
vernieuwing het meest verontrustende Ameri-
kaanse voorbeeld erbij te slepen.4 Het Neder-
landse rechtssysteem zal niet onmiddellijk ver-
worden tot een gepolitiseerd spektakelstuk. Er
wordt ook vandaag de dag al getoetst, aan het Eu-
ropees verdrag voor de rechten van de mens, dus
ook vandaag heeft de rechter al ‘het laatste
woord’ en dat heeft niet geleid tot overdreven
rechterlijk activisme. Natuurlijk zullen rechters
politiek gevoelige uitspraken doen waarover dan
weer maatschappelijk debat ontstaat. Dat is ook
nu al het geval.5

De Vries schaart zich in zijn artikel ook achter
het ‘democratie argument’ dat erop neer komt
dat de volksvertegenwoordiging meer gelegiti-
meerd is om de ultieme beslissingen te nemen
dan de benoemde rechter die aan niemand ver-
antwoording schuldig is. De Vries acht de dog-
matiek rond het democratie argument begrijpe-
lijk en verklaarbaar. Dat maakt het nog niet door-
slaggevend. De eerste verantwoordelijkheid voor
de grondwettigheid van wetten blijft bij de Ka-
mer liggen. Via de beoordeling van wetten, maar
ook in de functie van grondwetgever. Maar als de
volksvertegenwoordiging onverhoopt te kort
schiet in die taak? Als bijvoorbeeld om partijpoli-
tieke redenen een interpretatie van de Grondwet
(neem het recht op gelijke behandeling) wordt
gehanteerd die een onafhankelijke rechter niet
zou overnemen?6 Dan kan de burger (het volk)
dankzij toetsing direct naar de rechter om daar
een beoordeling van de grondwettigheid van
zo’n wet te vragen. 

De rechter heeft bij de toetsing aan het evrm

bewezen uitstekend (en met de nodige terug-
houdendheid) met de bevoegdheid tot toetsen

Het is een grote eer dat geleerde partijgenoten
als Jurgens1 en De Vries in hun mooie bijdragen
kritisch reageren op mijn pleidooi voor afschaf-
fing van het toetsingsverbod. 

Jurgens stelt dat je eigenlijk eerst de grond-
wet moet verbeteren voordat toetsing zinvol is,
‘de grondwet is hier niet voor geschreven en be-
vat dan ook veel onduidelijke teksten.’ Inderdaad
is de Grondwet hier en daar gebrekkig en het is
een mooie ambitie te streven naar verbeterin-
gen.2 Maar het is geen goed idee nu nog langer te
talmen met het afschaffen van het toetsingsver-
bod. Toetsing zal het debat versterken en lacunes
in de grondwet zullen eerder aan het licht ko-
men. Inderdaad bevatten sommige grondwetsar-
tikelen onduidelijke tektsten. Dat lijkt me even-
min een fundamenteel argument tegen
toetsing.3

Hoofdargument tegen toetsing was en blijft
bij Jurgens en de Vries het gevaar van politieke
macht voor de niet-democratische rechter.
‘Waarom zou de rechter het beter weten dan de
grondwetgever?’, vraag Jurgens zich af. Leidt
toetsing aan de Grondwet automatisch tot meer
politieke macht? En leidt dat dan vervolgens
weer tot extreme, ja ‘Amerikaanse toestanden’?
Ik meen van niet.

