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Introducti e e 

11 Thema van het onderzoe k 

Hett thema van dit onderzoek is de democratische legitimiteit van constitutionele 
rechtspraak.rechtspraak. Wat wordt met constitutionele rechtspraak bedoeld? Ruim gedefinieerd 
omvatt constitutionele rechtspraak al die juridische procedures die op de directe 
handhavingg van de constitutie zijn gericht.' Omdat dit doel in verschillende 
rechtsstelselss op verschillende manieren wordt nagestreefd, zijn de verschij-
ningsvormenn en taken van constitutionele rechtspraak vaak zeer divers van aard. 
Hett gevolg is dat er relatief weinig overeenkomsten tussen de verschillende vor-
menn van constitutionele rechtspraak bestaan. Zoals uit de bovenstaande definitie 
blijkt ,, is constitutionele rechtspraak ondanks de diversiteit op hetzelfde doel, dat 
will  zeggen op de handhaving van de constitutie, en hetzelfde type rechtsnormen, 
namelijkk het constitutionele recht, gericht. 

Watt is de betekenis van het begrip constitutie7. Bij het vaststellen van de betekenis 
vann dit begrip moet een onderscheid worden gemaakt tussen de constitutie in 
materiële,, en de constitutie in formele zin.4 Constitutie in materiële zin is het geheel 
vann geschreven en ongeschreven grondregels met betrekking tot de staatsinrich-
tingg van een land.5 Wanneer deze grondregels in een geschreven grondwet zijn 

Dezee definitie stamt van Mosier 1962 IX e.v. en Billing 1969, p. 40. De definitie die in dit 
onderzoekk gehanteerd wordt is aanzienlijk beperkter. Zie mijn uiteenzetting aan het 
eindee van deze paragraaf. 

22 Mosier 1962; Brünneck 1992, p. 50 e.v. 
Dee belangrijkste verschillen worden verderop besproken. 

44 Bos 1987, p. 53 e.v.; Van der Tang 1998, p. 29 e.v. 
55 De constitutie in materiële zin kan naast de constitutie in formele zin ook formele wetten, 
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vastgelegdd dan wordt er van een constitutie in formele zin gesproken.6 Normen die 
tott de constitutie in formele zin behoren, voldoen aan de volgende kenmerken: ze 
zijnn schriftelijk vastgelegd in één of meerdere documenten, ze kunnen uitsluitend 
doorr middel van een speciale herzieningsprocedure worden gewijzigd, en ze hebben 
eenn hogere rechtskracht dan andere rechtsnormen.7 Hoewel wel iedere staat een 
constitutiee in materiële zin bezit, bezit niet iedere staat een constitutie in formele 
zin.. Bekende voorbeelden van staten die geen geschreven grondwet hebben, maar 
diee wel fundamentele normen bezitten waarin de grondslagen van de staat zijn 
vastgelegd,, zijn Groot-Brittannië en Israël. Hoewel beschouwingen over de con-
stitutiee al in de Romeinse Oudheid aan te treffen zijn,8 werd de constitutie in 
formelee zin pas na de Amerikaanse en Franse Revolutie geïntroduceerd.9 Het 
begripp constitutie kreeg toen voor het eerst zijn huidige betekenis. Al snel nadat de 
Amerikaansee federale grondwet in 1789 in werking was getreden, werden staats-
wettenn en federale wetten door rechters op hun grondwettigheid getoetst, en werd 
daarmeee dus het instituut van constitutionele rechtspraak geïntroduceerd. 

Hoee verhouden constitutionele rechtspraak en de constitutie in formele zin zich 
tott elkaar? Hoewel Chief Justice Marshall in het beroemde Marbury vs. Madison 
arrestt van 1803 de stelling verdedigde, dat constitutionele rechtspraak en een ge-
schrevenn grondwet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zijn er nog steeds 
velee staten die wel een geschreven grondwet, maar die geen constitutionele recht-
spraakk hebben. In deze stelsels wordt de grondwettigheidscontrole door de wetgever 
zelff  verricht. Op deze grondslag is ook het toetsingsverbod van art. 120 Grw. geba-
seerd.. Direkt na de invoering van het toetsingsverbod in 1848 werd echter ook in 
Nederlandd de gedachte geuit dat een grondwet zonder constitutionele rechtspraak 
weinigg betekenis heeft. Bekend is de kritiek van Thorbecke, die meende dat door 
invoeringg van het toetsingsverbod de grondwet zou ophouden om grondwet te 

12 2 

zijn. . 
Dee vraag naar de relatie tussen constitutionele rechtspraak en democratie is een 

vraagg die sinds de introductie van constitutionele rechtspraak steeds opnieuw ge-
steldd wordt. Dit hangt met de volgende drie kenmerken van constitutionele recht-
spraakk samen. Ten eerste voldoen de benoemingsprocedures van constitutionele 
rechterss minder aan het ideaalbeeld van directe politieke verantwoordelijkheid dan 
dee benoemingsprocedures van leden van het parlement. Omdat constitutionele 

decreten,, rechtspraak, gewoonten en beginselen van ongeschreven staatsrecht omvatten. 
66 Bos 1987, p. 53 
77 Daarnaast worden de wetsvorm en de bijzondere wijze van presentatie wel als specifieke 

kenmerkenn van de constitutie in formele zin genoemd. Van der Tang 1998, p. 50 e.v. 
88 Van der Tang 1998, p.16. Cicero hanteerde in zijn werk De Re Publica al het begrip 

constitutieconstitutie Dit begrip had de betekenis van regeringsvorm. 
99 Grimm 1994, p. 11. 
100 1 Cranch 137, 177(1803). 
1'' De Nederlandse situatie wordt uitvoerig in §3 geschetst. 
122 Thorbecke 1915, p.60. 

10 0 



INTRODUCTIE E 

rechterss meestal door het parlement of de regering worden aangesteld, verloopt 
hunn benoeming minder direct dan die van leden van het parlement. Hierdoor is de 
personelepersonele democratische legitimiteit14 van constitutionele rechtspraak zwakker dan 
diee van het parlement. Constitutionele rechters worden anders dan parlementa-
riërss namelijk niet direct, maar indirect door het volk gekozen.15 Ten tweede is ook 
dee inhoudelijke democratische legitimiteit van constitutionele rechtspraak zwakker 
dann die van het parlement. De invloed van het volk op de inhoud van de beslissin-
genn die constitutionele rechters nemen, is namelijk gering. Terwijl van leden van 
hett parlement verwacht wordt, dat zij directe politieke verantwoording voor hun 
beslissingenn afleggen, wordt deze eis, vanwege het rechterlijke onpartijdigheids-
beginsel,, aan constitutionele rechters niet gesteld. Als gevolg hiervan kunnen con-
stitutionelee rechters bij eventueel dysfunctioneren minder gemakkelijk worden 
afgezet,, dan leden van het parlement. Ten slotte vormt het voorwerp van rechterlij-
kee grondwettigheidstoetsing een probleem. Omdat bij constitutionele rechtspraak 
dee grondwettigheid van beslissingen van andere staatsorganen wordt getoetst, is 
constitutionelee rechtspraak meer dan andere vormen van rechtspraak politiek van 
aard.. Dit wordt versterkt door de aard van de rechtsnormen waaraan getoetst wordt. 
Grondwetsnormenn zijn over het algemeen abstract en open van aard. De 
interpretatiespeelruimtee van de rechter wordt door deze normen daardoor 
nauwelijkss ingeperkt. 

Omdatt ook met de grondwettigheidscontrole door de wetgever nadelen verbon-
denn zijn, kan uit deze problemen niet de conclusie worden getrokken dat het oor-
deell  over de grondwettigheid van wetgeving aan de wetgever zelf moet worden 
overgelaten.. Ten eerste heeft ook de wetgever met legitimiteitsproblemen te maken. 
Di tt is onder andere het gevolg van de afgenomen invloed van het parlement en de 
toegenomenn invloed van de regering en het ambtenarenapparaat. Hierdoor zijn de 
waarborgfunctiee en legitimerende functie van de wet in de loop van de tijd steeds 
verderr afgenomen. Ten tweede blijk t de juridische kwaliteit van wetgeving vaak 
tekortt te schieten. Dit komt bijvoorbeeld doordat de wetgever politieke-, financiële-, 
enn beleidsnormen boven juridische normen laat prevaleren,'f i doordat er door de 
wetgeverr haastwetgeving tot stand wordt gebracht, of doordat de verschillende 
functiess van de wet (zoals de normerende, legitimerende en instrumentele functie) 
mett elkaar botsen. Het derde probleem van grondwettigheidstoetsing door de 

133 Vocke 1995, p. 118 e.v. 
144 Deze verschillende vormen van democratische legitimiteit worden uitvoeriger in hoofd-

stukk zeven besproken. Het onderscheid tussen institutionele, personele en inhoudelijke 
democratischee legitimiteit is afkomstig van Böckenförde 1987, p.896 e.v. 

155 In een representatieve democratie worden de meeste ambtsdragers indirect door het volk 
gekozen.Ditt neemt niet weg dat het onderscheid tussen directe keuze van parlementariërs 
enn de indirecte keuze van constitutionele rechters vrij fundamenteel is doordat consti-
tutionelee rechters anders dan parlementariërs niet democratisch verantwoordelijk zijn. 

166 Kamerstukken II, 1990-1991, 22008, nr. 1-2. 
177 Da men &Hoogenboom 1989, p.145 e.v. 
188 Eijlander 1999, p.224 e.v. 
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wetgeverr is dat de wetgever in dat geval zowel voor de inperking, als voor de 
beschermingbescherming van grondrechten verantwoordelijk is. De eerste taak heeft de wetgever 
opp grond van het feit dat grondrechten uitsluitend op basis van een wet mogen 
wordenn ingeperkt. Daarnaast heeft de wetgever de taak grondrechten te bescher-
men.. Tussen deze twee taken ontstaan regelmatig conflicten. 

Zoalss blijkt , zijn met beide vormen van grondwettigheidscontrole nadelen ver-
bonden.. Om de meest optimale vorm van grondwettigheidscontrole tot stand te 
brengen,, moet in de eerste plaats worden gestreefd naar een situatie waarin beide 
vormenn van controle elkaar aanvullen, en moet in de tweede plaats worden gepro-
beerdd om een vorm van grondwettigheidscontrole tot stand te brengen, die op zo'n 
manierr is vormgegeven dat de legitimiteitsproblemen zo klein mogelijk zijn. Op 
welkee manieren de legitimiteitsproblemen van constitutionele rechtspraak zo goed 
mogelijkk kunnen worden teruggedrongen, is het thema van dit onderzoek. 

Zoalss gesteld, omvat constitutionele rechtspraak zeer uiteenlopende juridische 
procedures.. De belangrijkste overeenkomst tussen deze verschillende procedures is 
datt zij allen op de directe handhaving van de constitutie zijn gericht. Daarnaast 
vervultt constitutionele rechtspraak over het algemeen zeer uiteenlopende functies. 
Dee belangrijkste functies die door constitutionele rechtspraak vervuld kunnen 
worden,, zijn: het beslechten van publiekrechtelijke geschillen en het controleren van 
dede grondwettigheid van rechtsnormen. Bij het beslechten van publiekrechtelijke 
geschillenn heeft de constitutionele rechter de taak om constitutionele geschillen 
tussenn staatsorganen op te lossen. In veel staten kan deze procedure door politieke 
partijen,, rechtbanken, regering of parlement in gang worden gezet. Bij de tweede 
taakk controleert de constitutionele rechter de grondwettigheid van wetgeving. In 
ditt onderzoek staat uitsluitend deze laatste functie van constitutionele rechtspraak 
centraal.. Daarnaast worden er nog twee beperkingen op het thema aangebracht. 
Tenn eerste richt dit onderzoek zich enkel op toetsing door rechterlijke instanties. Het 
gevolgg van deze inperking is dat toetsing door politieke of semi-politieke instanties 
niett wordt behandeld. Ten tweede staat in dit onderzoek de toetsing van formele 
wetgevingwetgeving centraal. Door deze inperking wordt de toetsing van regelingen die geen 
wettenn in formele zin zijn zoals algemene maatregelen van bestuur, ministeriële 
regelingenn en verordeningen, in dit onderzoek niet aan de orde gesteld. 

Omdatt in dit onderzoek de rechtsfilosofische vraag naar de democratische 
legitimiteitt van constitutionele rechtspraak centraal staat, wordt in dit onderzoek 
enkell  die vorm van constitutionele rechtspraak geanalyseerd, waarbij het legiti-
miteitsprobleemm zich het meest duidelijk voordoet. Dit is het geval bij rechterlijke 
grondwettigheidstoetsinggrondwettigheidstoetsing van formele wetgeving. Hoewel het thema van dit onder-
zoekk door deze inperkingen aanzienlijk wordt versmald, heeft het thema nog steeds 
opp zeer uiteenlopende juridische procedures betrekking. In de volgende alinea's 

199 Floris, Burkens & Kummeling 1994. 
200 Met de terminologie constitutionele rechtspraak wordt in het vervolg van dit onderzoek 

rechterlijkee toetsing van formele wetgeving bedoeld. 
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INTRODUCTIE E 

zullenn de belangrijkste verschillen tussen de diverse vormen van constitutionele 
rechtspraakk worden uiteengezet. 

Inn de eerste plaats kan een onderscheid worden gemaakt tussen die vormen van 
constitutionelee rechtspraak die wel, en die vormen van constitutionele rechtspraak 
diee geen aparte vorm van rechtspraak vormen. In rechtsstelsels waar constitutio-
nelee rechtspraak geen aparte vorm van rechtspraak vormt, is sprake van 
constitutioneleconstitutionele rechtspraak 'incidenter'. Bij deze vorm van toetsing worden consti-
tutionelee geschillen uitsluitend binnen de context van een concreet geschil aan de 
ordee gesteld. De toetsing vindt niet plaats in een onafhankelijke procedure, maar 
hett geschil kan door iedere rechtelijke instantie worden beslecht. In rechtsstelsel 
waarr constitutionele rechtspraak wel een aparte vorm van rechtspraak vormt, is 
sprakee van constitutionele rechtspraak 'principaliter'. De toetsing van de grondwet-
tigheidd van wetgeving vindt in deze rechtsstelsels in een speciale procedure plaats, 
diee gericht is op het constitutionele recht. De toetsing van de grondwettigheid van 
rechtsnormenn is in deze procedure van het concrete geschil losgemaakt. Traditio-
nelee rechters zijn niet bevoegd om over de grondwettigheid van wetgeving te be-
slissen.. Grondwettigheidstoetsing wordt door een constitutioneel hof verricht. 

Niett alleen de toetsingsprocedures, maar ook de rechtsstelsels waarin deze ver-
schillendee vormen van toetsing plaatsvinden, verschillen fundamenteel van 
elkaar.. Terwijl toetsing incidenter plaatsvindt in een diffuus stelsel van constitu-
tionelee rechtspraak, vindt toetsing principaliter in een geconcentreerd stelsel van 
constitutionelee rechtspraak plaats. In diffuse stelsels hebben alle rechtelijke in-
stantiess de bevoegdheid om te toetsen. In geconcentreerde stelsels kunnen consti-
tutionelee geschillen uitsluitend door een constitutioneel hof worden beslecht. Het 
diffusee stelsel is in 1803 in de Verenigde Staten ontstaan. Het geconcentreerde 
stelsell  werd in de Oostenrijkse grondwet van 1 oktober 1920 ingevoerd. Zowel het 
diffusee als het geconcentreerde stelsel zijn inmiddels wijdverbreid. Het diffuse 
systeemm is in veel landen die tot het Britse Gemenebest behoren, zoals Canada, 
Australiëë en India ingevoerd, maar ook Japan, Zwitserland, Noorwegen, Dene-
markenn en Zweden kennen een diffuus stelsel van constitutionele rechtspraak. 
Ookk Duitsland en Italië hadden een korte tijd constitutionele stelsels van diffuse 
toetsing.. In 1949 is Duitsland, en in 1956 is Italië tot het geconcentreerde stelsel 
overgegaan.. Andere staten die een geconcentreerd stelsel van constitutionele recht-
spraakk hebben, zijn onder andere Frankrijk, Spanje, Polen en Turkije.2' 

Terwijll  in diffuse stelsels van constitutionele rechtspraak slechts één type grond-
wettigheidstoetsingg bestaat, namelijk toetsing 'incidenter', kunnen in geconcen-
treerdee stelsels van constitutionele rechtspraak verschillende typen van grondwet-
tigheidstoetsingg van wetgeving worden aangetroffen, namelijk preventieve en 
repressieverepressieve toetsing, toetsing in concreto en toetsing in abstracto en toetsing die naar 
aanleidingaanleiding van een individuele klacht over grondwetsschennis plaatsvindt. In stelsels 
diee preventieve toetsing kennen, worden wetten vóór hun afkondiging getoetst. I n 

Brünneckk 1992, p. 29. 
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stelselss die uitsluitend preventieve toetsing kennen, zoals het Franse stelsel, is de 
bevoegdheidd van de constitutionele rechter vrij beperkt. De meeste constitutionele 
stelselss kennen echter een systeem van repressieve toetsing. In deze stelsels wordt na 
afkondigingg van de wet getoetst. Deze toetsing kan op grond van een concreet 
rechtsgeschill  plaatsvinden. In dat geval is er sprake van toetsing in concreto. Of los 
vann een concreet rechtsgeschil. Er is dan sprake van toetsing in abstracto. Deze 
vormm van toetsing wordt vaak door de regering of door leden van het parlement in 
gangg gezet. Toetsing in abstracto is de meest omvattende vorm van toetsing. Ten 
slottee kan wetgeving door de rechter naar aanleiding van een individuele klacht over 
grondwetsschennisgrondwetsschennis worden getoetst. Deze rechtelijke procedure kan door individuele 
burgerss in gang worden gezet. 

Ookk de gevolgen van onverbindendverklaring zijn in deze stelsels verschillend. 
Inn het diffuse stelsel heeft een onverbindendverklaring ex nunc werking, in het 
geconcentreerdee stelsel ex tune. Bij ex nunc werking wordt de wet door de rechter die 
dee grondwettigheidstoetsing uitvoert, niet geannuleerd, maar de rechter stelt enkel 
dee reeds bestaande ongeldigheid van de rechtsnorm vast. Bij ex tune werking 
casseertt de rechter de norm die tot het moment van de bekendmaking van de 
beslissingg van de constitutionele rechter geldig was. De annulering van de wet 
treedtt pas na de bekendmaking van de beslissing in werking. De beslissing heeft 
geenn terugwerkende kracht. 

Hett kenmerkende van al deze vormen van toetsing is dat beslissingen van de 
directt democratisch gelegitimeerde wetgever door de rechter op hun grondwettig-
heidd worden getoetst. Hierdoor is met deze vorm van toetsing een legitimiteitspro-
bleemm verbonden. Doordat deze vorm van toetsing bovendien duidelijker dan an-
deree vormen van toetsing politiek van aard is, vormt constitutionele rechtspraak 
overr het algemeen een belangrijke machtsfactor. 

Zoalss aangegeven, wordt in dit onderzoek de rechtsfilosofische vraag naar de de-
mocratischee legitimiteit van constitutionele rechtspraak aan de orde gesteld. Dat 
dezee vraagstelling ook voor de Nederlandse discussie over constitutionele recht-
spraakk van belang is, wordt in de derde paragraaf uiteengezet. In de volgende para-
graaff  wordt eerst de ontwikkeling van deze institutie geschetst. 

22 Constitutionel e rechtspraa k vroege r en nu 

Eenn mijlpaal in de ontwikkeling van de institutie van constitutionele rechtspraak 
iss de uitspraak van het Supreme Court in de zaak Marbury vs. Madison uit 1803. 
Hoewell  Marbury vs. Madison niet de eerste zaak was waarin het Supreme Court een 
formelee wet aan de grondwet toetste, was dit wel de eerste zaak waarin het Su-
premepreme Court een uitvoerige rechtvaardiging voor constitutionele rechtspraak gaf. 

55 U.S. (lCranch) 137(1803). 
All  in 1796 werd in het arrest Hylton vs. New York een belastingwet van het Congres door 
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Dee zaak Marbury vs. Madison vond plaats in de nasleep van een politieke strijd 
diee na de verkiezingen van 1800 tussen Federalisten en Republikeinen was ont-
staan.. Tijdens deze verkiezingen verloren de Federalisten op twee fronten: niet 
alleenn won de Republikein Thomas Jefferson van de zittende Federalistische Presi-
dentt John Adams, maar ook in het Congres behaalden de Republikeinen de meer-
derheid.. Voordat Adams vier maanden na de verkiezingen op 4 maart 1801, de 
machtt aan Jefferson overdroeg, nam Adams nog een aantal maatregelen om de 
invloedd van de Federalisten op de rechterlijke macht te vergroten. Ten eerste werd 
Johnn Marshall, de Secretary of State van John Adams, tot Chief Justice van het 
SupremeSupreme Court benoemd. Een andere maatregel was de Circuit Court Act van 
februarii  1801, waardoor zestien nieuwe federale rechtbanken tot stand werden 
gebracht.. Deze rechtbanken werden allen gevuld met partijgenoten. De laatste 
maatregell  was ten slotte de Organic Act of the District of Columbia die een week 
voorr de machtsoverdracht van Adams door het Congres werd goedgekeurd. Deze 
wett stelde Adams in staat om tweeënveertig nieuwe Justices of Peace in het District 
Columbiaa te benoemen. Hoewel de benoemingsbrieven voor de machtsoverdracht 
ondertekendd en bezegeld waren, waren zij wegens tijdgebrek niet allen bij de 
benoemdee rechters afgeleverd. De nieuwe Secretary of State van Jefferson, James 
Madison,, weigerde de niet afgeleverde benoemingsbrieven alsnog te bezorgen. 
Hiertegenn tekende één van de vier betrokken rechters, William Marbury, bezwaar 
aan.. Hij vorderde dat het Hooggerechtshof James Marbury een rechterlijk bevel 
(writ(writ  of mandamus) zou opleggen zodat de benoemingsbrieven alsnog zouden 
wordenn bezorgd. Hierbij beriep hij zich op Sectie 13 van de Judiciary Act van 1789. 

Dee Federalist John Marshall, die als Secretary of State nauw bij deze zaak betrok-
kenn was geweest, moest nu als Chief Justice een oordeel over deze kwestie vellen. 
Hierbijj  stond hij voor het volgende probleem. Zou het Hooggerechtshof het rech-
terlijkee bevel wel uitvaardigen en James Madison zou weigeren om het bevel op te 
volgen,, dan beschikte het Hof niet over de mogelijkheid om het bevel af te dwingen. 
Zouu het Hooggerechtshof het rechterlijke bevel niet uitvaardigen, dan zou daarmee 
rechterlijkee macht aan de Republikeinen worden afgestaan. Dit probleem werd 
doorr Marshall op de volgende manier omzeild. Marshall stelde dat de benoe-
mingenn van de tweeënveertig rechters, ondanks het verzuim om de benoemings-
brievenn af te leveren, voltooid waren. Met de weigering van de staatssecretaris 

hett Hooggerechtshof aan de federale grondwet getoetst. Hall 1992, p. 419. Het 
toetsingsvraagstukk werd daarbij niet aan de orde gesteld. 
Nowakk & Rotunda 1995, p. 1-20; Brugger 1987, p. 5-9. 
Dee Alien en Sediction Acts die in 1798 door het Congres waren aangenomen, en die tot 
doell  hadden om onlusten en samenzweringen tegen de regering tegen te gaan, had al 
eerderr tot spanningen tussen Federalisten en Republikeinen geleid. Zij boden namelijk 
eenn wettelijke grondslag voor de regering om critici van het beleid van president Adams 
enn het federalistische Congres uit de publieke openbaarheid te bannen en monddood te 
maken.. Frankenberg & Rödel 1981, p. 66. 
Jostt 1998, p. 277. 
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Jamess Madison om de benoemingsbrief alsnog af te leveren, schond de uitvoerende 
machtt volgens Marshall 'een verworven recht' van de verzoeker Willia m Mar-
bury.. Het Federale Hooggerechtshof had volgens Marshall echter niet de be-
voegdheidd om een rechterlijk bevel aan de Staatssecretaris op te leggen. De wetsbe-
palingg die aan het Federale Hooggerechtshof deze bevoegdheid verleende (Sectie 13 
vann de Judiciary Act of 1789), was volgens Marshall namelijk in strijd met artikel 
III ,, Sect.2, Cl.2 van de Federale Grondwet, waarin de originele jurisdictie van het 
Hooggerechtshoff  wordt beschreven. In dergelijke gevallen had de rechter volgens 
Marshalll  de plicht om de grondwet te volgen en de wet die door het Congres tot 
standd was gebracht buiten beschouwing te laten. 

Dee rechterlijke bevoegdheid om formele wetgeving aan de grondwet te toetsen, 
wordtt door Marshall in de eerste plaats uit het wezen van de geschreven grondwet 
afgeleid.. Marshall begint zijn pleidooi voor constitutionele rechtspraak met de 
vaststellingg dat het Amerikaanse volk een oorspronkelijk recht bezit om zijn 
staatsbestell  door middel van een geschreven grondwet te organiseren.3 Hoewel het 
Amerikaansee volk een unlimited government tot stand had kunnen brengen, 
hebbenn de grondleggers van de grondwet voor een limited government gekozen. In 
hett eerste stelsel is de macht van de wetgever onbeperkt. In het tweede stelsel is het 
handelenn van de wetgever aan beperkingen onderworpen. Deze beperkingen zijn in 
dee grondwet vastgelegd. Tussen deze twee typen regeringsstelsels bestaat volgens 
Marshalll  geen middenweg. Door het Hooggerechtshof moet daarom een keuze 
wordenn gemaakt. De grondwet is of een superieure hogere wet die niet door gewone 
wettenn kan worden veranderd, of de grondwet staat op hetzelfde niveau als de 
gewonee wet, en kan door de wetgever veranderd worden wanneer hij dat wil . ' Ui t 
hett feit dat het Amerikaanse volk voor een grondwet koos waarin de macht van de 
staatt beperkt wordt, blijk t volgens Marshall dat de grondwet als de hoogste en 
meestt fundamentele wet van het land moet worden beschouwd. Handelingen van 
dee wetgevende macht die met de grondwet in strijd zijn, zijn daarom ongeldig. 
Vervolgenss vraagt Marshall zich af of dergelijke handelingen desalniettemin toch 
bindendd zijn voor de rechter. Dit wordt door hem ontkend. Volgens hem is het 
uitdrukkelijkk het wezen en de plicht van de rechterlijke macht om te bepalen wat 
rechtt is. Wanneer een wet in strijd is met de grondwet en wanneer zowel de wet 
alss de grondwet op het concrete geval van toepassing zijn, dan moet de rechter aan 

277 5U.S. (lCranch) 137, 162 (1803). 
288 De desbetreffende passage luidt als volgt: ' In all Cases affecting Ambassadors, other public 

Ministerss and Consuls, and those in which a State shall be a Party, the Supreme Court 
shalll  have original Jurisdiction. In all the other Cases before mentioned, the Supreme 
Courtt shall have appellate Jurisdiction, both as to Law and Fact, with such Exceptions, 
andd under such Regulations as the Congress shall make.' 

299 Nowak & Rotunda 1995, p.4 e.v. 
300 5U.S. (lCranch) 137, 176(1803). 
311 5U.S. (lCranch) 137, 177(1803). 
322 5U.S. (1 Cranch) 137, 177(1803). 
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dee hogere wet de voorrang geven. Dat betekent dat de rechter de voorrang moet 
gevenn aan de grondwet. Zou de rechter dit niet doen, dan zou de wetgever in de 
praktijkk almachtig zijn. 

Daarnaastt kan de rechterlijke bevoegdheid tot toetsing van formele wetgeving 
volgenss Marshall uit de tekst van de Amerikaanse grondwet zelf afgeleid worden. 
Terr onderbouwing van deze these verwijst Marshall ten eerste naar art. II I §2 van 
dee federale Grondwet waarin de bevoegdheid van de federale rechterlijke macht 
wordtt omschreven. De passage waar Marshall naar verwijst, luidt: 'De rechterlijke 
machtt strekt zich uit over alle gevallen die onder deze grondwet verschijnen.' Ze 
zouu duidelijk maken dat het de rechterlijke macht was toegestaan om zich in alle 
gevallenn die onder de grondwet verschijnen op de grondwet te baseren. Ten tweede 
beroeptt Marshall zich op een aantal grondwetsbepalingen die bepaalde beperkin-
genn aan de overheid opleggen. Ten derde beroept Marshall zich op de eed die 
rechterss afleggen om de Constitutie te dienen. Hieruit zou blijken dat rechters 
eerderr de grondwet dan de gewone wet moeten volgen, en ten vierde verwijst 
Marshalll  naar de Supremacy Clause van Art. VI , Cl. 2, waarin is vastgelegd dat de 
grondwett de hoogste wet van het land is, en dat wetten van de Verenigde Staten 
daarmeee in overeenstemming behoren te zijn. 

Hoewell  de zaak Marbury vs. Madison voor de ontwikkeling van constitutionele 
rechtspraakk van grote betekenis is geweest, werden de grondslagen voor deze insti-
tutiee veel eerder gelegd. Volgens sommigen zou de federale Constitutionele Con-
ventiee al een vorm van constitutionele rechtspraak hebben nagestreefd. Ook 
wordtt door sommigen gewezen op de gelijkenis tussen Marshalls argumentatie en 
diee van Alexander Hamilton in The Federalist Papers. Daarnaast wordt er 
beweerdd dat reeds voor de Amerikaanse Revolutie constitutionele rechtspraak be-
stond.388 In het koloniale tijdperk controleerde de Engelse regering middels de Privy 
CouncilCouncil of wetten van de koloniale wetgever met de charters en ander Engels recht 
inn overeenstemming waren. Was dit niet het geval dan werden de wetten ongeldig 
verklaard.. Ook wordt ter verklaring van het ontstaan van constitutionele recht-
spraakk regelmatig naar de beroemde woorden van Lord Chief Justice Edward Coke 
inn de Dr. Bonham's Case uit 1610 verwezen: 'When an act of parliament is against 
commonn right and reason [...] the common law wil l controul it and adjudge such 
actt to be void.' In Engeland zelf werd Cokes interpretatie van de common law als 
hogerr recht echter al spoedig afgewezen. 

55 U.S. (1 Cranch) 137, 178 (1803). 
Art.. I, §9, Cl. 5; Art. I, §9, Cl. 3; Art. III , § 3. 
Art.. VI , Cl. 3 
Nowakk & Rotunda 1995, p. 11. 
Nowakk & Rotunda 1995, p. 11. 
Nowakk & Rotunda 1995, p. 11. 
Nowakk 8c Rotunda 1995, p. 11; Plucknett 1926, p. 34. 

