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Drs. A Klink en drs. W.M. vanderPoel 

Politieke patstelling 
over artikel 23 
Grondwet* 

Er is voor de overheid geen basis voor een 
verschillende behandeling van scholen in 
verschillende regia's. De formele wet moet 
de hoofdzaken uitstippelen, waarbinnen 
scholen zeit keuzen kunnen maken. Een 
bespreking van 'Orde in onderwijsbeleid. 
de wettelijke regeling van deugdeli;k
heidseisen als grondwettelijk probleem'. 
De dissertatie is van de hand van dr. 
D. Mentink en verscheen in 1989 bij uitge
verij Kluwer. 

Is decentralisatie van regelgeving in de zin 
van het overhevelen van taken van de cen
trale overheid naar de mede-overheden 
mogelijk, gegeven de interpretatie van ar
tikel 23 van de Grondwet? Beperkt het on
derwijsvrijheidsrecht de onderwijspolitiek 
op aile fronten, of aileen bij de normering 
van de kwaliteit? Deze vragen staan cen
traal in de dissertatie, die D. Mentink in ant
woord op een opdrachtenonderzoek van 
het ministerie van Onderwijs en Weten
schappen onlangs publiceerde.' De kwes
ties op zich zijn voor het onderwijsbeleid 
van grote betekenis. AI decennia lang be
staat er in de politiek onenigheid over de 
interpretatie van het grondwettelijk begrip 
van deugdelijkheidseisen. Zo geven CDA 
en PvdA een totaal ander antwoord op de 
vraag of decentrale vaststelling van deug
delijkheidseisen mogelijk is. En aangezien 
de wetgever in zekere zin als enige met 
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rechtsgevolg de Grondwet mag interprete
ren, staat dit verschil borg voor een grillig 
beleid. Oat er met name ook in onderwijs
juridische hoek stemmen opgaan om de 
wetten voortaan door een constitutioneel 
hof te Iaten toetsen aan de Grondwet is 
dan ook geen toeval. 2 

Waar draait het hier concreet om? Wie 
geen vreemde in het onderwijsland is, 
weet dat daar vaak het onderscheid ge
maakt wordt tussen deugdelijkheidseisen 
enerzijds en aan het bijzonder onderwijs te 
stellen bekostigingsvoorwaarden ander
zijds. De eerste soort eisen vindt haar con
stitutionele verankering in de !eden 5 en 6 
van artikel 23 van de Grondwet, terwijl lid 7 
spreekt over voorwaarden waaraan bijzon
dere scholen moeten voldoen om in aan
merking te komen voor bijdragen uit de pu
blieke kas, de zogenaamde bekostigings
voorwaarden. Nu legt het vijfde lid tegelijk 
met zijn aansporing om de deugdelijkheid 

Drs A Kl1nk ( 1958) IS stafmedewerker b11 het Weten
schappeiiJk lnstituut voor het CDA 
Drs W M vanderPoel (1960) 1s bele1dsmedewerker On
derwiJS biJ de CDA Tweede Kamerfract1e 

Voor de tekst van het grondwetsart1kel z1e het kader op 
pagina 106 

1 D Ment1nk. Orde 111 ondcrwtjSbeletd· de wetteltjke re
gelmg van deugdeltjkheidseisen a is grondwctteliJk pro
bleem. Kluwer. Deventer 1989 

2 A. Postma. De vrtjhetd van onderwtJS bedreigd?. lnau
gurele rede. Deventer 1989 
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te bewaken, tevens de grenzen van over
heidsinterventie vast. Eisen van deugde
lijkheid worden biJ wet geregeld, maar met 
tnachtneming van de vrijheid van richting, 
zo valt daar te lezen. Een dergelijk voorbe
houd nu, is niet te vinden in het zevende lid 
van artikel 23. Is hiermee onder het motto 
van bekostigingsvoorwaarden, een moge
lijkheid tot overheidsinterventies gescha
pen'? 

Naast de vraag of hier mazen in de 
Grondwet zijn, is er nog een verwant pro
bleem bij de interpretatie van de constitu
tte. De eisen van deugdelijkheid moet de 
wet regelen, zegt dit rechtsdocument. De 
termen, die de grondwetgever voor de be
kostigingsvoorwaarden gebruikt, luiden 
anders. Deze stelt de wet vast, zegt de 
tekst. What's in a name? kan men zich af
vragen. Welnu heel veell Sinds de algehe
le grondwetsherziening ( 1983) is de 
Grondwet namelijk zo te lezen dat de wet
gever beleidsbeslissingen mag delege
ren, zodra de Grondwet het heeft over 're
gels', 'regelen' of 'bij of krachtens de wet'. 
Waar zij spreekt over 'de wet' die voor
waarden stelt, zou delegatie van beleid uit
gesloten ziJn. 

