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Het is genoegzaam bekend: in het parlement 
sudderde al een hele tijd een wetsvoorstel dat het 
verbod voor de rechter – zoals opgenomen in ar-
tikel 120 van de grondwet – om wetten in formele 
zin te toetsen aan de grondwet, wil opheffen ten 
aanzien van, vooral, direct werkende grondrechten. 
Het werd in de Tweede Kamer geïntroduceerd op 
1 april 2002. Ruim zes-en-een-half jaar later, in 
december 2008, keurde de Senaat het in eerste 
lezing goed met 37 tegen 36 stemmen. Nimmer 
kwam een voorstel over deze aangelegenheid zo 
ver als nu. Voor een grondwetswijziging is echter 
een tweede lezing vereist.1 Die kan er slechts 
komen na verkiezingen voor de Tweede Kamer. 
Met die verkiezingen in het vooruitzicht lijkt de 
kwestie dus weer volop urgent.

In het parlement sudderde al  
een hele tijd een wetsvoorstel  
dat het verbod voor de rechter 
om wetten in formele zin te 
toetsen aan de grondwet,  
wil opheffen ten aanzien 
van, vooral, direct werkende 
grondrechten

In de wandelgangen van politiek en academie kan 
men inmiddels steevast beluisteren (educated 
guess?) dat het er ook nu niet van gaat komen. He-
lemaal zeker weten we dat natuurlijk niet, maar naar 
mijn aanvoelen is deze inschatting juist. Aangezien 
rechterlijke grondwettigheidstoetsing over de hele 
wereld aan terrein wint,2 rijst dus de vraag: waarom 
zou Nederland de internationale trend weerstaan? 
Het korte antwoord is, zoals ik een collega recent 
eens heb horen verkondigen, dat Nederland 
resistent is tegen enige staatkundige verandering 
of democratische vernieuwing. Een gebrek aan 
politieke durf – sommigen zullen dat welbegrepen 
conservatisme noemen – of zelfs desinteresse 
zouden daar debet aan zijn. Dat is best mogelijk, 

maar ik denk dat er desondanks ook andere, door 
juristen nog weinig geëxploreerde verklaringen3 
mogelijk zijn.

Mijn suggestie is dat de daadwerkelijke introductie 
van rechterlijke grondwettigheidstoetsing in de 
eerste plaats moet worden begrepen als een re-
actie op een als structureel of ‘systemisch’ ervaren 
tekort in het functioneren van de gangbare politieke 
instituties van een democratische samenleving. 
Op het moment dat wezenlijke vraagstukken niet 
op regulier parlementaire wijze kunnen worden 
gekanaliseerd, wordt de mogelijkheid om ter zake 
te faciliteren of zelfs knopen door te hakken gelegd 
bij andere organen.4

Waarom zou Nederland de 
internationale trend weerstaan? 
Het korte antwoord is, dat 
Nederland resistent is tegen 
enige staatkundige verandering 
of democratische vernieuwing

In de lijn van het voorgaande zou vooral de theorie 
van de Nederlands-Amerikaanse politicoloog 
Arend Lijphart wel eens behulpzaam kunnen zijn 
voor het verklaren van de concrete vormgeving van 
een politiek bestel. Lijphart heeft hiervoor de term 
‘consociational democracy’ geïntroduceerd.5 Een 
dergelijk type van democratie, ook wel pacificatie- 
of accommodatiedemocratie genoemd, tref je vaak 
aan in samenlevingen die ideologisch of anderszins 
grondig verdeeld zijn. Waar men er vroeger van uit-
ging dat die nooit stabiel konden zijn (er zijn immers 
te veel conflicten), heeft Lijphart laten zien dat dit 
zeker niet noodzakelijk het geval is. Juist omdat de 
politieke tegenstellingen in een verdeelde samen-
leving potentieel destabiliserend kunnen werken, 
zoeken de politieke actoren naar wegen om met die 
conflicten een werkbare omgang te vinden. En dan 
blijkt dat de politieke antagonisten in de praktijk wel 
degelijk met elkaar kunnen samenwerken en tot 
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1 De voorgestelde wijziging moet 
dan worden aanvaard met 
minstens tweederde van de uitge-
brachte stemmen in beide kamers 
van het parlement (art. 138 lid 2 
Grondwet).