17 7 



Anderenn gaan voor het verklaren van het ontstaan van constitutionele recht-
spraakk nog verder terug. De historische voorlopers van constitutionele recht-
spraakk zouden al in de Oudheid kunnen worden aangetroffen. Ook toen bestond er 
all  een begrip van hoger recht. Het begrip constitutie dat in de Oudheid gehanteerd 
werd,, had toen echter nog geen normatieve, maar slechts een empirische betekenis. 
Pass na de Amerikaanse en Franse Revolutie vond de overgang van een empirische, 
naarr een normatieve betekenis van het begrip constitutie plaats.41 Het verschil van 
dezee revoluties met voorgaande revoluties was dat politieke heerschappij opnieuw 
werdd gedefinieerd en van de consensus van de onderdanen afhankelijk werd 
gemaakt. . 

Dee Europese rechtsontwikkelingen hebben tot een nieuwe fase in het constitu-
tionalismee geleid. Tot nu toe beschikten uitsluitend staten over een constitutie. 
Sindss enige tijd wordt er ook over een grondwet voor de Europese Unie nagedacht. 
Opp 7 december 2000 is in Nice het Handvest van de Europese Unie afgekondigd. 
Hett Handvest is een belangrijke stap naar een verdere constitutionalisering van de 
Europesee Unie. Daarnaast hebben de EG-Verdragen en het Europese Verdrag voor 
dee Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden steeds meer het karakter 
vann een constitutie gekregen. Door deze ontwikkelingen lijk t een normatief, 
meerlagigg begrip van constitutionalisme geïntroduceerd. 

33 Het Nederlands e debat over constitutionel e rechtspraak 43 

Dee vraag naar de wenselijkheid of onwenselijkheid van constitutionele recht-
spraakk is sinds de invoering van het toetsingsverbod in 1848 herhaaldelijk aan de 
ordee gesteld. De zinsnede 'De wetten zijn onschendbaar' werd bij de grondwetsher-
zieningg van 1848, vrij onverwacht aan art. 115 Grw. toegevoegd.44 In de grondwet-
tenn voor 1848 ontbrak het toetsingsverbod. Hieruit zou de conclusie kunnen 
wordenn getrokken dat de rechter voor 1848 wel over de bevoegdheid beschikte om 
strijdigee wetten ongrondwettig te verklaren. De rechterlijke macht zelf oordeelde op 
grondd van artikel 11 van de Wet houdende Algemeene Bepalingen echter anders. 
Di tt artikel omvatte de formulering: 'de rechter moet volgens de wet recht spreken; 
hijj  mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordelen.' Deze 

Cappellettii  1971, p. 28 e.v. 
Grimmm 1994, p. 11-13. 
Pernicee 1999, p. 703 e.v. 
Ziee voor een bespreking van het Nederlandse debat ook: Dolle & Engels 1989, Boekhorst 
1990,, Van Houten 1997 en Bax 2000, p. 544-548. 
Dee formulering 'De wetten zijn onschendbaar' bleef tot 1983 onveranderd in de 
grondwett bestaan. Bij de grondwets-herzieningen van 1887, 1922 , 1938 en 1953 
veranderdee art. resp. in art. 121, tweede lid, art. 122, tweede lid; art. 124, tweede lid; 
art.. 131, tweede lid. 
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formuleringg interpreteerde de Hoge Raad, in een arrest van 3 juni 1912, als een 
verbodd om wetten aan de grondwet te toetsen. 

Hett voorstel voor invoering van het toetsingsverbod kwam van de Minister van 
Justitie,, Mr. Donker Curtius. Zijn voorstel werd met algemene stemmen door de 
Ministerraadd aangenomen. De regering was van mening dat de bevoegdheid van 
dee rechterlijke macht, net als die van andere machten, duidelijk moest worden 
afgebakend.466 In de Memorie van Toelichting werd de inhoud van het toetsings-
verbodd als volgt verklaard: 'De onschendbaarheid der wetten heeft eene driedubbe-
lee beteekenis. Zij plaatst de wet boven alle bedenking, zij waarborgt haar tegen alle 
aanranding,, zoowel van de uitvoerende en rechterlijke macht, als van de plaatse-
lijkee autoriteiten, aan wie, alleen behoudens de wet, het vaststellen van plaatselijke 
verordeningenn is toegekend.' 

Dee Tweede Kamer reageerde in haar Voorlopig Verslag als volgt op het rege-
ringsvoorstel:: 'Met het oog op de memorie van toelichting wil men algemeen de 
zaak,, die de Reegering door deze woorden heeft trachten uit te drukken. Even als zij, 
gelooftt men, dat zoolang de wetgeving niet tusschen beide treedt, de geldigheid der 
wettenn boven alle bedenking verheven moet zijn, en dus ook geen andere macht in 
denn Staat de bevoegdheid heeft om eene bestaande wet, op grond van vermeende 
strijdigheidd met de Grondwet, of iets dergelijks, aan te randen. Men meent echter, 
datdat de aangehaalde woorden niet duidelijk genoeg het denkbeeld der Regeering 
wedergeven.'' Wat de betekenis van het toetsingsverbod betrof, stemde de Kamer 
mett de regering in. Alleen de formulering waarin het toetsingsverbod werd uitge-
drukt,, was volgens de Kamer te onduidelijk. Maar de regering meende dat door een 
wijzigingg van de formulering, de kracht van de grondwetsbepaling zou worden 
afgezwakt.. De formulering bleef daarom ongewijzigd. 

Langee tijd was het onduidelijk of de grondwetsbepaling 'de wetten zijn on-
schendbaar'' enkel een verbod op materiële toetsing, of ook een verbod op formele 
toetsingg omvatte. Was alleen toetsing van de inhoud van wetgeving verboden, of 
ookk toetsing van de wetgevingsprocedure? Een aantal staatsrechtgeleerden ver-
schildenn hierover van mening. Volgens Buys en Beelaerts van Blokland had de 
grondwetgeverr alleen willen verbieden dat de de inhoud van wet aan de Grondwet 
zouu worden getoetst, formele toetsing zou wel zijn toegestaan. Anderen meenden 
daarentegenn dat de bepaling zowel formele als materiële toetsing verbood. In het 
Vann den Bergh-arrest werd deze vraag door de Hoge Raad beantwoord. De Hoge 
Raadd bepaalde in dit arrest dat 'de grondwetgever [...] het oordeel over de vraag, 
mett welke bepalingen van de Grondwet bij het tot stand brengen der wetten moet 
wordenn rekening gehouden en hoe die bepalingen moeten worden uitgelegd en toe-

Vann der Burgh 1905, p.18. 
Handelingenn van de regering en de Staten-Generaal over de herziening van de Grondwet 
1847-18488 I, 's-Gravenhage 1848, p. 349. 
Beelaertss van Blokland 1868, p. 209. 
Boekhorstt 1990, p. 479. 
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gepast,, uitsluitend [heeft] willen doen toekomen aan den wetgever zelf (HR 27 
januarii  1961, NJ 1961, 248). De Hoge Raad wilde geen verschil maken tussen de 
vraagg of de inhoud van een wet in overeenstemming was met de Grondwet en de 
vraagg of een wet volgens de door de Grondwet voorgeschreven procedure tot stand 
wass gekomen. Het toetsingsverbod zou zowel een verbod op materiële als op forme-
lee toetsing omvatten. 

Hoewell  de grondwetsbepaling 'De wetten zijn onschendbaar' tot de algehele 
grondwetsherzieningg van 1983 onveranderd deel uitmaakte van de verschillende 
grondwetten,, werd het onschendbaarheidsbeginsel dat door deze bepaling tot uit-
drukkingg werd gebracht, na de Tweede Wereldoorlog steeds verder aangetast. De 
eerstee gebeurtenis die tot een uitholling van het onschendbaarheidsbeginsel leidde, 
wass toen, tijdens de grondwetsherziening van 1953, art. 65 in de Grondwet werd 
opgenomen.. Art. 65 Grw. bepaalde dat bij strijd tussen internationale verdragen en 
nationalee wet, verdragen voortaan de voorrang moesten krijgen. In geval van con-
flictt moest de wet wijken. Ook de ratificatie van het Europees Verdrag tot 
beschermingg van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in 1954 
doorr Nederland, leidde tot een aantasting van de onschendbaarheid van de natio-
nalee wet. De ratificatie van het EEG-Verdrag in 1958 had ten slotte tot gevolg dat 
Europesee regelgeving de voorrang kreeg boven Nederlandse wetgeving. 

Inn 1950 werd de eerste staatscommissie ingesteld die tot opdracht had om een 
algehelee herziening van de Grondwet voor te bereiden. Het doel van deze algehele 
grondwetsherzieningg was om een geheel gemoderniseerde grondwet tot stand te 
brengen.. Uiteindelijk vond deze algehele grondwetsherziening pas in 1983 plaats. 
Inn de tussentijd hebben zich vele commissies met de vernieuwing van de grondwet 
beziggehouden.. Daarbij werd ook het toetsingsvraagstuk verschillende keren ter 
sprakee gebracht. De Proeve van een nieuwe grondwet van 1966 was het eerste ont-
werpp voor een nieuwe Grondwet waarin voor een gedeeltelijke opheffing van het 
toetsingsverbodd werd gepleit. Wettelijke voorschriften zouden volgens De Proeve 
(behoudenss een aantal uitzonderingstoestanden) niet mogen worden toegepast 
indienn deze toepassing niet met de bepalingen van hoofdstuk 1 (Grondrechten) 
verenigbaarr waren. Het toetsingsverbod zou volgens de opstellers van De Proeve 
tenn aanzien van grondrechten dus moeten worden opgeheven. In een toelichting 
opp het voorgestelde grondwetsartikel gaven zij aan het 'ongerijmd' te vinden om 
dee burgers aan de ene kant wel een beroep op de rechter toe te staan (namelijk bij 
vermeendee schending van verdragsbepalingen door de wetgever) en aan de andere 
kantt zo'n beroep te weigeren (namelijk bij vermeende schending van grondrechte-
lijk ee grondwetsbepalingen door de wetgever). Omdat wetten door de rechter sinds 
19533 aan verdragen mochten worden getoetst, moest volgens De Proeve ook rech-

Dee Proeve werd tot stand gebracht door ambtenaren van de afdeling van het Ministerie 
vann Binnenlandse Zaken en een werkgroep van staatsrechtgeleerden 
Artikell  78, lid twee van de Proeve. 
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terlijkee toetsing van formele wetgeving aan de Grondwet mogelijk worden ge-
maakt. . 

Verschillendee politieke en maatschappelijke organen waaronder de Raad van 
Statee en de Hoge Raad,51 hebben advies uitgebracht over dit voorstel. Het advies 
vann De Raad van State was negatief. De bestaande bepaling zou het oordeel over de 
grondwettigheidd van wetgeving terecht in handen van Kroon en Staten-Generaal 
hebbenn gelegd. Opheffing van het toetsingsverbod zou er toe kunnen leiden dat de 
rechterr zich op politiek terrein zou begeven en dat de wetgevende macht aan hem 
ondergeschiktt wordt gemaakt. Volgens de Raad van State zou er daarom slechts in 
gevall  van volstrekte noodzaak inbreuk op het beginsel van de onschendbaarheid 
vann de wet mogen worden gemaakt. De Hoge Raad gaf in zijn advies van december 
19688 enkel aan dat een gedeeltelijke opheffing van het toetsingsverbod, zoals die 
doorr De Proeve werd voorgesteld, 'aanvaardbaar' werd geacht. 

Opp 26 augustus 1967 werd door het kabinet-De Jong de 'Staatscommissie-
Cals/Donner'' ingesteld. Ook door de Commissie-Cals/Donner werd een beperkte 
toetsingsbevoegdheidd voor de rechter voorgesteld. Tussen de commissieleden 
bestondd echter geen overeenstemming over dit vraagstuk. Terwijl de meerderheid 
vann de commissieleden (11 leden), net als de opstellers van De Proeve, rechterlijke 
toetsingg aan de klassieke grondrechten mogelijk wilden maken, verdedigde een 
minderheidd binnen de Commissie (6 leden) een ander standpunt. De minderheid 
vann de commissieleden oordeelde dat in het verleden niet was gebleken dat het ont-
brekenn van de rechterlijke toetsing van een formele wet aan de Grondwet een leem-
tee vormde. Het scheppen van deze bevoegdheid beschouwde zij, vanwege proble-
menn als het betrekken van rechters in politieke strijdvragen, en het weinig open en 
hiërarchischee karakter van de rechterlijke macht, bovendien als onvoldoende ver-
antwoord. . 

Terwijll  de Hoge Raad in zijn advies van 1968 de invoering van een rechterlijke 
toetsingsbevoegdheidd met betrekking tot de grondrechten nog aanvaardbaar acht-
te,, brengt de Hoge Raad naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie 
eenn negatief advies uit over dit voorstel. De afwijkende formulering van de grond-
rechten,, tezamen met de afwijkende plaats waarin de Commissie het artikel over 
dee rechterlijke toetsingsbevoegdheid wilde opnemen, waren voor de Hoge Raad de 
redenn om het eerdere standpunt te wijzigen. De kans dat de rechter in politieke 
strijdvragenn betrokken zou worden, zou bij uitvoering van deze wijzigingen veel 
groterr zijn, dan bij de voorstellen van De Proeve nog het geval was geweest. Het 
voorstell  om het toetsingsverbod gedeeltelijk op te heffen werd door de Hoge Raad 
daaromm nu als 'onwenselijk' bestempeld. Wel deed de Hoge Raad de Minister het 
voorstell  om een voorziening te treffen waardoor de mogelijkheid van strijd tussen 

Anderee maatschappelijke en politieke instellingen die advies uitbrachten waren De 
Commissiee van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken, de Nederlandse 
Verenigingg voor Rechtspraak, de Telderstichting en de christelijk-histortsche De 
Savorninn Lohmanstichting. 
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Grondwett en wet zoveel mogelijk zou kunnen worden voorkomen. De Hoge Raad 
dachtt daarbij aan een regeling waarbij de regering, bij twijfels omtrent de 
grondwettigheidd van wetgeving, verplicht zou worden het advies van de Hoge Raad 
enn de Raad van State in te winnen. 

Zowell  het kabinet-De Jong, als het kabinet-Den Uyl sloten zich bij het afwij-
zendee standpunt van de minderheid van de Staatscommissie en het advies van de 
Hogee Raad aan, en keerden zich tegen gedeeltelijke opheffing van het toetsings-
verbod.. Het advies van de Hoge Raad om een regeling te treffen om de 
grondwettigheidd van wetgeving zo goed mogelijk te beschermen, werd door beide 
kabinettenn niet in overweging genomen. Ook de Tweede en Eerste Kamer wezen 
invoeringg van het toetsingsrecht uiteindelijk af. Het toetsingsverbod bleef in de 
herzienee Grondwet daarom gehandhaafd. Wel werd de formulering van het oude 
toetsingsverbodd 'De wetten zijn onschendbaar' in de nieuwe Grondwet door de 
formulering:: 'De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van 
wettenn en verdragen' vervangen, omdat deze nieuwe formulering beter te vereni-
genn was met het rechterlijke toetsingsgebod om formele wetten aan 'een ieder ver-
bindende'' bepalingen van verdragen te toetsen. 

Eindd jaren tachtig kwam het toetsingsvraagstuk opnieuw in de belangstelling te 
staan.. Aanleiding daarvoor was het Harmonisatiewet-vonnis van de president 
vann de Haagse rechtbank van 11 augustus 1988, en het daarop betrekking hebben-
dee arrest van de Hoge Raad van 14 april 1989. Uit onvrede met de slechte kwaliteit 
vann de Harmonisatiewet verbood de Haagse rechtbankpresident Wijnholt in het 
vonniss van 11 augustus 1988, toepassing van de Harmonisatiewet wegens strijd 
mett artikel 43 van het Statuut. In dit artikel is het rechtszekerheidsbeginsel vastge-
legd.. Hoewel het vonnis van de Haagse rechtbank door de Hoge Raad in het arrest 
vann 14 april 1989 vernietigd werd, stemde de Hoge Raad met de Haagse rechtbank 
inn dat de Harmonisatiewet in strijd was met het rechtszekerheidsbeginsel. Ook 
erkendee de Hoge Raad dat er sinds de grondwetsherziening van 1983 steeds meer 
redenenn waren bijgekomen om het toetsingsverbod restrictief te interpreteren. Aan 
dee andere kant oordeelde de Hoge Raad dat de wetgever, voor de algehele grond-
wetsherzieningg van 1983, een weloverwogen keuze voor handhaving van het toet-
singsverbodd had gemaakt. Het toetsingsverbod mocht volgens de Hoge Raad 
daaromm uitsluitend na een grondwetswijziging worden opgeheven. Zolang deze 
grondwetswijzigingg niet plaatsgevonden had, was rechterlijke toetsing aan het 
Statuutt of aan ongeschreven rechtsbeginselen niet toegestaan. 

Hett gevolg van dit voorval was dat het vraagstuk van de constitutionele recht-
spraakk opnieuw op de politieke agenda werd gezet. Het derde kabinet-Lubbers kon-
digdee in zijn regeringsverklaring van november 1989 een kabinetsvoorstel over dit 
themaa aan. Ook in het 'Rapport bijzondere Commissie Vraagpunten' kwam het 
toetsingsvraagstukk aan de orde. Eind 1991 verscheen deze nota. Hierin werd voor 
invoeringg van 'een stelsel van geconcentreerde rechterlijke toetsing' gepleit. 

Handelingenn II, p. 14-303. 

2 2 2 



INTRODUCTIE E 

Formelee wetten zouden volgens dit voorstel door de rechter aan een ieder verbin-
dendee bepalingen van de Grondwet, van internationaal recht en aan algemene 
rechtsbeginselenn getoetst moeten kunnen worden. Op het kabinetsstandpunt 
hebbenn de Hoge Raad, de Procureur-generaal bij de Hoge Raad, de Raad van State 
enn vijf externe adviseurs hun advies uitgebracht. Allen stemden met een stelsel 
vann rechterlijke toetsing in. Het beraad van het kabinet over de ingewonnen advie-
zenn leidde uiteindelijk niet tot een definitief kabinetsstandpunt. 

Eenn andere wet die voor opschudding zorgde, was de Wet Herstructurering 
Varkenshouderij.544 Deze wet bleek zowel met de Grondwet, met fundamentele 
rechtsbeginselen,, als met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en 
hethet Europese recht in strijd te zijn. Omdat toetsing aan de Grondwet en aan 
fundamentelee rechtsbeginselen niet is toegestaan, werd deze wet aan het Europese 
rechtt getoetst. 

OpOp 23 februari 1999 werd opnieuw een staatscommissie ingesteld, namelijk de 
Commissiee 'Grondrechten in het digitale tijdperk'. Hoewel deze Commissie de 
taakk had advies uit te brengen over de gevolgen die de nieuwe informatie- en com-
municatietechnologiee voor de grondrechten heeft, sprak zij zich ook uit over het 
toetsingsvraagstuk.. Aanpassing van de bestaande informatiegrondrechten zou 
volgenss de meerderheid van de Commissieleden het toetsingsrecht wenselijk ma-
ken.. De belangrijkste wijziging die de Commissie voor deze grondrechten voorstel-
de,, was om de techniekafhankelijke formuleringen door techniekonafhankelijke 
formuleringenn te vervangen, waardoor deze grondwetsartikelen niet steeds aan 
veranderendee technologische ontwikkelingen hoeven te worden aangepast. Erva-
ringenn in de Verenigde Staten, Canada en Frankrijk zouden aantonen dat de 
behoeftee aan rechterlijke toetsing door dergelijke aanpassingen toeneemt. Door het 
opnemenn van techniekonafhankelijke formuleringen zouden grondrechten een 
meerr beginselmatig karakter krijgen, waardoor de speelruimte van de wetgever bij 
hett interpreteren van deze grondrechten groter wordt. Vanwege de complexiteit en 
dee verstrekkende gevolgen van het toetsingsvraagstuk heeft het kabinet in het 
kabinetsstandpuntt 'Grondrechten in het digitale tijdperk' van 16 oktober 2000 
aangekondigdd een nota aan de beide kamers der Staten-Generaal voor te zullen 
leggen,, waarin het vraagstuk van de constitutionele toetsing als zelfstandig 
onderwerpp aan de orde zal worden gesteld. Deze nota is inmiddels verschenen. 

Dezee nota stelt voor om toetsing van formele wetten aan een ieder verbindende 
bepalingenn van de Grondwet (klassieke grondrechten en daaraan verwante be-
palingen)) mogelijk te maken. Hieronder vallen volgens het kabinet de artikelen 1 
totenn met8, 9, eerste lid, 10, eerste lid, 11 tot en met 17, 18, eerste lid, 19, derde lid, 
23,, tweede lid, 54, 99, 113, derde lid, 114, 121 en 129, eerste lid. De toetsing zou 

Dee adviseurs waren mr. J. van der Hoeven, prof. mr. M.C.B. Burkens, prof. mr. C. 
Flinterman,, mw. mr. A.M. Goudsmit en prof. mr. C.A.J.M. Kortmann. 
Dee Lange 1999, p. 5. 
Stb.. 101. 
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gespreidd moeten plaatsvinden, dus overeenkomstig de wijze waarop thans wetten 
enn lagere regelgeving worden getoetst. Een dergelijk toetsingsrecht zou een 
bescheidenn uitbreiding betekenen van de huidige rechterlijke bevoegdheid om aan 
eenn ieder verbindende verdragsbepalingen te toetsen. Toetsing aan institutionele 
bepalingen,, sociale grondrechten en aan rechtsbeginselen wordt door het kabinet 
afgewezen. . 

Ookk heeft het Kamerlid Halsema van GroenLinks op 11 april 2002 een initia-
tiefwett over constitutionele rechtspraak ingediend. In dit wetsvoorstel wordt het 
voorstell  gedaan om aan de bestaande zinsnede 'De rechter treedt niet in de be-
oordelingg van de grondwettigheid van wetten en verdragen' in art. 120 Grw., een 
nieuww lid toe te voegen dat luidt: Wetten vinden evenwel geen toepassing voorzover 
dezee toepassing niet verenigbaar is met de artikelen 1 tot en met 17, 18, eerste lid, 
19,, derde lid, 23, tweede lid, 54, 99, 113, derde lid, 114 en 121. In dit wetsvoorstel 
wordtt dus ook voor opheffing van het toetsingsverbod met betrekking tot klassieke 
grondrechtenn gepleit. Het toetsingsverbod ten aanzien van sociale grondrechten, de 
organisatorischee grondwetsbepalingen en rechtsbeginselen dient volgens dit 
voorstell  te worden gehandhaafd. De strekking van beide voorstellen is dus 
hetzelfde. . 

44 Probleemstellin g van het onderzoe k 

Constitutionelee rechtspraak is dus een vraagstuk dat zowel door politici als 
juristenn regelmatig aan de orde wordt gesteld. Alleen al vanwege de steeds terug-
kerendee belangstelling voor, en impact van dit vraagstuk is constitutionele recht-
spraakk een interessant onderzoeksthema. Daarnaast is het vraagstuk van de con-
stitutionelee rechtspraak ook vanuit rechtsfilosofisch perspectief interessant. De 
redenn daarvoor is dat met constitutionele rechtspraak een legitimiteitsprobleem 
verbondenn is. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe dit probleem zo goed mogelijk 
verhelderdd kan worden. 

Hett legitimiteitsprobleem wordt vanuit twee perspectieven benaderd, namelijk 
vanuitt het machtenscheidingsperspectief en vanuit het perspectief van de rechter-
lijk ee rechtsvorming. Om dit probleem te kunnen oplossen, moet namelijk eerst de 
relatiee tussen constitutionele rechtspraak met de direct democratisch gelegitimeer-
dee wetgever worden verduidelijkt. Dat betekent dat moet worden nagegaan hoe de 
bevoegdhedenn van de constitutionele rechter en de wetgever van elkaar kunnen 
wordenn afgebakend. Om dit te bepalen, moeten in de tweede plaats de grenzen van 
hett constitutionele rechtsvindingsproces worden vastgesteld. Wanneer is er sprake 
vann aanvaardbare en wanneer van onaanvaardbare rechtsvorming, en wanneer 
overschrijdtt de constitutionele rechter zijn bevoegdheden ten koste van de wetgever? 

Hett traditionele antwoord op de vraag hoe de bevoegdheden tussen constitu-
tionelee rechter en wetgever van elkaar moeten worden afgebakend, is het beginsel 
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vann de rechterlijke terughoudendheid. Het beginsel werd voor het eerst in 1936 in 
eenn dissenting opinion van Harlan Fiske Stone geformuleerd.56 Stone merkte hier, 
inn reactie op een conservatief meerderheidsoordeel, op dat: 'The only check upon 
ourr own exercise of power is our own sense of self-restrain.' Zowel het Supreme 
CourtCourt in de Verenigde Staten als het Bundesverfassungsgericht in de Bondsrepubliek 
Duitslandd hebben zich sindsdien verschillende malen op dit beginsel beroepen. 
Hett Bundesverfassungsgericht heeft zelfs aangegeven dat het beginsel van de rechter-
lijk ee terughoudendheid de grondslag voor al zijn rechtspraak vormt. Het uit-
gangspuntt van dit beginsel is dat de constitutionele rechter de rechtsvrije ruimte 
vann andere staatsmachten niet mag inperken. Perkt de constitutionele rechter deze 
rechtsvrijee ruimte wel in dan 'beoefent hij politiek'. 

Dee bevoegdheid van de constitutionele rechter wordt door de doctrine van de 
rechterlijkee terughoudendheid met behulp van het onderscheid tussen recht en 
politiekk afgebakend. Terwijl de wetgever tot het terrein van de politiek behoort, 
behoortt de constitutionele rechter tot het terrein van het recht. Terwijl de wetgever 
rechtt schept, behoort de rechter het recht slechts toe te passen. De constitutionele 
rechterr overschrijdt zijn bevoegdheden wanneer hij actief recht schept. In dat geval 
beoefentt hij politiek en is zijn handelen illegitiem. 

Rechtt en politiek zijn echter, net als rechtstoepassing en rechtsschepping, nauw 
mett elkaar verbonden. Dat rechtstoepassing en rechtsschepping niet van elkaar 
gescheidenn kunnen worden, blijk t duidelijk uit het constitutionele rechtsvindings-
proces.. Hoewel de rechter bij gewone rechtspraak al over aanzienlijke interpretatie-
vrijheidd beschikt, is dit bij constitutionele rechtspraak nog meer het geval. Deze 
toenamee van rechterlijke discretie hangt met de aard van de grondwet samen. 
Doordatt de grondwet, veel meer dan de gewone wet, een open, abstract en fragmen-
tarischh karakter heeft, is de bindende werking van de grondwet ook minder dan die 
vann de gewone wet. Daarnaast worden constitutionele rechters voortdurend met 
fundamentelee rechtsvragen geconfronteerd, waarbij zij afwegingen tussen conflic-
terendee regels, beginselen en rechten moeten maken. Het aanbrengen van een 
tegenstellingtussenn politiek en recht, en tussen rechtsvorming en rechtstoepassing 
iss met betrekking tot het constitutionele rechtsvindingsproces daarom niet zinvol. 

Datt betekent dat onaanvaardbare rechtsvorming niet aan politieke of activis-
tischee rechtsvorming kan worden gelijkgesteld, en dat aanvaardbare rechtspraak 
niett hetzelfde is als a-politieke of passieve rechtspraak. Het onderscheid tussen 
aanvaardbaree en onaanvaardbare rechtsvorming moet daarom anders worden 
gedefinieerd.. In dit onderzoek zal de volgende definitie worden gehanteerd. Van 
aanvaardbaree rechtspraak is sprake wanneer democratische waarden door de 
rechterr gerespecteerd of bevorderd worden. Van onaanvaardbare rechtspraak 

566 In hoofdstuk twee zal op Stones beroemde voetnoot in de zaak United States vs. Carolene 
ProductsProducts worden ingegaan. 

577 United States vs. Butler, 297 U.S. 1 (1936). 
588 BVerfGE 35, 262. 
599 BVerfGE 36, 1, 14 e.v.. 
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wordtt daarentegen gesproken wanneer belangrijke democratische waarden wor-
denn ondermijnd. Deze waarden worden door verschillende rechtstheoretici ver-
schillendd ingevuld. 

Dee probleemstelling die in dit onderzoek centraal staat, is of de spanningsrelatie 
tussenn constitutionele rechtspraak en democratie kan worden opgelost. Kan con-
stitutionelee rechtspraak, als niet direct democratisch gelegitimeerde institutie een 
bijdragee leveren aan de versterking van de democratie, en welke rol spelen 
methodenn van grondwetsinterpretatie daarbij?60 Zoals uit de uiteenzettingen in 
hett normatieve deel blijkt, wordt deze vraag alleen door Maus (hoofdstuk één) 
ontkend.. De andere auteurs (hoofdstuk twee tot en met vier) menen dat constitu-
tionelee rechtspraak wel een bijdrage aan de versterking van de democratie kan 
leveren.. Zoals zal blijken, verschillen de overige vier auteurs echter van mening 
overr de manier waarop dit kan worden gerealiseerd. 

Omm de probleemstelling te kunnen beantwoorden, heb ik binnen de hedendaagse 
rechtsvindingstheorieënn vier ideaaltypische rechtsvindingstheorieën onderschei-
den,, namelijk de formalistische, de moraliserende, de democratisch-politiserende 
enn de nihilistische positie. Van deze vier theorieën bieden alleen de moraliserende 
enn de democratisch-politiserende positie een oplossing voor het legitimiteitspro-
bleemm dat met constitutionele rechtspraak verbonden is. 

55 Moraliserin g of democratiserin g van het recht ? 

Zoalss uiteengezet werd, is het voor het analyseren van het legitimiteitsprobleem 
vann belang om na te gaan hoe de relatie van constitutionele rechtspraak met de 
directt democratisch gelegitimeerde wetgever moet worden begrepen. Deze relatie 
wordtt met behulp van het perspectief van de rechterlijke rechtsvorming verduide-
lijkt .. Hierbij onderscheid ik vier ideaaltypische posities binnen de rechtsvin-
dingstheorie,, namelijk de formalistische, de moraliserende, de democratiserende 
enn de nihilistische positie. 

Dee competenties tussen rechterlijke en wetgevende macht worden door de for-
malistischemalistische positie met behulp van het onderscheid tussen recht en politiek van 
elkaarr afgebakend. Recht en politiek worden door de formalistische positie strikt 
vann elkaar gescheiden. De veronderstelling die aan deze onderscheiding ten 
grondslagg ligt, is dat de wetgever tot het terrein van de politiek behoort, en de 
rechterr tot het terrein van het recht. Terwijl op het ene terrein actief recht tot stand 
wordtt gebracht, wordt op het andere terrein het recht passief toegepast. Het gevolg 
vann deze indeling is dat aan de activiteit van de rechter geen creatieve betekenis 
wordtt toegekend. Recht is volgens de formalistische positie niets anders dan een 

Doorr deze probleemstelling wordt de thematiek van dit onderzoek, namelijk de vraag 
naarr de democratische legitimiteit van constitutionele rechtspraak, dus iets aangescherpt. 
Pontierr 1991, p.6. 
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verzamelingg van wettelijke regels, die door de rechter enkel op de aan hem voorge-
legdee feiten worden toegepast. Doordat rechtsbeslissingen volgens het rechtsfor-
malismee over het algemeen geheel uit positief geldende rechtsregels kunnen wor-
denn afgeleid, is de beslissingsvrijheid van de rechter volgens het rechtsformalisme 
klein. . 

