsluit.3 Artikel
120 Gw verbiedt de rechter de wet te beoordelen op verenigbaarheid met
de Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen. Echter, net als besluiten
in de zin van de Awb, inhoudende algemeen verbindende voorschriften
kunnen wetten nu al wel worden getoetst aan verdragen en het EG-recht
in het kader van de berechting van een concreet geval waarvoor de
verbindendheid van de wet van belang is en in het kader van een actie ex
artikel 6: 162 BW wegens onrechtmatige wetgeving. De positie van
wetgeving kan dus niet onbesproken blijven. Deze moet in de discussie
worden betrokken ook los van de vraag of het toetsingsverbod moet worden
opgeheven.

2

3

Aanhangsel Handelingen I 1995/96, nr. 32 (herdruk), p. 66.
Zie bijvoorbeeld R.E. Bakker in zijn commentaar op artikel 8:2 (8.1.1.2), in: J.B.J.M.
tenBerge e.a. (red.), Commentaar op de Algemene wet bestuursrechi en de Wet Openbaarheid

van bestuur, VUGA, 's-Gravenhage (losbladig), p. 20/117.
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Het buiten beschouwing laten van wetgeving in formele zin wreekt zich
in de discussie. Zo is wel aangevoerd dat invoering van een rechtstreeks
beroep tegen besluiten in de zin van de Awb, inhoudende algemeen verbindende voorschriften meer samenhang brengt in het Nederlandse stelsel van
rechtsbescherming: Wordt de positie van wetgeving in formele zin erbij
betrokken, dan kan evengoed het tegendeel worden beweerd. Nu bestaat
er in die zin samenhang dat algemeen verbindende voorschriften, ook die
vastgesteld bij wet in formele zin, kunnen worden getoetst door zowel de
burgerlijke en de strafrechter als door de administratieve rechter in het kader
van de berechting van een concreet geval waarvoor de verbindendheid van
het voorschrift van belang is. Bovendien bestaat ten aanzien van algemeen
verbindende voorschriften, ook ten aanzien van die vastgesteld bij wet in
formele zin, de mogelijkheid van een actie uit onrechtmatige regelgeving.
Deze samenhang wordt doorbroken door invoering van een rechtstreeks
beroep alleen tegen besluiten in de zin van de Awb inhoudende algemeen
verbindende voorschriften.
Deze problematiek vereist een grondig onderzoek, zowel voor wat betreft
de toegevoegde waarde van een rechtstreeks beroep als voor wat betreft
de mogelijke consequenties. Hier wordt volstaan met het plaatsen van enkele
kanttekeningen.

Tijdens de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel voltooiing eerste
fase herziening rechterlijke organisatie5 zag de regering een voordeel
verbonden aan de mogelijkheidvaneen beroep bij de administratieve rechter
tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels. Ze wees op
de nu bestaande mogelijkheid de burgerlijke rechter een oordeel te vragen
over de rechtmatigheid van regels (waaronder zij verstond algemeen
verbindende voorschriften en beleidsregels) in het kader van een actie ex
artikel 6: 162 BW wegens onrechtmatige regelgeving. De administratieve
rechter, zo vervolgde de regering, moet soms een regel op rechtmatigheid
beoordelen als voorvraag bij de toetsing van een op basis van die regel
genomen beschikking. Uit een oogpunt van eenheid van rechtspraak zou
het volgens de regering aantrekkelijk zijn als het oordeel bij een rechtstreekse actie tegen een regel door dezelfde rechter kan worden gegeven als het
oordeel in geval van een exceptief verweer.

4

H.A. van den Berg, Toetsing van bestuurswetgeving door de administratieve rechter, NJB
67(1992), p. 1233.

5

Kamerstukken II 1991/92, 22 495, nr. 3, p. 92-95.
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Deze redenering zou evengoed kunnen worden gevolgd waar het
wetgeving in formele zin betreft. De redenering is echter niet sluitend. Niet
alleende administratieve rechter,6 ookde burgerlijke en strafrechter moeten
soms overgaan tot een incidentele toetsing ofwel een toetsing in het kader
van de berechting van een concreet geval, waarvoor de verbindendheid
van de lagere wet van belang is. De bedoelde eenheid van rechtspraak is
dus niet te realiseren. Het oordeel bij een rechtstreekse actie tegen een APV
bijvoorbeeld zou worden gegeven door de administratieve rechter, terwijl
het oordeel in geval van een exceptief verweer ook het oordeel van de
strafrechter kan zijn.
De regering voorzag echter ook enkele problemen. Ten eerste werd
er een probleem gezien in de formele rechtskracht. Een beschikking is in
rechte onaantastbaar wanneer de beroepstermijn ongebruikt verstrijkt. In
latere procedures zal de rechter in beginsel van de rechtmatigheid van de
beschikking uitgaan. Hetzelfde geldt voor een onherroepelijk geworden
rechterlijke uitspraak over een beschikking. De regering stelde de vraag
of dit ook behoort te gelden voor regels indien daartegen beroep zou worden
opengesteld.
Gezien het door de regering geschetste voordeel van een rechtstreeks
beroep bij de administratieve rechter wekt het bevreemding dat de regering
zich deze vraag stelt. De regering veronderstelde namelijk daarbij de
mogelijkheid van een oordeel in geval van een exceptief verweer. In het
antwoord op de vraag kwam de regering dan ook tot de conclusie dat erin
zou moeten worden voorzien dat de formele rechtskracht van besluiten van
algemene strekking die vatbaar zijn voor herhaalde toepassing, zwakker
is dan van beschikkingen. De volgende argumenten voerde ze aan. Het
zou een aanzuigende werking hebben wanneer aan de belanghebbende bij
een uitvoeringsbesluit zou worden tegengeworpen dat hij heeft verzuimd
gebruik te maken van de mogelijkheid van beroep tegen de onderliggende
regel. Bovendien is niet iedere belanghebbende bij een uitvoeringsbesluit
al tijdens de beroepstermijn met betrekking tot de regel belanghebbende.
Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat een regel rechtmatig is ten tijde van

