
Links heeft in de Tweede Kamer daartoe zelfs een
wetsvoorstel ingediend (nr 28331) om rechters
bepalingen van wetten te kunnen laten toetsen
aan de Grondwet (toetsen betekent in dit ver-
band: kijken of ze in overeenstemming zijn en,
zo neen, buiten toepassing laten). Ik acht deze
ontwikkeling echter heilloos. Sinds wanneer
hebben sociaal-democraten meer vertrouwen in
rechters dan in gekozen volksvertegenwoordi-
gers?

Ik heb daartoe drie hoofdargumenten
> De Grondwet is hier niet voor geschreven en

bevat dan ook veel onduidelijke teksten. Hoe
onduidelijker een wettekst hoe meer ruimte
een rechter krijgt om naar eigen oordeel te be-
slissen.

> Deze grote ruimte voor het toepassen van
eigen inzichten is onjuist nu een rechter voor
zijn uitspraken aan niemand verantwoording
is verschuldigd en het laatste woord heeft. Als
het gaat om de uitleg van een zwaar staatsstuk
als de Grondwet dan geeft hem dit te grote
politieke macht. Hij moet dit niet willen (er
komen dan politieke benoemingen!)

> Voorzover het alleen gaat om toetsing aan die
bepalingen van de Grondwet welke grond-
rechten van de burgers beschermen (en dat
willen Asscher en Halsema) bestaat die toet-
sing al aan een hoger rechtsinstrument, na-
melijk het Europese Verdrag van de Rechten
van de Mens van 1950, met een hoogste rech-
ter in Straatsburg. Dat verdrag is  veel belang-
rijker dan de Grondwet.

Onze Grondwet, zoals die door Thorbecke en de
zijnen is ontworpen in 1848, en daarna vele ma-

Juristen ¬ ik hoor tot dat gebroed ¬ hebben een
heilig ontzag voor rechterlijke uitspraken. De
hele praktijk van het vak is gericht op de vraag:
wat zou de rechter beslissen in dit geval? Dat ont-
zag voor de rechter is heilzaam, onze rechtsstaat
is gebaseerd op ieders bereidheid, ook van de
overheid, om zich bij rechterlijke vonnissen neer
te leggen. Vinden we dat de rechter de wet ver-
keerd uitlegt, dan moeten we de wet veranderen
om hem tot de gewenste uitkomst te dwingen.

Is de rechter de enige die de wet uitlegt? Wel-
nee, dat doen we allemaal, dagelijks: burgers,
rechtspersonen, overheid. Pas bij verschil van
mening doet de rechter een uitspraak. Maar
soms is niet de rechter de hoogste uitlegger van
een wetstekst, dan is een andere autoriteit daar-
toe aangewezen. Als het gaat om de Grondwet
wijst de Grondwet zelf de wetgever als hoogste
toepasser en uitlegger aan (art.120 gw). De leden
van de regering en van de beide Kamers beloven
bij hun ambtsaanvaarding dat zij de Grondwet
getrouwelijk zullen uitvoeren. De kans dat een
wetsvoorstel wordt ingediend dat kennelijk
strijd oplevert met de Grondwet is dan ook heel
klein. Wel zijn regelmatig discussies in de Ka-
mers over twijfelgevallen, maar uiteindelijk be-
slist de meerderheid over de vraag of de betrok-
ken wetsbepaling al dan niet in overeenstem-
ming is met de Grondwet.

Lodewijk Asscher wil dat de rechter dit nog
eens kan overdoen. Hij wil dit om de lofwaardige
reden dat hij de grondrechten van de burger be-
ter wil beschermen. Femke Halsema van Groen-
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scheid zonder dat daarvoor een rechtvaardiging
is) niet toelaatbaar is op grond van godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, ge-
slacht ¬ allemaal wezenlijke punten op grond
waarvan in onze geschiedenis in het verleden ge-
discrimineerd is. Maar dan voegt artikel 1 nog
een zin toe ‘of op welke grond dan ook’. Die toe-
voeging banaliseert de zware gronden die er aan
vooraf gaan. Dat is erg genoeg (gevolg van een
ondoordacht amendement Marcus Bakker).
Maar als de rechter  wetten aan die toevoeging
gaat toetsen dan kan hij nog andere verboden
discriminatiegronden uit zijn duim gaan zuigen.
Dat lijkt me toch echt een taak van de
(grond)wetgever.