Vanwegee het duidelijke politieke karakter van constitutionele rechtspraak, wordt 
dezee vorm van rechtspraak door de meeste rechtsformalisten afgewezen. Het ken-
merkendee van constitutionele rechtspraak is immers dat constitutionele rechters 
dee beslissingen van de wetgever niet toepassen, maar zij deze beslissingen 
controlerenn en ook opzij kunnen zetten. Dat constitutionele rechtspraak niets 
anderss zou zijn dan a-politieke rechtstoepassing is bij deze vorm van rechtspraak 
nogg minder overtuigend dan bij andere vormen van rechtspraak. Wanneer rechts-
formalistenn constitutionele rechtspraak wel als een legitieme institutie accepteren, 
dann zullen zij de doctrine van juridische zelfbeperking verdedigen. Zij zullen er in 
datt geval voor pleiten dat de rol van constitutionele rechters zo beperkt mogelijk is. 
Datt betekent dat aan constitutionele rechters de eis wordt gesteld dat zij zich ten 
aanzienn van de beslissingen van andere staatsmachten zo terughoudend mogelijk 
opstellen. . 

Datt recht en politiek strikt van elkaar kunnen worden gescheiden, en dat het 
rechtsvindingsprocess zo weinig complex is als de rechtsformalisten dat voorstel-
len,, wordt door de moraliserende, de democratiserende en de nihilistische posities 
ontkend.. Rechtstoepassing is volgens deze drie posities geen logische operatie, 
maarr is altijd scheppend van aard. Dit is het gevolg van de semantische, argu-
mentatieve,, en normatieve onbepaaldheid van het recht. Het gevolg van deze 
principiëlee onbepaaldheid van het recht is dat rechtsbeslissingen in de meeste 
gevallenn niet uitsluitend door het positieve recht worden bepaald, maar dat 
rechterss zich bij het nemen van beslissingen ook op extra-legale argumenten 
moetenn beroepen. Hierdoor wordt het recht door rechters niet enkel toegepast of 
gevonden,, maar wordt het recht door rechters steeds actief gevormd. Dat betekent 
datt de rechter een eigen inbreng in het rechtsvindingsproces heeft. 

Ziee hoofdstuk 1. 
Vann semantische onbepaaldheid is bijvoorbeeld sprake bij vage en onduidelijke rechts-
begrippen. . 
Argumentatievee onbepaaldheid is het gevolg van het feit dat juridisch argumenteren over 
hett algemeen geen deductieve, mechanische of syllogistische manier van redeneren is, 
maarr eerder een vorm van redeneren dat analogisch en contextueel van aard is. Daar-
naastt is juridisch intepreteren en redeneren altijd perspectivistisch, het gebeurt altijd 
vanuitt een bepaalde invalshoek. 
Rechtsnormenn zijn over het algemeen algemeen en abstract van aard. Zij schrijven daar-
doorr meestal niet precies voor welke handelingen in het concrete geval toelaatbaar zijn en 
welkee niet. Bovendien bestaan er tussen de verschillendee rechtsnormen vaak conflicten. 
Dezee conflicten zijn het gevolg van conflicterende idealen die aan de verschillende rechts-
normenn ten grondslag liggen. 
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Doorr de overgang van de liberale rechtsstaat naar de verzorgingsstaat en door 
hett toenemend belang van verdragsnormen is de eigen inbreng van de rechter in 
hett rechtsvindingsproces de afgelopen decennia bovendien aanzienlijk toegeno-
men.. De rechter is door deze ontwikkeling steeds meer een zelfstandige rechtsvor-
merr naast de wetgever geworden. In de Nederlandse literatuur wordt deze ontwik-
kelingg wel omschreven als een ontwikkeling van toepassings- naar belangen- of 
afwegingsjurisdictie,, als een ontwikkeling van systeem- naar probleemdenken, 
off  als een ontwikkeling van heteronome naar autonome rechtspraak. Deze ont-
wikkelingenn hebben er toe geleid dat de gedachte dat rechtsvinding niets anders is 
dann het toepassen van rechtsregels op een geval, door de meeste rechtsvindings-
theorieënn als achterhaald wordt beschouwd. 

Dee gedachte dat rechtstoepassing altijd scheppend van aard is, is ook het uit-
gangspuntt van de moraliserende of ethisch constructivistische positie. Rechtsbeslis-
singenn wordt volgens de moraliserende positie niet altijd door het positief geldende 
rechtt bepaald. De reden daarvoor is dat rechtsregels met elkaar kunnen conflicte-
ren,, of dat zij ontoereikend zijn. Anders dan de formalistische positie ontkent de 
moraliserendee positie echter dat dit tot legitimiteitsproblemen leidt. Het recht is 
volgenss de moraliserende positie namelijk meer dan een verzameling rechtsregels, 
hett recht omvat daarnaast ook sociale waarden en beginselen. Recht, moraal en 
politiekk kunnen volgens de moraliserende positie niet duidelijk van elkaar worden 
gescheiden.. Volgens deze positie is recht uitsluitend onbepaald zolang normatieve 
argumentenn niet als juridische argumenten worden erkend. Wanneer dergelijke 
argumentenn wel tot de juridische argumenten worden gerekend, dan kan het recht 
well  duidelijke antwoorden op rechtsvragen verschaffen. 

Verderr meent de moraliserende positie dat constitutionele rechtspraak en gewo-
nee rechtspraak niet strikt van elkaar verschillen. Net als constitutionele recht-
spraakk is ook gewone rechtspraak scheppend van aard. Om de rationaliteit en legi-
timiteitt van rechtspraak te garanderen, wordt door deze positie een methode gefor-
muleerdd die aangeeft hoe de rechter in het geval van conflicterende of ontoereiken-
dee regels tot een beslissing moet komen. Deze methode zorgt er tegelijkertijd voor 
datt de rechter zijn bevoegdheden niet overschrijdt, en dat de rechter niet de rol van 
plaatsvervangendd wetgever op zich zal nemen. 

Nett als de moraliserende positie verdedigt ook de democratisch-politiserende 
positiepositie een breed begrip van recht. Bovendien gaat de democratisch-politiserende 
positiee er, net als de moraliserende positie, vanuit dat rechters in het rechtsvin-
dingsprocess over het algemeen over een aanzienlijke beslissingsvrijheid beschik-
ken.. De democratiserende positie ontkent echter dat deze beslissingsvrijheid met 
behulpp van beginselen aan banden kan worden gelegd. Dit standpunt volgt uit de 

Dee Lange 1991, p. 6 e.v.; Hirsch Ballin 1988, p. 219-233. 
Vann Gerven 1973. 
Wiardaa 1988. 
Dee term moralisering is afkomstig van Maus. Maus 1992, p. 308 e.v. 
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normatieff  pluralistische uitgangspunten van deze positie. Ook wanneer norma-
tievee argumenten als deel van het recht worden opgevat, dan nog blijven rechts-
beslissingenn onbepaald. Dat betekent dat vaak meerdere rechtsbeslissingen moge-
lij kk zijn. Normatieve argumenten maken volgens de democratiserende positie 
geenn einde aan de politieke stellingname van de rechter. Om de legitimiteit en on-
partijdigheidd van rechtsbeslissingen te garanderen, is daarom een openlijke politi-
seringg van de rechtspraak gewenst. Rechterlijke beslissingen zijn volgens deze 
positiee onbepaald. Wat als een aanvaardbare en wat als een minder aanvaardbare 
rechtsbeslissingg moet worden opgevat, wordt volgens de democratiserende positie 
opp grond van rechterlijke deliberatie bepaald. Een onderscheid tussen recht en 
politiek,, en tussen juridisch en politiek redeneren wordt door deze positie niet meer 
gemaakt. . 

Volgenss de nihilistische positie kan er ook geen onderscheid tussen aanvaardbare 
enn minder aanvaardbare rechtsbeslissingen worden gemaakt. Het ontwikkelen 
vann een methode om tot de meest rationele of legitieme rechtsbeslissing te komen, 
wordtt door deze positie dan ook opgegeven. Het recht vervult volgens deze positie 
eenn ideologische functie. Het recht zou een belangrijke bijdrage leveren aan de on-
rechtvaardigee verdeling van goederen en macht. De aanhangers van deze positie 
strevenn er daarom naar de illegitimiteit van het bestaande rechtssysteem aan te 
tonen.700 Daarvoor wordt de methode van trashing of debunking gehanteerd. Met 
behulpp van deze methode worden de inconsistenties en tegenstrijdigheden in het 
bestaandee rechtssysteem blootgelegd. Een constructieve kritiek op het recht wordt, 
vanwegee de radicaal sceptische uitgangspunten van deze positie, niet meer geleverd. 

Hett uitgangspunt van dit onderzoek is dat zowel de formalistische als de ni-
hilistischee positie weinig overtuigende posities zijn. Terwijl de legitimiteit van 
rechtspraakk volgens de formalistische positie enkel door het star tegenover elkaar 
stellenn van recht en politiek, rechtsschepping en rechtstoepassing kan worden 
gegarandeerd,, wordt de legitimiteitsvraag door de nihilistische positie geheel opge-
geven.. Vandaar dat het in dit onderzoek primair om een afweging van de morali-
serendee en democratiserende posities gaat. 

66 Opzet van het onderzoe k 

Ditt onderzoek bestaat uit drie delen, namelijk een normatief en een positiefrech-
telijkk deel en een deel waarin de institutionele voorwaarden voor een democratisch 
gelegitimeerdd model voor constitutionele rechtspraak worden geformuleerd. In het 
normatievee deel worden vijf normatieve visies op constitutionele rechtspraak 
geanalyseerd.. Het gaat om de visies van bekende hedendaagse rechtstheoretici, 
namelijkk Maus, Ely, Habermas, Dworkin en Unger. In het debat over constitutio-
nelee rechtspraak nemen zij uiteenlopende posities in. Hierdoor wordt in dit deel 

Inn § 4.2. wordt uitvoeriger op deze positie ingegaan. 
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eenn breed spectrum aan posities getoond. Hierbij is voor de bestudering van de 
meestt relevante en prominente hedendaagse posities gekozen. De debatten die Kel-
senn en Schmitt ten tijde van de Weimarrepubliek over constitutionele rechtspraak 
hebbenn gevoerd, worden in dit onderzoek daarom bijvoorbeeld niet weergegeven. 

Tussenn de auteurs die worden besproken bestaat niet alleen verschil van mening 
overr de manier waarop democratisch gecontroleerde macht en het instituut van 
rechterlijkee grondwettigheidscontrole van formele wetgeving zich tot elkaar ver-
houden.. Ook over de omvang van constitutionele rechtspraak en het type rechts-
kwestiess waarop de constitutionele rechter zich moet richten, wordt door de vijf 
auteurss verschillend gedacht. Het gevolg is dat alle besproken auteurs, verschil-
lendee oplossingen voor het legitimiteitstekort van constitutionele rechtspraak 
voorstellen. . 

Hett normatieve deel bestaat uit vijf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt 
Maus'' kritiek op constitutionele rechtspraak geanalyseerd. Constitutionele recht-
spraakk en democratie worden door haar onverzoenlijk tegenover elkaar gesteld. 
Nett als de Nederlandse grondwetgever is Maus van mening dat het primaat van de 
grondwetsinterpratiee bij de wetgever behoort te liggen. Omdat constitutionele 
rechtspraakk tot een begrenzing van de macht van de wetgever leidt, is constitutio-
nelee rechtspraak volgens Maus noodzakelijkerwijs een ondemocratisch instituut. 
Inn het tweede hoofdstuk staan twee proceduralistische theorieën over constitutio-
nelee rechtspraak centraal, namelijk die van Ely en Habermas. In deze theorieën 
wordtt de theoretische aanzet die Harlan Fiske Stone in voetnoot vier in de zaak 
CaroleneCarolene Product Co vs. United States (1938) ontwikkeld heeft, tot een proceduralis-
tischee theorie over constitutionele rechtspraak uitgewerkt. Zolang constitutionele 
rechterss zich op de correctie van de democratische procedures richten en zij geen 
inhoudelijkee afwegingen over de resultaten van het politieke proces maken, leidt 
constitutionelee rechtspraak tot een versterking van de democratie. In het derde 
hoofdstukk wordt de theorie van Dworkin besproken. Hij ontkent dat er een onder-
scheidd tussen procedurele en inhoudelijke rechtskwesties kan worden gemaakt. 
Constitutionelee rechtspraak is volgens hem net zomin als democratie proce-
duralistischh van aard. Een inhoudelijke beoordeling van meerderheidsbe-
slissingenn door constitutionele rechters leidt volgens Dworkin niet tot een onder-
mijning,, maar tot een versterking van de democratie. In het vierde hoofdstuk 
wordtt Ungers theorie aan de orde gesteld. Net als Dworkin ontkent ook Unger dat 
err een onderscheid tussen procedurele en inhoudelijke rechtskwesties kan worden 
gemaakt.. De samenhang tussen procedurele en inhoudelijke rechtskwesties wordt 
doorr Unger echter geheel anders geïnterpreteerd. Rechtskwesties zijn inhoudelijk 
enn niet procedureel van aard, omdat zij samenhangen met vraagstukken die met 
institutionelee vormgeving te maken hebben. Voor het laatste type rechtsvraag-
stukkenn hebben de meeste rechtstheoretici geen oog. Volgens Unger is het echter de 
taakk van de rechter de bestaande institutionele regelingen ter discussie te stellen en 
nieuwee regelingen uit te denken. Deze vorm van rechtsdenken wordt door hem als 
'democratischh experimentalisme' aangeduid. 

30 0 



INTRODUCTI E E 

Dee hoofdstukken waarin deze verschillende normatieve visie uiteengezet wor-
den,, zijn allen op dezelfde manier opgebouwd. In deze hoofdstukken wordt onder-
zochtt hoe de normatieve visies op constitutionele rechtspraak binnen de rechts- of 
socialee theorie van de betreffende auteurs passen. Dat betekent dat wordt nagegaan 
hoee de betreffende auteurs begrippen als rechtsstaat, democratie en politiek inter-
preteren.. Hieruit vloeit een bepaalde visie op constitutionele rechtspraak voort. 
Vervolgenss vindt een kritische analyse van de besproken theorie plaats. In het vijf -
dee hoofdstuk worden de voor- en nadelen van de verschillende normatieve visies 
tegenn elkaar afgewogen en worden de verschillende elementen van de verschillende 
theorieënn met elkaar in verband gebracht. Hierdoor ontstaat een nieuwe norma-
tievee visie op constitutionele rechtspraak. 

Inn het positiefrechtelijke deel worden deze normatieve posities aan een uitspraak 
vann een constitutioneel hof getoetst. Het object van studie is het vijfde omroepoor-
deell  van 24.03.1987 van het Bundesverfassungsgericht. Het vijfde omroepoordeel is 
éénn van de acht omroepoordelen die het Bundesverfassungsgericht sinds 1961 geno-
menn heeft. Het interessante van het vijfde omroepoordeel is dat in dit oordeel een 
formelee wet, namelijk de mediawet van de deelstaat Baden-Württemberg van 16 
decemberr 1985, op zijn grondwettigheid wordt getoetst. Aan de hand van dit voor-
beeldd wordt nagegaan of de rechtsfilosofische visies die in de voorgaande hoofd-
stukkenn besproken zijn, ook in positiefrechtelijk opzicht overtuigend zijn. Vrijwel 
allee theorieën blijken slecht aan te sluiten bij de rechtspraktijk. Zowel de scheiding 
tussenn inhoud en procedure die door Ely en Habermas wordt aangebracht, alsook 
Dworkinss begrip van gelijke zorg en respect blijken in de praktijk weinig houvast 
tee bieden. Eén van de conclusies die uit de gevalstudie getrokken wordt, is dat een 
zuiverr op procedures of principes gebaseerde visie op het recht niet verdedigbaar is. 
Normatievee en institutionele vragen kunnen niet van elkaar gescheiden worden. 
Ditt geldt ook voor de normatieve vraag naar de democratische legitimiteit van 
constitutionelee rechtspraak. Of constitutionele rechtspraak democratisch legitiem 
is,, hangt af van de manier waarop deze institutie is vormgegeven. 

Inn het derde deel van dit onderzoek worden daarom ten slotte de institutionele 
voorwaardenn voor een democratisch gelegitimeerd model van constitutionele 
rechtspraakk geformuleerd. Hoewel voor de vormgeving van constitutionele recht-
spraakk geen algemeengeldige, contextonafhankelijke richtlijnen kunnen worden 
opgesteld,, kunnen er wel enkele voorwaarden voor een democratisch gelegitimeerd 
modell  voor constitutionele rechtspraak worden genoemd. Deze voorwaarden wor-
denn in het laatste hoofdstuk besproken. Daarnaast worden in dit hoofdstuk enkele 
maatregelenn voorgesteld om de democratische legitimiteit van constitutionele 
rechtspraakk te vergroten. Eén van die maatregelen is de notwithstanding clause. 
Dezee clausule, die in paragraaf 33 van de Canadian Charter of Rights and Freedoms 
iss vastgelegd, stelt de wetgever in staat om bepaalde grondwetsbepalingen voor een 
periodee van vijf jaar buiten werking te stellen. Deze clausule heeft ten eerste tot 
gevolgg dat de relatie tussen constitutionele rechter en wetgever wat symmetrischer 
wordt,, doordat er naast de controle van de wetgever door de constitutionele rechter, 
eenn omgekeerde controle wordt ingevoerd. Ten tweede leidt de notwithstanding 
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clauseclause tot een versterking van het deliberatieve proces, doordat de wetgever zich 
moett verantwoorden waarom hij van de notwithstanding clause gebruik maakt. I n 
Canadaa heeft dit er een aantal keren toe geleid dat de wetgever, vanwege veront-
waardigingg van de bevolking, van toepassing van de notwithstanding clause afzag. 
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Eenn democratisch-wetspositivistisch e afwijzin g 

vann constitutionel e rechtspraak : 

dee theori e van Maus 

11 Inleidin g 

Dee normatieve theorie die in dit hoofdstuk uiteengezet wordt, is het democratisch 
wetspositivismee van Ingeborg Maus. Net als de Nederlandse grondwetgever 
meentt Maus dat grondwettigheidscontrole van formele wetgeving aan de wetgever 
zelff  moet worden overgelaten. Hoewel de klassieke invulling van het beginsel van 
hett primaat van de wetgever, als gevolg van de toegenomen invloed van het inter-
nationaall  en communautair recht, en de afgenomen invloed72 en het afnemend 
gezagg van de wetgever, steeds meer aan betekenis inboet, is het de vraag hoe deze 
ontwikkelingg in normatief en theoretisch opzicht beoordeeld moet worden. 
Behoortt de formele wetgever in een democratie niet de hoogste staatsmacht te zijn? 
Dee rechtstheorie die deze visie het meest consequent uitwerkt, is het democratisch 
wetspositivisme.. Omdat Ingeborg Maus een interessante, hedendaagse interpreta-
tiee van deze rechtstheorie geeft, worden in dit hoofdstuk haar bezwaren tegen con-
stitutionelee rechtspraak besproken. 

Mauss was hoogleraar aan de Johann Wolfgang Goethe-Universitat te Frankfurt am 
Main.. Haar werk kan in de traditie worden gesteld van Otto Kirchheimer en Franz 
Neumann. . 
Alss gevolg van rechtspluralisme en zelfregulering. 
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Hett democratisch wetspositivisme wijst iedere relativering van de formele wet af. 
Hett gevolg daarvan is dat de uitgangspunten die ingenomen moeten worden om 
eenn normatieve theorie over constitutionele rechtspraak te formuleren, door deze 
rechtstheoriee worden bestreden. Hierbij moet in de eerste plaats worden gedacht 
aann het constitutionalistische uitgangspunt dat ook de democratisch gelegitimeer-
dee wetgever aan hoger recht gebonden is, en in de tweede plaats aan het uit-
gangspuntt dat democratische besluitvormingsprocedures nog geen voldoende 
waarborgenn voor rechtvaardige rechtsvorming bieden. 4 De wet is volgens het 
democratischh wetspositivisme de enige bron van recht. Achter deze verabsolute-
ringg van de formele wet gaat een bepaalde visie op rechtsstaat en democratie 
schuil.. Wat de rechtsstaat betreft, is het uitgangspunt van het democratisch wets-
positivismee dat in een rechtsstaat uitsluitend de voorwaarden voor het democra-
tischh wetgevingsproces vastgelegd moeten zijn. De democratische rechtsstaatge-
dachtee zou alleen in een zuiver formele rechtsstaat tot uitdrukking kunnen wor-
denn gebracht. De materiële rechtsstaat leidt daarentegen tot een inperking van de 
democratie.. De veronderstelling die aan deze opvatting ten grondslag ligt, is dat de 
soevereiniteitt van het volk alleen in de wet tot uitdrukking kan worden gebracht. 
Iederee delegatie of inperking van wetgevende bevoegdheden wordt door deze rechts-
theoriee verworpen. Dit leidt uiteraard tot een onwerkbaar systeem. 

Striktee versies van het democratisch wetspositivisme worden binnen de rechts-
theoriee nauwelijks nog verdedigd. De reden daarvoor is dat het democratisch wets-
positivismee vanaf de Tweede Wereldoorlog in toenemende mate in diskrediet is 
geraakt.. Het machtsmisbruik van verschillende staten zou volgens velen duidelijk 
hebbenn gemaakt dat de juridische inperking van de wetgevende macht ontoerei-
kendd was geweest. Deze visie heeft na de Tweede Wereldoorlog tot een opleving 
vann het constitutionalisme geleid. In uiteenlopende politieke stelsels werden nieu-
wee constituties tot stand gebracht.76 Niet alleen het aantal constituties, maar ook 
dee invloed van veel constituties nam na 1945 sterk toe. De reden daarvoor was dat 
steedss meer staten tot invoering van constitutionele rechtspraak overgingen zoals 
bijvoorbeeldd Duitsland, Italië, Japan en Frankrijk. Constitutionele rechtspraak 
werdd na de Tweede Wereldoorlog door veel staten als een belangrijk middel opge-
vatt om grondrechten en minderheden te beschermen. 

Hoewell  Maus het belang van een effectieve grondrechten- en minderheden-
beschermingg niet ontkent, is zij het oneens met de gedachte dat de rechter een 
beteree bescherming biedt dan de wetgever. Zij beschouwt het grote vertrouwen dat 
naa de Tweede Wereldoorlog in de rechterlijke macht werd gesteld als ongegrond.77 

Liberalee democratieën zouden niet door het constitutionele recht, maar uitsluitend 

Zoethoutt 1995. 
Vann der Burg 1991. 
Ditt standpunt werd in Duitsland voor het eerst verdedigd door Gustav Radbruch. 
Zoethoutt 1995. 
Terr onderbouwing van dit standpunt wijst Maus op de rol van de rechterlijke macht in 
hett Derde Rijk. Maus 1983; Maus 1989a. 
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doorr een vergroting van politieke participatie kunnen worden versterkt. Omdat de 
soevereiniteitt van het volk volgens Maus enkel in het wetgevingsproces tot 
uitdrukkingg kan worden gebracht, moet rechterlijke controle in de democratische 
rechtsstaatt slechts tot de controle van de legaliteit en grondwettigheid van 
bestuursbelissingenn beperkt blijven. Een uitbreiding van de rechterlijke controle 
naarr het wetgevingsproces zou niet met de uitgangspunten van de democratische 
rechtsstaatt te verenigen zijn. 

Ondankss de controversiële uitgangspunten van Maus' positie, en ondanks het 
feitt dat veel van de argumenten die zij aanvoert in het licht van de Duitse rechts-
geschiedeniss begrepen moeten worden, is een bespreking van haar theorie ook voor 
hett Nederlandse debat over constitutionele rechtspraak interessant. Het uit-
gangspuntt van deze theorie dat de bescherming van vrijheidsrechten geheel bij de 
wetgeverr moet liggen, is namelijk ook de opvatting die door de Nederlandse 
grondwetgeverr in 1983 werd ingenomen. Zoals in de Introductie uiteengezet is, 
heeftt de grondwetgever, ondanks de vele discussies die over een afschaffing van het 
toetsingsverbodd gevoerd zijn, uiteindelijk toch voor een handhaving van het toet-
singsverbodd gekozen. Het oordeel over de grondwettigheid van formele wetgeving 
zouu aan politieke organen moeten worden overgelaten. De consequentie van deze 
beslissingg is dat de instantie die de bevoegdheid heeft om grondrechten te beperken, 
nuu ook voor de bescherming van grondrechten verantwoordelijk is. 

Omm de uiteenlopende politiek- en rechtsfilosofische bezwaren van Ingeborg 
Mauss tegen constitutionele rechtspraak inzichtelijk te maken, zal ik in de volgende 
driee paragrafen eerst een uiteenzetting van haar visie op de rechtsstaat, haar 
democratietheorie,, en haar visie op het rechtsvindingsproces geven. Zoals in para-
graaff  vijf uiteengezet wordt, leidt de manier waarop rechtsstaat, democratie en 
rechtstoepassingg door haar gedefinieerd worden noodzakelijkerwijs tot een afwij-
zingg van constitutionele rechtspraak. In de laatste paragraaf zullen ten slotte de 
voor-- en nadelen van deze visie tegen elkaar worden afgewogen. 

22 De formel e rechtsstaa t als waarbor g van de democrati e 

Zoalss al werd beschreven, moeten volgens het democratisch wetspositivisme in de 
rechtsstaatt uitsluitend de voorwaarden voor het democratisch wetgevingsproces 
geregeldd worden. De rechtsstaat is volgens deze theorie niets anders dan een 
'wetgevingsstaat'.. Dat betekent dat de relatie tussen rechtsstaat en democratie als 
eenn relatie tussen vorm en inhoud wordt geïnterpreteerd. Alleen de formele, 

Mauss 1992a, p.298 e.v. 
Mauss 1992a, p.298 e.v 
Gerbrandaa & Kroes 1993. 
Mauss 1986. 
Mauss 1992a. 
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' inhoudloze'' rechtsstaat zou met de democratie te verenigen zijn. De materiële 
rechtsstaatt die al bepaalde inhoudelijke beginselen vastlegt, zou tot een inperking 
vann het democratisch wilsvormingsproces leiden. Hoewel de meeste rechtstheore-
ticii  er inmiddels vanuit gaan dat het wetspositivisme een te beperkte visie op het 
rechtt geeft, houdt Maus om democratische redenen aan deze rechtstheorie vast. 
Hett gevaar van niet-positivistische opvattingen van het recht is volgens haar dat 
dee democratische legitimatie van het recht door een morele fundering van het 
rechtt vervangen wordt. Dit zou er toe leiden dat de beslissingen van de democra-
tischh gelegitimeerde wetgever met behulp van morele rechtvaardigheidsbeginselen 
opzijj  kunnen worden gezet. Maus plaatst zich met deze opvatting bewust in de 
traditiee van het neo-kantiaanse rechtspositivisme zoals dat in de Weimarrepu-
bliekk door staatsrechtgeleerden als Gerhard Anschütz en Richard Thoma verde-
digdd werd. 

Voorr deze positie is net als voor de andere varianten van het rechtspositivisme in 
dee Duitse rechtstheorie nauwelijks nog belangstelling. Zowel in de rechtstheorie, 
alss ook in de rechtspraktijk heeft er in Duitsland na 1945 namelijk een krachtige 
herlevingg van het natuurrechtsdenken plaatsgevonden. 6 Tegelijkertijd vond er na 
19455 een omslag in de beoordeling van het rechtspositivisme plaats. Terwijl de 
rechtspositivistenn in de Weimarrepubliek vanwege hun liberale en pluralistische 
opvattingenn bekritiseerd werden, werd hen na 1945 daarentegen de bevordering 
vann de ondermijning van het liberalisme en het pluralisme aangerekend. Door 
dee meeste rechtstheoretici, juristen en politici werd het rechtspositivisme als de 
wegbereiderr van het nationaal-socialisme opgevat. De reden daarvoor was dat 
hett positivistische legaliteitsgeloof de rechters in de Weimarrepubliek weerloos zou 
hebbenn gemaakt voor de bevelen van de nationaal-socialistische 'wetgever'.89 Het 
positivismee zou geen grenzen hebben kunnen stellen aan wettelijk onrecht. Om 
eenn hernieuwde pervertering van het recht te voorkomen, moest de rechter volgens 
dee heersende visie aan bovenwettelijke waarden worden gebonden. Niet het 
rechtspositivisme,, maar het natuurrechtsdenken werd na de Tweede Wereldoorlog 
daaromm als het eigenlijke bolwerk van de democratie beschouwd.90 

Dee opvatting dat de democratie van Weimar zonder verzet van de rechterlijke 
machtt aan zijn eigen waardeneutraliteit ten onder is gegaan, ook wel de zelf-
moordthesee genoemd, heeft ook de organisatie van het Bonner Grundgesetz 

833 Zie voor kritiek Grimm 1980, p.704-709. 
844 Mausl992a, p. 314; zie hierover ook Alexy 1992, p.97. 
855 Maus 1980,p.31e.v 
866 Zie daarover uitvoerig: Rosenbaum 1972, p. 106 e.v 
877 Rosenbaum 1972, p. 151. 
888 Rosenbaum 1972, p. 152. 
899 Volgens deze these werd het recht in het Derde Rijk door wetgeving 'genazifkeerd'. Maus 

verwerptt deze these. Zie verderop in deze paragraaf. 
900 Franssen (1969): 766 e.v. 
911 Vanwege het monocausale, onhistorische karakter van de zelfmoordthese wordt deze these 

doorr de meeste theoretici inmiddels verworpen. 
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beïnvloed.. Om te voorkomen dat de nieuwe grondwet met democratische mid-
delenn buiten werking gesteld zou worden, werd het Bonner Grundgesetz door de 
grondwetgeverr op het beginsel van de waardegebonden democratie gebaseerd. 
Eénn van de manieren waarop aan deze waardegebondenheid uitdrukking werd 
gegeven,, was dat het principe van de democratische en sociale rechtsstatelijkheid 
(art.. 20 lid 1, GG en art. 28 lid 1 GG) 4 als een onaantastbaar beginsel in de grond-
wett opgenomen werd (art. 79 lid 3 GG). Met dit beginsel dat een algemeen staats-
doell  tot uitdrukking brengt, werd uitdrukkelijk voor een materiële interpretatie 
vann de rechtsstaat gekozen. De staat zou op basis van dit beginsel de grondwette-
lijk ee plicht hebben om voor het algemeen belang en sociale rechtvaardigheid te 

98 8 

zorgen. . 
Dee gedachte dat het beginsel van de waardegebonden democratie een juist ant-

woordd op de ondergang van de Weimardemocratie is, wordt door Maus uitdruk-
kelijkk verworpen. Zowel bij het opstellen van de grondwet, als ook bij de latere 
interpretatiee van deze grondwet zouden de verkeerde conclusies uit de ondergang 
vann de Weimardemocratie getrokken zijn. Niet alleen het idee van de freiheitliche 
demokratischedemokratische Grundordnung, maar ook de wijziging van de grondwet in een objec-
tievee waardeorde, zou van de grondwet een 'System institutionalisierten Mifitrau-

922 Hoewel er binnen de Parlementaire Raad geen doorslaggevende meerderheid voor een 
natuurrechtelijkee fundering van het constitutionele recht bestond, heeft de zelfmoordthese 
tochh invloed uitgeoefend op de vormgeving van de Duitse grondwet. Dit kan aan het 
juridischh voorwerk worden toegeschreven dat op de grondwetsbijeenkomst van 
Herrenchiemseee werd verricht. Rosenbaum 1972, p. 116, 361, nt. 115. 