6

Het argument van de regering veronderstelt dat de aard van het voorschrift bepalend zal
zijn voor de vraag bij welk bestuursrechtelijk college een rechtstreekse actie moet worden
ingesteld. Dit betekent dat niet kan worden volstaan met het vervallen van de uitsluiting
in artikel 8:2 Awb. Dat zou namelijk tot gevolg hebben dat het oordeel bij een rechtstreekse
actie door de rechtbank wordt gegeven terwijl het oordeelin geval van een exceptief verweer
door bijvoorbeeld het College van Beroep voor het bedrijfsleven wordt gegeven.
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de totstandkoming, maar door latere ontwikkelingen onrechtmatig is

geworden:
Verder wees de regering erop dat mogelijk van een beroep bij de
administratieve rechter tegen regels meer gebruik zou worden gemaakt dan
van de nu openstaande rechtsgang bij de burgerlijke rechter en dat niet zeker
is dat de mogelijkheid van een rechtstreeks beroep zou leiden tot minder
zaken doordat minder beroepen tegen uitvoeringsbeschikkingen en minder
onrechtmatige daad-acties zouden worden ingesteld. De regering wilde niet
het risico van extra zaken in de fase van de herziening van de rechterlijke
organisatie nemen, te meer met in een periode waarin de administratieve
rechter toch al wordtgeconfronteerd metde nodige nieuwe ontwikkelingen.
Gezien de verdere behandeling was dit doorslaggevend voor de regering. 8
Tenslotte vreesde de regering dat het bestuur in de uitvoering van zijn
beleid zou worden belemmerd omdat onzekerheid bestaat over de
rechtsgeldigheid van dat beleid gedurende de beroepstermijn en wanneer
beroep is ingesteld maar de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan. De
regering gaf toe dat deze onzekerheid ook nu al bestaat wanneer een
procedure bij de civiele rechter aanhangig is gemaakt. De onzekerheid zou
echter kunnen toenemen wanneer van de beroepsmogelijkheid bij de
administratieve rechter veelvuldiger gebruik zou worden gemaakt. Wat de
regering echter niet onder ogen zag, is dat deze onzekerheid ook nu al
bestaat wanneer in het kader van een procedure over een uitvoeringsbesluit
de onderliggende regel ter discussie wordt gesteld.
De regering stelde voor om bij de voorbereiding van de derde fase van
de herziening van de rechterlijke organisatie de discussie over het
rechtstreeks beroep in het licht van de dan opgedane ervaringen te
hernemen: Enkele kamerleden wilden echter zekerheid hebben over de
invoering van het rechtstreeks beroep. Jurgens en Biesheuvel dienden
daarom een amendement in. Als bijkomend voordeel schetste Jurgens dat

7 Vgl. het antwoord van Scheltema, regeringscommissaris voor

8

9

de algemene regels van
bestuursrecht, in zijn antwoord op de vraag van Wolffensperger ofer een situatie kan ontstaan
waarin de rechter een verweer dat het voorschrift waarop de beschikking is gebaseerd,
onverbindend is, verwerpt omdat de betrokkene niet tegen het voorschrift in beroep is
gekomen. Volgens Scheltema bestaat de mogelijkheid, ook wanneer van het beroepsrecht
geen gebruik is gemaakt, een uitvoeringsbeschikking te bestrijden met het argument dat het
voorschrift onverbindend is. Anders zouden er leemtes in de beroepsmogelijkheden ontstaan.
Handelingen II 1992/93, p. 5770.
Kamerstukken Il 1992/93, 22 495, nr. 6, p. 35, nr. 10, p. 22-23, Handelingen II 1992/93,
p. 5516, Handelingen Il 1992/93, UCV 32, p. 18.

Kamerstukken II 1992/93, 22 495, nr. 6, p. 35, nr. 10. p. 22-23.
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het dan niet noodzakelijk is om weer een nieuw wetsvoorstel in te dienen. 10
Jurgens verwachtte dat het wel mee zou vallen met de aanzuigende werking
van een rechtstreeks beroep. Om toch rekening te houden met de zorg van
de regering op dit punt werd in het amendement een overgangstermijn van
vijfjaar ingebouwd voordat de uitsluiting van het beroep tegen algemeen
verbindende voorschriften en beleidsregels in artikel 8:2 Awb zou komen
te vervallen. De opstellers waren kennelijk van mening dat er in die vijf
jaar duidelijkheid zou kunnen worden verkregen omtrent de aanzuigende
werking:1 Als motivering voor het amendement werd in de toelichting
slechts gegeven dat het verschillend behandelen van beschikkingen enerzijds,
en algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels anderzijds geen
rekening houdt met het feit dat de burgerlijke rechter een vordering ingesteld
tegen algemeen verbindende voorschriften wel toelaat en met de opvattingen
die in de rechtsbeoefening ter zake zijn gegroeid. 12
Ook deze redenering zou evengoed kunnen worden gevolgd waar het
wetgeving in formele zin betreft. De redenering zelf is nogal kort door de
bocht: omdat thans de mogelijkheid van een actie ex artikel 6: 162 BW
wegens onrechtmatige regelgeving mogelijk is, moeten algemeen verbindende voorschriften niet uitgesloten worden waar het een rechtstreeks beroep
op de administratieve rechter betreft. Grondige beschouwingen, bijvoorbeeld
over de toegevoegde waarde en de consequenties van een rechtstreeks
beroep, zijn achterwege gebleven. De eerste kritische geluidenhebben zich
inmiddels laten horen. Zo wordt gepleit voor bestuurskundig onderzoek
naar de verwachten aantallen beroepen, belasting van de rechtspraak en
13
vertraging van de besluitvormingsprocedures.
Naar aanleiding van deze geluiden heeft Jurgens vragen aan de Minister
van Justitie gesteld. Daarin suggereerde hij dat de vijfjaar waren ingebouwd
onder meer om te kunnen onderzoeken of het invoeren van beroep tegen
algemeen verbindende voorschriften ongewenste neveneffecten heeft. Hij
stelde de vraag of de minister inmiddels is nagegaan of het nog steeds
wenselijk is dat dit beroep als gevolg van artikel IVA vanaf 1 januari 1999
mogelijk wordt. Kennelijk is Jurgens inmiddels niet meer zo zeker van de
zaak. De minister antwoordde terecht dat de overgangstermijn niet bedoeld
was voor het verrichten van dergelijk onderzoek en dat de wetgever heeft
beslist dat met ingang van 1 januari 1999 beroep zal openstaan. Wel wordt