Als we deze systematiek toepassen op 
artikel 23 van de Grondwet blijkt dat eisen 
van deugdelijkheid eventueel zijn te dele
geren naar lagere regelgevers. Maar het 
stellen van bekostigingsvoorwaarden blijft 
aan de formele wetgever voorbehouden. 
Een vreemde situatie dreigde hier te ont
staan. Juist op het front waar de vrijheid 
van onderwijs de overheidsbevoegdhe
den afbakent, zou in de nieuwe systema
tiek de 'gelede normstelling' geen proble
men opleveren (namelijk bij de deugdelijk
heidseisen) Bij de bekostigingsvoorwaar
den waar een dergelijke uitdrukkelijke 
beperkingsclausule nu juist weer niet te 
vinden ts, zou delegatie van regelgeving 
voortaan uit den boze ziJn. Het kabinet
Oen Uyl zag daarin voldoende aanleiding 
om met wijzigingsvoorstellen voor artikel 
23 te komen. Delegatie van bevoegdhe
den moest over de hele linie mogelijk wor-
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den. Die voorstellen konden echter niet op 
tweederde meerderheid in de Tweede Ka
mer rekenen. Het CDA kon zich aileen ver
enigen met de gedachte dat de formele 
wetgever bevoegdheden op onderwijster
rein delegeert naar organen van de cen
trale overheid. Delegatie naar gemeenten 

Bijzondere scholen horen 
aileen gebonden te zijn 
aan regelgeving op 
landelijk niveau. 

en provincies was zijns inziens echter on
toelaatbaar. Met een beroep op de Grand
wet stelde de CDA-fractie dat bijzondere 
scholen aileen aan de grenzen, die de wet 
stelt, gebonden zijn. Daarom zou de wet 
de hoofdzaken van de onderwijspolitiek 
moeten vastleggen. Regelgeving zou ai
leen op landelijk niveau gestalte moeten 
krijgen. De lagere overheden zouden 
hooguit biJ de uitvoering (en niet de regel
geving) betrokken kunnen worden (me
chanisch medebewind) 

De dissertatie van Mentink nu spitst zich 
toe op de vraag of de politieke interpreta
ties van de Grondwet (politici maken on
derscheid tussen deugdelijkheidseisen en 
bekostigingsvoorwaarden en halen de re
gelgeving en uitvoering uit elkaar) door de 
juridische beugel kunnen. Mentink wil 
deze politiek-bestuurlijke ideeen analyse
ren door ze op hun juridische legitimatie te 
beoordelen: 'In hoeverre voldoet de huidi
ge uitleg van het begrip deugelijkheids
eisen aan rechtsstatelijke beginselen', 
vraagt hij zich af. De politici worden aan de 
land gevoeld. Oat is interessant, zeker als 
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Mentink hun handelen aan de beginselen 
van de rechtsstaat, die hij ten tonele voert, 
wil spiegelen. 

Het is de bedoeling in deze bijdrage de 
uitkomsten van de studie van Mentink te
gen het Iicht van het christen-democra
tisch gedachtengoed te houden. Hoe ver
houden zij zich tot het christen-democra
tisch denken over de onderwijspolitiek? 
Eerst zal iets over het juridische klimaat 
waarbinnen de beginselen van de rechts
staat zich al krachtiger manifesteren, ge
zegd worden. Oaarna komen de beginse
len zelf aan bod. De hamvraag is of deze 
stroken met de christen-democratische 
opvattingen over de opstelling van de 
overheid. Een beschouwing over de con
sequenties voor het 'deugdelijkheidsbe
leid' en de verdeling van bevoegdheden 
over formele wetgever (parlement en rege
ring), het overheidsbestuur, over de lokale 
overheden en de private schoolbesturen, 
sluit deze recensie af. 

Naar een rechtmatig overheidsbeleid 
Hoe sterk het oorzakelijk verband is, blijft 
altijd een kwestie van inschatting, maar feit 
is, dat in de periode van het ontstaan van 
het COA het politieke klimaat in ons land 
veranderde. Gezien de beperkte ruimte 
binnen een bespreking als deze zijn aileen 
de grove lijnen te schetsen. Enigszins ver
eenvoudigd, tekent zich het volgende 
beeld af. In de jaren zeventig domineer
den ideeen over integrale planning, stu
ring van de samenleving, gecobrdineerde 
beleidsvorming en het primaat van de po
litiek, de Haagse burelen. In de sfeer van 
de openbare uitgaven was het politieke 
hart vol van de rationalisering van budget
taire beslissingen via programbegrotingen 
en meerjarenramingen. De mond liep over 
van grand designs, de maakbare maat
schappij en de planning voor vrijheid. 
Overheidsactiviteiten moesten, stelselma
tig samenhangend, gericht zijn op een dui
delijke hierarchie van doelstellingen. Het 
publieke beleid op het gebied van bijvoor
beeld onderwijs, volksgezondheid, maat-
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schappelijke dienstverlening en sociale 
zekerheid zou vanuit een centraal ge
zichtspunt gestalte moeten kri]gen.c Oat 
gezichtspunt bleek nauw verbonden met 
de verzorgingsstaat. Het recht van ieder 
mens op zelfontplooiing, op gelijke kansen 
en in beginsel verzorging van 'de wieg tot 
het graf', stond in de schijnwerpers. De 
overheid was zaakgelastigde voor de bur
ger die aanspraak maakte op een evenre
dig deel van de welvaart en vooral ook van 
het maatschappelijk welzijn. 