933 Perels 1977, p.375 e.v. 
944 Dit beginsel is op verzoek van de afgevaardigde Carlo Schmid in de grondwet opgeno-

men.. Hij greep daarmee terug op de ideeën van Hermann Heller. Volgens Heller kon een 
dictatuurr alleen door de ontwikkeling van een liberale naar een sociale rechtsstaat ver-
medenn worden. Volgens Maus heeft Heller het Sozialstaatpostulat als een radicalisering 
vann het democratiepostulaat geïnterpreteerd. Dat betekent dat de sociale en economische 
ordee niet als een onveranderlijk gegeven geaccepteerd wordt maar dat deze de democrati-
schee wetgever geheel ter beschikking staat. Dit is ook de wijze waarop Wolfgang Abend-
rothh het Sozialstaatsspostulat geïnterpreteerd heeft. Abendroth 1967, p. 109-138. 

955 De onaantastbaarheidsclausule (art. 79 lid 3 GG) bepaalt dat de principes die in art. 1 en 
art.. 20 zijn vastgelegd niet door grondwetswijziging veranderd mogen worden. Dat bete-
kentt dat de inhoud van deze grondwetsartikelen zelfs voor een gekwalificeerde parlemen-
tairee meerderheid onaantastbaar is. Deze onveranderlijke kern wordt in de artikelen 18 
enn 21 van de Duitse grondwet met de begrippen freiheitliche demokratische Grund-
ordungordung aangeduid. 

966 Maunz & Zippelius 1991, p. 99. 
977 Dat betekent uiteraard niet dat de formele kenmerken van de rechtsstaat, zoals het mach-

tenn scheidingsbeginsel, het beginsel van de onafhankelijkheid van de rechter en het begin-
sell  van de wetmatigheid van het bestuur plotseling irrelevant zouden zijn. Het betekent 
alleenn dat de grondwet een compromiskarakter heeft waardoor zij naast formele, ook 
materiëlee elementen omvat. Zie daarover Couwenberg 1981. 

988 Maunz & Zippelius 1991, p. 62, 98. Een dergelijke interpretatie van het 
SozialstaatpostulatSozialstaatpostulatwordtwordt door Maus als linkse 'Grundgesetz-Theologie'omschreven. 

999 Maus 1980, p. XVII . 
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enss gegen den Gesetzgeber' hebben gemaakt. Maus is echter van mening dat 
beschermingg van de democratie niet door inperking, maar alleen door uitbreiding 
vann wetgevende bevoegdheden mogelijk is. 

Inn plaats van het rechtspositivisme tot zondebok van de ondergang van de 
Weimardemocratiee te maken, moet de ondergang van de Weimardemocratie vol-
genss Maus op een andere manier worden verklaard. De democratie van Weimar 
zouu niet door de waardeneutraliteit van de Weimarer Reichsverfassung, maar 
doorr het totstandkomen van een 'tweetrappige legaliteit' zijn ondermijnd. Met 
tweetrappigee legaliteit wordt door haar de 'opdeling van het legaliteitssysteem in 
eenn hogere en een lagere legaliteit' bedoeld, zoals die door Schmitt in zijn werk 
LegaliteitLegaliteit und Legitimiteit beschreven is. Anders dan de democratische wetspositi-
visten,, die van mening waren dat legaliteit en legitimiteit sinds de democratisering 
vann het politieke systeem samenvielen, ging Schmitt er daarentegen vanuit dat het 
legitimiteitsbegripp niet aan het democratisch wetgevingsproces, maar aan het 
noodverordeningsrechtt van de direct gekozen Rijkspresident gekoppeld moest wor-
den.. Democratie en parlementarisme zouden ondanks het verband dat vanaf de 
negentiendee eeuw tussen deze twee begrippen wordt gelegd, niet identiek zijn aan 
elkaar.. Democratie zou ook zonder parlementarisme, en parlementarisme ook 
zonderr democratie mogelijk zijn. De wil van het volk kon volgens Schmitt zelfs 
beterr rechtstreeks, bij acclamatie, dan via het parlement tot uitdrukking worden 
gebracht.. Dat betekent dat de plebiscitaire legitimiteit van de direct gekozen 
Rijkspresidentt de voorrang moest hebben boven parlementaire legaliteit. Met 
dezee tweetrappige legaliteitsconstructie werd door Schmitt een rechtvaardiging 
voorr de toenemende autonomie van het bestuur ten opzichte van het wetge-
vingsprocess gegeven. Het gevolg van deze ontwikkeling was een verzwakking van 
dee soevereiniteit van het parlement. 

Omm dezelfde reden zouden conservatieve staatsrechtgeleerden voor ru ime 
bevoegdhedenn van de constitutionele rechter hebben gepleit. Terwijl de rechterlijke 
controlee in het Wilhelminische Keizerrijk tot de controle van bestuursbeslissingen 
beperktt was gebleven, veranderde dit in de Weimarrepubliek. In een uitspraak van 

Mauss 1986, p. 45. 
Mauss 1980, p. XVII . 
Mauss 1980, p. 44, nt. 93a. De these dat het probleem van de tweetrappige legaliteit tot de 
ondergangg van de Wei mar-democratie zou hebben geleid, is voor het eerst door Otto 
Kirchheimerr geformuleerd. Zie voor een bespreking van deze opvatting: Kirchheimer 
1932,, p. 113-151, Söllner 1979, p.119-125, en PreuG 1973, p. 9-16. Terwijl Kirchheimer 
enn Preufi menen dat de tegenstelling tussen legaliteit en legitimiteit het probleem van alle 
burgerlijkee constituties is, meent Maus dat deze tweetrappige constructie een reactie is op 
dee democratisering van het politieke systeem. 
Schmittt 1958, p. 309. 
Schmittt 1958, p. 339. 
Schmittt 1926, p. 41. 
Schmittt 1926, p. 22-23. 
Schmittt 1958, p. 312. 
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288 april 1921 werd door het Reichsgericht plotseling bepaald dat ook formele wet-
tenn voortaan op hun grondwettigheid moesten worden getoetst. Het zwaarte-
puntt van de Weimarer Reichsverfassung werd bovendien van het eerste grond-
wetsgedeelte,, waarin de procedurele bepalingen waren neergelegd, naar het grond-
rechtenn gedeelte verlegd. De grondrechten werden daarbij als waarden opgevat 
diee tegenover het democratisch wetgevingsproces konden worden gesteld. Ze 
zoudenn een hogere legaliteit tot uitdrukking brengen dan de procedurele bepalin-
genn uit het eerste grondwetsgedeelte. 

Dee reden dat conservatieve staatsrechtgeleerden tegenover de parlementaire 
legaliteitt een hoger legaliteitsbegrip stelden, was dat zij voor de gevolgen van de 
democratiseringg van het kiesrecht vreesden. Als gevolg van deze democratisering 
wass er een enorme discrepantie tussen het politieke, en het sociaal-economische 
systeemm ontstaan. Terwijl het politieke systeem vanaf 1918 gedemocratiseerd was, 
kenmerktee de sociaal-economische structuur zich in de Weimarrepubüek nog 
doorr onvrijheid en afhankelijkheid. De alliantie tussen 'conservatisme' en 
'monopoliekapitalisme'' zoals die in het Duitse keizerrijk bestond, bleef tijdens de 
Weimarrepubüekk voortbestaan. Omdat in het parlement in principe een sociaal 
compromiss tussen de verschillende klassen tot stand kon worden gebracht, hadden 
dee parlementaire wetten ongunstige gevolgen voor de maatschappelijk en 
economischh geprivilegieerden. De manier waarop zij hun machtspositie pro-
beerdenn te handhaven, was door de 'wetgevingsstaat' door een 'regeringsstaat' of 
eenn 'rechtersstaat' te vervangen. Voor deze ondermijning van de soevereiniteit van 
hethet parlement zouden de conservatieve staatsrechtgeleerden met behulp van het 
tweetrappigee legaliteitsbegrip een theoretische onderbouwing hebben gegeven. 

Volgenss Maus zijn het dus niet de positivistische, maar de conservatieve anti-
positivistischee rechtsstaattheorieën geweest die met behulp van het onderscheid 
tussenn lagere en hoger legaliteit een verzwakking van de soevereiniteit van het 
parlementt nastreefden. De naoorlogse opvatting dat het rechtspositivisme de 
wegbereiderr van het nationaal-socialisme is geweest, is naar haar mening dus on-
juist.. Ter toelichting wijst zij op de gewijzigde functie die het rechtspositivisme 
doorr de overgang van de constitutionele monarchie van het Wilhelminische Kei-
zerrijkk naar de democratische rechtsstaat in de Weimarrepubüek verworven 
had.. Terwijl het parlement in de constitutionele monarchie uitsluitend de be-
langenn van de burgerlijke klasse vertegenwoordigd had, had het parlement in de 
Weimarrepubüekk het karakter van een werkelijke volksvertegenwoordiging gekre-
gen.. Hierdoor had het benadrukken van de heerschappij van de wet in de Weimar-

1088 Maus 1986, p. 39; Neumann 1980,p.327. 
1099 Schmitt 1958, p. 263 e.v. 
1100 Maus 1980, p. 47. 
1111 Couwenberg 1981, p.333. 
1122 Maus 1980,p.51-52. 
1133 Maus 1980, p. 15. 
1144 Maus 1980, p. 15, 31, 35 e.v. 
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republiekk niet langer een behoudende, maar een democratische en maatschap-
pijkritischee functie. Doordat het wetspositivisme de democratische wetgever niet 
vann te voren op bepaalde inhouden, en dus ook niet op een bepaalde sociale of eco-
nomischee orde vastlegde, gaf deze rechtstheorie alle ruimte aan de democrati-
schee wetgever. Aan de wens van de rechtspositivisten om na 1918 nog aan de 
formelee rationaliteit van het recht vast te houden, lagen volgens Maus geen anti-
democratische,, maar democratische motieven ten grondslag. 

Uitt het feit dat het rechtspositivisme geen inhoudelijke legitimiteitscriteria 
erkent,, kan volgens Maus niet de conclusie worden getrokken dat het rechtsposi-
tivismee helemaal geen legitimiteitscriteria erkent. Deze criteria zijn echter niet in-
houdelijk,, maar procedureel van aard. Ze kunnen in het wetsbegrip zelf aangetrof-
fenn worden. De belangrijkste formele criteria die rechtspositivisten met het 
wetsbegripp verbinden, zijn dat wetten algemeen, inhoudelijk gespecificeerd, ab-
stractt en zonder terugwerkende kracht moeten zijn. ' Een andere formele eis die 
zijj  aan wetten stellen, is dat voor het tot stand brengen van een wet de toestemming 
vann de volksvertegenwoordiging nodig is. Om twee redenen kon in de NS-periode 
niett van legaal recht worden gesproken. Ten eerste had de Rijksdag na 1933 niet 
langerr de functie van volksvertegenwoordiging. Bovendien werd het merendeel 
vann de NS-wetten niet door de legislatieve, maar door de executieve tot stand 
gebracht. . 

Volgenss Maus veranderde in de Weimarrepubliek echter niet alleen de functie, 
maarr ook de invloed van de rechtspositivistische staatswetenschap. De gangbare 
opvattingg dat het rechtspositivisme ook in de Weimarrepubliek nog de heersende 
rechtstheoretischee stroming was, is volgens Maus onjuist. Omdat veel burger-
lijk ee rechtstheoretici voor de democratische consequenties van de positivistische 
rechtsopvattingg vreesden, was het merendeel van de rechtstheoretici in de Wei-
marrepubliekk juist tot een anti-positivistische rechtsvisie overgegaan. In reactie 
opp het rechtspositivisme ontwikkelden verschillende conservatieve staatsrechtge-
leerdenn na de Eerste Wereldoorlog een nieuw denken over recht en staat. De 
belangrijkstee vertegenwoordigers van dit nieuwe denken waren de staatsrechtge-
leerdenn Rudolf Smend, Erich Kaufmann, Heinrich Triepel en de eerder genoemde 

1155 Zoals in de Bismarck-periode nog het geval geweest was. 
1,66 Maus 1980, p. ló.Ook Neumann heeft op de maatschappijkritische functie van het rechts-

positivismee na 1918 gewezen. Neumann 1986, p. 61. 
1177 Maus 1980, p. 31-32. 
1188 Abendroth 1967. 
1199 Maus 1980, p. 34-35. 
1200 Maus 1980, p. 40; Maus 1989a, p. 82. 
11 ] Bader 1989, p. 28. Dit zijn geldigheidscriteria die ook in de werken van Schmitt, 

Neumannn en Hayek worden onderscheiden. 
1222 Maus 1980, p. 37-41; Maus 1989a, p. 83-84. 
1233 Maus 1986, p. 37. 
1244 Maus 1986, p. 37. 
1255 Sontheimer 1963, p. 15-25. 
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Carll  Schmitt. Tussen het positivisme en het anti-positivisme was er een metho-
denstrijdd uitgebroken. Terwijl het rechtspositivisme van een a-politieke juridi -
schee methode uitging, maakten de conservatieve staatsrechtgeleerden daarentegen 
vann sociaalwetenschappelijke methoden gebruik. Omdat volgens de conservatieve 
staatsrechtgeleerdenn niet het normatieve aspect, maar het inhoudelijke of 'z i jns '-
aspectt doorslaggevend was voor het rechtsbegrip, wordt het gedachtegoed van deze 
rechtstheoretischee stroming door Maus als sociologisch-positivistisch omschre-

128 8 

ven. . 
Hett belangrijkste bezwaar van de nieuwe stroming tegen het rechtspositivisme 

wass dat het rechtspositivisme zich te eenzijdig op de formaliteit en de normativiteit 
vann het positieve recht richtte. Hierdoor zou de praktische dimensie van de rechts-
wetenschapp geheel uit het zicht verdwijnen. De meeste sociologisch-positivisten 
beschouwdenn het neo-kantiaanse rechtspositivisme als een levensvreemde theorie. 
Inn plaats dat de neo-kantiaanse rechtspositivisten zich op de inhoudelijke proble-
menn van het sociale leven richtten, streefden zij slechts een absoluut, en van alle 
machtsaspectenn gezuiverd recht na. Tegenover dit zuivere, lege en abstracte 
normativismee van het rechtspositivisme, stelde het sociologisch-positivisme een 
rechtsbegripp dat op inhoudelijke waarden was gericht. Terwijl het neokantiaan-
see rechtspositivisme zich uitsluitend op de normativiteit van het recht richtte, 
richttee het sociologisch-positivisme zich op de verschijnselen achter deze positieve 
normativiteit. . 

Volgenss Maus was met deze juridische kritiek op het rechtspositivisme een anti-
democratischee intentie verbonden. De sociologisch-positivisten hebben naar haar 
meningg met hun visie op het recht uitsluitend de feitelijke politieke en 
maatschappelijkee machtsverhoudingen onderschreven. Terwijl het rechtsposi-
tivismee in de Weimardemocratie een progressieve, democratische theorie zou zijn 
geweest,, was met het sociologisch positivisme juist een anti-liberale en anti-de-
mocratischee strategie verbonden. De oorzaak van deze fundamenteel verschillende 
functiess van rechtspositivisme en sociologisch-positivisme was dat de spannings-

Sontheimerr 1963, p. 21.Ook Herman Heller wordt door Sontheimer tot deze anti-positi-
vistischee school gerekend. Omdat de theorie van Heller, in tegenstelling tot de theorieën 
vann de andere staatsrechtsgeleerden uit deze school niet slechts een anti-theorie tegen het 
rechtspositivismee ontwikkeld heeft, kan hij naar mijn mening niet tot deze nieuwe school 
gerekendd worden. Heller streefde er juist naar een synthese tussen het 'oude' en het 
'nieuwe'' denken tot stand te brengen. 
Sontheimerr 1963. 
Mauss 1980, p. 47 e.v. Zie voor deze aanduiding ook Sontheimer 1963, p. 15 e.v. De invloed 
vann het sociologisch positivisme op het rechtstheoretische denken is bijzonder groot 
geweest. . 
Friedrichh 1972, p. 592. 
Kaufmannn 1960, p. 176-245; Sontheimer I960, p. 44. 
Kaufmannn 1960, p. 240 e.v. 
Sontheimerr 1963, p. 21. 
Mauss 1980. 
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verhoudingg tussen norm en werkelijkheid, en tussen legale en sociale structuur 
doorr deze theorieën op een tegenovergestelde manier werd opgelost. Terwijl het 
sociologisch-positivismee deze spanningsverhouding oploste door de gedemocrati-
seerdee legale en politieke structuur aan de door machtsconcentraties gekenmerkte 
socialee structuur aan te passen, streefde het rechtspositivisme er naar de rationele 
momentenn van de gedemocratiseerde rechts- en grondwetstructuur ook in de 
maatschappijj  tot stand te brengen. 4 De sociologisch-positivisten wilden met hun 
nieuwee denken over recht en staat volgens Maus slechts 'de oude intentie van bur-
gerlijkee homogeniteit restaureren'. 3 Om de democratische rechtsstaat adequaat 
tee begrijpen zou daarom weer naar de formalistische uitgangspunten van het 
wetspositivismee uit de Weimarrepubliek moeten worden teruggekeerd. 

Maus'' pleidooi voor een terugkeer naar de formele rechtsstaat hangt dus nauw 
samenn met haar interpretatie van de Duitse rechtsgeschiedenis. Terwijl veel 
rechtstheoreticii  na de Tweede Wereldoorlog ervan uitgingen dat een juridische 
inperkingg van de wetgever tot een versterking van de democratie zou leiden, meent 
Mauss dat om democratische redenen aan de uitgangspunten van het democra-
tischh wetspositivisme moet worden vastgehouden. De constitutionalistische 
gedachtee van tweetrappige legaliteit zou, zoals uit de rechtsontwikkeling in de Wei-
marrepubliekk bleek, tot een ondermijning van het democratisch wetgevingsproces 
hebbenn geleid. 

Hoewell  Maus gelijk heeft dat zij de zelfmoordthese als verklaringsgrond voor de 
ondergangg van de Weimarrepubliek afwijst, betekent dat nog niet dat weer naar de 
uitgangspuntenn van het democratisch wetspositivisme kan worden teruggekeerd. 
Eenn plausibele analyse van de democratische rechtsstaat is als gevolg van de rigide 
scheidingenn die door het democratisch wetspositivisme worden aangebracht 
namelijkk niet goed mogelijk. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de 
scheidingg die het wetspositivisme aanbrengt tussen legale en sociale structuur, 
tussenn norm en werkelijkheid, en tussen vorm en inhoud. Als gevolg van deze 
scheidingenn worden door het democratisch wetspositivisme uitsluitend de norma-
tievee en formele aspecten van het recht belicht. All e feitelijke en inhoudelijke 
aspectenn van het recht worden door het democratisch wetspositivisme buiten 
beschouwingg gelaten. Voor het rechtsstaatbegrip heeft deze formele en normatieve 
benaderingg tot gevolg dat de rechtsstaat uitsluitend als democratiepostulaat 
verschijnt.. All e afwijkingen van het klassieke rechtsstaatbegrip worden door 
dezee rechtstheorie als onwenselijke inperkingen van de democratie opgevat. Dit 
betekentt dat de ontwikkeling van conditionele rechtsprogramma's naar doelpro-
gramma'ss en relationele rechtsprogramma's, die vooral het gevolg is van de 

Mauss 1980, p. 47. 
Mauss 1980, p. 31. 
Mauss 1986, p. 11-82. 
Grimmm 1980, p. 704 e.v. 
Teubnerr 1982, p. 13 e.v. 
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overgangg van liberale naar sociale rechtsstaat, volgens deze rechtstheorie weer 
ongedaann gemaakt moet worden. 

Terwijll  conditionele programma's uit een samenstel van regels bestaan, waarin 
gedetailleerdd de voorwaarden en middelen zijn vastgelegd waaronder en waarmee 
bestuursorganenn moeten werken, wordt in doelprogramma's alleen het doel 
omschreven.. Het bevoegde orgaan beschikt over de ruimte om zelf de middelen te 
bedenkenn die nodig zijn om het doel te bereiken. Bij relationele programma's ten 
slottee worden in de regels enkel bepaalde gedragingen op elkaar afgestemd. Hoe 
complexerr de sociale en maatschappelijke verhoudingen zijn waarbinnen gehan-
deldd moet worden des te minder zal er van conditionele programmering gebruik 
wordenn gemaakt.'39 De veronderstelling dat een volledige conditionele program-
meringg van het recht op dit moment nog mogelijk is, is daardoor niet aanneme-
lijk .. Dit zou alleen mogelijk zijn wanneer ook de complexiteit van de huidige 
maatschappijj  kan worden teruggedraaid. 

Eenn probleem van het democratisch wetspositivisme van Maus is bovendien dat 
hett het eenzijdig juridisch purisme van de positivistische theorieën uit de Wei-
marrepubliekk overneemt en voortzet. Het zou echter zinvoller zijn wanneer Maus 
anderss dan de positivisten uit de Weimarrepubliek niet slechts het formele en nor-
matievee aspect van het recht, maar ook de dialektische relatie tussen norm en wer-
kelijkheidd zou verhelderen. Dat wil zeggen wanneer zij zou aangeven waarom 
bepaaldee maatschappelijke ontwikkelingen tot veranderingen van het recht leiden. 

Hett democratisch wetspositivisme heeft overigens niet geheel ongelijk wanneer 
hett op de negatieve aspecten van de ontwikkeling van conditionele rechtsprogram-
ma'ss naar doelprogramma's en relationele rechtsprogramma's wijst. Wanneer 
doelprogramma'ss en relationele rechtsprogramma's niet alleen als aanvullende 
rechtsprogramma's,, maar als zelfstandige rechtsprogramma's worden be-
schouwd,, dan kan dit namelijk tot een ondermijning van de heerschappij van de 
wett leiden. i Bovendien is de invloed en controle van de overheid op de uitvoering 
vann doelprogramma's en relationele rechtsprogramma's kleiner dan bij conditio-
nelee programmering. Hoewel het volledig terugdraaien van doelprogramma's en 
relationelee programma's onmogelijk, en vanuit het oogpunt van efficiëntie ook 
onwenselijkk is, heeft Maus gelijk wanneer zij op de gevaren van een vergaande 
juridiseringg wijst. Om deze gevaren te vermijden, moeten conditionele rechtspro-
gramma'ss alleen met andere rechtsprogramma's worden aangevuld wanneer 
conditionelee programmering tot een een onwerkbare situatie leidt. 

Holtermann 1988, p. 127 e.v. 
Baderr 1989, p. 29. 
Baderr 1989, p.29. 
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33 Democrati e als identitei t van rechtsadressate n en 
rechtsauteur s s 

Naastt een herwaardering van de klassieke opvatting van de rechtsstaat pleit Maus 
ookk voor een herwaardering van de klassiek-democratische opvatting van volks-
soevereiniteit.. Anders dan de meeste verdedigers van een klassiek-democratische 
opvattingg van volkssoevereiniteit beroept Maus zich niet op de ideeën van Rous-
seau,, maar op die van Kant. Kants ideeën over volkssoevereiniteit worden door 
haarr als radicaal-democratisch geïnterpreteerd. Deze interpretatie van Kants poli-
tiekee filosofie is nogal omstreden. Door de meeste Kant-interpretatoren wordt 
Kantss politieke filosofie namelijk niet als radicaal-democratisch, maar als verlicht 
absolutistischh opgevat. Kant zou slechts de politieke situatie van zijn tijd hebben 
onderschreven.. De reden dat veel Kant-interpretatoren Kants theorie op deze 
manierr interpreteren, is volgens Maus dat zij diens provisorische rechtvaardiging 
vann de status quo voor zijn eigenlijke theorie hebben aangezien.'43 Slechts weini-
genn zouden er tot nu toe op gewezen hebben dat het verlicht absolutisme door Kant 
niett als een eindfase, maar slechts als een historische overgangsfase opgevat werd 
diee door de vestiging van een republiek moest worden vervangen.'44 

Ookk Kants afwijzing van het recht op verzet wordt door velen als een bewijs 
gezienn dat Kants politieke filosofie als verlicht absolutistisch moet worden geïnter-
preteerd.. Deze verklaring negeert volgens Maus echter dat het voormoderne recht 
opp verzet door Kant ten gunste van het moderne volkssoevereiniteitsprincipe ver-
vangenn werd. Juist door het traditionele pactum subjectionis (heerschappijver-
drag)) voor het moderne pactum unionis (maatschappijverdrag) in de plaats te 
stellen,, kon door Kant de overgang naar het post-traditionele volkssoevereiniteits-
principee worden gemaakt. Degenen die het recht op verzet als criterium voor het 
democratischh gehalte van Kants politieke filosofie nemen, zouden Kants democra-
tietheoriee volgens Maus aan voormoderne maatstaven meten.147 

Datt Kant het recht op verzet niet erkende, hangt volgens Maus geheel met de 
aardd van zijn verdragstheorie samen. Terwijl in de meeste verdragstheorieën een 

Mauss 1992a, p. 7, 15. 
Mauss 1992a, p. 15,24. 
Mauss 1992a, p. 15. 
Mauss 1992a, p. 8. 
Mauss 1992a, p.32. 
Mauss 1992a, p. 53, nt, 99; p. 242 nt. 590. Dat het recht op verzet slechts een voormodern 
rechtt zou zijn dat door de democratisering van de politieke macht overbodig geworden is, 
iss een opvatting die Maus aan Kurt Wolzendorff ontleent. Als gevolg van haar klassiek, 
monistischee opvatting van democratie kan door Maus echter niet worden ingezien dat er 
ookk in een democratisch systeem een ondemocratisch overheidsbeleid mogelijk is. In dat 
gevall  is burgerlijke ongehoorzaamheid echter niets anders dan een legitiem verzet van 
minderhedenn tegen bepaalde ondemocratische meerderheidstandpunten. De opvatting 
datt volkssoevereiniteit en burgerlijk verzet elkaar uit zouden sluiten, is dan onjuist. Zie 
voorr deze opvatting in Nederland o.a.: Bader, Van der Burg, Schuyt. 
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onderscheidd tussen een maatschappijverdrag en een heerschappijverdrag wordt 
gemaakt,, heeft Kant net als Rousseau geen dualistische, maar een monistische 
verdragstheoriee ontwikkeld. Net als Rousseau ging hij er vanuit dat de integratie 
vann afzonderlijke individuen tot een maatschappij en het ontstaan van de staat, tot 
éénn oorspronkelijk verdrag moest worden teruggebracht, namelijk het maatschap-
pijverdrag.. Het heerschappijverdrag, dat wil zeggen het verdrag waarin de 
rechtsrelatiess tussen volk en soeverein wordt geregeld, komt in Kants theorie niet 
voor.. Uit deze verwerping van het heerschappijverdrag wordt door Maus het 
radicaal-democratischh karakter van Kants verdragstheorie afgeleid. Dat het heer-
schappijverdragg door Kant niet erkend werd, betekent volgens Maus niets anders 
dann dat de soevereiniteit van het volk volgens Kant niet aan externe beperkingen 
onderworpenn mag worden. Het volk moet uitsluitend zichzelf gehoorzamen. 

Inn afwijking van de heersende opvatting beschouwt Maus niet de dualistische, 
maarr de monistische verdragstheorie als de meest ontwikkelde verdragstheorie. 
Hett heerschappijverdrag zou slechts een feodale verdragsconstructie zijn. De 
achtergrondd voor deze verklaring is dat het volk bij het sluiten van een heerschap-
pijverdragg weer een deel van zijn soevereine macht aan een heerser afstaat. Dat 
Kantt alleen het maatschappijverdrag en niet het heerschappijverdrag erkende, 
betekentt dat de soevereine macht van het volk volgens hem ondeelbaar en onver-
vreemdbaarr was. De soevereiniteit komt uitsluitend aan degenen toe die door de 
beslissingenn zelf getroffen worden.14 

Datt de meest consequente achttiende eeuwse democratietheorieën, namelijk die 
vann Rousseau en Kant, tegenwoordig niet meer als democratisch, maar als ver-
lichtt absolutistisch of zelfs als totalitair worden geïnterpreteerd, hangt volgens 
Mauss met het moderne misverstand samen dat vrijheidsbescherming slechts door 
eenn constitutionalisering, en niet door een vermaatschappelijking van politieke 
machtt mogelijk is. De achttiende eeuwse democratietheorieën moeten volgens 
Mauss niet vanuit een twintigste eeuws perspectief bekritiseerd worden. Met behulp 
vann de klassieke opvatting van democratie zouden juist de tekortkomingen van de 
huidigee democratietheorieën aan het licht kunnen worden gebracht. Het uit-
gangspuntt van veel moderne democratietheorieën, dat het klassiek-democratische 
begripp van volkssoevereiniteit in de huidige maatschappij geen betekenis meer 
heeft,, is volgens Maus zelf voormodern. 

Vann twee kanten is er door moderne theoretici kritiek op het klassiek-democrati-
schee begrip van volkssoevereiniteit geleverd, namelijk van de kant van de empi-
rischh gefundeerde democratietheorieën van Schumpeter en Dahl, en van de kant 
vann deelnemers aan het corporatismedebat. Terwijl de pluralistisch-elitistische 
democratietheorieënn de normatieve vooronderstellingen van het klassieke demo-
cratiebegripp verwierpen, werd door deelnemers aan het corporatismedebat vooral 

Mauss 1992a, p. 48. 
Mauss 1991, p. 150. Zie eveneens Habermas 1992, p. 135 e.v. 
Mauss 1992a, p. 7, 15. 
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hett monistisch karakter van het klassieke democratiebegrip ter discussie gesteld. 
Volgenss de pluralistisch-elitistische democratietheorieën zou de opvatting dat de-
mocratiee de regering door het volk is, onjuist zijn. Democratie werd door deze 
democratietheorieënn daarentegen als een zaak van elites opgevat waar het meren-
deell  van de bevolking nauwelijks aan deel hoefde te nemen. De deelnemers van het 
corporatismedebatt verwierpen vooral de gedachte dat de staat de belichaming van 
hett volkssoevereiniteitsprincipe was. Het ideaal van een centrale sturing van het 
overheidsbeleidd werd door hen als een onrealistisch ideaal beschouwd. De staat 
zouu als gevolg van de neo-corporatistische verstrengeling van staat en maatschap-
pij ,, uitsluitend nog een machtscentrum naast andere kunnen zijn.15' 

Volkssoevereiniteitt wordt door de pluralistische theorieën niet als monistisch en 
ondeelbaar,, maar als pluralistisch en deelbaar geïnterpreteerd. Vanwege de desin-
tegrerendee consequenties van een gedeelde uitoefening van volkssoevereiniteit 
wordtt een pluralistisch begrip van democratie door Maus echter als onaanvaard-
baarr van de hand gewezen. Het opgeven van het ideaal van centrale, democratische 
sturingg zou er naar haar mening toe leiden dat het emancipatiepotentieel van de 
klassiekee democratietheorieën ten gunste van voormoderne integratiepatronen 
opgegevenn wordt. Door een pluralistische uitoefening van volkssoevereiniteit zou 
hett politieke besluitvormingsproces uitsluitend nog door wisselende machtsfacto-
renn bepaald kunnen worden. Een dergelijke ontwikkeling zou een kritiekloze aan-
passingg van het recht aan de sociale realiteit tot gevolg hebben. 