2 Waar in het midden van de negen-
tiende eeuw alleen de Verenigde 
Staten (sinds 1803), Griekenland 
(1847), en Noorwegen (sinds 
1866) rechterlijke grondwettig-
heidstoetsing kenden, zijn er 
vandaag meer dan 80 landen met 
enige vorm daarvan. Voorbeelden 
van de vermelde trend zijn onder 
meer te vinden in Azië, Zuid-Ame-
rika en Oost-Europa. Zie hierover 
respectievelijk: T. Ginsburg, Judicial 
Review in New Democracies: 
Constitutional Courts in Asian 
Cases, Cambridge: Cambridge 
University Press 2003; S. Gloppen 
et al. (red.), Democratization and 
the Judiciary. The Accountability 
Function of Courts in New Demo-
cracies, London: Frank Cass 2004, 
en W. Sadurski, Rights Before 
Courts: A Study of Constitutional 
Courts in Postcommunist States 
of Central and Eastern Europe, 
Dordrecht: Springer 2005.

3 De vraag naar de (on)wenselijk-
heid van rechterlijke grondwettig-
heidstoetsing wordt door juristen 
meestal beargumenteerd op basis 
van louter normatieve argumenta-
tie. Een van de meest prominente 
voorbeelden hiervan is te vinden 
in het werk van Jeremy Waldron. 
Zijn positie contra rechterlijke 
grondwettigheidstoetsing wordt 
vrijwel exclusief bestudeerd vanuit 
een specifieke opvatting over de 
betekenis van het begrip democra-
tie, in combinatie met een vertoog 
over het belang en de aard van pu-
blieke deliberatie. Zie J. Waldron, 
Law and Disagreement, Oxford: 
Oxford University Press 1999.
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besluitvorming komen. Belangrijke politieke groe-
peringen vervreemden daardoor bovendien niet van 
het politieke bestel.6

Pacificatie- of accommodatie-
democratie tref je vaak aan in 
samenlevingen die ideologisch  
of anderszins grondig verdeeld 
zijn. Waar men er vroeger van 
uitging dat die nooit stabiel 
konden zijn, heeft Lijphart  
laten zien dat dit zeker niet 
noodzakelijk het geval is

De inzichten van Lijphart hebben vorm gekregen 
met, en zijn geworteld in, de Nederlandse en 
Belgische verzuiling als illustratiemateriaal. Maar 
verzuiling lijkt vandaag niet langer meer het meest 
wezenlijke kenmerk van die samenlevingen. Althans 
niet meer zoals voorheen, toen die vooral het ge-
volg was van confessionele en eerder traditionele 
economische en politieke tegenstellingen. Deson-
danks hebben de inzichten van Lijphart volgens mij 

nog steeds verklarende kracht. Meer algemeen kijkt 
hij immers met een functioneel-institutionele bril 
naar de wijze waarop politieke actoren zich in een 
democratie feitelijk en formeel tot elkaar verhouden. 
En hij constateert dat de insteek van het politieke 
handelen en organisatie onder meer een functie is 
van politieke werkbaarheid. Dat lijkt me een uiterst 
actueel inzicht. Zo bezien zou je kunnen zeggen 
dat het befaamde Nederlandse poldermodel – een 
vorm van overleg tussen de politiek, sociale part-
ners en andere organisaties, waarbij het streven 
naar consensus over ‘de publieke zaak’ centraal 
staat – een erfenis is van die verzuiling. Die erfe-
nis heeft zich vertaald naar een hedendaagse 
consensusdemocratie. Het systeem van politieke 
besluitvorming heeft daarmee ook na de teloorgang 
van de verzuiling een manier gevonden – ‘polde-
ren’ – om potentiële blokkades of knelpunten te 
kanaliseren.