Vanzelfsprekend werd een en ander ju
ridisch vertaald. De grondwetswijziging en 
-aanvulling met sociale rechten paste vol
ledig in het toenmalige politieke klimaat. In 
het kielzog van de zichzelf-taakstellende 
overheid voltrok zich de zogenaamde in
strumentalisering van het recht. Het recht 
werd gezien als middel in de hand van de 
overheid om de samenleving te sturen. In 
de rechtswetenschappen werd afstand 
genomen van de idee dat het recht de 
overheidsmacht slechts fatsoeneert door 
grenzen aan haar interventies te stellen-' 
Die oudere rechtsopvatting zag het recht 
als grenspost voor overheidbemoeienis. 
Zij droeg teveel de sporen van de gedach
te dat het recht staatsvrije sferen afbakent 
en als 'dorpelwachter' optreedt bij mogelij
ke inbreuken op fundamentele vrijheden. 
De boedelscheiding tussen beleid en 
recht bleek echter in de jaren zeventig een 
gepasseerd station.'' Voortaan zou het 
recht de overheid moeten aansporen tot 
beleid en haar de bevoegdheden en (juri
dische, materiele zowel als personele) in
strumenten moeten verstrekken om regu
lerend in de samenleving op te treden. De 
staat zou met het oog op de verdelende 
rechtvaardigheid de samenleving met 

3 WetenschappeiiJk lnst1tuut voor het CDA. Gespre1de 
verantwoordelljkheld, Den Haag 1978 

4 Z1e voor deze opvatting AM. Donner. Nederlands Be
stuursrecht. Alphen aan de R11n. 59 

5 P de Haan e.a Bestuursrecht in de soc/ale rcchts
staat. deel II. (Deventer 1980) 3 e v. en voorts P de 
Haan. Enkele hoofdi!Jnen van rechtsonlwikkellllg 1n de 
verzorglllgsstaat. u1tg. Kon1nki1Jke Nederlandse Acade
mle van Wetenschappen (Amsterdam 1988) 16 
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rechtsmiddelen moeten corrigeren. Daar 
werd de burger, in het toenmalige politieke 
klimaat, nogal eens als passieve consu
ment van overheidsprestaties gezien. Be
stedingsvraagstukken domineerden de 
politieke arena.r De fixatie op de doelein
den van de politieke besluitvorming (sprei
ding van inkomen en macht) leidde daar
mee tot een depolitisering van sturings
vraagstukken. Het inzicht dat oogmerken 
en middelen, doelen en instrumenten altijd 
samen aan de orde zijn en beide aan de 
criteria van het recht moeten beantwoor
den, leek tiJdelijk achter de horizon te ver
dwijnen. Middelen moesten efficient zijn. 
De vraag of zij ook rechtmatig waren, 
kwam veel minder aan bod. 

Rond het begin van de jaren tachtig leg
den de kabinetten-Lubbers andere accen
ten. De herleving van de christen-demo
cratische filosofie droeg daar wezenlijk toe 
biJ. De grote operaties dienden zich aan. 
Pnvatisering, deregulering, heroverwe
ging van overheidstaken waren trefwoor
den. De politiek wenste zich niet meer als 
de dirigent van de samenleving te zien. 
Oat organisaties van burgers, zoals onder
wijsinstellingen, vakbonden en zorginstel
lingen ook iets in de melk te brokkelen 
hebben en zelf maatschappelijke verzor
gingstaken ter hand willen nemen, werd 
meer dan in de Jaren daarvoor gehono
reerd. Zij blijken daar ook het beste toe in 
staat te zijn In de economische steer 
kwam eenzelfde 'geest uit de lies': de aan
bodeconomie won snel terrein. Juridisch 
vertaald betekende dit, dat de sociale vrij
heldsrechten op de voorgrond traden 