Problematischh aan Maus' analyse is echter dat pluraliteit daarin uitsluitend als 
voorburgerlijke,, feodale pluraliteit wordt begrepen. Moderne, democratische vor-
menn van pluraliteit, zoals die door Cole, Figgis en Laski152 en de associatieve de-
mocratietheorieënn beschreven zijn, worden door haar genegeerd. In plaats daar-
vann houdt Maus aan de onaannemelijke these vast dat volkssoevereiniteit alleen 
opp het niveau van het democratisch wetgevingsproces uitgeoefend moet worden. 
Datt een ongedeelde uitoefening van volkssoevereiniteit in moderne geïndustriali-
seerdee maatschappijen noodzakelijkerwijs tot een normatieve en empirische over-
belastingg van het democratisch wetgevingsproces zal leiden, wordt door haar ge-
negeerd. . 

Dee gedachte dat alle pluralistische democratietheorieën de sociale werkelijkheid 
slechtss kritiekloos zouden onderschrijven, is niet overtuigend. Dit gebeurt alleen 

1511 Naschold 1968; Scharpf 1970. In Nederland wordt deze visie bijvoorbeeld verdedigd door: 
Prakkee 1974, p. 11. 

1522 Hirst 1989. 
Dezee theorieën pleiten voor een democratisering op lager niveau. 
Datt het wetgevingsproces door het klassieke democratietheorie in normatief opzicht wordt 
overbelast,, kan worden afgeleid uit de these dat de volkswil volgens deze theorie geheel in 
hett wetgevingsproces tot uitdrukking gebracht moet worden. Dat het wetgevingsproces in 
empirischh opzicht wordt overbelast is het gevolg van het onterechte vertrouwen dat verde-
digerss van het klassieke democratiebegrip hebben in centrale beheersing en sturing van 
maatschappelijkee ontwikkelingen. 
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doorr die theorieën die niet alleen de gedachte van centrale democratische sturing, 
maarr ook de klassieke norm van universele politieke participatie opgeven. Hoe-
well  veel pluralistische democratietheorieën deze stap inderdaad maken, is dit niet 
hett onontkoombare gevolg van de theoretische complexiteit van deze theorieën. 
Nett als monistische democratietheorieën kunnen ook pluralistische democratie-
theorieënn de norm van universele participatie als een kritische maatstaf hanteren. 
Inn dat geval kunnen machtsmisbruik en het onbenut laten van participatiekansen 
doorr deze theorieën ter discussie worden gesteld, zonder dat er meteen uitspraken 
overr het politieke systeem in zijn geheel worden gedaan. Hierdoor kan de 
onaannemelijkee opvatting dat volkssoevereiniteit alleen op het niveau van het 
wetgevingsprocess uitgeoefend moet worden wel degelijk worden opgegeven, zonder 
datt dit tot een kritiekloze onderschrijving van de realiteit leidt. 

44 De heerschappi j van de wet en de onbepaaldhei d van 
hett  rech t 

Dee monistische interpretatie van volkssoevereiniteit heeft voor het rechtsvin-
dingsprocess tot gevolg dat er voor de rechter enkel nog de rol van passieve rechts-
toepasserr overblijft. Wanneer, zoals het democratisch wetspositivisme meent, de 
will  van het volk alleen via de wet tot uitdrukking kan worden gebracht, dan zal 
iederee zelfstandige bijdrage van de rechter in het rechtsvindingsproces tot een on-
dermijningg van het volkssoevereiniteitsprincipe leiden. Om er zeker van te zijn dat 
dee rechter de door de representanten gevormde algemene wil ook op een niet ver-
vormdee wijze op de rechtsadressaten toepast, moet het rechtsvindingsproces strikt 
binnenn de grenzen van de wet blijven. Dat betekent dat het democratisch wets-
positivismee alleen de leer van de strikte wetsbinding als een aanvaardbare vorm 
vann rechtstoepassing accepteert. 

Datt deze visie in Duitsland net als in Nederland omstreden is, blijk t bijvoorbeeld 
uitt Art. 20 lid II I van de Duitse grondwet, waarin uitdrukkelijk is vastgelegd dat de 
rechterr 'aan wet en recht' gebonden is. Desalniettemin wordt de gedachte dat er 
eenn 'meer aan recht' tegenover het positieve recht bestaat door Maus verwor-
pen.. Naar haar mening leidt de veronderstelling van hoger recht slechts tot 
rechtswillekeur.. In dat geval moet namelijk door de rechter bepaald worden wat de 

1555 Naschold 1968; Hirst 1994. 
1566 Scharpfl970. 
1577 Somekl994. 
1388 Maus 1981; Maus 1989a; Maus 1989b; Maus 1992a. 
1599 Dat betekent dat strikte vormen van wetspositivisme door het Duitse Grundgesetz worden 

afgewezen. . 
1600 BVerfGE 34, 287. 
1611 Maus 1986, p. 11. 
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implicietee waardevoorstellingen van de rechtsorde zijn.162 Om de rationaliteit van 
rechtsbeslissingenn te waarborgen moet de invloed van de rechter zo beperkt moge-
, . . ,,  163 

lij kk zijn. 
Omdatt de wet door Maus als de uitdrukking van het volkssoevereiniteitsprincipe 

wordtt beschouwd, wordt zij het dragende element van de democratische rechts-
staat.. Dat betekent dat de productie van maatschappelijk relevant recht volgens 
dezee theorie uitsluitend door de democratische wetgever, en niet door 'rechtstoe-
passende'' instanties tot stand wordt gebracht. Het probleem is echter dat het klas-
siekee ideaal van de heerschappij van de wetgever door Maus wel erg strikt geïnter-
preteerdd wordt. De wetgever zou volgens deze theorie niet alleen over het rechtsvin-
dingsprimaat,, maar zelfs over het rechtsvindingsmonopolie beschikken.164 

Eenn ander probleem van Maus' rechtsvindingstheorie is dat deze theorie de 
onbepaaldheidd van rechtelijke regels negeert. Zoals in de Introductie werd aan-
gegeven,, beschikt de rechter als gevolg van semantische, argumentatieve en nor-
matievee onbepaaldheid van het recht altijd over een zekere interpretatiespeel-
ruimte.. Deze onbepaaldheid van het recht is als gevolg van de overgang van de 
liberalee naar de sociale rechtsstaat en het toenemend belang van verdragsnormen 
dee afgelopen decennia bovendien toegenomen. Hoe de rechter met deze rechtelijke 
onbepaaldheidd moet omgaan, wordt in Maus' theorie niet beantwoord. 

55 Het soeverein e vol k als hoede r van de grondwe t 

Hett gevolg van de bovengenoemde uitgangspunten is dat constitutionalisme en 
constitutionelee rechtspraak door het democratisch wetspositivisme zowel om 
democratische,democratische, als om rechtsstatelijke redenen verworpen worden. Niet de rechter, 
maarr het soevereine volk moet volgens deze rechtstheorie de hoeder van de grond-
wett zijn. Controle op het wetgevingsproces mag enkel Van onderaf en niet door 
eenn ander staatsapparaat uitgeoefend worden. Voor de grote belangstelling die 
naa de Eerste en Tweede Wereldoorlog voor constitutionele rechtspraak is ontstaan, 
kunnenn volgens Maus geen overtuigende rechtsstatelijke en democratische argu-
mentenn worden aangevoerd. De enige verklaring die zij voor deze ontwikkeling 
heeft,, is dat er in moderne 'vaderloze maatschappijen' blijkbaar behoefte bestaat 
aann een instantie die als maatschappelijk Über-Ich fungeert.169 

Mauss 1981, p. 157. 
Mauss 1981. 
Ziee voor kritiek op deze visie De Lange 1991. 
Ziee §5 Introductie. 
Mauss 1991,p.l38. 
Mauss 1992a, p. 301. 
Mauss 1989b, p. 121-149. 
Mauss 1989b. Deze opvatting wordt al in de titel van dit artikel tot uitdrukking gebracht: 
'Justizz als gesellschaftliches Über-Ich. Zur Funktion von Rechtsprechung in der "vater-
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Datt constitutionele rechtspraak volgens Maus met het democratisch beginsel van 
dee rechtsstaat in strijd is, houdt verband met de monistische interpretatie die zij 
vann het volkssoevereiniteitsprincipe geeft. Een gevolg van deze monistische inter-
pretatiee van het volkssoevereiniteitsprincipe is dat de gedachte van een primaire 
politiekee machtenscheiding opgegeven wordt. Hiermee wordt de scheiding tussen 
grondwetgevendee en wetgevende macht bedoeld. Volgens de leer van de primaire 
machtenscheidingg is de grondwet door een originaire act van de grondwetgevende 
machtt tot stand gebracht. Terwijl men in de Middeleeuwen meende dat alle consti-
tuerendee macht bij God lag, werd vanaf de Franse Revolutie het volk het subject 
vann de grondwetgevende macht.171 De grondwet wordt sindsdien als de uitdruk-
kingg van de soevereine volkswil beschouwd (pouvoir constituant). Al het overige 
rechtt dat door de wetgever wordt vastgesteld (pouvoir constitué) zou zijn rechts-
krachtt aan de grondwet ontlenen. De gedachte dat de pouvoir constituant en het 
volkssoevereiniteitsprincipee met elkaar verbonden zijn, is een opvatting die nog 
steedss verdedigd wordt. Het gevolg van deze visie op de grondwet is volgens Maus 
datdat het principe van de volkssoevereiniteit tot de eenmalige handeling van de 
grondwetgevendee macht wordt gereduceerd. Hierdoor zouden velen ten onrechte 
menenn dat aan de grondwet zelf soevereiniteit toegeschreven kan worden. De 
betekeniss van het volkssoevereiniteitsprincipe is volgens Maus echter, dat het volk 
naastt hoeder van de bestaande grondwet, tegelijkertijd ook de permanent werkza-
mee pouvoir constituant is.173 Als gevolg van deze opvatting kan er volgens Maus 
geenn kwalitatief onderscheid tussen grondwet en wet worden gemaakt. De 
grondwett heeft hierdoor niet langer een rigide, maar een flexibel karakter. Dat wil 
zeggenn dat de grondwet door de wetgever steeds gewijzigd kan worden. Het voor 
constitutionelee rechtspraak vereiste uitgangspunt dat de grondwet de voorrang 
bovenn het gewone wetgeversrecht heeft, wordt door Maus dus verworpen. Dat bete-
kentt dat het constitutionalistische argument dat alle overheidshandelen aan 
hogerr recht gebonden is als argument voor constitutionele rechtspraak wegvalt. 
Ditt heeft tegelijkertijd tot gevolg dat de waarden die door de grondwet beschermd 
wordenn door de wetgever voortdurend ter discussie kunnen worden gesteld. 

Daarnaastt is Maus, net als de rechtspositivisten uit de Weimarrepubliek, van 
meningg dat in de grondwet niet de inhoudelijke bepalingen, maar de organisatie-
enn procedurenormen de prioriteit hebben. Alleen een waardeneutrale grondwet 

losenn Gesellschaft'". De veronderstelling is dat de ideeën van de psychoanalyticus Alexan-
derr Mitscherlich rechtstreeks op het recht kunnen worden toegepast. 

1700 De leer van de primaire politieke machtenscheiding werd in 1788 door Abbé Sieyès 
ontwikkeld. . 

1711 Schmitt 1928, p. 76 e.v. 
1722 Mau s 1991, p. 137; Maus 1992a, p. 36. 
1733 Maus 1991. 
1744 Maus 1980, p. 31. 
1755 Maus 1994a, p. 74-83. 
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zouu met de onbeperkte soevereiniteit van de wetgever te verenigen zijn. De enige 
regell  waar de wetgever zich aan moet houden, is dat deze zich aan de grondwette-
lij kk vastgelegde democratische procedure houdt. Het gevolg van deze procedurele 
visiee op de grondwet is dat de vraag welk orgaan de bevoegdheid behoort te hebben 
omm zich over conflicten tussen grondwet en wet uit te spreken, niet kan ontstaan. 
Dergelijkee conflicten treden volgens de proceduralistische visie op de grondwet 
helemaall  niet op. 

Constitutionelee rechtspraak heeft volgens het democratisch wetspositivisme 
echterr niet alleen een ondermijning van het democratisch beginsel van de demo-
cratischee rechtsstaat, maar ook een ondermijning van verschillende rechtsstatelij-
keke beginselen tot gevolg. Rechtsstaat valt volgens het democratisch wetspositivisme 
mett de heerschappij van de wet samen. Omdat de onschendbaarheid van de wet 
doorr constitutionele rechtspraak wordt opgeheven, leidt rechterlijke toetsing van 
dee formele wet noodzakelijkerwijs tot een ondermijning van het rechtsstatelijke 
legaliteitsbeginsel.. Omdat met behulp van het legaliteitsbeginsel bovendien de 
rechtszekerheidd wordt gewaarborgd, zou constitutionele toetsing ook met het 
rechtszekerheidsbeginsell  in strijd zijn. Constitutionele rechtspraak heeft tot gevolg 
datt de voorspelbaarheid van rechtsbeslissingen wordt ondermijnd. 

Eenn andere reden dat het democratisch wetspositivisme constitutionele recht-
spraakk afwijst, is dat rechterlijke toetsing van formele wetten met de klassieke leer 
vann de machtenscheiding in strijd is. Omdat het wetspositivisme van het absolute 
primaatt van de wetgevende macht uitgaat, moet alle staatsmacht volgens deze 
rechtstheoriee in handen van het volk zijn. De uitvoerende en de rechterlijke macht 
mogenn volgens deze rechtstheorie niets anders dan wetstoepassende instanties zijn. 
Zoalss in de vorige paragraaf uiteengezet is, kan men zich echter afvragen of een 
dergelijkee begrensde opvatting van rechtstoepassing wel overtuigend is. Doordat 
dynamischee machtsevenwichtstheorieën,177 waarin alle drie de machten als 
gelijkwaardigg worden beschouwd, door het democratisch wetspositivisme worden 
verworpen,, wordt bovendien niet ingezien dat het machtenscheidingsprincipe ook 
alss argument voor constitutionele rechtspraak kan worden gebruikt, namelijk om 
eenn tegenwicht tegen de te grote macht van het bestuur te bieden. 

Verderr leidt constitutionele rechtspraak volgens het democratisch wetspositivis-
mee ook tot een ondermijning van de onafhankelijkheid van de rechtspraak. De 
taakk van de rechter wordt volgens het democratisch wetspositivisme door consti-
tutionelee rechtspraak op een ontoelaatbare manier verruimd. De rechter is niet 
langerr een passieve rechtstoepasser, maar hij wordt in politieke strijdvragen be-
trokken.. Zoals al is aangegeven, is de gedachte dat rechtstoepassing gelijk gesteld 
kann worden aan wetstoepassing echter niet overtuigend. 

Mauss 1980, p. 31. 
Witteveenn 1991. 
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66 Conclusi e 

Volgenss de democratisch wetspositivistische positie van Maus kan er dus geen 
enkell  overtuigend argument voor constitutionele rechtspraak worden gegeven. De 
primairee verantwoordelijkheid voor de bescherming van grondrechten ligt vol-
genss deze theorie bij de formele wetgever, en niet bij rechters. Zoals ik in de Inlei-
dingg van dit hoofdstuk besproken heb, is dit ook de opvatting die bij de algehele 
grondwetsherzieningg in 1983 door de Nederlandse grondwetgever ingenomen 
werd.. Voor het beslechten van politieke strijdvragen zijn volgens de grondwetgever 
uitsluitendd politieke organen gekwalificeerd. Volgens deze visie vormt het klas-
siekee beginsel van het primaat van de wetgever de belangrijkste grondslag voor de 
democratischee rechtsstaat. De wet zou een aantal interne waarborgen bevatten. 
Daardoorr zou de wet zowel de uitdrukking van het algemeen belang als ook de be-
langrijkstee garantie voor vrijheid en rechtszekerheid zijn. Tegen deze interpre-
tatiee van de wet kunnen echter verschillende bezwaren worden ingebracht. Deze 
bezwarenn maken duidelijk dat ook de wetgever aan recht gebonden dient te zijn. 

Dee reden om de wet niet als de uitdrukking van het algemeen belang op te vatten, 
iss dat daarmee de onvermijdelijke spanningen tussen meerderheids- en min-
derheidsstandpuntenn worden genegeerd.1 ' Dat bepaalde sociale groepen in het 
politiekee systeem systematisch ondergerepresenteerd zijn, wordt dan buiten 
beschouwingg gelaten. Wanneer een gelijke representatie van belangen en be-
hoeftenn niet door het democratisch wetgevingsproces gegarandeerd wordt, is het 
vann belang dat er naast het meerderheidsbeginsel tevens inhoudelijke garanties 
bestaann die de beslissingen van de wetgever begrenzen. Constitutionele recht-
spraakk leidt in dat geval niet tot een ondermijning van de democratie, maar deze 
institutiee kan dan juist aan een effectieve grondrechten- en minderhedenbescher-
mingg bijdragen. En dat is voor de versterking van de democratie van groot belang. 

Eenn tweede reden dat het beginsel van het primaat van de wetgever gerelativeerd 
moett worden, is dat de juridische waarborgen die met de klassieke algemene wet 
verbondenn waren door de toename van beleidsinstrumentele wetgeving afgeno-
menn zijn. Deze ontwikkeling wordt over het algemeen als de ontwikkeling van 
codificerendee naar modificerende wetgeving aangeduid. Terwijl codificerende wet-
gevingg de geldende rechtsopvatting vastlegt, worden met behulp van modificeren-
dee wetten juist een verandering van de geldende rechtsopvatting nagestreefd. 
Doordatt beleidsinstrumentele wetten burgers niet die rechtszekerheid en stabiliteit 
verschaffenn die door de klassieke wet geboden werd, is het steeds belangrijker ge-

Gerbrandaa & Kroes 1993, p. 337. 
Stoutt 1994, p. 24. In navolging van Van Male onderscheidt Stout drie waarborg functies 
vann de wet: de legitimerende functie, de beschermende functie en de functie van het bevor-
derenn van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. 
Stoutt (1994):24e.v. 
Frankenbergg & Rödel (1981). 
Koopmans(1970). . 
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wordenn dat ook de wet aan het recht onderworpen is. Constitutionele rechtspraak 
kann daarbij een belangrijk middel zijn om het gebrekkige waarborgkarakter van 
dee beleidsinstrumentele wet te compenseren.183 

OokOok door de afname van normerende wetgeving en een toename van kader- en 
raamwetgevingg is de opvatting dat de wet noodzakelijkerwijs tot rechtvaardigheid 
enn vrijheid leidt steeds minder overtuigend geworden. De ontwikkeling waarbij het 
stellenn van normen door de wetgever voor een groot deel aan andere organen 
wordtt overgelaten, wordt wel als de terugtred van de wetgever aangeduid. 4 De 
opvattingg dat maatschappelijke ontwikkelingen geheel door de wetgever zouden 
kunnenn worden gestuurd, is als gevolg van toegenomen complexiteit van de maat-
schappijj  steeds minder aannemelijk geworden. 

Dee centrale plaats die van oudsher aan de wet wordt toegekend, is echter ook door 
ontwikkelingenn in de rechtspraak gerelativeerd. Dat wetten het eindpunt van de 
rechtsvormingg vormen, wordt door rechtstheoretici nauwelijks nog verdedigd. De 
rechterr heeft de laatste jaren juist een steeds grotere speelruimte ten opzichte van de 
wett gekregen. Zoals in de Introductie werd besproken, is deze verandering wel 
omschrevenn als een ontwikkeling van toepassings- naar belangen- of 
afwegingsjurisdictie,, als een ontwikkelingvan het systeem- naar het probleem-
denken,, of als een ontwikkeling van heteronome naar autonome rechtspraak.18 

Datt rechtstoepassing noodzakelijkerwijs een politiek karakter heeft, is door deze 
ontwikkelingg steeds duidelijker geworden. Tussen de politieke aspecten van consti-
tutionelee rechtspraak en die van andere vormen van rechtspraak blijkt slechts een 
gradueell  verschil te bestaan. 

Dee wetspositivistische gedachte, zoals die door Maus verdedigt wordt, dat consti-
tutionelee rechtspraak niet met de democratische beginselen van de rechtsstaat te 
verenigenn is, is alleen overtuigend wanneer de klassieke interpretaties van rechts-
staatt en democratie als uitgangspunt worden genomen. Wanneer echter com-
plexeree visies op rechtsstaat en democratie gegeven worden, dan ontstaat een ander 
beeld.. In dat geval blijken er juist goede redenen voor rechterlijke toetsing van wet-
gevingg te zijn. Dergelijke complexere visies op rechtsstaat en democratie worden in 
dee volgende hoofdstukken uiteengezet. 

133 Stout 1994, p. 98. 
144 Stout 1994, p. 73 e.v. 
55 Barendrecht 1992; De Lange 1991. 
166 De Lange 1991; Hirsch Ballin 1988. 
177 Van Gerven 1973. 
188 Wiarda 1988. 
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II I 
Proceduralistisch ee funderinge n van 

constitutionel ee rechtspraak : de theorieë n van 

Elyy en Haberma s 

11 Inleidin g 

Dee theorieën over constitutionele rechtspraak die in dit hoofdstuk uiteengezet 
worden,, zijn de proceduralistische theorieën van Ely en Habermas. Een belangri j-
kee bron van inspiratie voor deze theorieën is de beroemde 'Vierde Voetnoot' die 
rechterr Harlan Fiske Stone in 1938 in de uitspraak United States vs. Carotene 
ProductsProducts11 schreef. Stone gaf in deze voetnoot een nieuwe legitimering voor con-
stitutionelee rechtspraak. Constitutionele rechtspraak moest naar zijn mening een 
belangrijkee taak bij de bescherming van politieke rechten en de bescherming van 
minderhedenn krijgen. Stone schreef de uitspraak United States vs. Carotene 
ProductsProducts een jaar nadat het Supreme Court, onder druk van Roosevelts Court-
PackingPacking Plan,i9] zijn activistische houding ten aanzien van sociaal-economische 

1899 Deze voetnoot wordt wel de meest beroemde voetnoot in het constitutionele recht 
genoemd.. Lockhart 1996, p. 17. 

1900 304 U.S. 144 (1938). 
1911 Roosevelt ontwikkelde dit plan nadat het Supreme Court in 1935 en 1936 een aantal 

belangrijkee New Deal wetten ongrondwettig had verklaard. In het 'Court-Packing Plan' 
steldee Roosevelt voor om voor elk lid van het Supreme Court dat ouder was dan zeventig 
jaarr er een lid bij te benoemen. Het plan stuitte echter op teveel verzet en werd uiteindelijk 
niett door het Congres aangenomen. 
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wetgevingg had opgegeven. Deze ommekeer kwam tot stand in de zaak West Coast 
HotelHotel Co vs. Parrish. Het uitgangspunt van deze uitspraak was dat sociaal-
economischee wetten enkel nog op de meest terughoudende wijze mochten worden 
getoetst.. De enige grondwettelijke eis die na 1937 aan sociaal-economische wetten 
werdd gesteld, was dat zij op een rationele basis moesten berusten. 

Inn overeenstemming met dit nieuwe ui tgangspunt 4 werd in de zaak United 
StatesStates vs.Carolene Products een federale wet, waarin de handel in melksurrogaten 
werdd ingeperkt, in overeenstemming met de grondwet verklaard. In de voetnoot 
vierr van deze uitspraak gaf Stone echter tegelijkertijd aan dat hij een terughouden-
dee opstelling niet ten aanzien van alle wetgeving wenselijk achtte. In bepaalde ge-
vallenn zou een meer strikte constitutionele controle vereist zijn. Deze voetnoot, die 
uitt drie alinea's bestaat, luidt als volgt: 

11 There may be narrower scope for operation of the presumption of constitutionality 
whenn legislation appears on its face to be within a specific prohibition of the Constitu-
tion,, such as those of the first ten Amend ments, which are deemed equally specific when 
heldd to be embraced within the Fourteenth. 
Itt is unnecessary to consider now whether legislation which restricts those political 
processess which can ordinarily be expected to bring about repeal of undesirable 
legislation,, is to be subjected to more exacting judicial scrutiny under the general 
prohibitionss of the Fourteenth Amend ment than are most other types of legislation. 
Norr need we enquire whether similar considerations enter into the review of statutes 
directedd at particular religious, or national, or racial minorities; whether prejudice 
againstt discrete and insular minorities may be a special condition, which tends 
seriouslyy to curtail the operation of those political processes ordinarily to be relied 
uponn to protect minorities, and which may call for a correspondingly more searching 
judiciall  inquiry.'195 

Bijj  verschillende typen wetgeving moeten volgens Stone dus verschillende grada-
tiess van juridische controle worden onderscheiden. Terwijl hij in de uitspraak zelf 
eenn terughoudende toetsing van sociaal-economische wetgeving bepleit, maakt hij 
inn de voetnoot duidelijk dat de rechterlijke toetsing ten aanzien van wetgeving 
waarinn de specifieke bepalingen van de grondwet worden geschonden, zoals die 

Dezee activistische houding van het Supreme Court ten aanzien van sociaal-economische 
wetgevingg hangt samen met de substantiële interpretatie die het Supreme Court voor 
19377 aan de due process clause gaf. Hier wordt in §3 uitvoeriger op ingegaan. 
3000 U.S. 379(1937). 
'Regulatoryy legislation affecting ordinary commercial transactions is not to be pro-
nouncedd unconstitutional unless in the light of the facts made known or generally 
assumed,, it is of such a character as to preclude the assumption that it rests upon some 
rationall  basis within the knowledge and experience of legislators.' 304 U.S. 144, 152 
(1938). . 
3044 U.S. 144, 152 n.4 (1938). 
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vann de eerste Tien Amendementen, minder terughoudend moet zijn. Een nog 
strengeree vorm van constitutionele controle is volgens hem vereist ten aanzien 
vann wetten die een effectieve participatie in het politieke proces verhinderen. Het 
gaatt daarbij om wetten waarbij bepaalde politieke rechten zoals het kiesrecht, het 
stemrechtt en het recht op vrijheid van vereniging en vergadering in het geding 
zijn.. Met betrekking tot wetgeving waarin de belangen van 'identificeerbare en 
afzonderlijke'' minderheden worden getroffen, wordt door Stone de meest strikte 
vormm van constitutionele controle voorgesteld. De constitutionele rechter moet er 
volgenss hem op toezien dat de belangen van deze minderheden niet ten onrechte 
wordenn ingeperkt. Terwijl een strenge constitutionele controle van sociaal-econo-
mischee wetgeving door Stone dus wordt afgewezen, is een strikte vorm van consti-
tutionelee controle voor de gevallen die in de voetnoot worden beschreven volgens 
hemm wel gewenst. 

Stonee gaf met deze voetnoot uitdrukking aan zijn overtuiging dat politieke rech-
tenn een bijzondere constitutionele bescherming verdienen en dat constitutionele 
rechtspraakk een bijdrage aan de bescherming van minderheden moet leveren. 
Constitutionelee rechtspraak zou deze taak kunnen uitvoeren door wetgeving 
waarinn politieke rechten of de belangen van minderheden in het geding zijn, 
strikterr te controleren. Een aantal uitspraken die het Supreme Court in de jaren 
1953-19699 onder leiding van Chief Justice Earl Warren heeft genomen, kunnen 
alss realisaties van deze beginselen worden geïnterpreteerd. Het meest bekend is de 
uitspraakk inzake Brown vs. Board of Education uit 1954, waarin het beginsel van 
rassenscheidingg met de equal protection clause van het Veertiende Amendement in 
strijdd werd verklaard. 

Zowell  Ely als Habermas hebben een theorie over constitutionele rechtspraak 
geformuleerdd waarin de thema's die Stone in voetnoot vier aan de orde stelde, 
kunnenn worden teruggevonden. Beiden pleiten in hun theorie voor een bijzondere 
beschermingg van politieke rechten. Bovendien willen beiden met hun theorie een 
oplossingg bieden voor de spanningsverhouding die tussen het meerderheidsbegin-
sell  en de rechten van minderheden kan bestaan. Ely die voordat hij zijn weten-
schappelijkee carrière begon enige tijd als gerechtssecretaris bij Chief Justice 
Warrenn heeft gewerkt, is in zijn werk duidelijk door de rechtspraak van de Warren 
Courtt geïnspireerd. Deze rechtspraak vormt samen met voetnoot vier van Stone 
hethet uitgangspunt van Ely's proceduralistische theorie over constitutionele recht-
spraak.. Deze theorie heeft hij vooral in zijn werk Democracy and Distrust (1980) 
uiteengezet.. Habermas sluit zich in zijn werk Faktizitat und Geltung (1992) voor 
eenn groot deel bij Ely's visie aan. Deze visie wordt door Habermas echter discours-
theoretischh geherformuleerd. Zoals in dit hoofdstuk uiteengezet wordt, wijkt 
Habermas'' theorie daardoor in een aantal opzichten van die van Ely af. De over-
eenkomstt tussen beide theorieën is echter dat zowel in de theorie van Ely als in die 
vann Habermas een strikte scheiding tussen procedurele en materiële rechtskwes-
tiess wordt aangebracht. Op deze manier kan volgens Ely en Habermas worden 
voorkomenn dat de constitutionele rechter zijn bevoegdheden ten koste van die van 
dee wetgever uitbreidt. 
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Opp welke manier Ely en Habermas constitutionele rechtspraak interpreteren, 
wordtt in de volgende paragraaf uiteengezet. In paragraaf drie zal op hun procedu-
ralistischee begrip van recht worden ingegaan. In paragraaf vier worden het uti-
litaristischee democratiebegrip van Ely en het deliberatieve democratiebegrip van 
Habermass met elkaar vergeleken. Dat constitutionele rechtspraak volgens Ely en 
Habermass niet noodzakelijkerwijs een ondermijning van de democratie betekent, 
hangtt ook samen met de manier waarop zij de verhouding tussen rechten en de-
mocratiee begrijpen. In paragraaf vijf zal daarom worden nagegaan hoe deze relatie 
doorr Ely en Habermas wordt begrepen. In paragraaf zes worden de procedu-
ralistischee visies die Ely en Habermas op het constitutionele rechtsvindingsproces 
hebben,, uiteengezet. In de slotparagraaf worden ten slotte de voor- en nadelen van 
dezee proceduralistische theorieën besproken. 