In ieder geval lijken er 
drie redenen te zijn die de 
institutionalisering van rechterlijke 
grondwettigheidstoetsing zouden 
kunnen verklaren

4 In gelijkaardige zin bijvoorbeeld 
C. Guarneri en P. Pederzoli, The 
Power of Judges. A Comparative 
Study of Courts and Democracy, 
Oxford, Oxford University Press, 
2002, p. 161-180.

5 Zie hierover onder (veel) meer zijn 
Democracy in Plural Societies: 
A Comparative Exploration, New 
Haven: Yale University Press 
1977 en Democracies: Patterns 
of Majoritarian and Consensus 
Government in Twenty-one Coun-
tries, New Haven: Yale University 
Press 1984.

6 De meest kenmerkende elementen 
van een consociational demo-
cracy zijn: breed samengestelde 
regeringscoalities, proportionaliteit 
(bij verkiezingen, maar ook in 
adviesorganen, ambtenarij etc.), 
het bestaan van wederzijdse veto-
rechten in politieke besluitvorming, 
en verzuiling. Nederland en België 
waren volgens Lijphart sinds de 
jaren vijftig en zestig van de vorige 
eeuw typische voorbeelden van 
een verzuilde samenleving én een 
consociational democracy.

Foto © Marten Hoogstraat
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In het licht van het voorgaande lijken er in ieder 
geval drie redenen te zijn die de institutionalisering 
van rechterlijke grondwettigheidstoetsing zouden 
kunnen verklaren.7

In de eerste plaats zou het 
als een mechanisme worden 
gehanteerd dat er mede voor 
zorgt dat een democratisch 
bestel zich kan vestigen

In de eerste plaats zou het als een mechanisme 
worden gehanteerd dat er mede voor zorgt dat 
een democratisch bestel zich kan vestigen. Alvast 
in de nieuwe democratieën in Oost-Europa na het 
verdwijnen van het communisme leek dat zo te 
worden begrepen. Min of meer hetzelfde gaat op 
voor het Duitse Bundesverfassungsgericht. Het is 
genoegzaam bekend waarom en wanneer dat is 
ontstaan, en ook hoe dat waarom en wanneer zich 
tot elkaar verhouden.8 Maar ook Zuid-Afrika lijkt me 
hier een voorbeeld van: de postapartheid-grondwet 
uit 1996 is wat je een ‘transformatieve’ grond-
wet9 zou kunnen noemen. En het is de rechter die 
deze transformatie door middel van grondwettig-
heidstoetsing mede dient te garanderen. Kortom: 
rechterlijke grondwettigheidstoetsing als smeerolie 
of glijmiddel.

Een tweede verklaring voor de invoering van rech-
terlijke grondwettigheidstoetsing is om tekorten in 
het politieke systeem te compenseren. Wanneer 
bepaalde belangen niet aan de orde (kunnen) 
komen in de reguliere politieke besluitvorming 
– bijvoorbeeld grondrechten die niet voldoende 
erkenning krijgen door middel van het parlemen-
taire proces –, is er een onafhankelijke derde nodig 
die knopen ter zake kan doorhakken. Grondwet-
tigheidstoetsing dient dan als compenserende 
strategie.

Een tweede verklaring voor 
de invoering van rechterlijke 
grondwettigheidstoetsing is om 
tekorten in het politieke systeem 
te compenseren