10 Handelingen iI 1992/93, UCV 32, p. 5, 26.
11 Handelingen Il 1992/93, UCV 32, p. 5, 26.
12 Kamerstukken II 1992/93, 22 495, nr. 19.
13
F. de Zeeuw, S. Zijlstra, Wetgever handelt overhaast, Binnenlands Bestuur 17(1996), p.
27.
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bekeken op welke wijze het beroep procesrechtelijk in goede banen kan
worden geleid.14
Jurgens meen(le dat het antwoord inconsistent was en vroeg de minister
alsnog te verklaren
'hoe de regering denkt te handelen wanneer, bij het voorbereiden van
aanvullende wetgeving om het beroep tegen algemeen verbindende voorschriften
en beleidsregels "proces-rechtelijk" in goede banen te leiden, zou blijken dat
dit op problemen stuit wegens "mogelijk ongewenste neveneffecten" daarvan,
naar welke effecten de regering
onderzoek wil doen verrichten?'

immers - naar zij meededeelt - geen

Bovendien maakte Jurgens uit het antwoord van de minister op dat zij beter
meent te weten wat de bedoeling was van het amendement dan hij als eerste
indiener zelf meent te weten. 15
In haar antwoord wees de minister nogmaals op het in artikel IVA
uitgesproken oordeel van de wetgever en op de parlementaire geschiedenis
waaruit volgens haar blijkt dat het moratorium van vijfjaar in ieder geval
primair hierop berust dat de bestuursrechter de eerste jaren na inwerkingtreding van de Awb niet te zwaar moet worden belast. Ze vervolgde:
'Dat de indieners van het amendement zich tevens hebben laten leiden door
de gedachte dat deze termijn mede kan worden gebruikt om nog eens na te gaan
of invoering van deze voorziening leidt tot ongewenste neveneffecten, is een
element dat eerst thans in zijn volle omvang naar voren komt in de gestelde
16
kamervragen van 66n van de indieners van het amendement'.

Ze zag hierin mede aanleiding om over het onderwerp een notitie uit te
brengen voordat de voorbereiding van de wetgeving wordt voltooid. Niet
geheel duidelijk is of een debat over de wenselijkheid van een rechtstreeks

14

Aanhangsel Handelingen I 1995/96, nr. 32 (herdruk), p. 65-66. Aan het 'in goede banen
leiden' heeft ook de Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid aandacht besteed.
Meer concreet is H.G. Lubberdink in zijn preadvies in verband met het rechtstreeks beroep
tegen algemeen verbindende voorschriften ingegaan op het belanghebbende-begrip, de
beroepstermijn, de absolute en relatieve competentie, de bezwaarschriftprocedure, de
behandeling van het beroep (enkelvoudig of meervoudig) en het al dan niet noodzakelijk
zijn van bijzondere voorziening in verband met de toetsing en de gevolgen van de rechterlijke

uitspraak. Beroep tegen algemeen verbindende voorschriften, Enkele opmerkingen over de
vortngeving vanhet rechistreeks beroep bij de administratieve rechter,Preadvies\Iereniging
15

16
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beroep voor de regering nog steeds een gepasseerd station is. Wel ligt het
in de rede dat, mocht daartoe aanleiding bestaan, een initiatief om terug
te komen op de gemaakte keuze door het wijzigen van artikel IVA vanuit
de kamer komt. In de literatuur is over de wenselijkheid van het rechtstreeks
beroep tegen algemeen verbindende voorschriften wel een principieel debat
gevoerd. Hier wordt volstaan met het plaatsen van kanttekeningen bij de
preadviezen van Van Buuren en Polak en de dissertaties van Van Male en
Bok.
Van Buuren acht het wegens het ontbreken van in het wetsbegrip
ingebouwde waarborgen in beginsel gewenst dat er een volwaardige
mogelijkheid bestaat voor rechtsbescherming tegen onrechtmatig geachte
wetgeving. Deze rechtsbescherming dient volgens hem zoveel mogelijk
gelijkwaardig te zijn aan rechtsbescherming tegen beschikkingen. Dan rijst
de vraag of niet ook rechtstreeks beroep op de administratieve rechter tegen
17
besluiten van wetgevende aard mogelijk moet worden gemaakt.
Voor een bevestigend antwoord voert Van Buuren het volgende argument
van rechtssystematische aard aan. Een belanghebbende die een algemeen
verbindend voorschrift rechtstreeks wil laten toetsen, dient zich nu te wenden
tot de burgerlijke rechter. De administratieve rechter blijft echter bevoegd,
wanneer hij geroepen wordt een toepassing of uitvoering van dat voorschrift
te toetsen, ook de rechtmatigheid van die algemene regel te beoordelen.
De administratieve rechter kan niet aan het oordeel van de burgerlijke
rechter gebonden worden geacht. De kans op onderling tegenstrijdige
uitspraken over de verbindende kracht is dus groot. Een goed mechanisme
om een dergelijke onverenigbaarheid op te lossen ontbreekt. 18 Dit
argument, dat evengoed ten aanzien van wetgeving in formele zin
aangevoerd zou kunnen worden, heeft de regering tot het hare gemaakt.
Dat het niet overtuigt, mag hierboven zijn gebleken.
Verder wijst Van Buuren vanuit de rechtsbeschermingsoptiek op de
relatief lagere kosten van administratiefrechtelijke procedures.19 Ook wijst
hij op de relatief hoge mate van zekerheid die wordt bereikt in een systeem
dat een beroepsmogelijkheid tegen algemeen verbindende voorschriften
kent. Het beroep zou slechts gedurende een beperkte termijn mogelijk
moeten zijn. Na het verstrijken van de termijn zou nog wel bij wijze van
exceptie een beroep op de onverbindendheid kunnen worden gedaan, maar
een rechtstreeks beroep kan niet meer worden ingesteld. Worden de
17