22 Constitutionel e rechter s als bewaker s van democratisch e 
procedure s s 

Dee overeenkomst tussen de theorieën van Ely en Habermas is dat beide theorieën 
eenn strikte scheiding tussen procedurele en materiële rechtskwesties aanbrengen. 
Mett behulp van deze scheiding bakenen zij de bevoegdheden van de constitutionele 
rechterr van die van de wetgever af. Terwijl constitutionele rechters de taak hebben 
omm de democratische wetgevingsprocedures te perfectioneren, is het nemen van 
inhoudelijkee waardeoordelen een taak die aan de wetgever moet worden overgela-
ten.. Hierbij gaan Ely en Habermas uit van de veronderstelling dat democratische 
wetgevingsproceduress constitutief zijn voor de rationaliteit van de uitkomsten van 
dezee procedures. Of de wetgevingsprocedures goed en rationeel zijn verlopen, wordt 
doorr de rechter gecontroleerd. Voor de vormgeving van constitutionele recht-
spraakk betekent dit, dat constitutionele rechters niet de resultaten van de democra-
tischee wetgevingsprocedure op hun grondwettigheid toetsen, maar enkel de demo-
cratischee wetgevingsprocedures zelf. Op deze manier kan volgens Ely en Haber-
mass worden voorkomen dat de constitutionele rechter uitspraken over omstreden 
rechtskwestiess velt. In deze paragraaf zal ik eerst de theorie van Ely uiteenzetten, 
vervolgenss zal ik op Habermas' theorie ingaan. 

Elyy presenteert zijn 'representatie-versterkende' methode als een tussenpositie 
tussenn het 'clausulegebonden interpretivisme' en het 'non-interpretivisme'. Het 
'clausulegebondenn interpretivisme' kan als een variant van het positivisme wor-
denn beschouwd. Volgens deze methode mag de rechter zich bij het nemen van 
rechtsbeslissingenn uitsluitend baseren op uitgangspunten die expliciet en duidelijk 
inn de grondwet zelf zijn neergelegd. Hoewel het 'clausule gebonden interpreti-
visme'' volgens Ely goed met de uitgangspunten van de representatieve democratie 

Elyy 1980, p. 12. 
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tee verenigen is, wijst hij deze theorie om praktische redenen van de hand. Het 
'clausulee gebonden interpretivisme' is volgens hem, als gevolg van de verschillen-
dee open bepalingen in de grondwet (zoals cruel and unusual punishment, due process, 
privilegesprivileges and immunities, equal protection en bepalingen in het Negende Amende-
ment),1988 niet uitvoerbaar. Deze bepalingen kunnen niet zonder meer door de 
rechterr worden toegepast, maar zij nodigen de rechter uit tot actieve interpreta-
tie.1""  Het 'non-interpretivisme' meent dat deze open bepalingen met substantiële 
waardenn moeten worden opgevuld. Het kan daarbij gaan om de eigen waarden 
vann de rechter, waarden die uit het natuurrecht geput worden, neutrale principes, 
dee rede, de traditie of consensus. Omdat het in alle gevallen om waarden gaat die 
niett tot de regelingen in de constitutie, noch tot de beslissingen van politieke 
organenn te herleiden zijn, is deze benadering volgens Ely niet met de uitgangspun-
tenn van de representatieve democratie verenigbaar. 

Zijnn eigen 'participatie-georiënteerde' of 'representatie-versterkende' benade-
ring2022 die op het optimaliseren en versterken van participatie en representatie is 
gericht,, weet volgens Ely beide problemen te vermijden. Hoewel deze benadering 
netnet als het 'non-interpretivisme' inhoud geeft aan de open bepalingen van de 
grondwet,, is deze benadering anders dan het 'non-interpretivisme' wel met de 
representatievee democratie verenigbaar. De representatie-versterkende methode 
kann volgens Ely in de rechtspraak van het Supreme Court in de jaren 1953-1969 
onderr Chief Justice Earl Warren worden teruggevonden. Ely verwijst hierbij naar 
dee uitspraken van de Warren Court op het terrein van strafrechtelijke procedures, 
vrijheidd van meningsuiting, het kiesrecht en het gelijkheidsbeginsel. De uit-
gangspuntenn voor deze rechtspraak werden door Stone in voetnoot vier van United 
StatesStates vs. Carolene Products geformuleerd. Terwijl de eerste alinea van deze voet-
noott betrekking heeft op de specifieke bepalingen van de grondwet, gaan de tweede 
enn derde alinea over participatie. Het interpretivistische standpunt uit de eerste ali-
neaa zou door Stone in de tweede en derde alinea door een participatie-georiënteerde 
benaderingg zijn aangevuld. Deze participatie-georiënteerde benadering houdt in 
dee eerste plaats in dat storingen en blokkades die in het politieke representatiepro-
cess optreden, door de constitutionele rechter worden gecorrigeerd. Om deze taak te 
realiserenn moet de constitutionele rechter alle politieke, of voor de politiek relevan-
tee rechten actief beschermen, onafhankelijk van het feit of ze wel of niet uitdrukke-
lij kk in de grondwet zijn vermeld. Daarnaast moet de constitutionele rechter erop 

77 Ely's visie op democratie en het rechtsvindingsproces zal uitvoeriger in §4 en §7 besproken 
worden. . 

88 Ely 1980, p. 13-41. 
99 Ely 1980, p. 13. 
100 Ely 1980, p. 44-69. 
""  Ely 1980, p. 88. 
'22 Ely 1980, p. 87. 
'33 Ely 1980, p. 73-74. 
144 Ely 1980,p.l05-134. 
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toezienn dat de belangen van minderheden eerlijk gerepresenteerd worden. Een open 
politiekk proces biedt volgens Ely nog geen voldoende garantie dat de belangen van 
identificeerbaree en geïsoleerde minderheden in acht zijn genomen. Ten aanzien 
vann minderheden kunnen namelijk vooroordelen bestaan. De constitutionele 
rechterr moet daarom nagaan of minderheden met 'gelijke zorg en respect' behan-
jj  , ,  206 

deidd zijn. 
Voorr de fundering van deze laatste taak grijpt Ely terug naar het voormoderne 

begripp 'virtuele representatie'. Bij virtuele representatie worden de belangen van 
personenn die geen politieke macht hebben, verbonden met de belangen van 
personenn die wel over politieke macht beschikken. Dat betekent dat de belangen 
vann politiek zwakkeren beschermd worden door degenen die in politiek opzicht 
machtigerr zijn dan zij. Het begrip virtuele representatie werd in de zeventiende 
enn achttiende eeuw ook door de Whigs gebruikt om het gebrek aan invloed van de 
Amerikaansee koloniën in het Engelse parlement te rechtvaardigen. De burgers 
vann de Commonwealth zouden volgens deze visie in het Engelse parlement niet 
alss individuele burgers gerepresenteerd worden, maar het parlement zou het 
belangg van de Commonwealth in haar geheel representeren. Hoewel het begrip 
virtuelee representatie oorspronkelijk op geografische buitenstaanders betrekking 
had,, is Ely van mening dat ook voor degenen die technisch gerepresenteerd worden 
eenn vorm van virtuele representatie nodig kan zijn. 

Volgenss Ely zijn er drie redenen die voor een representatie-versterkende visie op 
constitutionelee rechtspraak pleiten. Zoals aangegeven, is de representatie-verster-
kendee visie in de eerste plaats goed verenigbaar met de representatieve democratie. 
Daarnaastt kan deze benadering uit de aard van de Amerikaanse grondwet zelf 
wordenn afgeleid. Volgens Ely is de Amerikaanse grondwet primair op het garande-
renn van procedures en niet op het garanderen van substantiële waarden gericht. 
Tenn slotte zijn constitutionele rechters vanwege hun afstand tot de politiek voor 
dezee taak goed gekwalificeerd. De procedurele kennis die rechters op het terrein 
vann individuele geschillen hebben (process writ small), moeten zij gebruiken om de 
proceduress van het politieke proces te controleren {process writ large). 

Hett vertrouwen dat Maus (zie vorige hoofdstuk) in de rationaliteit van het wet-
gevingsprocess stelde, wordt door Ely dus niet gedeeld. Terwijl Maus er juist vanuit 
gingg dat in het democratisch gelegitimeerde wetgevingsproces belangen automa-
tischh eerlijk gerepresenteerd worden, is Ely daarentegen van mening dat bepaalde 
belangenn door de wetgever kunnen worden uitgesloten. Deze uitsluiting kan zijn 
veroorzaaktt doordat er belemmeringen in het democratisch wetgevingsproces zijn 
opgetreden,, of doordat er vooroordelen ten aanzien van afzonderlijke en geïsoleer-

2055 Ely 1980,p.l35-179. 
2066 Deze terminologie ontleent Ely aan Dworkin. Ely 1980, p. 82, nt. 34. 
2077 Ely 1980, p. 84. 
2088 Ely 1980, p. 84. 
2099 Ely 1980, p. 75 nt., 87-88. 
2100 Ely 1980, p. 87-88. 
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dee minderheden bestaan. Hierdoor kan het voorkomen dat bepaalde belangen niet 
mett 'gelijke zorg en respect' behandeld zijn. Door het controleren van het politieke 
representatieprocess moet de constitutionele rechter er voor zorgen dat deze 
belangenn niet langer worden uitgesloten. De centrale kwestie in Ely's procedura-
listischee theorie over constitutionele rechtspraak is dus de in- en uitsluiting van 
belangen.. Deze kwestie komt in een andere vorm ook in Habermas' theorie terug. 
Doordatt Habermas Ely's theorie discourstheoretisch geherformuleerd heeft, vor-
menn echter niet representatie en virtuele representatie, maar het communicatieve 
handelenn en de geïdealiseerde voorwaarden van het communicatieve handelen de 
centralee uitgangspunten van zijn theorie. 

Habermas'' discourstheoretische visie op recht en constitutionele rechtspraak is 
ontwikkeldd binnen het raamwerk van een omvattende theorie van het commun i-
catievee handelen. In deze theorie onderscheidt hij twee handelingstypen: het com-
municatievee handelen en het strategische handelen. Deze twee handelingstypen 
wordenn volgens Habermas door twee verschillende handelingsoriëntaties geken-
merkt.. Het communicatieve handelen is op het bereiken van overeenstemming 
gericht,, het strategisch handelen is daarentegen gericht op resultaat. Terwijl com-
municatieff  handelende actoren hun handelingsoriëntaties onderling op elkaar af-
stemmenn om op die manier tot een gemeenschappelijke definitie van de situatie te 
komen,, streven strategisch handelende actoren er door middel van eenzijdige 
beïnvloedingg naar hun eigen doelstellingen te realiseren. Het strategisch handelen 
draagtt volgens Habermas slechts in beperkte mate bij aan de stabilisering van 
socialee interactie. De sociale integratie van de maatschappij wordt volgens hem 
uiteindelijkk via het communicatieve handelen tot stand gebracht. 

Wanneerr actoren communicatief handelen, verbinden zij verschillende geldig-
heidsaansprakenn met hun taalhandelingen. Zij maken er aanspraak op dat datge-
nee wat beweerd wordt waar is, dat de norm die impliciet of expliciet aan de taal-
handelingg ten grondslag ligt juist is, en dat de intenties die tot uitdrukking worden 
gebrachtt waarachtig zijn. De toehoorder kan met deze geldigheidsaanspraken 
instemmenn of hij kan ze afwijzen. Wanneer ze worden afgewezen dan kunnen zij 
volgenss Habermas in een reflexieve vorm van het communicatieve handelen, het 
discours,, ter discussie worden gesteld. Het doel van het discours is om door een 
uitwisselingg van argumenten en tegenargumenten overeenstemming te bereiken 
overr datgene wat waar of juist is. 

Hett discours dat voor de fundering van normen van belang is, is het praktische 
discours.. Binnen dit discours brengt Habermas een onderscheid aan tussen het 
pragmatische,, het ethische en het morele discours. Terwijl in het pragmatische 
discourss vragen over doelmatigheid aan de orde worden gesteld, staan in het ethi-
schee discours vragen over het goede leven, en in het morele discours vragen over de 
juistheidd van normen centraal. Terwijl voor de fundering van de geldigheid van 

2111 Habermas 1992, p. 43. 
2122 Habermas 1992, p. 197-201. 
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morelee normen alleen het morele discours van belang is, spelen bij de fundering 
vann de legitimiteit van rechtsnormen alle drie de discoursen een rol. Als criterium 
voorr de geldigheid van handelingsnormen voert Habermas het discoursprincipe 
in.. Volgens het discoursprincipe zijn al die handelingsnormen geldig, waarmee 
allee mogelijke betrokkenen als deelnemers aan rationele discoursen kunnen 
instemmen.. Alle mogelijke betrokkenen zijn al die personen wiens belangen door 
dee ter discussie staande handelingsnorm geraakt worden. Van een rationeel dis-
courscours is sprake wanneer de overeenstemming over geproblematiseerde handelings-
normenn onder die omstandigheden heeft plaatsgevonden, waarin alle actoren een 
gelijkee kans hebben om aan het discours deel te nemen en daarbinnen een bijdrage 
tee leveren, waarin er tussen de verschillende deelnemers aan het discours geen 
machtsverschillenn bestaan en waarin zij allen waarachtig, en van praktische 
handelingsdrukk ontlast, een overeenstemming nastreven. Deze discoursregels 
moetenn volgens Habermas door actoren in het communicatieve handelen steeds 
impliciett en contrafactisch verondersteld worden om tot een rationele overeen-
stemmingg te kunnen komen. ' 

Dee noodzakelijkheid van het moderne positieve recht wordt door Habermas 
functioneell  gefundeerd. Het recht vult de beperkingen aan die met de moraal 
zijnn verbonden. Uit de combinatie van het discoursprincipe met de formele ken-
merkenn van het moderne recht leidt Habermas het democratieprincipe af. Dit 
principee formuleert een criterium voor legitieme wetgeving. Volgens dit principe 
zijnn alleen die wetten legitiem die op de instemming van alle burgers in een jur i -
dischh vormgegeven discursief rechtsscheppingsproces kunnen rekenen. Met een 
juridischh vormgegeven discursief rechtsscheppingsproces bedoelt Habermas het 
discursievemenings-enwilsvormingprocesdatzichh in juridische vorm voltrekt. 

Dee uitkomsten van het politieke proces zijn volgens Habermas legitiem wanneer 
zijj  het resultaat zijn van een symmetrisch, eerlijk en open proces van publieke 
deliberatie,, waarmee alle mogelijke betrokkenen uiteindelijk kunnen instemmen. 
Zijj  zijn echter illegitiem wanneer het politieke proces gekenmerkt wordt door 
socialee ongelijkheid, uitsluiting of systematische communicatieve storingen die er 
toee leiden dat burgers onvolledige of inadequate informatie ontvangen. Net als Ely 
iss Habermas van mening dat de constitutionele rechter de taak heeft om de 
storingenn en blokkades die in het politieke proces optreden, te corrigeren. Anders 

2133 Habermas 1992, p. 138. 
2144 Habermas 1989, p. 177-178. 
2155 Habermas 1989, p. 181. 
2166 Habermas 1992, p. 149. 
2177 Het recht bevrijdt actoren van de cognitieve onbepaaldheid van funderings- en toepas-

singsproblemen.. Bovendien zou lost het recht de problemen van de wilszwakte en de on-
berekenbaarheidd van motieven op. Tenslotte lost het recht het probleem van de toereken-
baarheidd van verplichtingen op. Habermas 1992, 147-149. 

2188 Habermas 1992, p. 141. 
2199 Habermas 1992, p. 142. 
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dann Ely meent Habermas echter dat storingen en blokkades niet enkel op het 
niveauu van het politieke representatieproces optreden, maar dat zij zich in het 
gehelee discursieve menings- en wilsvormingsproces, dus ook in de door de massa-
mediaa beheerste publieke openbaarheid kunnen voordoen. 

Hoewell  de constitutionele rechter in Habermas' theorie een wat bredere taak 
heeftt dan in Ely's theorie gaan zowel Ely als Habermas ervan uit dat de constitu-
tionelee rechter zich op storingen in de inputfase van het politieke proces moet rich-
ten,, dat wil zeggen op storingen die bij de totstandkoming van wetten optreden en 
niett op storingen die betrekking hebben op de resultaten, of de output, van het poli-
tiekee proces. Als maatstaf voor de beoordeling van de rationaliteit of irrationaliteit 
vann het feitelijke politieke proces hanteren zij een ideaal begrip van democratie dat 
geenn representatieve of communicatieve storingen kent. Door de taak van de 
constitutionelee rechter op deze manier te interpreteren, kan volgens Ely en Haber-
mass worden voorkomen dat de constitutionele rechter beslissingen over omstre-
denn inhoudelijke kwesties neemt. Vanwege de zwakkere democratische legitimiteit 
vann constitutionele rechtspraak in vergelijking met het democratisch wetgevings-
process moeten inhoudelijke kwesties aan de wetgever worden overgelaten. Worden 
dezee kwesties wel door de constitutionele rechter genomen dan is dat in strijd met 
dee democratie. 

33 Een proceduralistisc h begri p van rech t 

Hett begrip procedure neemt een centrale plaats in in de rechtstheorieën van Ely en 
Habermas.. In de eerste plaats wordt de grondwet zowel door Ely als door Haber-
mass als een procedurele orde opgevat. Hiermee keren zij zich enerzijds tegen het 
positivismee dat de grondwet als een systeem van specifieke rechtsregels beschouwt 
enn anderzijds tegen het waardedenken dat de grondwet als een materiële waardeor-
dee interpreteert. Volgens Ely en Habermas is de grondwet primair op organisatie-
enn procedureproblemen gericht. Niet de substantiële, maar de procedurele garan-
tiess vormen de kern van de grondwet. Dat betekent dat de grondwet volgens hen 
geenn inhoudelijke, materiële grenzen aan het wetgevingsproces stelt, maar zij stelt 
enkell  procedurele eisen aan de wetgever. Wanneer constitutionele rechters de na-
levingg van de grondwet controleren dan moeten zij vooral op de procedurele- en 
organisatierechtenn letten. 

Datt Ely een proceduralistisch rechtsbegrip verdedigt, komt verder tot uitdruk-
kingg in de manier waarop hij de due process clausule interpreteert. Zowel het Vijfd e 
alss het Veertiende Amendement van de Amerikaanse grondwet bevatten een due 

2200 Het gaat volgens Habermas bij constitutionele rechtspraak 'um die Durchsetzung des 
demokratischenn Verfahrens und der deliberativen Form politischer Meinungs- und 
Willensbildung',, Habermas 1992, p.340. 

2211 Hoe dit ideale begrip van democratie er volgens hen uitziet, zal in §4 worden besproken. 
2222 Ely 1980, p. 100, Habermas 1992, p. 321. 
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processprocess clause. Op grond van deze Amendementen mag niemand van zijn leven, 
zijnn vrijheid of zijn eigendommen worden beroofd 'without due process of law'. 
Dezee clausule houdt 'de garantie in dat de genoemde rechten niet zullen worden 
ontnomen,, zonder dat de rechthebbende de gelegenheid heeft gehad zich voor de 
rechterr te verweren, in een procedure die aan bepaalde maatstaven van behoorlijk-
heidd voldoet.' Onder invloed van natuurrechtstheorieën werd de due process 
clauseclause door de rechterlijke macht geleidelijk aan niet langer procedureel, maar in-
houdelijkk geïnterpreteerd. Wetten waarin de genoemde rechten werden beperkt, 
werdenn aan een redelijkheidstoets onderworpen. Hierbij werd door rechters een 
inhoudelijkk begrip van redelijkheid en rechtvaardigheid gehanteerd. Ook de vri j -
heidsclausulee werd door de rechterlijke macht geleidelijk aan ruimer uitgelegd. 
Terwijll  het begrip liberty aanvankelijk enkel de betekenis van fysieke vrijheid had, 
gingg men er op een gegeven moment vanuit dat dit begrip ook de contractvrijheid 
omvatte.. De speelruimte van de rechter ten opzichte van de wetgever werd door 
dezee interpretatie van de due process clause aanzienlijk vergroot. 

Dee eerste uitspraak waarin het Supreme Court economische rechten met een 
beroepp op de due process clause substantieel interpreteerde, was in de uitspraak 
inzakee Lochner vs. New York uit 1905. In deze uitspraak werd een wet uit de staat 
Neww York, die een maximum werktijd voor bakkers regelde, wegens staatsinmen-
gingg in de contractvrijheid ongrondwettig verklaard. Hierbij verwees het Supreme 
CourtCourt naar de vrijheidsclausule in het Veertiende Amendement. Deze uitspraak 
markeerdee het begin van een laissez-faire ideologie die door het Supreme Court tot 
19377 werd aangehangen. Met de uitspraak inzake West Coast Hotel Co vs. Parrish 
beëindigdee het Supreme Court zijn activisme op economisch terrein. Deze uit-
spraakk maakte echter geen einde aan de substantiële interpretatie van de due 
processprocess clause. In de jaren zestig ontwikkelde het Supreme Court een moderne 
variantt van de substantive due process. Het uitgangspunt van de moderne interpre-
tatiee van de due process clause was dat deze clausule fundamentele rechten op het 
gebiedd van de privé-sfeer zou omvatten. De meest bekende uitspraak op dit gebied 
wass Roe vs. Wade uit 1973 waarin een restrictieve abortuswet uit de staat Texas 
wegenss schending van het rechtop privacy ongrondwettig werd verklaard. Ook in 
dezee uitspraak verwees het Supreme Court naar de vrijheidsclausule in het Veer-
tiendee Amendement. 

Beidee substantiële interpretaties van de due process clause worden door Ely 
afgewezen.. In de uitspraken Lochner vs. New York en Roe vs. Wade zou het 
SupremeSupreme Court verkeerde beslissingen hebben genomen. De ontwerpers van de 

33 '[N]or shall any person ... be deprived of life, liberty or property, without due process of 
law',, U.S. Const. Amend. V. ; '[N]or shall any State deprive any person of life, liberty or 
propertyy without due process of law' U.S. Const. Amend. XIV. 

44 Boon 1992, p. 21. 
55 Nowak & Rotunda 1995, p. 368. 
66 Boon 1992, p. 22. 
77 Ely 1980,p.l4-20. 
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Amerikaansee grondwet zouden met de due process clause enkel eerlijke procedures 
hebbenn willen garanderen. Rechters hebben volgens Ely in de loop van de tijd ten 
onrechtee een substantiële inhoud aan de due process clause gegeven. Deze inhoud 
kann niet in de grondwet worden teruggevonden. Een substantiële interpretatie van 
dee due process clause is volgens Ely daarom, net als andere vormen van materiële 
grondwetsinterpretatie,, in strijd met de uitgangspunten van de representatieve 
democratie. . 

OokOok Habermas verdedigt een proceduralistische visie op het recht. Hij ontwik-
keltt zelfs een proceduralistisch rechtsparadigma dat hij tegenover het liberale 
rechtsparadigmaa en het rechtsparadigma van de verzorgingsstaat stelt. Met de 
termm rechtsparadigma bedoelt Habermas 'die exemplarische Auffassung einer 
Rechtsgemeinschaftt hinsichtlich der Frage, wie das System der Rechte und die 
Prinzipienn des Rechtsstaats im wahrgenommenen Kontext der jeweils gegebenen 
Gesellschaftt verwirklicht werden können.' Een rechtsparadigma is de impliciete 
socialee visie die het rechtssysteem omvat. Deze visie vormt de leidraad voor de be-
staandee rechtspraktijk. 

Zowell  het liberale rechtsparadigma als het paradigma van de verzorgingsstaat 
zoudenn volgens Habermas op een te smal begrip van rationaliteit zijn gebaseerd. 
Hierdoorr zou in beide paradigma's de samenhang tussen persoonlijke en publieke 
autonomiee niet goed worden waargenomen. Terwijl het liberale rechtsparadigma 
uitgaatt van een formeel begrip van recht waarbij rechtvaardigheid tot de gelijke 
distributiee van rechten wordt gereduceerd, streeft de overheid er in het rechtspara-
digmaa van de verzorgingsstaat naar materiële gelijkheid tussen burgers tot stand 
tee brengen. Het probleem van het eerste rechtsparadigma is dat het niet in staat is 
omm feitelijke gelijkheid tot stand te brengen. Het probleem van het tweede para-
digmaa is dat de sociale reguleringen van de staat de persoonlijke autonomie van 
burgerss ondermijnen. Vanwege de tekortkomingen van deze paradigma's moet 
err volgens Habermas een proceduralistisch rechtsparadigma ontwikkeld worden 
datt de problemen van beide voorgaande rechtsparadigma's opheft. Anders dan de 
voorgaandee rechtsparadigma's zou het proceduralistische rechtsparadigma tege-
lijkertij dd juridische en feitelijke gelijkheid garanderen. Hoe dit proceduralistische 
rechtsparadigmaa er uitziet, blijf t echter nogal vaag. Omdat bovendien kan wor-
denn betwijfeld of de overgang van de liberale rechtsstaat naar de verzorgingsstaat 
well  in termen van een afwisseling van coherente macroparadigma's kan worden 
begrepen,, zal verder niet op Habermas' visie op de verschillende rechtsparadig-
ma'ss worden ingegaan. 

2288 Habermas 1992, p. 238. 
2299 Habermas 1992, p. 305-306, 308, 484. 
2300 Habermas 1992, p, 485, 488. 
2311 Zie hierover ook: Arato 1998, p. 26-36. 
2322 De overgang van de liberale rechtsstaat naar de verzorgingsstaat lijk t eerder in de catego-

rieënn van de liberale rechtsstaat te zijn voltrokken. Door deze overgang bleven daardoor 
liberalee beginselen naast die van de verzorgingsstaat bestaan. Zoals door Unger isbe-
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44 Democratie : representatie f of deliberatief ? 

Zoalss in §2 uiteengezet is, moet de taak van constitutionele rechters volgens Ely en 
Habermass tot een procedurele taak worden beperkt. Alleen een dergelijke taak zou 
mett de democratie te verenigen zijn. Dat betekent volgens hen dat constitutionele 
rechterss in hun rechtspraak niet de resultaten, of de output, van politieke procedu-
res,, maar enkel de procedures zelf moeten controleren. De feitelijke imperfecte 
democratischee procedures moeten door constitutionele rechters aan een normatief, 
ideaall  begrip van democratie worden getoetst. In deze paragraaf worden de proce-
duralistischee democratiebegrippen die aan deze visie op constitutionele recht-
spraakk ten grondslag liggen, uiteengezet. Eerst zal ik Ely's democratiebegrip 
bespreken,, vervolgens wordt Habermas' deliberatieve begrip van democratie uit-
eengezet. . 

Hett bestaande Amerikaanse representatieve stelsel vormt het uitgangspunt voor 
Ely'ss visie op constitutionele rechtspraak. Omdat in de feitelijke representatieve 
proceduress defecten kunnen optreden, stelt Ely hier een normatief, utilitaristisch 
begripp van democratie tegenover. Zoals bekend is, is volgens het utilitarisme die 
handelingg moreel juist die het grootste goed of het grootste geluk voor het grootst 
aantall  mensen realiseert. Democratie is volgens Ely een vorm van toegepast util i -
tarisme.. Democratische procedures dienen er volgens hem op te zijn gericht om 
hett welzijn van het grootst aantal mensen te bevorderen. Wat het grootste goed 
is,, is niet bij voorbaat bekend, maar wordt volgens Ely in een democratie door de 
burgerss zelf bepaald. Omdat echter de belangen van degenen die geen macht 
hebbenn in het feitelijke politieke proces ondergeschikt kunnen worden gemaakt 
aann de belangen van degenen die wel macht hebben, wordt dit ideaal in de praktijk 
niett altijd gerealiseerd. Als toetsingscriterium voor deze praktijk grijpt Ely terug 
naarr de utilitaristische gelijkheidsgedachte, zoals die door John Stuart Mil l is 
geformuleerd,, dat 'Each is to count for one, and none for more than one.' John 
Stuartt Mil l zou met deze uitspraak duidelijk hebben willen maken dat n iemand 
superieurr is aan de ander, en dat alle belangen even zwaar moeten meewegen. 

Elyy levert met zijn theorie kritiek op naïef pluralistische politieke theorieën die 
ervann uitgaan dat iedereen die over stem- en kiesrecht beschikt, zijn eigen belan-
genn kan verdedigen door aan de vrije politieke markt deel te nemen.239 Hoewel Ely 

schreven,, leidde dit proces eerder tot een desintegratie van het bestaan de rechts paradigma 
dann tot de vorming van een nieuw coherent rechtsparadigma. Zie hierover het inte-
ressantee artikel van Somek. Somek 1993, p 350. 

2333 Dit utilitaristisch begrip van democratie wordt door Ely nauwelijks uitgewerkt of 
gerechtvaardigd. . 

2344 Ely 1978, p. 407-408, Ely 1980, p. 237-238, nt.54. 
2355 Ely 1996, p. 11. 
2366 Ely 1996, p. 11. 
2377 Ely 1980, p. 238 nt. 54, Ely 1996, p. 14. 
2388 Ely 1996, p. 14. 
2399 Ely 1980, p. 135, Ely 1996, p. 17. 
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err net als deze theorieën van uitgaat dat meerderheidscoalities kunnen wisselen, en 
datt minderheden compromissen met elkaar kunnen sluiten, meent hij in 
tegenstellingg tot deze theorieën dat de politieke markt soms gebreken vertoont. 
Dezee gebreken zijn volgens Ely het gevolg van machtsverschillen tussen de ver-
schillendee groepen, en van discriminatie. Hierdoor treden er storingen in het 
eerlijkee proces van belangencompetitie op. Ely leidt uit dit gegeven twee taken voor 
constitutionelee rechters af. Ten eerste moeten zij middels een strikte controle van 
politiekee vrijheidsrechten ervoor zorgen dat het politieke systeem voor iedereen in 
gelijkee mate open blijft , en ten tweede moeten zij de belangen van minderheden 
beschermen.2400 Deze taak definieert Ely als een representatie-versterkende taak. 
Constitutionelee rechtspraak moet op een optimalisering van politieke representa-
tiee zijn gericht. Van een werkelijk representatieve beslissing is volgens hem sprake 
wanneerr in het input-stadium van het politieke systeem zoveel mogelijk relevante 
belangenn geïntegreerd zijn. 