We herkennen hier een argumentatie die bij
iedere ingrijpende vernieuwing wel te berde
komt: de Schwarzeneggerisering van het debat. Het
is een slechte gewoonte bij iedere voorgestelde
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Tot welke conclusies moet dit alles nu leiden?
De Vries vreest dat de patiënt door de overmaat
aan knutselige vernieuwingen zal zijn overleden
terwijl Jurgens reanimatie van de lacuneuze
Grondwet niet de moeite waard noemt. Ik zou
beide artikelen als een aanmoediging willen op-
vatten. Een aanmoediging tot doordachte ver-
nieuwing. Niet alleen toetsing is nodig, maar
ook een verbeterde redactie van de Grondwet,
een modernisering van een aantal artikelen en
bovenal hernieuwd debat over de fundamenten.
Niet alleen reanimeren, maar ook een bloed-
transfusie en een facelift! Een dergelijke behan-
deling van de Grondwet kan dan leiden tot een
belangrijker rol voor de Grondwet in het maat-
schappelijk debat. Een prikkel voor de Kamer om
de Grondwet serieuzer te nemen. Een moder-
nere interpretatie. Een flexibeler toepassing in
een snel veranderende samenleving. Bescher-
ming van individuen tegen de meerderheidsty-
rannie in een multiculturele samenleving. Wou-
ter Bos zei het treffend: ‘Het gaat niet om elitaire
rechters maar om participerende burgers.’ Om-
zet voor de branche van juristen? Nee: recht voor
het volk!

om te kunnen gaan. Bij toetsing van de grond-
rechten gaat het om de bescherming van indivi-
duele rechten tegenover het algemene (meerder-
heids)belang. De rechter kan in individuele ge-
vallen een veel betere afweging maken dan de
wetgever. Jurgens acht toetsing aan de Grondwet
niet nodig omdat er al aan verdragen wordt ge-
toetst. Dat is niet erg logisch. Juist nu de rechter
aan verdragen toetst, kan er geen bezwaar meer
zijn tegen toetsing aan de eigen, nationale
Grondwet. Dat het evrm in de praktijk thans
veel belangrijker is dan de Grondwet, is ontegen-
zeggelijk juist. De belangrijkste oorzaak daarvan
is gelegen in de anomalie dat de rechter wel aan
het evrm kan toetsen en niet aan de Grondwet. 

De Vries spreekt zich in zijn fraaie  bijdrage
uit tegen ‘beginselloze vernieuwingsdrift.’ Daar
ben ik het graag mee eens. Maar dogmatisch con-
servatisme dreigt aan de andere kant. Volgens de
Vries is het beter eerst goed na te denken over de
fundamenten van de Grondwet, alvorens het
toetsingsverbod te schrappen. De vraag naar de
fundamenten van de Grondwet is inderdaad een
belangrijke. Maar in plaats van te wachten, kan
toetsing het fundamentele debat juist verster-
ken. 
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Noten

1. Die ik als lid van mijn promotie-
commissie als een leermeester
beschouw.

2. Overigens heb ik daartoe in het
verleden samen met Jurgens al
eens een poging gedaan: ‘Pread-
vies inzake een nieuwe tekst
voor de artikelen 7 en 13 van de
Grondwet’, Mediaforum 1999
11/12.

3. Wouter Bos heeft in zijn Wit-
tenberglezing terecht opgeroe-
pen ook in de redactie van de
Grondwet te  streven naar ver-
nieuwing.

4. Jurgens laat aan de hand van de
interpretaties van het woord ‘li-
berty’ zien hoe ver het kan ko-
men met rechterlijke interpre-
tatie.

5. Dat laatste woord van de rechter
is toch al relatief. Het parlement
kan altijd wetten aanpassen tot
ze wel grondwettig zijn of in het
uiterste geval een grondwets-
wijziging voorstellen.

6. Bos haalt in zijn Wittenbergle-
zing op dit punt de Amster-
damse hoogleraar Peters aan in
diens oratie: ‘Mijn ervaring als
directeur Constitutionele Zaken
en Wetgeving, belast met de be-

waking van de grondwet
binnen de rijksoverheid, heeft
mij geleerd dat de interpretatie
van de grondwet erg gekleurd
wordt door opportunistische ar-
gumenten. Dit is onontkoom-
baar. Immers, ministers en hun
ambtenaren hebben een belang
bij een bepaalde interpretatie
zoals ook politieke partijen in
het parlement dat hebben. Daar-
entegen is de rechter bij zijn
interpretatie onpartijdig in die
zin dat hij geen bepaalde belan-
gen heeft.’
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