P.J. J. van

Buuren, Onrechtmatige wergeving, Preadvies Nederlandse Juristen-Vereniging,

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1987, p. 14-15.
18 P.J.J. van Buuren, a.w. (noot 17), p. 92-94.
19 P.J.J. van Buuren, a.w. (noot 17), p. 94.
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ingestelde beroepen verworpen, dan is de kans dat dezel fde administratieve
rechter later een wettelijk voorschrift alsnog onverbindend zal achten, uiterst
gering.20 Ook deze stelling zou geponeerd kunnen worden waar het
wetgeving in formele zin betreft. De stelling kan echter niet in zijn
algemeenheid worden onderschreven, maar geldt slechts voor zover de
rechter vragen naar rechtmatigheid onder ogen heeft gezien. Na het
verstrijken van de termijn kunnen nieuwe vragen rijzen en de omstandigheden van de gevallen die onder de werkingssfeer vallen kunnen verschillen
van die aan de orde gekomen in het kader van het rechtstreeks beroep.
Bovendien laat de vraag naar de rechtmatigheid zich niet voor eens en voor
altijd beantwoorden. Opvallend is dat Van Buuren vervolgens stelt dat ook
de kans gering is dat een andere rechter (bijvoorbeeld de strafrechter) het
betreffende voorschrift onverbindend zal achten.21 Hij had zich dan toch
moeten realiseren dat het door hem aangevoerde argument van rechtssystematische aard niet opgaat. Dat hij de kans op onderling tegenstrijdige
uitspraken van de administratieve en strafrechter nu ineens gering acht,
is moeilijk te bevatten. De strafrechter kan toch ook niet aan het oordeel
van de administratieve rechter gebonden worden geacht? Overigens speelt

het argument pas wanneer van de beroepsmogelijkheid gebruik wordt
gemaakt. Ten aanzien van het bezwaar van de aanzuigende werking spreekt
Van Buuren echter de verwachting uit dat de meeste belanghebbenden zich
pas gaan bekommeren om het bestaan van voor hen van belang zijnde
voorschriften, indien die op hen worden toegepast.22 Waar de regering
de onzekerheid omtrent de rechtsgeldigheid gedurende de beroepstermijn
of tot het moment van de uitspraak van de rechter heeft benadrukt (welke
onzekerheid inherent is zowel aan de incidentele toetsing, de toetsing in
het kader van een actie ex artikel 6:162 BW, als aan het rechtstreeks
beroep), benadrukt Van Buuren de zekerheid nadat de rechter de ingestelde
beroepen heeft verworpen. Deze 'zekerheid' verschilt echter niet van die
verkregen na verworpen excepties van onverbindendheid of na niet geslaagde
acties ex artikel 6:162 BW.23 Wellicht zou aan de rechtszekerheid wel
het volgende argument voor een rechtstreeks beroep kunnen worden
ontleend: wanneer de rechter het algemeen verbindend voorschrift

20 P.J.J. van Buuren, a.w. (noot 17), p. 94.
21 P.J.J. van Buuren, a.w. (noot 17), p. 94.
22 P.J.J. van Buuren, a.w. (noot 17), p. 95.
23 Datdeburgerlijke rechterslechtsdeonmiskenbareonverbindendheidbeoordeelt, zoals P.J.J.
van Buuren, a.w. (noot 17), p. 95 heeft gesteld, is nietjuist. De onmiskenbare onverbindendheid is een voorwaarde voor een ingrijpende voorziening in kort geding.
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onrechtmatig oordeelt en vernietigt, leent het voorschrift zich niet meer
voor toepassing.
Polak voert aan dat het onderscheid tussen beschikking en wetgeving
in materiele zin vaak niet scherp is te trekken en dat de overheid vaak
willekeurig gebruik maakt van het instrument van de beschikking of van
de algemene regel. Dit leidt ertoe dat een onderscheid in de vorm van
rechtsbescherming ongerechtvaardigd is.24 De ontwikkelingen van ons
systeem van rechtsbescherming maakt volgens Polak het handhaven van
de bestaande competentieverdeling hachelijk. De rechtsbescherming tegen
algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels is rechtsbescherming
tegen de overheid. In ons systeem, zo stelt Polak, hoort deze in beginsel
bij administratieve rechters thuis.25 Dit kan ook ten aanzien van wetgeving
in formele zin worden aangevoerd. Daarbij gaat het immers ook om
rechtsbescherming tegen de overheid. Verder ziet hij in de mogelijkheid
van een rechtstreeks beroep bij administratieve rechters een oplossing voor
de ingewikkelde ontvankelijkheidsproblematiek. Ook meent hij dat de
ontwikkeling van criteria waaraan regelingen worden getoetst beter in de

handen van de administratieve rechters kan worden gelegd. Tenslotte wijst
hij erop dat de rechtsgevolgen van een schorsing of vernietiging inzichtelij26
ker zijn dan de rechtsgevolgen van uitspraken van de burgerlijke rechter.
Van Male betoogt uitvoerig dat de bestaande toetsingsmogelijkheden
ontoereikend en inefficiibntzijn. De exceptievanonwettigheid heeftvolgens
hem als belangrijkste nadelen dat geen recht op een uitspraak bestaat en
dat de rechtsgevolgen van het oordeel beperkt blijven tot de te beslissen
hoofdzaak, wat onnodige herhaling van de toetsing uitlokt. Dit zou ook
kunnen worden aangevoerd waar het wetgeving in formele zin betreft. Wel
moet deze toetsingsmogelijkheid ook volgens Van Male blijven bestaan
naast een direct beroep tegen besluiten tot vaststelling van bestuurswetgeving. De gebondenheid van het bestuur aan het recht en de gelijke
behandeling van gelijke gevallen verhinderen volgens hem aan het
verstrijken van de beroepstermijn dezelfde gevolgen te verbinden als bij
beschikkingen. De praktische argumenten die hij aanvoert, zijn door de
regering overgenomen: niet iedere belanghebbende bij een uitvoeringsbesluit
is ten tijde van de beroepstermijn belanghebbende bij een beroep tegen de
regeling en de dynamiek van de rechtsorde kan de rechtmatigheid van