Dezee visie op het politieke proces is niet overtuigend. Ten eerste kunnen vraag-
tekenstekens worden gezet bij het kritisch gehalte van Ely's analyse van het feitelijke 
politiekee representatieproces. Ondanks de aandacht die hij in zijn theorie vestigt op 
hethet bij gelegenheid falen van de politieke markt, is het representatieve stelsel het 
politiekee stelsel dat naar zijn mening het welzijn van het grootst aantal mensen 
bevordert.. De grondwet zou op handhaving van dit politieke stelsel zijn gericht. 
Bovendienn is het uitgangspunt van zijn theorie dat het politieke proces in een 
representatievee democratie normaliter goed functioneert. Dat betekent dat indivi-
duenn en groepen volgens Ely over het algemeen goed in staat zijn om door middel 
vann voice and vote hun belangen te beschermen, dat de belangen van meerderhe-
denn in de meeste gevallen overeenkomstig hun getalsmatige sterkte gerepresen-
teerdd worden, en dat ook de belangen van minderheden in acht worden genomen. 
Dee enige twee storingen die er volgens Ely in het politieke representatieproces kun-
nenn optreden, is dat degenen die over macht beschikken proberen te verhinderen 
datdat degenen die geen macht hebben tot het politieke proces worden toegelaten, of 
datt er vooroordelen van meerderheden tegenover minderheden bestaan. Andere 
problemenn waar het politieke representatieproces mee te kampen heeft, worden 
doorr hem buiten beschouwing gelaten. 4 

Eenn verklaring voor deze poging om het aantal defecten te minimaliseren, is dat 
hethet politieke proces door hem vanuit het perspectief van constitutionele recht-
spraakk waargenomen wordt. De centrale vraag in Ely's theorie is immers hoe de 
taakk van constitutionele rechters kan worden begrensd. Hij wil nagaan in welke 
gevallenn constitutionele rechtspraak verenigbaar is met de democratie. Tegelijker-
tijdd wordt de taak van constitutionele rechters door hem echter van het functione-

Elyy 1980, p. 99. 
Zoalss de ongeïnformeerdheid en niet actieve deelname van een groot deel van burgers 
aann het politieke proces, en de sociaal-economische ongelijkheid die in de belangen zelf tot 
uitdrukkingg komen. Parker 1981, p. 223-259, Frankenberg & Rödel 1981, p. 325-326. 
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renn van dit politieke proces afhankelijk gemaakt. Ely's beschrijving van de storin-
genn die in het politieke representatieproces kunnen optreden, is daarom nogal 
willekeurig.. In zijn theorie worden uitsluitend twee storingen genoemd die consti-
tutionelee rechters kunnen corrigeren. Aan andere storingen wordt in zijn theorie 
geenn aandacht besteed. Dit zou er in zijn theorie namelijk toe leiden dat veel meer 
problemenn tot constitutionele rechtskwesties kunnen worden gemaakt, en dat de 
taakk van constitutionele rechters aanzienlijk zou worden verbreed. 

Eenn andere kritiek die op Ely's democratiebegrip kan worden geleverd, is dat hij 
eenn te beperkte voorstelling heeft van het politieke proces. Hier wordt door Haber-
mass op gewezen. Ely richt zich in zijn theorie uitsluitend op belangenafwegin-
genn die in het politieke representatieve systeem plaatsvinden en niet op het delibe-
ratievee proces dat aan die belangenafweging voorafgaat. Daarnaast heeft Ely een 
doelrationelee voorstelling van het politieke proces. Het politieke proces wordt door 
hemm voorgesteld als een markt waar particuliere belangen met elkaar strijden, 4 

enn politieke actoren verschijnen in zijn theorie als actoren die op nutsmaximal isa-
tiee zijn gericht. Volgens Habermas moet politiek breder worden gedefinieerd. 
Hoewell  Ely en Habermas beiden van een procedureel democratiebegrip uitgaan, 
gevenn zij verschillende invullingen aan dit begrip. Terwijl Ely met democratie 
bepaaldee goed functionerende democratische besluitvormingsprocedures bedoelt, 
waarvann in de loop van de tijd is gebleken dat deze in utilitaristisch opzicht het 
meestt rationeel zijn, baseert Habermas zijn procedurebegrip op een breed begrip 
vann communicatieve rationaliteit. Habermas' democratiebegrip is bovendien niet 
utilitaristisch,, maar deliberatief van aard. Dit leidt in drie opzichten tot een funda-
menteell  verschillende visie op de politiek. 

Tenn eerste zijn politieke actoren in hun handelen volgens Habermas niet uit-
sluitendd op nutsmaximalisatie gericht. Deze visie op het politieke handelen die ook 
doorr het liberale democratiemodel verdedigd wordt, is volgens hem te beperkt.244 

Hett politieke handelen is niet enkel een vorm van strategisch handelen dat op het 
verwervenn van machtsposities is gericht. Een dergelijke visie doet geen recht aan de 
sociaal-integratievee kracht van het op overeenstemming gerichte communicatieve 
handelen.. Om het politieke handelen te verhelderen, maakt Habermas gebruik 
vann een breed begrip van de praktische rede waarbij zowel argumenten uit het 
pragmatische,, het ethische als het morele discours een rol spelen. In het 
pragmatischee discours, waarin de keuze van strategieën en middelen centraal 
staat,, proberen communicatief handelende actoren op grond van empirische 
kenniss overeenstemming te bereiken over datgene wat het meest effectief is. In dit 
discourss staan dus doelrationele overwegingen centraal. Naast dit discours 
kunnenn volgens Habermas echter het ethische en het morele discours worden 
onderscheiden.. In het ethische discours gaat het erom te bepalen of een bepaalde 

aa Habermas 1992, p. 324 e.v., 333. 
133 Ely 1980, p. 102, 103. 
44 Habermas 1992, p. 332 e.v. 
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handelingg voor een bepaalde gemeenschap 'het goede' is. De deelnemers aan het 
ethischee discours proberen overeenstemming te bereiken over de doelen, waarden 
enn idealen die binnen de gemeenschap als 'het goede' worden beschouwd. In het 
morelee discours staan ten slotte vragen ten aanzien van de juistheid van normen 
centraal.. Deelnemers aan dit discours proberen overeenstemming te bereiken over 
normenn die universaliseerbaar zijn. Volgens deze visie wordt in Ely's theorie het 
politiekee handelen dus tot het pragmatisch gebruik van de rede gereduceerd. 

Ookk de aard van het politieke proces wordt door Habermas daardoor anders 
geïnterpreteerd.. Het paradigma voor de politiek is in Habermas' theorie niet de 
markt,, maar het gesprek. Of een uitkomst van het politieke proces rationeel is, is 
volgenss Habermas afhankelijk van de rationaliteit van het deliberatieve politieke 
process dat daaraan vooraf gaat. Terwijl in Ely's theorie de actuele behoeften en 
belangenn van burgers eenvoudigweg als uitgangspunt worden genomen, gaat 
Habermass er daarentegen vanuit dat door middel van politieke deliberatie een 
rationeell  gemotiveerde verandering van preferenties en behoefteninterpretaties 
mogelijkk is. In het politieke proces vindt niet uitsluitend een concurrentie tussen 
particulieree belangen plaats, maar burgers nemen in het politieke proces ook hun 
rechtt op politieke zelfbeschikking in acht. 

Tenn slotte gaat Habermas uit van een ruimer begrip van politiek. Politiek wordt 
doorr Habermas niet tot de representatieve-parlementaire politiek beperkt, maar 
hethet begrip politiek heeft bij hem betrekking op het gehele discursieve menings- en 
wilsvormingsproces.. Naast de politieke deliberatie in representatieve organen staat 
inn zijn theorie ook de deliberatie in de openbaarheid centraal. De openbaarheid 
fungeertt in Habermas' theorie als brug tussen de communicatieve alledaagse 
praktijkk en het politieke systeem. In de openbaarheid worden de problemen gefor-
muleerdd die door het politieke systeem bewerkt moeten worden. Of politieke proce-
duress rationeel verlopen, hangt daarom ook van het rationele verloop van de poli-
tiekee deliberatie in de openbaarheid af. 

Datt betekent dat Habermas, anders dan Ely, niet de representatie van belangen, 
maarr de rationaliteit van politieke deliberatie en argumentatie centraal stelt. Zoals 
inn paragraaf twee uiteengezet werd, vormt volgens Habermas een via argumenten 
tott stand gebrachte consensus, de basis voor legitimiteit. Legitiem zijn die wetten 
diee de instemming van alle burgers in een juridisch vormgegeven discursief 
rechtsscheppingsprocess hebben. Wetten zijn illegitiem wanneer het politieke pro-
cess door sociale ongelijkheid, uitsluiting of systematische communicatieve storin-
genn wordt gekenmerkt. Wanneer constitutionele rechtspraak op de correctie van 
democratischee procedures is gericht, dan betekent dit dat constitutionele rechters 
dee rationaliteit van het gehele discursieve menings- en wilsvormingsproces moe-
tenn controleren. 4 

Abstractee normencontrole moet zich zoals Habermas dat in Faktizitat und Geltung for-
muleertt 'in erster Linie auf die Bedingungen der demokratischen Genese der Gesetze 
beziehen,, angefangen von den Kommunikationsstrukturen einer massenmedial ver-
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55 De relati e tusse n grondrechte n en democrati e 

Terwijll  Ely in zijn theorie, net als de meeste andere rechtstheoretici,246 er vanuit 
gaatt dat alleen de vrijheidsrechten die een gelijke verdeling van politieke macht 
garanderenn zoals het kiesrecht, de vrijheid van meningsuit ing en het recht tot 
verenigingg en vergadering overlappingen vertonen met de democratie, verdedigt 
Habermass de these van de gelijkoorspronkelijkheid van subjectieve vrijheidsrech-
tenn en democratie. Volgens deze these bestaat er tussen rechten en democratie 
eenn conceptueel noodzakelijke samenhang. Deze samenhang volgt volgens hem 
uitt het feit dat rechten en democratie uit hetzelfde vrijheidsbegrip, namelijk vri j -
heidd in de zin van autonomie, kunnen worden afgeleid. Dit vrijheidsbegrip bestaat 
volgenss Habermas zowel in de vorm van persoonlijke, als in de vorm van publieke 
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autonomie. . 
Omdatt de achttiende eeuwse democratietheorieën van Rousseau en Kant al op de 

samenhangg tussen persoonlijke en publieke autonomie hebben gewezen, is 
Habermass van mening dat bij deze klassieke democratietheorieên aanslui t ing 
moett worden gezocht. Hoewel Rousseau en Kant rechten en democratie beiden 
uitt het autonomiebegrip hebben afgeleid, heeft Kant volgens hem teveel de nadruk 
gelegdd op de persoonlijke autonomie van het individu, terwijl Rousseau juist teveel 
belangg hechtte aan de publieke autonomie van burgers. De oorzaak van deze 
onevenwichtigheidd is dat Kant een morele interpretatie van mensenrechten en 
Rousseauu een ethisch begrip van volkssoevereiniteit ontwikkeld heeft. 

Volgenss Habermas kan de verhouding tussen rechten en democratie alleen met 
behulpp van het discoursbegrip van het recht worden begrepen.250 Alleen door het 
systeemm van rechten discourstheoretisch te interpreteren zouden subjectieve vri j -
heidsrechtenn zowel als resultaat, als ook als voorwaarde van het politieke rechts-
vormingsprocess verschijnen. Het ontstaan van het systeem van rechten wordt dan 
alss een cirkelproces geïnterpreteerd. Dit proces kan volgens Habermas niet alleen 
vanuitt het perspectief van de rechfsvorm of alleen vanuit het perspectief van het 
discoursprincipediscoursprincipe worden waargenomen, maar beide perspectieven zijn van belang. 
Wanneerr het cirkelproces alleen vanuit de rechtsvorm wordt waargenomen dan 
zijnn persoonlijke en publieke autonomie namelijk niet langer gelijkoorspronke-

machtetenn Öffentlichkeit, über die tatsachlichen Chancen, abweichende Stimmen zu 
Gehórr zu bringen und formal gleiche Teilnahmerechte effektiv in Anspruch zu nehmen, 
biss hin zu der gleich mafiigen Representation aller jeweils relevanten Gruppen, Interes-
senlagenn und Wertorientierungen auf der Ebene der parlamentarischen Körperschaften 
undd der Bandbreite der Themen, Gründe und Probleme, der Werte und Interessen, die in 
diee parlamentarischen Beratungen Eingang finden und in der Begründung der beschlos-
senenn Normen berücksichtigt werden.' Habermas 1992, p. 322. 

2466 Zie bijvoorbeeld Böckenförde 1987, p. 941 e.v. 
2477 Habermas 1992, p. 109 e.v. 
2488 Habermas 1992, p. 111. 
2499 Habermas 1992, p. 130. 
2500 Habermas 1992, p. 111. 
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lijk ,, maar dan gaat het recht op persoonlijke autonomie natuurrechtelijk aan het 
democratischh wilsvormingsproces vooraf. Wordt het cirkelproces daarentegen al-
leenn vanuit het perspectief van het discoursprincipe begrepen dan wordt het recht 
opp persoonlijke autonomie geheel in het democratisch wetgevingsproces tot stand 
gebracht,, zonder dat het democratisch wetgevingsproces door dit recht ingeperkt 
kann worden. 

Ditt cirkelproces wordt door Habermas als volgt begrepen. Het cirkelproces begint 
mett de toepassing van het discoursprincipe op het recht op subjectieve hande-
lingsvrijhedenn in het algemeen, en eindigt met de rechtelijke institutionalisering 
vann voorwaarden voor een discursieve uitoefening van politieke autonomie, met 
behulpp waarvan met terugwerkende kracht de in eerste instantie abstract 
gevormdee persoonlijke autonomie rechtelijk ontwikkeld kan worden. ' De eerste 
stap:: de toepassing van het discoursprincipe op het recht op subjectieve hande-
lingsvrijhedenn wordt nog vanuit een theoretisch perspectief ondernomen. Daar-
uitt ontstaan de eerste drie categorieën van rechten, namelijk: (1) grondrechten die 
opp de grootst mogelijke mate van gelijke subjectieve handelingsvrijheden zijn 
gericht;; (2) grondrechten die uit de situatie van leden van een vrijwillig e vereni-
gingg van rechtsgenoten voortvloeien, en (3) grondrechten die op individuele 
rechtsbeschermingg betrokken zijn. Deze drie rechten behoren tot het terrein van de 
persoonlijkee autonomie. Het is echter pas door (4) de politieke participatierechten 
datdat de rechtssubjecten ook de rol van rechtsauteurs verwerven. In deze rechtscate-
goriee staan de grondrechten op de gelijke deelname aan menings- en wilsvor-
mingsprocessenn centraal. Met behulp van deze rechten kunnen burgers hun 
politiekee autonomie uitoefenen en kan legitiem recht worden gevormd. Deze 
vierr categorieën zouden ten slotte (5) sociale grondrechten veronderstellen. 

Dezee categorieën van rechten vat Habermas slechts als 'ungesattigte Platzhalter' 
voorr grondrechten op. Zij mogen niet met de historisch bekende grondrechten zelf 
wordenn verwisseld. De categorieën van grondrechten die door Habermas 
wordenn gefundeerd, moeten door de politieke wetgever zelf geïnterpreteerd en 
ontwikkeldd worden. Deze rechtscategorieën zouden door de democratische 
wetgeverr verondersteld worden wanneer deze recht vormt. Door slechts rechts-
categorieënn en niet de grondrechten zelf te funderen, probeert Habermas experto-
cratischee uitspraken over de juistheid of onjuistheid van bepaalde grondrechten te 

 i 256 

vermijden. . 
Habermas'' opvatting dat rechten zowel het resultaat, als ook de voorwaarde van 

hethet politieke rechtsvormingsproces vormen, is zowel tegen een possessief-indivi-
dualistische,, als tegen een substantiële interpretatie van het systeem van rechten 
2511 Habermas 1992, p. 155. 
2522 Habermas 1992, p. 160. 
2533 Habermas 1992, p. 156. 
2544 Habermas 1992, p. 159. 
2555 Habermas 1992, p. 159. 
2566 Habermas 1992, p. 160. 
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gericht.. Beide interpretaties leiden volgens hem tot een tegenstelling van subjectie-
vee vrijheidsrechten en democratie. Terwijl subjectieve vrijheidsrechten door de 
possessief-individualistischee visie als a-politieke aanspraken tegenover de staat 
wordenn opgevat, worden subjectieve vrijheidsrechten door substantiële theorieën 
overr grondrechten als objectieve waarden geïnterpreteerd. Omdat het intersubjec-
tievee karakter van rechten in beide theorieën ontkend wordt, schieten beide inter-
pretatiess volgens Habermas tekort. 

Dee normatieve these van de gelijkoorspronkelijkheid van rechten en democratie 
verhindertt echter niet dat er in de praktijk conflicten tussen rechten en democratie 
bestaan.. Deze conflicten treden bijvoorbeeld op wanneer politiek beleid met bepaal-
dee grondrechten in strijd is. Er ontstaat in dat geval een conflict tussen een recht en 
hett algemeen belang. Daarnaast treden ook tussen rechten onderling voortdurend 
conflictenn op. Zoals Habermas zelf aangeeft, heeft met name de constitutionele 
rechterr vaak met dergelijke conflictgevallen te maken. Hoe deze conflicten 
volgenss hem moeten opgelost, wordt in de volgende paragraaf uiteengezet. 

66 Een proceduralistisch e visi e op het constitutionel e 
rechtsvindingsproce s s 

Hett doel van de proceduralistische theorieën van constitutionele rechtspraak is om 
eenn visie op constitutionele rechtspraak te ontwikkelen die met de democratie te 
verenigenn is. In de proceduralistische theorieën wordt nagegaan hoe de span-
ningsverhoudingg tussen democratie en constitutionele rechtspraak kan worden 
opgelost.. Het antwoord dat deze theorieën op deze vraag geven is dat constitutio-
nelee rechters de democratische procedure zelf, en niet de uitkomsten van demo-
cratischee procedures op hun grondwettigheid moeten toetsen. Hoe kan deze proce-
durelee taak volgens de proceduralistische theorieën in het concrete rechtsvin-
dingsprocess worden gerealiseerd? 

Hoewell  de proceduralistische theorieën er net als de positivistische rechtsvin-
dingstheoriee naar streven de grenzen van het constitutionele rechtsvindingsproces 
aff  te bakenen, zijn Ely en Habermas beiden van mening dat een positivistische 
rechtsvindingstheoriee tekortschiet. De reden dat Ely kritiek heeft op de interpreti-
vistischee of positivistische theorie is dat verschillende bepalingen in de grondwet te 
openn en onbepaald zijn om strikt toegepast te kunnen worden. Voor de toepassing 
vann deze grondwetsbepalingen moet de rechter een beroep doen op de procedurele, 
representatie-versterkendee waarden die uit de normatieve kern van de gehele con-
stitutiee kunnen worden afgeleid. De positivistische of interpretivistische benade-
ringg is volgens Ely alleen bij specifieke grondwetsbepalingen mogelijk. Dat bete-
kentt dat Ely in zijn theorie niet voor één, maar voor twee rechtsvindingsmethoden 

Habermass 1992, p. 298. 
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pleit,, namelijk een interpretivistische methode voor de specifieke bepalingen en een 
representatie-versterkendee methode voor de vage en open grondwetsbepalingen. 

Alss voorbeeld van een specifieke grondwetsbepaling wijst Ely op een bepaling die 
inn het Tweede Artikel van de Amerikaanse Grondwet is vastgelegd en waarin 
wordtt aangegeven dat alleen een persoon die de leeftijd van vijfendertig jaar heeft 
bereiktt tot President kan worden benoemd. Deze grondwetsbepaling is zo specifiek 
datt hij volgens Ely met behulp van de interpretivistische methode kan worden toe-
gepast.. Als voorbeeld van een grondwetsbepaling die open van aard is, wijst Ely 
bijvoorbeeldd op de equal protection clause in het Veertiende Amendment. Dit 
Amendementt moet volgens Ely met behulp van de representatie-versterkende 
methodee worden geïnterpreteerd. Dit houdt volgens hem in dat de constitutionele 
rechterr met betrekking tot wetgeving waarin de belangen van minderheden wor-
denn getroffen, moet nagaan of het wetgevingsproces niet door vooroordelen is ver-
stoord.. De constitutionele rechter moet controleren of de keuzes van de wetgever op 
grondwettigee motieven zijn gebaseerd. Hiertegen kan echter worden ingebracht dat 
motievenn moeilijk te achterhalen zijn en dat de grondwettigheid of ongrondwet-
tigheidd van deze motieven daardoor moeilijk kan worden aangetoond. Bovendien 
zullenn argumenten die op de motieven van de wetgever zijn gebaseerd contro-
versieell  zijn en tot dat type van inhoudelijke discussie leiden die Ely juist wil ver-
mijden. . 

Habermass heeft een andere visie op het constitutionele rechtsvindingsproces. 
Zij nn visie wijk t in drie opzichten van die van Ely af. Ten eerste is Habermas van 
meningg dat de mechanische, positivistische visie op het constitutionele rechtsvin-
dingsprocess niet alleen bij vage en open rechtsnormen, maar bij de interpretatie 
vann alle rechtsnormen ontoereikend is. Net als Dworkin is hij van mening dat het 
rechterlijkee rechtsvindingsproces als een hermeneutisch proces moet worden 
geïnterpreteerd.. Rechterlijke interpretatie is zijns inziens daardoor onvermijdelijk 
scheppendd en constructief van aard. Daarnaast spelen in Habermas rechtsvin-
dingstheoriee beginselen een belangrijke rol. Het bestaan van dit type rechtsnor-
menn wordt door Ely ontkend. Volgens Habermas kunnen conflicten tussen 
rechtsnormenn echter uitsluitend met een beroep op rechtsbeginselen worden opge-
lost.. Ten derde is Habermas van mening dat voor het afbakenen van de bevoegd-
hedenn van de rechterlijke en wetgevende macht een onderscheid tussen een funde-
rings-- en toepassingsdiscours moet worden gemaakt. Terwijl de wetgever in het 
funderingsdiscourss rechtsnormen fundeert, gaat de constitutionele rechter in het 

Ziee voor een kritiek hierop Laycock 1981, p. 343 e.v. 
Ziee hierover ook Tushnet 1980, p. 1051 e.v. 
Volgenss Habermas is de kritiek die Ely op rechtsbeginselen levert niet consequent. Hoewel 
rechtsbeginselenn door hem enerzijds van de hand worden gewezen, gaat hij er aan de 
anderee kant vanuit dat de rechter zich in de gevallen waarin het interpretivisme tekort 
schiett zich op procedurele waarden moet richten die op een versterking van het represen-
tatieprocess zijn gericht. Dat betekent volgens Habermas dat de geldigheid van rechtsbe-
ginselenn in Ely's theorie wel degelijk verondersteld wordt. Habermas 1992, p. 323. 
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toepassingsdiscourss na welke van deze gefundeerde rechtsnormen in het concrete 
gevall  moeten worden toegepast. Omdat in dit toepassingsdiscours rechtsbeginse-
lenn een belangrijke rol spelen, zal eerst worden nagegaan wat voor type rechtsnor-
menn rechtsbeginselen zijn. 

Dee gedachte dat naast rechtsregels ook rechtsbeginselen een rol in het rechtsvin-
dingsprocess spelen, is een onderwerp dat binnen het privaatrecht bijvoorbeeld door 
Paull  Scholten in het Algemeen Deel aan de orde is gesteld. Rechtsbeginselen zijn 
volgenss Scholtens: 'Grondgedachten, die in en achter ieder in wetsvoorschriften en 
rechterlijkee uitspraken belichaamd rechtssysteem liggen, waarvan de bijzondere 
bepalingenn en beslissingen als uitwerkingen kunnen worden gedacht.' Het ken-
merkendee van rechtsbeginselen is, dat zij aan de ene kant als grondgedachten het 
fundamentt van een rechtssysteem vormen, maar dat zij daar aan de andere kant 
niett geheel in opgaan. Ook in de grondrechtstheorie is het onderscheid tussen 
regelss en beginselen van belang. Zoals Alexy in Theorie der Grundrechte heeft aan-
gegeven,, zouden er drie grondwetsmodellen onderscheiden kunnen worden, 
namelijk:: het zuivere beginselmodel, het zuivere regelmodel en het gecombineerde 
model.. In het eerste geval worden grondrechten als beginselen, in het tweede model 
alss regels, en in het derde model worden grondrechten niet alleen als regels, maar 
ookk als rechtsbeginselen opgevat. 

Hett onderscheid tussen regels en beginselen is een onderscheid tussen twee soor-
tenn van rechtsnormen. Net als Dworkin gaan Alexy en Habermas ervan uit dat 
iederee norm of een regel, of een beginselkarakter heeft. Terwijl het kenmerkende 
vann regels is dat zij een alles-of-niets karakter hebben, wijzen beginselen volgens 
henn slechts in een bepaalde richting. Beginselen omvatten daarom slechts prima 
faciee geboden. Regels zouden daarentegen een handeling definitief voorschrijven. 
Terwijll  voor een botsing van regels slechts een oplossing kan worden gevonden, 
wanneerr er een uitzonderingsclausule in de regel wordt opgenomen, of wanneer 
éénn van de regels ongeldig wordt verklaard, wordt een botsing van beginselen vol-
genss hen daarentegen in een afwegingsproces opgelost. 

Datt rechtsbeginselen in het rechtsvindingsproces een belangrijke rol spelen 
wordtt volgens Habermas duidelijk wanneer er conflicten tussen rechtsnormen be-
staan.. Welke beslissing de rechter bij regelconflicten moet nemen, kan volgens 
hemm alleen worden beantwoord wanneer het recht niet als een gesloten systeem 
vann regels, maar als een systeem van regels en beginselen wordt opgevat. Wan-
neerr het recht slechts uit regels zou bestaan, dan zou de rechter bij iedere botsing 
vann normen een alles-of-niets beslissing moeten nemen. Hierdoor zou in deze 
gevallenn steeds een onbepaaldheid van de rechtssituatie ontstaan die door de rech-
terr alleen met een beroep op extra-legale bronnen kan worden opgelost. Volgens 
Habermass zal de rechter in dergelijke gevallen niet discretionair voor een bepaalde 

11 Scholten 1949, p. 402. 
22 Alexy 1994, p. 104 e.v. 
33 Habermas 1992, p. 242 e.v. 
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normm kiezen, maar rechterlijke beslissingen zullen in dergelijke gevallen op grond 
vann rechtsbeginselen worden genomen. 

Constitutionelee rechters moeten zich volgens hem in het constitutionele 
rechtsvindingsprocess laten leiden door beginselen en niet door waarden, zoals het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht doet. 4 Beginselen zijn deontologische normen. Zij ver-
schillenn volgens Habermas in een viertal opzichten van waarden. Een eerste ver-
schill  is dat beginselen volgens hem betrekking hebben op obligatoire handelingen, 
enn waarden op teleologische handelingen. Het tweede verschil is dat de geldig-
heidsaansprakenn van beginselen binair gecodeerd zijn, en de geldigheidsaanspra-
kenn van waarden gradueel. Dat betekent dat normen geldig of ongeldig zijn terwijl 
bijj  waarden een meerdere of mindere mate van instemming mogelijk is. Het derde 
verschill  is dat beginselen een universeel, absoluut en onvoorwaardelijk karakter 
hebben,, terwijl waarden slechts een relatieve betekenis hebben doordat ze op de in 
culturenn en leervormen ingeburgerde of aanvaarde waardering van goederen 
betrokkenn zijn. Het vierde verschil is dat beginselen een coherent geheel vormen, 
terwijll  waarden daarentegen om de prioriteit concurreren. Omdat normen en 
waardenn verschillende logische kenmerken hebben, leidt dit bij hun toepassing 
ookk tot belangrijke verschillen. Terwijl constitutionele rechtspraak die zich door 
waardenn laat leiden met een legitimiteitsprobleem kampt, doordat de rechter bij 
dezee vorm van rechtspraak een concurrent van de wetgever wordt, is dit bij con-
stitutionelee rechtspraak die zich door deontologische beginselen laat leiden naar 
zijnn mening niet het geval. 

Eenn ander normatief criterium dat Habermas invoert om de taak van de rechter 
vann die van de wetgever af te bakenen, is het onderscheid tussen een funderings- en 
eenn toepassingsdiscours. Het eerste discours wordt door hem beschouwd als een 
rechtsscheppingsprocedure.. In dit discours worden rechtsnormen onpartijdig 
gefundeerd.. Omdat deze gerechtvaardigde rechtsnormen ten aanzien van de con-
cretee toepassingssituatie nog onbepaald zijn, is daarnaast een toepassingsdiscours 
nodig.. In dit discours wordt nagegaan welke reeds geldig bevonden rechtsnorm in 
hethet concrete rechtsgeval 'passend' (angemessen) is. In het toepassingsdiscours 
wordtt dus niet meer de geldigheid van een norm, maar enkel de adequate relatie 
vann een norm tot de concrete situatie vastgesteld. Terwijl de wetgever volgens 
Habermass vanuit het perspectief van de normfundering aan de grondwet gebon-
denn is, is de constitutionele rechter dit vanuit het perspectief van de rechtstoepas-
sing.. Zou de constitutionele rechter zich ook met normfundering bezighouden dan 
betekentt dit dat de rechter op de plaats van de wetgever gaat zitten. 

Hoee ziet het toepassingsdiscours eruit? Habermas sluit zich bij zijn formulering 
vann het toepassingsdiscours nauw aan bij Dworkins omschrijving van het 'recht 

Habermass 1992, p. 309 e.v. 
Habermass 1992, p. 310-312. 
Habermass 1992, p. 314-315. 
Habermass 1992, p.267. 
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alss integriteit'. Net als Dworkin verdedigt ook Habermas een hermeneutische visie 
opp het rechtsvindingsproces. En net als Dworkin is Habermas van mening dat 
rechtsbeslissingenn op basis van een coherent geheel van beginselen moeten wor-
denn genomen. De rechter moet er volgens Habermas in het rechtstoepassingsdis-
courss contrafactisch vanuit gaan dat alle geldige normen uiteindelijk een coherent 
systeemm vormen en dat iedere toepassingssituatie precies één juiste beslissing toe-
laat.. Hoewel het tot stand brengen van een coherent systeem van geldige normen 
feitelijkk niet realiseerbaar is, moet dit contrafactische ideaal volgens Habermas wel 
wordenn nagestreefd. Terwijl de rechter volgens Dworkin bij het nemen van zijn 
beslissingg het element van fit (dimension of fit) en het element van rechtvaar-
digingg (dimension of justification) tegen elkaar moet afwegen, spreekt Habermas 
vann een spanning tussen het rechtszekerheidsbeginsel en de legitimiteitseis. 

Beginselenn kunnen door de rechter niet rigoreus op de bestaande situatie worden 
toegepast,, maar de rechter moet in het rechtsvindingsproces steeds nagaan welk 
beginsell  op de concrete situatie van toepassing is. Om dit te bepalen, moeten alle 
aspectenn van de situatie in kaart worden gebracht. Vervolgens worden alle prima 
faciefacie toepasbare normen op de relevante kenmerken van de beschrijving van de 
feitelijkee situatie betrokken. Dit vindt plaats in een hermeneutisch proces, waarbij 
norminterpretatiee en het bepalen van de relevantie van de feiten nauw met elkaar 
verwevenn zijn. Omdat voor verschillende aspecten van de situatie verschillende 
normenn relevant kunnen zijn, vindt in dit proces een botsing van normen plaats. 
Hett gaat hierbij volgens Habermas om een botsing van reeds gefundeerde nor-
men.. Deze botsingen moeten samen met alle andere prima facie toepasbare regels 
inn een coherente interpretatie in acht worden genomen, en op grond van deze 
gegevenss kan de rechter ten slotte één juiste beslissing nemen. 