Klassieke grondrechten moeten maat
schappeliJk verwerkelijkt kunnen worden. 
Burgers hebben niet aileen het recht om 
basisvoorzieningen te genieten (het socia
le grondrecht), maar ook om deze voorzie
ningen op basis van zelfgekozen ideele 
doelstellingen aan te bieden. Zo nodig 
moet de overheid daar de (materiele) voor
waarden voor scheppen (vandaar de term 
sociaal vrijheidsrecht) Een actief over
heidsbeleid is daarbiJ geboden, om bur-
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gers in staat te stellen echt iets met hun 
klassieke vrijheidsrechten te doen. Een 
voorwaardenscheppend overheidsoptre
den blijkt dus nodig. Wei moet de overheid 
daarbij de juiste instrumenten hanteren. 
Een van de eisen daarbij is dat de over
heid burgers niet onnodig voor de voeten 
moet lopen als zij zelf maatschappelijke 
verzorgingstaken behartigen. Een norme
ring van overheidsoptreden is vanuit die 
optiek van groot belang. Daarbij is het niet 
de bedoeling het kind met het badwater 
weg te gooien. Het recht behoudt immers 
zijn instrumentele functie. De overheid blijft 
verantwoordelijk voor de bodems in het 
bestaan en het voorwaardenscheppend 
beleid. Er wordt echter een dimensie aan 
toegevoegd: het strategisch gebruik van 
onder andere wetten, regelingen, beleids
regels en de publieke centen moet zelf aan 
rechtmatigheidscriteria voldoen. (Beleid 
moet innerlijk een zaak van recht zijn/) Po
litici en rechtstheoretici moeten op zoek 
naar normatieve ijkpunten voor het over
heidshandelen. 

Het is in deze context dat de dissertatie 
van Mentink, als bijdrage aan een onder
wijsbeleid, waarin beginselen van de 
rechtsstaat hun beslag krijgen, verschijnt. 
Onderwijspolitieke argumenten toetst de 
auteur aan rechtsnormen. Hoe zien deze 
er concreet uit en hoe verhouden zij zich 
tot de beginselen die uit christen-demo
cratische kring stammen. 

Rechtsstatelijke beginselen 
De wetgever stelt via deugdelijkheidseisen 
grenzen aan de vrijheid van onderwijs. Oat 
is ook logisch. Ue gevolgen van het onder
wijs voor de samenleving zijn niet gering. 
Het onderwijs be1nvloedt andere sectoren 
uit de samenleving (het bedrijfsleven, de 
gezondheidszorg, het functioneren van de 
overheid en dergelijke) zo wezenlijk en 

6 VergeiiJk M.E. Beck Rwmte voor bestuur. bestuur voor 
de rwmte (Den Haag 1986) 71 e.v 

7 E M.H H1rsch Ball1n, Publiekrecht en bcleid, Samsom 
(Alphen a/d RiJn 1979) 32 e.v en voorts P de Haan. Be
stuursrecht. 3 e v 
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doordringend dat extra zorgvuldigheid ge
boden is Er staan rechten van derden, 
waaronder die van de onderwijsontvan
gers op het spel. De overheid moet daar
om op de deugdelijkheid toezien. Daar is 
iedereen het over eens. Maar hoe moet de 
overheid met de deugdelijkheidsbewaking 
omgaan? zo vraagt Mentink zich at. Hij 
knoopt aan bij de recente literatuur uit de 
wetgevingswetenschap en delft een aantal 
beginselen van behoorlijke regelgeving op 
om er vervolgens een drietal verder uit te 
werken. 2 Het gaat daarbij om 
a het proportionaliteitsbeginsel: de wetge

ver mag het recht van vrijheid van on
derwijs pas inperken als er sprake is van 
zulke gewichtige belangen dat een in
breuk ter bescherming van die belangen 
gerechtvaardigd is. De bewijslast ligt bij 
de wetgever. Deze moet de grond
rechtsbeperking grondig motiveren; 

b het subsidiariteitsbeginsel: de wetgever 
moet vervolgens uit het scala ter be
schikking staande instrumenten de 
minst ingrijpende kiezen. Ook hier is een 
uitdrukkelijke motiveringsplicht op zijn 
plaats; 

c het beginsel van het JUiste orgaan; het 
primaat van de wet biedt de beste waar
borg voor de vrijheid van instellingen om 
zelfstandig onderwijs aan te bieden. Aile 
wezenlijke onderdelen en aspecten, die 
bij deugdelijkheidsbewaking aan de 
orde zijn, moet de wetgever zeit vastleg
gen (legaliteitsbeginsel). De marges 
voor een eventuele delegatie verdienen 
het ook wettelijk verankerd te zijn. 

Opvallend is dat het rapport 'Ruimte voor 
kwaliteit', dat in een voorgaand nummer 
van Christen Democratische Verkennin
gen is besproken, in zijn hoofdstuk over de 
onderwijspolitiek -naast andere- dezelfde 
criteria noemt als Mentink. Het rapport stelt 
dat de overheid bij de bekostiging, de 
planning van scholen en bij de deugdelijk
heidsbewaking fundamentele normen in 
acht moet nemen. Zij ontleent deze begin
selen aan de idee van de verantwoordelij-
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ke samenleving. De studie wijst daarbij op 
het noodzakelijkheids-, het subsidiariteits-, 
het rechtsgelijkheids- en rechtszeker
heidsbeg insel." 