24
25
26

J.E.M. Polak, Onrechtmatige wetgeving, Preadvies Nederlandse Juristen-Vereniging, W.E.J.
Tjeenk Willink, Zwolle 1987, p. 187
J.E.M. Polak, a.w. (noot 24), p. 188.
J.E.M. Polak, a.w. (noot 24), p. 189-190.
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bestuurswetgeving beinvloeden.27 De bestaande mogelijkheid om uit
onrechtmatige daad tegen bestuurswetgeving te ageren kan volgens Van
Male vanwege de eigen aard van het burgerlijk (proces)recht niet blijvend
functioneren als een substituut-beroep.28 Ook dit zou evengoed kunnen
worden aangevoerd waar het wetgeving in formele zin betreft.
Bok tenslotte wijst net als Van Buuren ten eerste op het in de huidige
situatie mogelijk uiteenlopen van oordelen omtrent de rechtmatigheid van
een regeling. Door de besluitvorming in 6tn hand te brengen wordt de
rechtseenheid gediend. Bok realiseert zich dat dit argument relatief is. Indien
het gaat om strafbepalingen, zo meent hij, zou men kunnen stellen dat het
aanbeveling verdient het vernietigingsberoep bij de strafrechter onder te
brengen.29 Een dergelijk beroep sluit echter niet aan bij de functie van
de strafrechter. Bovendien is niet uitgesloten dat ter zake van een en
dezelfde regeling zowel de administratieve rechter als de strafrechter een
incidentele toetsing kunnen verrichten. Ten tweede meent hij net als Polak
dat de administratieve rechter gezien zijn gespecialiseerde deskundigheid
de meest in aanmerking komende rechter is. Ten derde voert hij aan dat
de procedure voor de administratieve rechter over het algemeen eenvoudiger
30
en toegankelijker is dan de procedure voor de burgerlijke rechter.

Niet alle argumenten waarmee een beroep bij de administratieve rechter
tegen algemeen verbindende voorschriften is bepleit, zijn draagkrachtig
of maken duidelijk waarin de toegevoegde waarde zit. Dit geldt voor het
argument ontleend aan de eenheid van rechtspraak, het argument dat de
burgerlijke rechter een vordering ingesteld tegen algemeen verbindende
voorschriften wel toestaat en het rechtszekerheidsargument.
Het argument dat het soms een kwestie van regeltechniek is of de burger
in zijn belangen wordt getroffen door een beschikking, een beleidsregel
of een algemeen verbindend voorschrift waardoor een onderscheid in de
vorm van rechtsbescherming ongerechtvaardigd is, kan niet worden
doorgetrokken naar wetgeving in formele zin. Echter, veel van de

17

R.M. van Male, Rechter en bestuurswetgeving, Beroep tegen door bestuursorganen
vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en toetsing daarvan aan ongeschreven recht

in rechtsvergelijkend perspectief, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1988, p. 308.
28 R.M. van Male, a.w. (noot 27), p. 308.
19

A.1. Bok, Rechterlijk toetsing van regelgeving, Een onderzoek naar de beoordeling door
de rechter van de verenigbaarheid van algemene regelingen,net overige regels van het recht,

in het kader van een exceptie van onverbindendheid, een actie ex artikel 1401 BW wegens
onrechtmatige wetgeving en een vernietigingsberoep bij de administratieve rechter, Kluwer,
Deventer 1991, p. 206-207.

30 A.J. Bok, a.w. (noot 29), p. 207.
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aangevoerde argumenten voor een rechtstreeks beroep gaan ook op voor
wetgeving in formelezin, bijvoorbeeld hetargument datrechtsbescherming
tegen de overheid bij de administratieve rechter thuishoort en het argument
dat de bestaande toetsingsmogelijkheden ontoereikend zijn in welk kader
ook kan worden gewezen op het argument met betrekking tot de meer
de administratoegankelijke procedure (ook voor wat betreft de kosten) voor
tieve rechter. Het ligt dan ook voor de hand dat ook de consequenties van
een rechtstreeks beroep tegen wetgeving in formele zin worden doordacht.

5.7

Consequenties voor de grondwetgever

De wetgever denkt alles te kunnen overzien en voorzien. Maar daarin is
nu net het probleem gelegen. Een toetsing in het wetgevingsproces kan
de rechtmatigheid van de wet niet garanderen. Een aanvullende beoordeling
van de wet op grondwettigheid is dan noodzakelijk. Invoering van toetsing
aan fundamentele rechtsbeginselen verdient geen aanbeveling. De rechter
zou daarmee veel vrijheid hebben om allerlei normen te ontwikkelen zonder
dat democratisch gelegitimeerde organen enig tegenwicht kunnen bieden.
erToetsing van de wet aan bepaalde rechtsbeginselen, zoals het rechtszek
aakt
heidsbeginsel enhetevenredigheidsbeginsel, kanmogelijk wordengem
door deze beginselen in de Grondwet tot uitdrukking te brengen.
Dit betekent dat artikel 120 Gw moet worden gewijzigd. Het verbod
te treden in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten dient te
vervallen. Verder moet tot uitdrukking worden gebracht dat de rechter de
wet niet mag toetsen aan fundamentele rechtsbeginselen. Te denken valt
aan de volgende formulering: 'De rechter treedt niet in de beoordeling van
het algemeen rechtskarakter van de wet'. Dit verbod mag evenals nu het
geval is, worden opgenomen inhoofdstuk 6. Het verbod zonder verwijzing
naar de rechter op te nemen in hoofdstuk 5 'Wetgeving en bestuur' ligt
minder voor de hand nu het evident is dat bestuursorganen een dergelijke
toetsing niet mogen verrichten (zie hierover § 5.10).
Bij invoering van het toetsingsrecht bestaat er tot op zekere hoogte een
correctiemogelijkheid voor de democratisch gelegitimeerde organen. De
grondwetgever kan de door de rechter gegeven grondwetsinterpretatie
ombuigen.