En in de derde plaats zou het kunnen worden 
ingezet om een vorm van arbitrage in territoriaal 
verdeelde maatschappijen te bewerkstelligen. 
Eigenlijk is dit een species van de vorige verkla-
ring, maar omdat de vormgeving ervan zich veeleer 
richt op het ontstoppen van potentiële politieke 
of staatkundige blokkades – deadlock! – verdient 
het aparte vermelding. De Belgische situatie is hier 
sprekend: spanningen tussen de verschillende taal-
gemeenschappen aldaar lagen aan de oorsprong 
van het verlangen naar meer zelfbestuur op vooral 

cultureel en sociaal-economisch vlak. Dit verlan-
gen werd vanaf einde jaren zestig vertaald in een 
aantal staatkundige hervormingen. Er werden twee 
niveaus gecreëerd op het vlak van wetgevende en 
uitvoerende besluitvorming: de Gemeenschap-
pen (bevoegd voor vooral culturele en onderwijs-
gerelateerde zaken), en de Gewesten (bevoegd 
voor vooral economische zaken). Omdat er geen 
hiërarchie bestaat tussen de wetgevende akten 
van deze entiteiten kon dit aanleiding geven tot 
oneindig aanslepende politieke conflicten en onbe-
stuurbaarheid. Er bleek een orgaan nodig om dat 
te verhelpen.10 Het zogenaamde Arbitragehof werd 
begin jaren tachtig van de vorige eeuw opgericht 
als arbiter tussen de deelentiteiten van de federale 
Belgische staat; het kon wetgeving toetsen in 
het licht van de grondwettelijke bevoegdheids-
verdelende regels. Inmiddels is dat hof overigens 
uitgegroeid tot een volwaardig grondwettelijk hof, 
en sinds 2007 wordt het ook zo genoemd.

In de derde plaats zou het 
kunnen worden ingezet om een 
vorm van arbitrage in territoriaal 
verdeelde maatschappijen te 
bewerkstelligen

Al deze verklaringen lijken te passen in het meer al-
gemene beeld die de ideeën van Lijphart oproepen, 
namelijk dat significante actoren in een democrati-
sche samenleving een uitweg zoeken om politieke 
en maatschappelijke tegenstellingen te faciliteren, 
compenseren of accommoderen; om die samenle-
ving aldus leef- en werkbaar te houden. De vragen 
die op basis hiervan rijzen zijn dan ook: welk belang 
wordt nu eigenlijk gediend met het invoeren van 
rechterlijke grondwettigheidstoetsing in Nederland, 
en zal dat belang door de bepalende actoren ook 
als dwingend worden ervaren? Hoe zit dat?

Significante actoren zoeken in 
een democratische samenleving 
een uitweg om politieke en 
maatschappelijke tegenstellingen 
te faciliteren, compenseren 
of accommoderen; om die 
samenleving aldus leef- en 
werkbaar te houden

Het belangrijkste argument dat wordt aangevoerd 
door de indieners van het wetsvoorstel om rechter-
lijke grondwettigheidstoetsing te introduceren, is 
dat Nederland wel zou varen bij een extra toets in 
de keten die leidt tot nieuwe wet- of regelgeving. 
Dat is een argumentatie die zich begeeft in de 
tweede hierboven vermelde categorie (grondwet-
tigheidstoetsing als compenserende strategie). 

7 Schutte haalt er daar twee 
van aan. Zie C.B. Schutte, ‘De 
verwarring van rechtsstaat en 
rechtersstaat. Kanttekeningen 
bij constitutionele rechtspraak 
volgens het voorstel Halsema’, 
RegelMaat 2005, p. 93-99.

8 Zie onder meer hierover het 
lezenswaardige: U. Wesel, Der 
Gang nach Karlsruhe. Das 
Bundesverfassungsgericht in 
der Geschichte der Bundes-
republik, Munchen: Karl Blessing 
Verlag 2004.

9 De term ‘transformatieve grond-
wet’ is schatplichtig aan K. Klare, 
‘Legal Culture and Transformative 
Constitutionalism’ 14 South 
African Journal on Human Rights 
1998, p. 146-188: ‘By transor-
mative constitutionalism I mean a 
long-term project of constitutional 
enactment, interpretation, and 
enforcement committed (...) to 
transforming a country’s political 
and social institutions and power 
relationships in a democratic, 
participatory, and egalitarian 
direction.’ (p. 150). Zie tevens de 
appreciatie van de transformatieve 
activiteiten van het Zuid-Afrikaanse 
Grondwettelijk Hof door Sunstein, 
‘Social and Economic Rights? 
Lessons from South Africa’, 11 
Constitutional Forum 2000-01, 
p. 123.