In landen die ‘judicial review’ (toetsingsrecht)
kennen zijn indrukwekkende staaltjes te vinden
hoe de rechter uit een enkel woord van een soms
eeuwenoude grondwetstekst de meest ver-
gaande conclusies trekt. Het enkele woordje ‘li-
berty’ in het Ve en XIVe Amendment van de
grondwet van de vs (‘nor shall any persoon be
deprived of life, liberty or property without due
process of law’) gaf de Supreme Court in 1905
aanleiding om een arbeidstijdenwet van de staat
New York af te keuren, omdat in ‘liberty’ de kapi-
talistische  kijk op contractsvrijheid, ook bij ar-
beid, zou zijn vastgelegd. Tijdens Roosevelt werd
hiermee een aantal andere sociale wetten onder-
uit gehaald. Daarentegen baseerde de rechter in
1973 hierop het recht van vrouwen op het ver-
krijgen van abortus provocatus. Met deze laatste
uitkomst ben ik blij, maar het zijn zaken die de
wetgever moet beslissen op politieke gronden,
niet de rechter met quasi-juridische redenerin-
gen.

parlement beslist over politiek beleid

Als je de rechter wetten aan gw-bepalingen wil
laten toetsen dan moeten we eerst die Grondwet
daarvoor geschikt maken. Nu bevat de gw te wei-
nig heldere criteria, en voorzover die er zijn mag
de wetgever daarvan afwijken. Het is immers
niet gering als de rechter een wetsbepaling niet
toepast vanwege strijd met de gw. Dan moet hij

len is gewijzigd, is geschreven als een opdracht
aan, en als een kader voor, de wetgever. Die is ge-
roepen om de gw verder uit te werken in wetten.
De wetgever is ook de meeste geëigende instan-
tie om dat te doen: de (grond)wetgever heeft de
gw immers zelf gemaakt. 

Lodewijk Asscher (en Femke Halsema) heb-
ben overigens wel in de gaten dat toetsing van
wetten door de rechter aan alle gw-artikelen veel
te ingrijpende gevolgen zal hebben. Zij beperken
daarom hun voorstellen tot die artikelen in de
Grondwet die grondrechten van de burger be-
treffen. Anders krijg je rechterlijke uitspraken
over de relatie tussen regering en parlement, of
over de verhouding centrale tot decentrale over-
heid, uitspraken die vergaande gevolgen voor de
politieke verhoudingen in ons land kunnen heb-
ben. Halsema gaat al heel ver door ook een aantal
sociale grondrechten toetsbaar te maken, zodat
de rechter zich ¬ aan de hand van de gw! ¬ be-
zig kan houden met vragen of ik recht heb op bij-
stand, of ik vrij mijn arbeidskeuze heb kunnen
bepalen, hoe het onderwijs moet worden inge-
richt ¬ allemaal vragen die de wetgever zelf
moet beantwoorden aan de hand van de alge-
mene beginselen in de gw genoemd. Trouwens
de gw zelf verkondigt dit luidkeels. 

Vrijwel overal staan bij de grondrechtsbepa-
lingen opdrachten aan de wetgever om die bepa-
lingen verder uit te werken of te beperken. Ja,
ook te beperken! We kunnen onze grondrechten
natuurlijk niet absoluut geldend maken. In om-
standigheden moeten zij wijken voor de rechten
van anderen of voor het algemeen belang (zo
heb ik wel vrijheid van meningsuiting, maar niet
om in een volle zaal ‘brand’?’ te roepen als die er
niet is, en daardoor paniek te veroorzaken). De
gw gaat er van uit dat het de wetgever is die de
uitzonderingen bepaalt. Daar is die wetgever ge-
heel vrij in. Wat moet een rechter dan nog, als de
gw dit nota bene zelf aan de wetgever heeft over-
gelaten?

Dan zijn er nog de gw-bepalingen die heel
ruim zijn geformuleerd. Art.1 is er zo een. Te-
recht stelt deze bepaling sinds 1983 dat discrimi-
natie door de overheid (d.i. het maken van onder-
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gewone tekstinterpretaties kunnen worden ge-
zogen uit de rechterlijke duim. 

toetsing aan europees verdrag 

Rechters mogen bij ons wel toetsen aan het
evrm. Vooreerst omdat de grondrechten opge-
nomen in het evrm eigenlijk de catalogus van
grondrechten in de gw hebben vervangen: het
evrm staat hoger dan de Grondwet. En zij zijn
welbewust zo geformuleerd dat rechters ze kun-
nen gebruiken om er aan te toetsen. Ook in het
evrm mogen grondrechten door de wet worden
beperkt ¬ maar alleen op zeer specifieke gron-
den, niet zo maar in het algemeen zoals in de gw

gebeurt. Het evrm geeft aan de burger meer hou-
vast dan de gw. 