De verwachting is echter niet dat op korte termijn tot invoering van
het toetsingsrecht zal worden overgegaan. Steeds blijken bezwaren daartegen
te bestaan bij diegenen die daarover in de politiek moeten oordelen, althans
wanneer namens de politieke partij wordt gesproken.
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5.8

Consequenties voor de rechter

Zolang het toetsingsrecht niet is ingevoerd, zou de rechter van een naar
zijn oordeel met de Grondwet of fundamentele rechtsbeginselen strijdige
wet melding kunnen maken in zijn jaarverslag.31 De rechter kan voorwaarden scheppen voor het realiseren van het toetsingsrecht door zich niet al
te activistisch op te stellen. Bij invoering van het toetsingsrecht mag de
rechter niet zomaar voorbij gaan een weloverwogen toetsing in het
wetgevingsproces. Bovendien zal de rechter voor een ontkennende
beantwoording van de vraag of de wet zich laat verenigen met de Grondwet
overtuigende argumenten moeten kunnen aanvoeren. Bij het opheffen van
een geconstateerde strijd door zelf een oplossing te geven die wel conform
hoger recht is, stuit de rechter op de grenzen van zijn rechtsvormende taak.
Is rechtsvorming niet onmogelijk, maar wel bezwaarlijk, dan zou de rechter
de wetgever op termijnkunnen stellen. Vanuit de optiek vande rechtszekerheid spelen de volgende technieken een rol.
-

De

abstracte toetsing.

- Wanneer de rechtsontwikkeling ertoe leidt dat een wet niet langer
rechtmatig kan worden geoordeeld, kan de rechter dit eerst aankondigen
in zijn jurisprudentie.
- De techniek van de onverbindendheid voor zover strijd aanwezig is.

- Het beperken van de onverbindendheid in de tijd.

5.9

Consequenties voor de wetgever

De wetgever kan gedeeltelijk de behoefte aan het toetsingsrecht wegnemen
door een stabiele zelfcontrole. Ook de Tweede Kamer moet als medewetgever oog hebben voor de rechtmatigheid en een toetsing niet zien als
een doublure. Het verdient aanbeveling bij de evaluatie speciaal te letten
op de rechtmatigheid van de wet. Invoering van het toetsingsrecht betekent
niet dat kan worden afgezien van een toetsing in het wetgevingsproces.
Indien de rechter aankondigt dat de rechtsontwikkeling een strijd doet
ontstaan ofwanneer de rechter een strijd constateert, eist de rechtszekerheid
dat de wetgever tot intrekking of wetswijziging overgaat. Daarbij kan hij
trachten zijn doelstellingen op een andere wijze te realiseren die binnen

31

V g l.J.M. Polak, Interventie Nederlandse Juristen-Vereniging, in: Verslag van de op 12
juni 1992 le Maastricht gehouden algemene vergadering over: Toetsing, W.E.1. T jeenk

Willink, Zwolle 1992, p. 14.
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de door de rechter uitgezette grenzen blijft. Tevens kan hij binnen die
grenzen kiezen voor een andere oplossing dan waarvoor de rechter heeft
gekozen bij het opheffen van een geconstateerde strijd.

5.10

Consequenties voor het bestuur

Onder de bepaling 'De wetten zijn onschendbaar' bestond er geen twijfel:
ook bestuursorganen mochten wetten niet beoordelen. In de Proeve van
een nieuwe grondwet veranderde de formulering en werd invoering van
rechterlijke toetsing van de toepassing van de wet aan de klassieke
grondrechten voorgesteld. Het betreffende artikel 78 (zie § 3.3.1) was
opgenomen in hoofdstuk 6 dat handelde over rechtspraak. In het voorstel
van de Staatscommissie stond het algemene toetsingsverbod in artikel 90
in hoofdstuk VII, getiteld 'Rechtsbedeling', maar de bepaling met betrekking
tot het beperkte toetsingsrecht stond aan het slot van hoofdstuk 1, getiteld
'Klassieke grondrechten' (zie § 3.3.3-4). Volgens de Hoge Raad bracht
dit voorstel, anders dan de Proeve, mee dat niet alleen de rechter maar
elk overheidsorgaan de wet aan de klassieke grondrechten mag en moet
toetsen.32 Ten aanzien van artikel 94 Gw wordt door sommige auteurs
wel dezelfde redenering gevolgd (zie § 4.6.5).
Buijs achtte het niet meer dan logisch dat het toekennen van het
toetsingsrecht aan de rechter gepaard gaat met het toekennen van dit recht
aan de administratie.33 Beelaerts van Blokland daarentegen meende dat
deze zaken van elkaar kunnen worden gescheiden en stelde dat het vaststaat
dat de administratie nimmer de grondwettigheid der wet tot een voorwerp
van haar onderzoekingen heeft te maken. Ten aanzien van andere
ambtenaren dan de rechter stelde hij:
'De bewering, dat ieder regeeringsbeambte bevoegd zou wezen slechts die
maatregelen toe te passen, welke hij overeenkomstig de Grondwet achtte, en
het recht zou hebben ongehoorzaam te zijn, zoo dikwijls naar zijne meening
eene ongrondwettigheid plaats had, schijnt weinig wederlegging te vereischen.
Inhet besefvandegrenzenloze stoornis en verwarring, welkedergelijkepraktijk

32

33

H.Th.J.F. van Maarseveen (red.), Adviezen vanpolitieke en maatschappelijke organen over
vernieuwing van grondwet en kieswet (augustus 1969 - januari 1970, Staatsuitgeverij:sGravenhage 1970, Documentatiereeks Naar een nieuwe grondwet?, deel 4, p. 65.
J.T. Buijs, De Grondwet, toelichting en kn'tiek, Eerste deel, P. Gouda Quint, Arnhem 1883,
p. 637.
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in de huishouding van den Staat zou aanrichten, wordt zij door verreweg de
meeste schrijvers zonder aarzeling verworpen (...)'.34