De overeenkomsten tussen beide stu
dies zijn, althans op dit front, erg groot. Ju
ridische inzichten die zich orienteren op 
de grondrechten sporen kennelijk met de 
idee van de verantwoordelijke samenle
ving. Vraag is wat de praktische conse
quenties voor de onderwijspolitiek zijn. 
Brengen politici terecht een onderscheid 
aan tussen deugdelijkheidseisen en be
kostigingsvoorwaarden? En wie mag de 
besluiten nemen de formele wetgever, de 
Kroon, lokale overheden, of scholen zelf? 
Mentink beantwoordt deze vragen op ba
sis van zijn uitgangspunten negatief. We 
zullen deze conclusies hieronder spiege
len aan de christen-democratische opvat
tingen. 

De reikwijdte van de beginselen 
Hoever reikt de polsstok van het onder
wijsvrijheidsrecht? Grenst het de over
heidsbevoegdheden op het terre in van zo
wel de deugdelijkheidseisen als de bekos
tigingsvoorwaarden af? Of is zijn reikwijdte 
beperkt tot het deugdelijkheidsdomein? Is 
er met andere woorden een JUridisch rele
vant onderscheid tussen de grondwettelij
ke termen deugdelijkheidseisen en bekos
tigingsvoorwaarden? Kamerleden, ook uit 
christen-democratische hoek, hebben de 
Grondwet zo wei vaak gelezen. Aileen de 
grondwettelijke bepaling over de deugde
lijkheidseisen kent immers de passage 
over de onderwijsvrijheid. Zo bezien raken 
de bekostigingsvoorwaarden niet de rich
tingsvrijheid in het onderwijs. Anderen be
strijden die opvatting en gaan er vanuit dat 
bekostigingsvoorwaarden en deugdelijk
heidseisen niet te scheiden zijn. Oat het 
hier niet om juridische haarkloverij gaat, 
toont Mentink aan met een verwijzing naar 

8 Orde m onderwt}Sbeleld, 209 
9 WetenschappeiiJk lns\ltuut voor het CDA. Ruimte voor 

kwaltlett. (Deventer 1989) 55 e.v 
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de Wet op de medezeggenschap onder
wiJS (1982) De wetgever ginger bij deze 
wet vanuit dat de medezeggenschaprege
ling wei als bekostigingsvoorwaarde, maar 
niet als deugdelijkheidseis was op te leg
gen. Mentink vindt hierin een illustratie 
van het gevaar, dat door rechtspolitieke 
onduidelijkheid over de strekking van 
deugdelijkheidseisen de parlementaire 
wetgever zich steeds minder gebonden 
zal weten door het recht. De onderwijsvrij
heid is dan het kind van de rekening. Bui
ten de deugdelijkheidseisen -en dus het 
recht van vriJheid van onderwijs- om kan 
de wetgever het onderwiJS flink aan ban
den leggen. Voor bekostigingsvoorwaar
den zou immers de restrictie van de vrij
heid van onderwijs niet of minder gelden. 

In ziJn studie toont Mentink echter aan 
dat de grondwetgever van 1917 geen on
derscheid heeft willen maken tussen 
deugdelijkheidseisen en bekostigings
voorwaarden. Bekostigingsvoorwaarden 
werden opgevat als deugdelijkheidseisen. 
U1t louter redactionele overwegingen ziJn 
beide op verschillende plaatsen komen te 
staan. Reden waarom de overheid eigen
ltJk op be ide fronten de vrijheid van richting 
in acht zou moeten nemen. Deugdelijk
heidseisen richten zich niet aileen op de 
1nhoud van het onderwijs, zo is de rechts
htstonsche conclusie. Zij hebben met 
name ook een orde-beschermende tunc
tie. De grondwettelijke beperking van de 
overheidsbemoeienis geldt dan ook haar 
totale onderwijsbeleid. De beginselen van 
de rechtsstaat, zoals boven weergegeven, 
histonsch gezien van toepassing op het 
hele scala deugdelijkheidseisen, waar de 
voorwaarden voor bekostiging van het bij
zonder onderwijs deel van uit blijken te 
maken. 