Bovendien kunnen beslissingen van de hoog-
ste Nederlandse rechters nog eens aan het Hof
voor de Rechten van de Mens in Straatsburg wor-
den voorgelegd. En de uitspraken daarvan zijn in
Nederland (en in alle 45 andere lidstaten van de
Raad van Europa) bindend. Dat Hof zorgt daar-
mee tevens voor eenheid van verdragsuitleg in
alle 45 lidstaten. 

Dat is ook de zin van die rechterlijke toetsing.
Net als de vs en de brd is Europa een (begin-
nende) federatie. Om rechtseenheid binnen de
federatie te bevorderen moeten alle rechters het
evrm toepassen. Dat is de reden dat rechters wel
aan het evrm moeten toetsen. Het Hof in
Straatsburg laat overigens, terecht, een grote be-
leidsvrijheid (‘margin of appreciation’) aan de
nationale wetgevers omdat per land de situatie
zeer kan verschillen.

Maar, zo zou men kunnen vragen, als bepalin-
gen van de Grondwet nou eens méér bescher-
ming zouden geven dan het evrm, is dan niet
toetsing door de rechter aan die bepalingen van
belang? Ja, dat zou kunnen. Maar dat zou zo wei-
nig zijn dat het niet de moeite waard is om daar-
voor de Grondwet te wijzigen (het gaat bijvoor-
beeld om de vrijheid van meningsuiting: die
mag van de gw alleen bij wet worden beperkt ¬
het evrm laat ook beperking toe door lagere wet-
gevers ¬ maar bij ons maakt dat geen verschil,

over een duidelijk mandaat kunnen beschikken. 
Anders dan politici kan de rechter niet door

de kiezers worden teruggefloten. Je moet oppas-
sen dat je geen beslissingen in zijn handen legt
die meer het gevolg zijn van een politiek pro-
bleem dan van het bestaan van een rechtsvraag.
Gaat het om politiek beleid, dan moet het parle-
ment beslissen. Dat wil niet zeggen dat de rech-
ter niet beslissingen van lagere overheden zou
kunnen aantasten (verordeningen van provincie
en gemeente, algemene maatregelen van be-
stuur en ministeriële verordeningen). Deze heb-
ben niet de zware centrale functie van de wet. Zij
moeten in overeenstemming zijn met verdra-
gen, Grondwet en wet ¬ de rechter kan zonder
problemen die toetsing verrichten, juist ook om
de wet te beschermen. 

Het gaat bij wetten echter om de hoogste
macht in onze democratie, het parlement. Diens
beslissingen zouden niet onderuit gehaald moe-
ten kunnen worden op grond van toetsing aan
een grondwet die door dat parlement zelf is op-
gesteld. Naast het voorbeeld over het woordje ‘li-
berty’ ook nog een voorbeeld uit Duitsland. Het
constitutionele hof in Karlsruhe heeft een con-
stante jurisprudentie op art.5 Grundgesetz.
Daarin staat dat ‘die Freiheit der Berichterstat-
tung durch Rundfunk’ wordt gewaarborgd. Daar-
aan hangt het hof sinds jaren een complete theo-
rie op over de noodzaak van het bestaan van een
publieke omroep. Daar ben ik het graag mee
eens, maar om dit nu uit die summiere tekst te
halen…

Als de rechter een wetsbepaling in strijd heeft
geoordeeld met de Grondwet, dan is de discussie
afgelopen. Regering noch parlement kan daar
nog iets aan doen (behalve een moeizame en
langdurige wijziging van de Grondwet  in gang
zetten). Waarom zouden we in deze zaken aan
rechters het laatste woord willen geven? Is dat
een sociaal-democratisch beginsel? Ik heug me
nog de tijd dat, toen wel terecht, geklaagd werd
over klasse-justitie. Dat is nu wel over, maar slaat
het geven van meer macht aan rechters niet een
beetje door? Ik zeg macht, want de bovenge-
noemde voorbeelden geven aan hoezeer buiten-
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ten gunste van toetsing van wetten aan de
Grondwet. Op 3 november bracht Wouter Bos
dit standpunt nog eens krachtig naar voren in
de Wittenberglezing. Je zou verwachten dat de
TK-fractie aan dit standpunt, dat afwijkt van het-
geen de laatste eeuw binnen de sociaal-democra-
tie is verdedigd, een stevig betoog ten grondslag
legt. Dat is echter niet het geval. Om billijk te zijn
druk ik de tekst van de inbreng van de fractie
hieronder af.