Ook in meer recente literatuur lopen de meningen uiteen. Burkens en

Kortmann leggen een direct verband tussen toetsing door de rechter en
toetsing door de administratie.35 In zijn proefschrift stelde Prakke de vraag
waarom het logisch is dat wanneer men toetsing aanvaardt, deze ook aan
de administratie toekomt.36 Misschien menen de betrokken auteurs dat
van het bestuur niet kan worden verwacht dat het een wet toepast, terwijl
die wet vervolgens door de rechter wegens strijd met de Grondwet onverbindend kan worden geacht. Echter, gezien het legaliteitsbeginsel mag juist
wel worden verwacht dat het bestuursorgaan de wet toepast. Bovendien
helpt een eigen toetsingsrecht het bestuur op dit punt niet: het oordeel kan
verschillen van dat van de rechter. Invoering van het toetsingsrecht heeft
dus niet als logische consequentie dat ook bestuursorganen de wet aan de
Grondwet moeten kunnen toetsen.

34

G.J.Th. Beelaerts van Blokland, De onschendbaarheid der wet, S.C. van Doesburgh, Leiden

35

M.C.B. Burkens, Advies over concept-nota, NJCM-Bulletin 17(1992), p. 263-264, 266-267,
C.A.J.M. Kortmann, Advies over concept-nota, NJCM-BuUetin 17(1992), p. 307.

1868, p. 41,88.

36

L. Prakke, Toetsing in het publiekrecht, Judicial Review of Public Acts, Van Gorcum &

comp. -Dr. H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, Assen 1972, p. 81 noot 22.
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Keeping an eye on legislation

Judicial review of acts of parliament for their conformity with the Constitution and
fundamental principles of law
In 1848, a provision was included in the Constitution of the Netherlands to the effect
that 'The laws are inviolable'. The desirability of this prohibition on judicial review
of acts of parliament has been a subject of discussion ever since. Particular attention
was paid to the question following the proposal to introduce judicial review of the
application of acts of parliament in relation to the classic fundamental rights, in the 1966
'Proeve van een nieuwe grondwet' (Draft of a New Constitution). The majority of the
Cals/Donner Committee (Advisory Committee on the Constitution and the Elections
Act) was in favour of this limited form ofjudicial review. However, the prohibition
on judicial review was maintained - although in a slightly different formulation in the 1983 Constitution. Article 120 Constitution provides that the courts shall not
adjudicate on the constitutionality of acts of parliament.
As a result of this new formulation, the question arose whether the courts were
entitled to review acts of parliament for conformity with fundamental principles of law.
The Supreme Court gave a negative answer in the so-called Harmonization Act case.
The Supreme Court did see arguments in favour of such review, but it did not deem
it permissible to view its own competence as being less restricted that the drafters of
the 1983 Constitution had intended.
This case led to a debate as to the desirability of introducing judicial review of acts
of parliament for conformity with fundamental principles of law. At the same time, it
gave a new impulse to the discussion as to thedesirability ofconstitutionaljudicial review
of acts of parliament.

The Harmonization Act case provides the starting point for research into the question
whether or not it is desirable to introduce a system ofjudicial review of legislation for
conformity with the Constitution and fundamental principles of law, and if so what form
would be chosen for such review.
Research as to the desirability of changes in positive law presumes knowledge of that
law. Prior to formulating the relevant question, therefore, this study undertakes an
investigation into the exact meaning of Article 120 Constitution. The meaning of the
provision 'the laws are inviolable' is also examined. The study goes on to investigate
whether judicial review was permissible in the period prior to 1848.
In chapter 2, which is devoted to these research questions, the conclusion is reached
that Article 120 Constitution prohibits a court from ruling on the conformity of an act
of parliament with the Constitution and fundamental principles of law, both as to its
substance and as to legislative procedure. It has no significance for the relationship
between acts antedating new or revised constitutional provisions. Neither does it form
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non-binding opinions as to whether an act of parliament
the
Constitution
and fundamental principles of law.
is compatible with
Article 120 Constitution bears consequences for the judicial review of statutory
instruments, and for the application of the doctrine that, under certain circumstances,
rigid application of an act of parliament may infringe fundamental principles of law to
such an extent that in that case the act should not be applied. In cases ofjudicial review
an absolute obstacle against

a strict basis in an act of parliament, adjudicating the
statutory instrument amounts to passing a judgment on the act of parliament on which
it is based. The courts are prohibited by Article 120 Constitution from doing this as
far as the Constitution and fundamental principles of law are concerned. The so-called
'Contra legem' case law is compatible with Article 120 Constitution, unless the objections
against the application of the act are objections against the act itself.
On the other hand, the Supreme Court will probably not find that Article 120
Constitution constitutes any obstacle against judicial review of bills which have not yet
been passed, or against review of the absence of legislation.
The courts may examine whether a rule which, judging by its manner of promulgation, appears to be an act of parliament, actually is an act of parliament. However, the
Supreme Court has ruled that the courts must consider an apparent act to be an act of
parliament if Parliament deems it to have been adopted and approved. Moreover, the
provision does not prevent the courts from interpreting the act of parliament consistent
with the Constitution and fundamental principles of law.

of statutory instruments with

In order to give a balanced answer to the central question, it is important to give proper
consideration to the arguments for and against constitutional review which have been
advanced in the past. In chapter 3, an examination is made ofthe arguments which played
a role in the literature between 1848 and 1983, and those which were relevant around
the time Of the (preparations for the) general constitutional reform of 1983.
In the literature, the focus of interest has been on the court which examines an act
of parliament as to its unconstitutionality, and fails to apply such an act if it is found
to be unconstitutional. Most authors have adopted a negative stance on this point. The
emphasis has been placed on the importance of legal certainty, political neutrality of
courts, and the principle of democracy.
In the 'Proeve van een nieuwe grondwet', the reason given for the limited possibility
of judicial review was that it seemed inappropriate to deprive individuals of the right
to appeal to the courts on this point in relation to constitutional provisions, given that
individuals do have that right in relation to treaty provisions. For the majority of the
Cals/Donner Committee, the decisive element was that, due to the general nature of
legislation, there is a danger in a concrete case justice is not (sufficiently) done to
individual liberty. The subsequent cabinets in fact rejected judicial review of acts of
parliament for their constitutionality. Once again, attention focused on the importance

of legal certainty, political neutrality, and the principle of democracy.
The arguments presented in favour of or againstjudicial review are sometimes mutually
exclusive. In answering the central question, it appears that not all arguments can stand