Voor de christen-democratische onder
wijspolitiek is dat een belangriJk resultaat. 
Het bevestigt de, niet zozeer historisch, 
maar normat1ef verankerde passage uit 
Verantwoord voortbouwen' (verkiezings
programma 1989-'93) dat 'de vrijheid van 
onderwiJS, verankerd in de Grondwet, ei-
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sen stelt aan de manier waarop de over
heid de bekostiging, de planning en het 
toezicht op de deugdelijkheid van het on
derwijs gestalte geeft'." (T oezicht op 
deugdelijkheid is hier in termen van Men
tink te lezen als normering van de kwali
teit.) In 'Ruimte voor kwaliteit' is deze op
vatting als richtsnoer genomen voor de be
leidsvoorstellen ten aanzien van zowel de 
bekostiging en situering van onderwijsin
stellingen als de deugdelijkheidsbewa
king. Consequent is gezocht naar instru
menten die beantwoorden aan de eisen 
van proportionaliteit en subsidiariteit. Zij 
ontspruiten aan het beginsel van de ge
spreide verantwoordelijkheid en bestrijken 
een breder gebied dan de deugdelijk
heidsbewaking in enge zin. Ook de bekos
tiging en planning zullen aan de norm van 
de gespreide verantwoordelijkheid moe
ten voldoen. Ook hier spoor! Mentinks con
clusie met de christen-democratische in
zichten. 

Organisatierechtelijke consequenties 
Met het bovenstaande zijn nog niet aile 
grondwettelijke nevels opgelost. Ook het 

De scheiding tussen 
regelgeving en uitvoering 
van onderwijsbeleid is 
on rec htmati g. 

consequent vasthouden aan de scheids
lijn tussen regelgeving en uitvoering 

10 Orde tn onderWIJSbeleld. 136. 
11 Idem. 208 
12 Verantwoord voortbouwen. verkrezrngsprogramma 
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schept volgens Mentink zoveel onduide
lijkheid, dat de rechtmatigheid van het be
leid onder druk komt te staan. Het is een 
onwerkbare schetding, zegt Mentink, waar 
ten onrechte nog aan vast wordt gehou
den. Dat gaat ten koste van reelere organi
satierechtelijke inzichten. Die kunnen niet 
doorbreken, juist vanwege het star vast
klampen aan verouderde ideeen. Onder
tussen gaat het beleid wei verder. Opge
scheept met een irreeel beginsel neemt de 
wetgever het vervolgens niet zo nauw met 
een duidelijke verdeling van bevoegdhe
den over de overheidsorganen en -lagen.'' 
lrreele afbakeningen werken politieke on
zorgvuldigheid in de hand. Het onder
scheid tussen regelgeving en uitvoering 
past niet meer bij de hutdige organisatie
rechtelijke inzichten. Regelgeving en uit
voering zijn niet meer met een beroep op 
de doctrine van de scheiding der machten 
(trias politica) van elkaar los te maken. Zij 
lopen altijd in elkaar over. Elke uitvoerings
beslissing is tevens een beleidsbesluit. 
Volgens Mentink kan de (formele) wetge
ver op grond van het legaliteitsbeginsel er 
dan ook maar beter toe overgaan aile we
zenlijke onderdelen en aspecten van een 
onderwerp zelf vast te leggen om het ove
rige daarna naar lagere regelgevers, 
waaronder de mede-overheden, te dele
geren. De delegatie van beslissingen moet 
zij wei zorgvuldig motiveren. 

Het CDA is altijd kopschuw geweest van 
de delegatie van fundamentele beleidsbe
slissingen op het onderwijsterrein. Wij za
gen bijvoorbeeld al dat christen-democra
tische parlementariers bij de behandeling 
van de Wet op het voortgezet onderwijs 
vonden dat scholen binnen de grenzen 
van de wet vrij zijn tegenover de overheid. 
De formele wet moet dan ook de hoofdza
ken van de te regelen materie vastleggen, 
zodat er geen misverstand bestaat binnen 
welke grenzen de centrale overheidsorga
nen beleid kunnen voeren. Deze gedachte 
lijkt daarmee als twee druppels water op 
die van Mentink. Ten dele is dat echter 
schijn. Wei vindt het CDA evenals Mentink 
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dat de (formele) wetgever de hoofdliJnen 
van het beleid moet uitstippelen. Maar an
ders dan deze wil het geen beleidsbeslis
singen delegeren naar de provincies en 
gemeenten. De regelgeving blijft voorbe
houden aan de landelijke overheid. Het 
motief daarachter is echter geen star cen
tralisatie-streven of pure onwil om de 
mede-overheden taken toe te kennen. 
Nee, veeleer gaat het terug op een begin
sel van de rechtsstaat, dat biJ Mentink on
derbelicht is gebleven, namelijk het 
rechtsgelijkheidsbeginsel. Gelijke geval
len kunnen aanspraak maken op een geliJ
ke behandeling. De omstandigheden, 
waarin scholen per regio verkeren, zijn 
naar CDA-inzicht niet zo divers of uiteenlo
pend dat zij een ongelijke behandeling per 
gemeente of provincie rechtvaardigen. ln
tegendeel onze samenleving is in ge
meenteltJk of provinciaal opzicht niet zo 
verschillend, dat bijvoorbeeld de onder
grenzen voor de deugdelijkheid uiteenlo
pen. Dat Ievert voor de overhetd geen ba
sis op voor een ongelijke behandeling van 
scholen per regio Het CDA heeft behalve 
aan de proportionaliteits- en subsidiari
teitsidee altijd veel waarde gehecht aan 
het rechtsgelijkheidsbeginsel. Op basis 
daarvan wijst het de decentralisatie van re
gelgeving van de hand. De hele problema
tiek rond de regelgeving en uitvoering is 
dan ook van CDA-zijde vooral aangezwen
geld, toen de fractie moest opboksen te
gen de trend om onderwijspolitieke zaken 
vergaand te decentraliseren. Rechtsgelijk
heidsoverwegingen lagen aan het toen 
voorgestelde compromis ten grondslag 
(regelgeving op centraal niveau, uitvoe
ring eventueel door andere bestuursla
gen). 