10 Zie over deze geschiedenis R. 
Leysen en J. Smets, Toetsing van 
de Wet aan de Grondwet in Bel-
gië, Zwolle: Tjeenk Willink, 1991, 
p. 39 e.v.
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In ieder geval, zo gaat de redenering, nu het 
parlement steeds minder invloedrijk is als wetge-
vend orgaan – tegenwoordig zijn het immers vaak 
bestuursorganen die de normen vaststellen, op 
‘veilige’ afstand van de democratisch gekozen wet-
gever – moet de waarborgfunctie van de wet door 
rechterlijke grondwettigheidstoetsing worden ge-
garandeerd of afgedwongen. Checks and balances 
dienen te worden hersteld.11 Toch lijken vanuit een 
systemisch – ‘Lijphardiaans’ – perspectief checks 
and balances in Nederland ruim voorhanden, dus 
ook zonder rechterlijke grondwettigheidstoetsing. 
Belangrijke organen die daar een rol in vervullen 
zijn bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad, 
de Raad van State, en andere advies-, beslis- en 
‘polder’-organen van de staat. En dan zou het wel 
eens zo kunnen zijn dat de invoering van rechterlij-
ke grondwettigheidstoetsing als overbodig zal wor-
den ervaren. De Nederlandse politieke instituties 
hanteren immers al sinds lang andere kanalen dan 
het parlement om de bestaande maatschappelijke 
of politieke meningsverschillen en belangen te ac-
commoderen en te faciliteren, inclusief de borging 
van grondrechten.

Het belangrijkste argument 
dat wordt aangevoerd, is dat 
Nederland wel zou varen bij een 
extra toets in de keten die leidt 
tot nieuwe wet- of regelgeving

Echter, de problemen die door rechterlijke grond-
wettigheidstoetsing moeten worden gecompen-
seerd zijn toch niet gelijksoortig aan die waar het 
in het ‘polderen’ over gaat? Beide fenomenen kun 
je toch niet als elkaar uitsluitende categorieën 
hanteren. ‘Polderen’ is iets anders dan ‘rechterlijk 
toetsen’ en ruilhandel is niet wenselijk. Dergelijke 
argumentatie gaat evenwel voorbij aan het feit dat 
de meeste maatschappelijke problemen ook geher-
formuleerd kunnen worden als een probleem van 
(uitleg van) grondrechten.12 Ook daarom lijkt mij, 
vanuit een systemisch perspectief, dat ‘polderen’ 
en rechterlijke grondwettigheidstoetsing nauw op 
elkaar aansluiten.

De argumenten die ten faveure van de invoering 
van rechterlijke grondwettigheidstoetsing worden 
opgevoerd zijn op zichzelf genomen invoelbaar en 
in abstracto verdedigbaar, laat daar geen aarzeling 
over bestaan. Maar mijn inschatting is desondanks 
dat de daadwerkelijke invoering van dergelijke 
toetsing als een schijf te veel zal worden ervaren in 
het toch al complexe en gevulde politieke besluit-
vormingssysteem in Nederland. Dit geldt te meer 
omdat een en ander bovendien wel eens zou kun-
nen leiden tot afstotingsverschijnselen, in dit geval 
met betrekking tot de Eerste Kamer. Want juist die 
kamer van het parlement, die controle op wetge-
vingskwaliteit en -conformiteit (de waarborgfunctie 
van de wet) tot haar kerntaken ziet, lijkt dan de 
eerste kandidaat om over de rand te vallen. Is het 
immers niet die kamer waarvan het functioneren en 
bestaansrecht nu al veelvuldig ter discussie wordt 
gesteld?13 Volgens mij is het daarom van tweeën 
een: of de meerwaarde van de Eerste Kamer, 
mocht grondwettigheidstoetsing daadwerkelijk 
worden ingevoerd, zal helemaal op scherp worden 
gesteld. Uiteindelijk zal die Kamer dan het onder-
spit delven. Of, andere mogelijkheid, en die kans 
is naar mijn inschatting waarschijnlijker: rechter-
lijke grondwettigheidstoetsing gaat er niet komen 
omdat er geen nood wordt ervaren aan een extra 
schijf in het toch al complexe systeem van checks 
and balances. Wat dit laatste aangaat: welk belang 
zullen de leden van de Eerste Kamer bovendien 
ervaren om zichzelf af te schaffen?14