(chapter 4).
The problem is dealt with in the framework of the doctrine of the rule of law or
'Rechtsstaat'. In the first part of the discussion, attention is paid to the fact that the
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legislature is bound, in particular by the Constitution and fundamental principles of law,
and to the link between this fact and judicial review of constitutionality. The legislature
is bound by the Constitution because it provides for the very foundations of the state
and political system, and also because the legislature derives its competence from the
Constitution. As far as unwritten legal norms are concerned, the prohibition on judicial
review implies that it is up to the legislature itself to determine the legal principles by
which it is bound and the content of these principles. If the courts are allowed to review
acts of parliament for their compatibility with these fundamental principles of law, then
it is up to the courts to determine the relevance and scope of these principles. The
existence of judicial review does not follow directly from the adoption of the hierarchy
of norms. It is also possible to carry out a scrutiny of (proposed) acts for conformity
with higher norms as part of the legislative progress.
- should have the final word
The question as to who - the legislature or the courts
on the compatibility of an act of parliament with the Constitution and fundamental
principles of law is answered in favour of the legislature, on the basis of the principle
of democracy. However, the whole issue of the introduction of judicial review cannot
be reduced entirely to the question who should have the final word. Firstly, aspects of
policy and politics may sometimes prevail over legal questions in the legislative process.
Secondly, human imagination has its limits. It is quite likely that not every single question
concerning compatibility will have been raised. The circumstances of cases coming within
the scope of the act cannot all be foreseen. Thirdly, developments taking place after
the enactment of an act play a role. It may well be that the question of compatibility
of an act with a higher norm only becomes arises as a result of factual developments
after the enactment of the act. Moreover, the question of compatibility is not such as
to be answered once and for all. A complementary review by the courts would then
seem reasonable.
In the second part of this discussion, judicial review of legislation for conformity
with the Constitution and fundamental principles of law is placed in a broader perspective
concerning judicial review, i.e. the problematic area of review of lower-ranking legal
norms for conformity with higher legal norms. Although the system of review is not
complete, the courts are used to ruling on the conformity of lower-ranking legal norms
with higher norms. Judicial review of acts of parliament for their conformity with the
Constitution and fundamental principles of law would fit in particularly well with the
competence to review lower-ranking legislation for conformity with the Constitution
and fundamental principles of law and with the competence to review acts of parliament
for comformity with treaty provisions and EC law. However, these existing competences
do not supply an argument for the introduction ofjudicial review. Judicial review also
fits well with the competence to interpret an act in conformity with the Constitution and
fundamental principles, and with the 'contra legem' case law. As a result of these
competences, the courts are already familiar with the various aspects which pertain to
the review of acts of parliament for conformity with the Constitution and fundamental

principles of law.
In the third part of the discussion, an examination is carried out of the teChniques
courts have at their disposal both for the review itself and for sanctioning any
incompatibility found, without exceeding the limits of their law-making functions. The
introduction of judicial review of constitutionality does not necessitate elaborate
interpretations of constitutional terms and concepts What is at issue is the question
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whether the choice made by the legislature complies with the Constitution. If the
arguments derived from the Constitution for a negative answer are inconclusive, then
the court will have to conclude that there is no conflict. As for review on the basis of
norms which set requirements for the balancing of interests as such, or of norms which
express the importance of certain interests, the courts should adopt a cautious attitude.
The judicial response to finding a conflict with a higher norm depends on the framework
of the proceedings at hand. If, in a case of conflict, the court itself presents a solution
which is in conformity with the higher norm, the court comes to the limits of its lawmaking function. If these are not yet reached, but judicial law-making meets objections,
the court can set the legislaturea deadline for remedying the conflict. Ifthe court presents
a solution itself, then the legislature can still choose another solution, within the limits
of the law. A correction of a judicial ruling that an act is in conflict with the Constitution
or fundamental principles of law cannot be made by the legislature, except within the
limits of its constitution-forming function.
Next, the importance of legal certainty is dealt with. With the introduction of a system
ofjudicial review, doubt may arise as to whether the court - in case proceedings are
brought - will consider a particular act of parliament to be in conformity with the
Constitution and fundamental principles of law, or not. As an argument against the

introduction of review a posteriori, however, this is not convincing: in fact, it must be
possible to cast doubt on the binding force of the act if the deficient scrutiny in the
framework of the legislative process cannot guarantee its legality. Courts are able to
deal with problems which may arise when they find a conflict of an act of parliament
with a higher norm, while individuals have relied on that act. Uncertainty as a result
of differences in case law can be dealt with by appealing to a court of cassation in the
interests of the law, or by courts following the judgment of other courts.
In the next part of the discussion, an examination is made as to whether there is
cause to differentiate according to the basis for review. A distinction between the various
constitutional provisions is rejected on grounds of the coherence of the legal system.
There is, however, reason to differentiate between the Constitution and fundamental
principles of law. The latter are developed by the courts themselves.
The previous century was characterized by a high level of confidence in the legislature.
Acts of the legislature took a central position as sources of law. The basis for this
confidence consisted of the composition of the Dutch Parliament (Staten-Generaal),
parliamentary proceedings, and the belief in general norms. The inviolability of acts
of parliament was a logical consequence of this. This picture has been subject to change.
The possibility of the introduction of judicial review of constitutionality is no longer
excluded. The conclusion is drawn that it is desirable to introduce judicial review of
acts of parliament for constitutionality. No special provisions are needed for this. It can
be introduced into the present system.
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