Daar komt nog bij dat de delegatie-pro
blematiek vanuit de CDA-optiek ook van 
binnenuit op te lossen is, waar het zich ma
nifesteert als verschijnsel van een overdre-

13 Ment1nk verwiJSl h1er naar de voorgenomen regel1ng 
van e1ndtermen d1e 1n eerste aanleg een d~recte ml
nistem)le regel1ngsbevoegdhe1d. bu1ten de pnma1re 
wetgever om. behelsde 
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ven intervenierende overheid. Een over
heid dte zich gedetailleerd met het onder
wiJS inlaat, zal namelijk altijd blijven tobben 
met de verdeling van bevoegdheden over 
(formele) wetgever, het overheidsbestuur 
en de mede-overheden. Ook al leggen de 
wetten de hoofdzaken vast, dan nog blijft 
nadere regelgeving door de bestuursorga
nen of de mede-overheden geboden. Ten
ZiJ de overheid ernst maakt met de her
overweging van regelgeving en scholen 
de mogelijkheid geeft de ruimte die de wet 
laat zelf in te vullen Terugtred van het po
litiek bestuur en autonomievergroting op 
schoolniveau gaan hand in hand. De 
rechtsvorming door het overheidsbestuur 
moet afnemen ten gunste van private 
rechtsvorming door maatschappelijke or
gantsattes zoals scholen. De wet geeft dan 
niet zozeer de beleidsruimte van het over
hetdsbestuur of de lokale overheden aan, 
maar legt veeleer de voorwaarden vast 
waarbinnen scholen zelf keuzen kunnen 
maken.' Tot een dergeltjke ontwikkeling 
spoort het proportionaliteitsbeginsel aan. 

Een constitutioneel hot 
Om een evenwichtige wetgeving te garan
deren bepleit Mentink aan het slot van zijn 
onderzoek de invoering van een Wet alge
mene bepalingen deugdelijkheidseisen, 
waarmee de JUridische status van begin
selen, die hiJ schetst, is op te vijzelen. Een 
dergelijke (hogere) regeling vormt dan in 
Ieite een richtinggevend intermediair tus
sen artikel 23 van de Grondwet en de nor
male wetten. Terecht zegt Mentink dat het 
opstellen van een wetsvoorstel nog heel 
veel werk en overleg zal vergen. Maar ook 
afgezien daarvan is het de vraag of zijn 
voorstel wei zo verstandig en doelmatig is. 
Menttnk distilleert zijn beginselen namelijk 
rechtstreeks uit de Grondwet (proportiona
ltteit en subsidiariteit ziJn afgeleiden van 
het onderwijsvriJheidsrecht). Het CDA kiest 
dan ook een ander spoor. In lijn met het 
voorstel van Postma wil 'Verantwoord 
voortbouwen' een constitutionele rechter 
de bevoegdheid geven wetten in formele 
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zin te toetsen aan de rechtstreeks toepas
bare grondrechten zoals die in de Grand
wet en verdragen zijn vastgelegd. 

Afrondende opmerkingen 
Mentink heeft een zeer instructieve en ver
helderende dissertatie geschreven. Op 
een duidelijke manier presenteert hij de 
beginselen voor een deugdelijke onder
wiJspolitiek. Hij leidt deze af uit de letter en 
de geschiedenis van de Grondwet en gaat 
vervolgens na of de politieke interpretaties 
van artikel 23 wei door de Juridische beu
gel kunnen. Mentinks conclusie is dat met 
name het min of meer gangbare onder
scheid tussen deugdelijkheidseisen en 
bekostigingsvoorwaarden geen enkele 
grondwettelijke basis heeft. Het klassieke 
grondrecht op onderwijsvrijheid begrenst 
dan ook de bevoegdheden van zowel de 
deugdelijkheidsbewakende als de bekos
tigende overheid Ook voor het schiften 
van regelgeving en uitvoering heeft Men
tink geen goed woord over. Het berust op 
een schimmige constructie van machten
scheiding, die eerder tot politiek opportu
nisme leidt dan tot een duidelijke verdeling 
van bevoegdheden. Via een Wet algeme
ne bepalingen deugdelijkheidseisen zou
den vergissingen, die zich in de politiek 
hebben vastgezet, duurzaam uit de wereld 
te helpen zijn. 