Waar het vanuit een systemisch 
perspectief om gaat is of 
het politieke bestel, globaal 
genomen, evenwichtig is 
samengesteld en ook zo wordt 
ervaren. Ik schat dat dit het 
geval is wat het onderhavige 
onderwerp betreft

Ten slotte: natuurlijk bestaat er een verschil tussen 
grondwettigheidstoetsing door respectievelijk de 
Eerste Kamer (of andere organen) of de rechter. 

Mijn inschatting is dat de daadwerkelijke in-
voering van dergelijke toetsing als een schijf te 
veel zal worden ervaren in het toch al complexe 
en gevulde politieke besluitvormingssysteem 
in Nederland

11 Memorie van Toelichting bij 
Wetsvoorstel Halsema, Kamer-
stukken II, 2001-02, 28 331, 
nr. 3, p.  13-15. Lezing van deze 
toelichting loont nog steeds: het is 
een stevig stuk.

12 T. Koopmans heeft dit al eens 
opgemerkt: ‘Overbelasting van de 
rechter’, NJCM-Bulletin 1989, p. 8.

13 Voor alle duidelijkheid: of die kritiek 
op het functioneren van de Eerste 
Kamer terecht is, is hier niet aan 
de orde. Het volstaat hier om te 
constateren dat de kritiek leeft. Zie 
hierover H. Broeksteeg en E. Knip-
penberg, ‘The role of the Senate in 
the legislative process’, Maastricht 
Journal of European and Compa-
rative Law 2006, p. 219.

14 A contrario betekent dit dat indien 
de Eerste Kamer zou worden 
afgeschaft, de invoering van rech-
terlijke grondwettigheidstoetsing 
waarschijnlijk snel vorm zal krijgen.
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In tegenstelling tot toetsing door de Eerste Kamer 
grijpt die door de rechter post factum plaats. Dat 
heeft voordelen: niet alle problemen kunnen immers 
op voorhand worden voorzien, en de rechter is 
soepeler dan de wetgever geëquipeerd om aan 
individuele problemen van rechtsbescherming te 
verhelpen. Maar waar het vanuit een systemisch 
perspectief om gaat is of het politieke bestel, 
globaal genomen, evenwichtig is samengesteld en 
ook zo wordt ervaren. Ik schat dat dit het geval is 
wat het onderhavige onderwerp betreft.

Dat de lezer zich niet laat misleiden: ten gronde 
heb ik geen pleidooi gehouden voor of tegen rech-
terlijke grondwettigheidstoetsing. Het was me niet 

om kwalitatieve uitspraken te doen. Ik heb slechts 
de descriptieve zijde van het verhaal van Lijphart 
onderzocht en toegepast in het licht van de eerder 
sociologische vraag naar de feitelijke ontstaans-
voorwaarden van rechterlijke grondwettigheidstoet-
sing. Mijn inschatting is dat om voormelde redenen 
het er in Nederland niet van zal komen. Niet dat er 
geen problemen van grondwetsconformiteit zouden 
zijn. De vraag is alleen of ze als zwaarwegend of 
urgent genoeg zullen worden geapprecieerd om 
rechterlijke grondwettigheidstoetsing daadwerkelijk 
te institutionaliseren.

Gebrek aan politieke durf of desinteresse? 
 Misschien, maar niet alleen dat.