Hieruit blijkt dat er vier redenen zijn waarom
de fractie overstag wil gaan:
1) Paars heeft er voorzichtig voor gepleit.
2) Rechterlijke toetsing levert ‘scherpte’ op die

een wetgever niet kan leveren.
3) De Grondwet moet tot een ‘levende’ wet wor-

den gemaakt.
4) Individuele rechtsbescherming tegen be-

stuurlijke willekeur wordt versterkt.
Op de hierboven omschreven bezwaren gaat de
fractie niet in, al lijken de vragen gesteld aan de
indienster er op te wijzen dat de fractie wel nat-
tigheid voelt. Wat de vier redenen betreft:
1) Paars heeft wel er wel voor gepleit, maar een

fatsoenlijke discussie is nooit ontstaan.
2) Rechterlijke toetsing levert geen scherpte op

als de Grondwet zelf de grondrechten hetzij
onscherp formuleert, hetzij de wetgever ruim
baan geeft om er van af te wijken.

3) Die levendigheid is er al voldoende, nu al an-
derhalve eeuw gemeentelijke en provinciale
verordeningen aan de Grondwet kunnen wor-
den getoetst. Bovendien: in een tijd van een
Grondwettelijk Verdrag van de Europese Unie
¬ waarin wordt voorgesteld dat de eu zich
gaat onderwerpen aan het evrm ¬ lijkt het
wat gezocht om onze eigen grondrechtencata-
logus te gaan opleuken.

4. Die rechtsbescherming wordt alleen versterkt
als de Grondwet heldere bepalingen bevat, en
als die rechtsbescherming niet reeds wordt
geboden door het evrm. Quod non.

want dat lagere recht kan dan bij ons, zoals ge-
zien, in strijd met de gw worden verklaard). Dat
stelt Lodewijk Asscher ook niet voor. Hij wil ook
toetsing aan grondwets-artikelen die dezelfde of
zelfs minder bescherming bieden dan het evrm.
Mij komt dat zinloos voor. 

Beter is het te ijveren voor verandering en
verbetering van het evrm, voorzover althans de
actieve jurisprudentie van het Hof over het evrm

niet reeds voorziet in bestaande lacunes. Sinds
1950 zijn al 12 Protocollen toegevoegd aan het
evrm. De laatste over non-discriminatie. Dat zet
meer zoden aan de dijk dan toetsing aan een la-
cuneuze grondwet.

Niet-juristen worden gewaarschuwd voor het
drijven van juristen die toetsing van wet aan gw

mogelijk willen maken. Zij zijn uit op hogere
omzet voor hun branche, en op mooie casussen
voor het onderwijs in het staatsrecht. Sociaal-de-
mocraten wordt gewezen op het grote goed van
de parlementaire democratie. Daarin maken
volksvertegenwoordigers uit hoe we onze we-
zenlijke zaken regelen. Anders dan rechters kun-
nen zij daarop worden afgerekend.

En de burgers? Zij moeten zich met een toet-
sing als Lodewijk Asscher voorstelt niet rijk reke-
nen. Zij zullen geen, of heel weinig, extra be-
scherming krijgen. 

We moeten dat verbod van rechterlijke toet-
sing van wet aan Grondwet maar in art.120 gw

laten staan. Het staat er al anderhalve eeuw. Er is
in een integrerend Europa geen aanleiding om
¬ zoals Lodewijk Asscher bepleit ¬ de Grond-
wet te reanimeren.

addendum

Op 30 oktober, nadat deze tekst was geschreven,
heeft de Tweede Kamer-fractie van de PvdA een
schriftelijk Verslag ingediend op het wetsvoor-
stel-Halsema (zie voor de volledige tekst de web-
site van s&d via www.wbs.nl, red.). Daarin
spreekt zij zich, zonder dat daarover enig overleg
in de partij heeft plaatsgevonden, plotseling uit
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