Spiegelen wij deze opvattingen aan 
christen-democratische inzichten dan 
blijkt dat 
- de beginselen, die Mentink afleidt uit de 

Grondwet, naadloos passen in het con
cept van de verantwoordelijke samenle
ving. De studie 'Ruimte voor kwaliteit' 
van het Wetenschappelijk lnstituut han
teert dezelfde principes en geeft aan 
hoe deze concreet door kunnen werken 
in de onderwijspolitiek. Zij strekken zich 
uit over de totale onderwijspolitiek en 
beperken zich niet tot de deugdelijk
heidsbewakende rol van de overheid. 
Partijdocumenten, zoals het recente ver-
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kiezingsprogramma, stellen expl1c1et dat 
de vr1jheid van onderwiJS eisen stelt aan 
de manier waarop de bekostig1ng, de 
planning en het toezicht op de kwaliteit 
gestalte kriJgl. Zo het CDA al onder
scheid maakt(e) tussen voorwaarden te 
stellen aan de bekostiging enerzijds en 
deugdelijkheidsbewaking anderziJdS 
kan dat in elk geval nooit met de bedoe
ling zijn (geweest) om daarmee het on
derwijsvrijheidsrecht in te perken; 

- de bele1dsbeginselen, die Mentink 
noemt, naar christen-democratisch in
zicht niet uitputtend zijn. Het rechtsge
lijkheldsbeginsel ontbreekt in zijn lijstje 
en juist dat principe verklaart de huiver 
binnen het CDA voor de decentralisatie 
van onderwijspolitieke beslissingen. In 
de regionale verscheidenheid kan de 
decentralisatie volgens het CDA geen 
voldoende basis vinden, zodat de nood
zaak tot verticale delegatie vervalt. Door 
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taken te heroverwegen, te vermaat
schappeliJken en de overheid te ontlas
ten kan de discussie rond 'het JUiste 
orgaan' van haar scherpte worden 
ontdaan. Het proport1onaliteitsbeginsel 
roept daar ook toe op; 

- een Wet algemene bepalingen deugde
IIJkheidseisen niet nodig is als de CDA
suggestie om een constitutioneel hof te 
belasten met de toetsing van wetten in 
daden wordt omgezet. 

Er zou nog veel over het proefschrift te 
zeggen zijn. Veel- niet onbelangrijke- de
tails vragen om een reactie. Daarvoor ont
breekt hier de ruimte. Met het bovenstaan
de is gepoogd de grote liJnen van het 
proefschrift aan te geven. Een proefschrift 
dat, zoals gezegd, veel waardering ver
dient. 'Aanhangers' van de verantwoorde
lijke samenleving kunnen er in een aantal 
opzichten goed mee uit de voeten. 

GRONDWET 
Art. 23.- 1 Het onderwiJS is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering. 
- 2. Het geven van onderWIJS 1s vriJ, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat 
biJ de wet aangewezen vormen van onderwiJS betreft, het onderzoek naar de bekwaam
heid en de zedelijkheid van hen die onderw1js geven, een en ander biJ de wet te regelen. 
- 3. Het openbaar onderwiJs wordt, met eerbiedigtng van teders godsdienst of levens
overtuiging, bij de wet geregeld. 
-4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend 
lager onderwtjs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens biJ de wet te stel
len regels kan afwijktng van deze bepaling worden toegelaten, m1ts tot het ontvangen van 
zodantg onderwiJS gelegenheid wordt gegeven. 
- 5. De eisen van deugdeltjkheid. aan het geheel of ten dele utt de openbare kas te be
kostigen onderwiJS te stellen. worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover 
het biJZOnder onderWIJS betreft, van de vrijheid van richting. 
- 6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwiJs zodantg geregeld, 
dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekosttgd bijzonder onderwijs 
en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. BtJ die regeling 
wordt met name de vrijheid van het biJzonder onderwijs betreffende de keuze der leer
middelen en de aanstelling der onderwiJzers geeerbiedigd. 
- 7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwtjs, dat aan de biJ de wet te stellen 
voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwiJs uit de 
openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast. waarop voor het bijzonder 
algemeen vormend mtddelbaar en voorbereidend hoger onderwiJS bijdragen uit de 
openbare kas worden verleend. 
- 8. De regering doet Jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Ge
neraal. 
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