77 Conclusi e 

Hett uitgangspunt van de proceduralistische visies op constitutionele rechtspraak 
iss dat de democratische legitimiteit van constitutionele rechtspraak zwakker is dan 
diee van de direct democratisch gelegitimeerde wetgever. Er moeten daarom goede 
redenenn zijn om de beslissingen van de wetgever opzij te zetten. De constitutionele 
rechterr mag slechts in de bestaande politieke procedures ingrijpen voor zover zij 
niett optimaal functioneren. De proceduralistische theorieën beschouwen het als de 
taakk van de constitutionele rechters om deze procedures te perfectioneren. Volgens 
Elyy is sprake van een correct verlopende democratische procedure wanneer in het 
politiekee systeem zoveel mogelijk relevante belangen zijn geïntegreerd en de 
belangenn van minderheden niet worden uitgesloten. Alleen in dat geval zijn 

Habermass 1992, p. 241-242. De in het recht immanente spanning tussen facticiteit en 
geldingg manifesteert zich in het recht als spanning tussen het rechtszekerheidsbeginsel en 
dee eis de juiste beslissing te nemen 
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politiekee beslissingen werkelijk representatief. Volgens Habermas is sprake van 
eenn correct verlopende democratische procedure wanneer er in het discursieve 
menings-- en wilsvormingproces geen storingen optreden. Dat wil zeggen wanneer 
ditt proces niet door sociale ongelijkheid, uitsluiting of manipulatie gekenmerkt 
wordt.. De constitutionele rechter heeft de taak het gehele discursieve menings- en 
wilsvormingsprocess te controleren. 

Terechtt wijzen Ely en Habermas er in hun theorieën op dat de juridische 
gelijkheidd van actoren om aan het politieke proces deel te nemen, niet automatisch 
tott feitelijke gelijkheid leidt. Dit wijten zij aan storingen die in het feitelijke politie-
kee proces kunnen optreden. Hieruit leiden zij een democratieversterkende rol voor 
constitutionelee rechters af. Constitutionele rechters moeten bij de grondwettig-
heidstoetsingg controleren of politieke procedures open en eerlijk zijn verlopen. 
Doorr de taak van constitutionele rechters op deze manier te definiëren zou grond-
wettigheidscontrolee tot een beoordeling van procedurele kwesties kunnen worden 
beperkt,, en zouden inhoudelijke rechtskwesties aan de wetgever kunnen worden 
overgelaten.. De restrictieve taak die Ely en Habermas voor de constitutionele rech-
terr zien weggelegd, staat echter op gespannen voet met hun visie dat de constitutio-
nelee rechter de kloof tussen juridische gelijkheid en feitelijke ongelijkheid moet 
verkleinen.. Wordt het bestrijden van structurele ongelijkheid in de maatschappij 
serieuss genomen dan betekent dit dat de constitutionele rechter regelmatig in het 
wetgevingsprocess zal moeten interveniëren. De constitutionele rechter heeft in dat 
gevall  geen beperkte, maar juist een zeer brede taak. 

Tegenn de scheiding van procedurele en materiële rechtskwesties kunnen boven-
dienn de volgende bezwaren worden ingebracht. Ten eerste omvat de grondwet in 
tegenstellingg tot wat de proceduralistische theorieën beweren niet uitsluitend 
procedurele-- en organisatierechten, maar ook materiële rechten die er op gericht 
zijnn om het handelen van de wetgever in te perken. Dat betekent dat de grondwet 
niett enkel de spelregels van het democratisch proces vastlegt, maar dat de grondwet 
ookk inhoudelijke grenzen aan het wetgevingsproces stelt. De grondwet beschermt 
bovendienn naast politieke keuzevrijheid ook keuzevrijheid op andere terreinen, 
zoalss het economisch, religieus en cultureel vlak. Deze grondrechten worden door 
dee proceduralistische theorieën buiten beschouwing gelaten. De proceduralistische 
theorieënn gaan dus van een te beperkt grondwetsbegrip uit. 

Tenn tweede is het in de praktijk noodzakelijk en gewenst om de procedurele voor-
schriftenn zelf als middel voor het realiseren van materiële doelen te beschouwen. 
Alleenn op die manier kan namelijk de omvang en het gewicht van de procedurele 
voorschriftenn worden bepaald. Zo is het doel van het justitiële recht op verbod op 
willekeurigee arrestatie en gevangenneming bijvoorbeeld om de waardigheid van 
dee aangeklaagde te beschermen. Om te bepalen of een aangeklaagde in een bepaald 
gevall  werkelijk op een waardige manier behandeld is, zullen door de rechter 
inhoudelijkee afwegingen moeten worden gemaakt. Dit geldt ook voor de constitu-

Tribee 1980, p. 1065 e.v., Brugger 1987, p. 375. 
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tionelee controle van rechten die op het politieke proces of op minderhedenbescher-
mingg betrekking hebben. De gedachte dat vragen die op procedurele rechten of op 
hett politieke proces betrekking hebben, minder omstreden zijn dan vragen die bij -
voorbeeldd over de bescherming van de privé-sfeer gaan, is daardoor niet aanneme-
lijk .. Dit betekent echter niet dat Ely en Habermas ongelijk hebben wanneer zij er 
opp wijzen dat constitutionele rechtspraak vooral op de bescherming van politieke 
vrijheidsrechtenn moet zijn gericht. De mogelijkheid om het politieke proces op een 
democratischee manier te wijzigen, wordt bij stelselmatige inperking van politieke 
vrijheidsrechtenn namelijk ernstig beknot. Bovendien is, zoals Habermas' terecht 
aangeeft,, politieke deliberatie onontbeerlijk voor de democratie. Om de legitimiteit 
enn rationaliteit van politieke besluitvorming te garanderen, zijn politieke commu-
nicatierechtenn daarom van essentieel belang. Vanwege de centrale betekenis van 
politiekee vrijheidsrechten voor de democratie moeten zij als preferred freedoms 
wordenn beschouwd.270 De visie dat wetten die het politieke proces inperken aan een 
stricteree juridische controle moeten worden onderworpen dan andere wetten is 
daaromm overtuigend. Niet overtuigend is echter de gedachte dat de constitutionele 
rechterr zich bij deze controle tot procedurele rechtskwesties zou kunnen beperken. 

Datt de bevoegdheid van de constitutionele rechter niet door middel van een 
scheidingg tussen procedurele en materiële rechtskwesties kan worden ingeperkt, 
betekentt niet dat de bevoegdheid van de constitutionele rechter helemaal niet kan 
wordenn ingeperkt. Om rechtswillekeur en juridisch activisme door de constitutio-
nelee rechter tegen te gaan, kunnen verschillende institutionele regelingen worden 
ontwikkeld.. Een aantal van deze institutionele regelingen worden in hoofdstuk 
zevenn besproken. 

Dee preferred freedom doctrine is voor het eerst door Justice Oliver Wendell Holmes ge-
formuleerd.. Volgens deze doctrine zijn de constitutionele vrijheden die door het Eerste 
Amendementt worden gegarandeerd van fundamenteel belang voor een vrije en open 
samenleving.. Politieke vrijheidsrechten moeten daarom strikter worden beschermd dan 
anderee rechten. Zij mogen daarom niet zonder meer tegen andere belangen worden 
afgewogen.. Zie daarover Peters (1981). 
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Eenn substantiël e funderin g van constitutionel e 

rechtspraak ::  de theori e van Dworki n 

11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk wordt de normatieve theorie van Dworkin over constitutionele 
rechtspraakk onderzocht. Volgens Dworkin schieten zowel de positivistische, als de 
representatie-versterkendee opvatting van constitutionele rechtspraak tekort. De 
grondwett wordt door hem niet positivistisch of procedureel, maar moreel geïnter-
preteerd.. Volgens deze visie moet de rechter zich in het constitutionele rechtsvin-
dingsprocess niet door a-politieke of procedurele criteria, maar door substantiële 
criteriaa laten leiden. De consequentie van deze substantiële visie op het constitutio-
nelee rechtsvindingsproces is dat aan rechters een ruime interpretatiebevoegdheid 
wordtt toegekend. Open formuleringen in de grondwet moeten volgens Dworkin 
niett genegeerd of met behulp van procedurele, democratische normen gecon-
cretiseerdd worden, maar zij worden door hem als uitnodigingen opgevat om op 
constitutionelee vraagstukken steeds een moreel passend antwoord te vinden. Een 
centralee notie in Dworkins theorie is het substantiële begrip van 'gelijke zorg en 
respect'.. In de volgende paragraaf ga ik eerst na hoe dit beginsel door Dworkin 
wordtt geïnterpreteerd. In de derde paragraaf bespreek ik Dworkins visie op de rule 
ofof law. In paragraaf vier zet ik Dworkins integrale democratiebegrip uiteen. Ver-
volgenss bespreek ik in paragraaf vij f Dworkins visie op rechten. Paragraaf zes be-

2711 Het eerste standpunt wordt door de positivisten of 'interpretivisten' ingenomen (Ely, 
1980,, p.34), en het tweede voorstel wordt door de proceduralistische theorieën van Ely en 
Habermass gedaan (zie het vorige hoofdstuk). 
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handeltt Dworkins hermeneutische visie op het rechtsvindingsproces. In paragraaf 
zevenn ga ik na hoe volgens Dworkin kan worden vermeden dat constitutionele 
rechtspraakk een vorm van politieke rechtspraak wordt. In paragraaf acht bespreek 
ikk ten slotte een aantal kritiekpunten op Dworkins substantieel georiënteerde visie 
opp constitutionele rechtspraak. 

22 Het beginse l van 'gelijk e zorg en respect ' 

Eenn fundamenteel beginsel in Dworkins rechts- en politieke theorie is het beginsel 
vann politieke gelijkheid. Dworkin richt zich in zijn theorie op de politieke gelijk-
heidd die in de relatie burger en staat tot stand wordt gebracht. De staat heeft vol-
genss Dworkin de plicht om bij het nemen van beslissingen die op de verdeling van 
socialee goederen en kansen betrekking hebben, burgers als gelijken te behandelen. 
Daarr tegenover staat het recht van de burger om 'als gelijke' behandeld te worden. 
Watt betekent dit? Met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel maakt Dworkin een 
onderscheidd tussen het formele, restrictieve beginsel dat iedereen recht heeft op 
'gelijkee behandeling' (equal treatment) en het materiële beginsel dat iedereen 'als 
gelijke'' behandeld moet worden (treatment as an equal). In het eerste geval heeft 
eenn persoon het recht op een gelijke distributie van kansen, bronnen of lasten. In 
hett tweede geval gaat het er om dat personen met dezelfde zorg en respect worden 
behandeld. . 

Hett materiële beginsel dat iedereen 'als gelijke' behandeld moet worden, gaat 
volgenss Dworkin vooraf aan het formele beginsel. Het formele gelijkheidsbeginsel 
datt iedereen recht heeft op 'gelijke behandeling' is volgens Dworkin van het mate-
riëlee gelijkheidsbeginsel afgeleid. Dit maakt hij aan de hand van het volgende 
voorbeeldd duidelijk. Wanneer er twee kinderen zijn en één van hen is doodziek, dan 
iss het geen blijk van gelijke zorg wanneer de vader een munt opwerpt om te 
beslissenn wie van de twee de resterende medicijnen krijgt.273 In sommige omstan-
dighedenn is formeel gelijke behandeling de enige manier om personen 'als gelijke' 
tee behandelen, dit is bijvoorbeeld bij het kiesrecht het geval, maar soms moeten 
mensenn om 'als gelijke' behandeld te worden juist ongelijk worden behandeld. 

Ditt politieke gelijkheidsbeginsel komt in Dworkins theorie in verschillende con-
textenn terug. Het beginsel van 'gelijke zorg en respect' wordt door Dworkin als 
output-criteriumm gehanteerd waaraan de beslissingen van de democratische wet-
geverr worden getoetst. Ook worden de verschillende concrete, individuele rechten 
doorr Dworkin met behulp van dit beginsel gerechtvaardigd. Ondanks het belang 
datt Dworkin aan dit beginsel hecht, wordt het beginsel van 'gelijke zorg en respect' 

Dworkinn 1978, p.227, 273. 
Dworkinn 1978, p. 227. 
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doorr hem niet gefundeerd. Het beginsel wordt in zijn theorie slechts als axioma 
jj 274 

ingevoerd. . 

33 Een substantiël e interpretati e van de rule of law 

Terwijll  Maus, Ely en Habermas een formalistische en proceduralistische visie op 
dee rechtsstaat ontwikkelen, verdedigt Dworkin een materiële of substantiële visie 
opp de rechtsstaatidee. Dworkin zet zich in zijn theorie af tegen de traditionele 
liberalee opvatting van de rule of law die op een strikte scheiding tussen recht en 
politiekk is gebaseerd. Deze opvatting omschrijft hij in A Matter of Principle als de 
'rule-book''rule-book' conceptie van de rule of law. Overheidsgezag mag volgens deze visie 
enkell  worden uitgeoefend op basis van regels die in wetten en jurisprudentie zijn 
vastgelegd.. Over de inhoud van deze regels laten de aanhangers van de 'rule-book' 
conceptiee zich niet uit. Dit is een vraag van substantiële rechtvaardigheid en dit 
ideaall  vormt volgens hen geen onderdeel van de rule of law. De opvatting die 
Dworkinn zelf verdedigt, is de 'rechten' conceptie van de rule of law. Volgens deze 
conceptiee bezitten burgers morele rechten tegenover elkaar en politieke rechten 
tegenoverr de staat. Anders dan de 'rule-book' conceptie brengt de 'rechten' concep-
tiee geen scheiding aan tussen de rule of law en substantiële rechtvaardigheid. 

Terwijll  de overheid volgens de 'rule-book' conceptie bij de handhaving van de 
rulerule of law enkel tekortschiet wanneer zij haar macht tegenover individuele bur-
gerss op een andere manier heeft gebruikt dan in de regels is vastgelegd, kan de 
overheidd bij de 'rechten' conceptie van de rule of law in verschillende opzichten 
falen.. Van overheidsfalen met betrekking tot de 'rechten' conceptie is volgens 
Dworkinn sprake wanneer de omvang van individuele rechten niet goed bepaald 
wordt,, wanneer de overheid bij de erkenning van rechten niet zorgvuldig te werk is 
gegaan,, of wanneer rechten niet op een eerlijke wijze worden afgedwongen. De 
'rechten''rechten' conceptie van de rule of law is daardoor complexer dan de 'rule-book' con-
ceptie.. Dworkin erkent dat de 'rule-book' conceptie van de rule of law in zekere mate 
moett worden ingewilligd om van een rechtvaardige maatschappij te kunnen 
spreken.. Een overheid mag namelijk niet in strijd met zijn eigen regels handelen. 
Dworkinn ontkent echter dat de inwilligin g van de 'rule-book' conceptie voor het 
realiserenn van een rechtvaardige maatschappij voldoende is. Bovendien is de 
politiek-neutralee rechtspraak, waar de aanhangers van de 'rule-book' conceptie 
vanvan de rule of law voor pleiten, volgens Dworkin niet haalbaar. 

Dee aanhangers van de 'rule-book' conceptie van de rule of law zijn van mening 
datt rechters bij het beslissen van hard cases moeten nagaan wat er werkelijk in de 

2744 Dworkin 1978, p. XV. 
2755 Dworkin 1986, p. lle.v. 
2766 Dworkin 1986, p. l le.v. 
2777 Dworkin 1986, p. 12. 
2788 Dworkin 1986, p. 12. 
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rulerule book staat. Op deze manier zouden rechters politiek neutrale oplossingen voor 
hardhard cases kunnen vinden. Om deze oplossingen te vinden, hanteren rechters 
volgenss de 'rule-book' conceptie verschillende technieken. Ten eerste maken ze 
gebruikk van de semantische techniek. Deze techniek probeert na te gaan wat de 
woordenn in de rule book werkelijk betekenen. Ten tweede kunnen ze gebruik maken 
vann de sociaal-psychologische techniek, waarbij de rechter de intentie van de 
wetgeverr probeert te achterhalen. Ten derde zullen de aanhangers van de 'rule-
book'book' conceptie nagaan wat de wetgever beslist zou hebben wanneer hij met het 
controversiële,, moeilijke geval was geconfronteerd.279 All e drie de technieken pro-
berenn een gerectificeerde rule book tot stand te brengen. De verzameling zinnen in 
dee rule book wordt dusdanig verbeterd dat de wil van de wetgever op een betrouw-
baarderee manier tot uitdrukking wordt gebracht. Dworkin is van mening dat 
politiekk neutrale rechtspraak niet mogelijk is. De rechter zal bij het afdwingen van 
dee rechten van individuele burgers een beroep doen op politieke principe-argu-
menten.. De strikte scheiding tussen recht en politiek die door de 'rule-book' con-
ceptieceptie van de rule of law wordt gemaakt, is volgens Dworkin niet overtuigend. 
Rechtt en substantiële politieke moraal zijn volgens Dworkin intern met elkaar 
verbonden.. Rule of law betekent naar zijn mening dat de beginselen van politieke 
moraall  die in de gezaghebbende rechtteksten tot uitdrukking worden gebracht, 
consistentt worden toegepast. Deze vorm van rule of law duidt Dworkin in Law's 
EmpireEmpire aan als 'recht als integriteit'. 

Volgenss tegenstanders van de 'rechten' conceptie is deze visie op de rule of law 
niett met de democratie verenigbaar. Politieke beslissingen over rechten moeten 
volgenss hen door de democratisch gekozen wetgever en niet door onafzetbare rech-
terss worden genomen. De bezwaren die zij tegen de 'rechten' conceptie van de rule 
ofof law inbrengen, zijn dat wetgeving een zorgvuldigere en een eerlijkere procedure 
iss om controversiële beslissingen over rechten van burgers te nemen.280 Tegen het 
eerstee bezwaar voert Dworkin aan dat de wetgever bij het maken van beleid vaak 
onderr druk staat om rechten op te offeren. Bij rechters ontbreekt een dergelijke 
druk.. Het bezwaar dat wetgeving een zorgvuldigere procedure is, klopt volgens 
Dworkinn dus niet. Tegen het bezwaar dat wetgeving een eerlijkere procedure is, 
voertt Dworkin aan dat in een democratie vaak geen werkelijke gelijkheid van poli-
tiekee macht tot stand wordt gebracht. Met name de rechten van minderheden kun-
nenn in meerderheidstelsels genegeerd worden. Minderheden winnen volgens hem 
aann politieke macht wanneer hun rechten door een onafhankelijke rechter be-
schermdd worden. De substantiële 'rechten' conceptie van de rule of law leidt vol-
genss Dworkin daarom niet tot een verzwakking, maar juist tot een versterking van 
dee democratie. 

yy Dworkin 1986, p. 14-15. 
00 Dworkin 1986, p. 24-26. 
11 Dworkin 1986, p.28. 
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44 Democrati e en constitutionel e rechtspraa k 

Anderss dan degenen die een positivistische of proceduralistische rechtsvisie verde-
digen,, meent Dworkin dat er geen noodzakelijke tegenstelling tussen een extensief 
toetsingsrechtt en democratie bestaat. Actieve rechterlijke toetsing van de formele 
wett leidt volgens Dworkin niet tot een ondermijning, maar juist tot een verster-
kingg van de democratie. Dat dit door velen niet wordt ingezien, is naar zijn 
meningg het gevolg van een onjuist begrip van democratie. Dit wordt door hem het 
statistischestatistische democratiebegrip genoemd. Het uitgangspunt van dit democratiebegrip 
iss dat democratie en het meerderheidsprincipe samenvallen. Meerderheidsbeslis-
singenn kunnen volgens Dworkin echter alleen democratisch worden genoemd, 
wanneerr zij bepaalde constitutionele rechten en vrijheden respecteren. Om te 
voorkomenn dat deze constitutionele rechten door willekeurige en wisselende meer-
derhedenn veranderd kunnen worden, zijn deze rechten in de meeste landen in een 
rigidee constitutie vastgelegd. 

Datt de wil van de meerderheid nog niet democratisch legitiem hoeft te zijn, 
wordtt door Dworkin in zijn essay A Bill  of Rights for Britain beschreven. Het 
Britsee staatsrechtelijke beginsel van de soevereiniteit van het parlement (parlia-
mentarymentary sovereignty) heeft volgens Dworkin tot gevolg dat individuele vrijheids-
rechtenn in Groot-Brittannië regelmatig voor beleidsdoeleinden worden opgeofferd. 
Dee Britse 'cultuur van vrijheid' zou hierdoor in verval zijn geraakt. Groot-Brit-
tanniëë dat eens 'het bolwerk van vrijheid' was, zou op dit moment minder formele 
beschermingg aan fundamentele vrijheidsrechten bieden dan andere landen in 
Europa.2833 Dworkin acht het daarom wenselijk dat de traditionele Britse doctrine 
vann de 'suprematie van het parlement' wordt opgegeven, en dat er een grondrech-
tencataloguss in het Britse rechtsstelsel wordt ingevoerd. Deze constitutionele be-
perkingg van de almacht van het parlement zou de democratie niet ondermijnen, 
maarr versterken. 

Dee gedachte dat constitutionalisme een begrenzing van de democratie betekent, 
iss volgens Dworkin dus alleen overtuigend wanneer democratie met de macht van 
dee meerderheid geïdentificeerd wordt, dat wil zeggen wanneer democratie statis-
tischh geïnterpreteerd wordt. Tegenover dit democratiebegrip stelt hij de gemeen-
schapsdemocratieschapsdemocratie (communal democracy). Het uitgangspunt van dit democratiebe-
gripp is dat een meerderheidsbeslissing alleen legitiem is wanneer zij betrekking 
heeftt op een meerderheid binnen een gemeenschap van gelijken. Binnen dit de-
mocratiebegripp onderscheidt Dworkin twee versies, namelijk de monolitische en de 
geïntegreerdegeïntegreerde versie van de gemeenschapsdemocratie. 

Dworkinn 1996, p. 352-372. 
Dworkinn 1996, p. 352. 
Dezee wens is ook al door anderen uitgesproken. Zie voor een beschrijving van de 
discussies:: Zoethout 1995, p. 143 e.v. 
Dworkinn 1990b, 324-346; 1996, p. 15-35. 
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Mett deze drie democratiebegrippen hangen verschillende visies op de grondwet 
samen.. Zo zijn volgens het statistische begrip van democratie alleen die grond-
wetsbepalingenn democratisch, die de macht van de meerderheid respecteren. All e 
anderee grondwetsbepalingen zouden ondemocratisch zijn. Dworkin is daarentegen 
vann mening dat een groot deel van de grondwetsbepalingen waarin de macht van 
dee meerderheid wordt ingeperkt toch een voorwaarde voor de democratie vormen. 

Ditt wordt door hem op de volgende manier verklaard. Het ideaal van politieke 
gelijkheidd wordt door het statistische begrip van democratie uitsluitend als een 
kwestiee van gelijke verdeling van politieke macht geïnterpreteerd. De enige 
vraagg die het statistische democratiebegrip relevant acht, is of de democratische 
proceduress de politieke macht op een egalitaire manier distribueren, niet of de re-
sultatenn ook rechtvaardig zijn. Volgens Dworkin is deze opvatting niet overtui-
gend.. Democratie is niet alleen een kwestie van goed functionerende besluitvor-
mingsprocedures,, maar democratie vereist ook dat de resultaten van deze besluit-
vormingsproceduress rechtvaardig zijn. De consequentie van een gelijkstelling van 
politiekee gelijkheid met politieke macht is bovendien dat de democratie in dat geval 
slechtss gedeeltelijk met de grondwet verenigbaar is. Alleen de procedurele en 
organisatorischee bepalingen en enkele politieke vrijheidsrechten zijn in dat geval 
inn overeenstemming met de democratie. De spanningsverhouding tussen demo-
cratiee en constitutie wordt volgens Dworkin echter opgelost wanneer politieke 
gelijkheidd niet als machtsgelijkheid, maar als een gelijke status voor alle burgers 
wordtt geïnterpreteerd. Politieke gelijkheid betekent dat mensen met 'gelijke zorg 
enn respect' behandeld moeten worden. Volgens deze interpretatie kan er geen 
duidelijkee scheiding tussen politieke gelijkheid en substantiële gelijkheid worden 
gemaakt.. Dit verduidelijkt Dworkin aan de hand van de volgende drie beginselen: 
hett beginsel van participatie, het belangenbeginsel {principle of stake) en het beginsel 
vanvan zelfstandigheid. 

HetHet beginsel van participatie houdt in dat iedere persoon de gelijke mogelijkheid 
moett hebben om aan collectieve besluitvorming deel te nemen. Dit beginsel bena-
druktt volgens Dworkin het belang van een rechterlijke bescherming van politieke 
vrijhedenn zoals het kiesrecht, het principe van gelijke toegang tot openbare amb-
ten,, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging en vergadering. 

HetHet belangenbeginsel verlangt dat de belangen van alle leden van de maat-
schappijj  in het politieke besluitvormingsproces worden meegewogen. Een persoon 
iss volgens Dworkin slechts dan een lid van een gemeenschap, wanneer hij door 
anderenn ook zo wordt behandeld. Een maatschappij waarin fundamentele rechten, 
vrijhedenn en hulpbronnen ongelijk verdeeld zijn, is volgens Dworkin niet alleen 
onrechtvaardig,, maar ook ondemocratisch. Een scheiding tussen democratische 
enn substantiële rechtvaardigheid wordt door Dworkin niet gemaakt. Het ideaal 
vann politieke gelijkheid vereist niet alleen dat politieke rechten zoals het kiesrecht 

Dworkinn 1990b. 
Dworkinn 1990b. 
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enn de vrijheid van meningsuiting, maar dat alle fundamentele rechten en pri-
mairee goederen gelijk verdeeld worden. Voor constitutionele rechtspraak betekent 
ditt dat het wetgevingsproces aan het beginsel van gelijke zorg moet worden 
getoetst.. Alle wetten die worden gekenmerkt door discriminatie en partijdigheid 
zijnn volgens Dworkin in strijd met de democratie. 

HetHet beginsel van zelfstandigheid geeft aan, dat recht moet worden gedaan aan de 
autonomiee van individuele burgers. Individuele burgers moeten in een democra-
tiee in staat worden gesteld om zelfstandige politieke, morele en ethische oordelen te 
vellen.. Wanneer er in een democratie geen recht wordt gedaan aan dit beginsel, is 
err volgens Dworkin geen sprake van een geïntegreerde, maar van een monoliti-
schee gemeenschapsdemocratie. Dit beginsel wijst niet alleen op het belang van een 
grondwettelijkee bescherming van de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van 
verenigingg en vergadering en de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, 
maarr het wijst ook op het belang van grondwettelijke bescherming van rechten die 
betrekkingg hebben op de persoonlijke levenssfeer zoals het recht op sexuele zelfbe-
schikking.. Terwijl in een monolitische gemeenschapsdemocratie alleen het begin-
sell  van participatie en het belangenbeginsel een rol spelen, is in een geïntegreerde 
gemeenschapsdemocratiee ook het beginsel van zelfstandigheid van belang. Omdat 
Dworkinn het beginsel van zelfstandigheid als een onmisbaar beginsel beschouwt, 
kiestt hij voor een geïntegreerde gemeenschapsdemocratie. 

Omm deze reden kan volgens Dworkin ook de uitspraak Roe vs. Wade (1973), 
diee door de representatie-versterkende theorie als een ondemocratische beslissing 
vann de hand wordt gewezen,289 als een juiste uitspraak worden beschouwd. Vol-
genss Dworkin is de interpretatie van de due process clause in Roe vs. Wade, anders 
dann die in Lochner vs. New York, geheel in overeenstemming met de democratie. 
Persoonlijkee autonomie inzake morele kwesties is volgens Dworkin een funda-
menteell  recht. Een schending van dit recht zou tegen het beginsel van zelfstandig-
heidd indruisen. 

Dee beginselen van participatie, belang, en zelfstandigheid maken volgens Dwor-
kinn dus duidelijk waarom een activistische rechterlijke toetsing van formele 
wettenn niet noodzakelijkerwijs ondemocratisch is. Wil de geïntegreerde gemeen-
schapsdemocratiee kunnen functioneren dan zijn zijns inziens niet alleen de proce-
durelee en organisatorische, maar ook de substantiële bepalingen van de constitutie 
vann belang. Net als Habermas gaat Dworkin er vanuit dat democratie en consti-
tutionalismee twee normatieve idealen zijn die met elkaar te verenigen zijn. Anders 
dann Habermas worden democratie en constitutionalisme door Dworkin echter 
niett procedureel, maar substantieel geïnterpreteerd. 

4100 U.S. 113(1973). 
Elyy 1980, p. 15. 
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55 Het serieu s nemen van rechte n 

Dworkinn omschrijft zijn eigen theorie als een right-based theory, een op rechten 
gebaseerdee theorie. De rechten van mensen op de grootst mogelijk vrijheid wor-
denn door hem als fundamenteel beschouwd. Burgers beschikken volgens hem over 
'natuurlijkee rechten'. Rechten worden door hem echter niet natuurrechtelijk of 
metafysischh gefundeerd, maar zij worden van het fundamentele principe van 
'gelijkee zorg en respect' afgeleid. All e concrete rechten zouden uiteindelijk met 
behulpp van dit abstracte rechtsprincipe gerechtvaardigd kunnen worden. 

Eenn belangrijk onderscheid dat Dworkin in zijn theorie aanbrengt, is het onder-
scheidd tussen rechten en doelen. Rechten worden door hem in twee opzichten van 
doelenn afgegrensd. Rechten zijn in de eerste plaats individuated political aims en 
doelenn nonindividuated political aims. Terwijl rechten dus een individueel 
karakterr hebben, hebben doelen een collectief karakter. Daarnaast is het gewicht 
vann rechten en doelen verschillend. Rechten hebben een troefkarakter. Ze wegen 
overr het algemeen zwaarder dan maatschappelijke doelen. Alleen in situaties 
waarinn een duidelijk gevaar voor het algemeen welzijn bestaat, hebben collectieve 
doelenn de voorrang. Dworkin maakt met dit onderscheid duidelijk dat burgers 
niett tot middel van maatschappelijke doelen kunnen worden gemaakt. 

Dworkinn onderscheidt in zijn theorie vier categorieën rechten, namelijk achter-
grondrechten,, institutionele rechten, abstracte en concrete rechten.294 Achter-
grondrechtenn zijn rechten die een abstracte rechtvaardiging bieden voor maat-
schappelijkee beslissingen. Ze worden niet noodzakelijkerwijs door rechtelijke 
institutiess erkend. Institutionele rechten bieden een rechtvaardiging voor een 
beslissingg door bepaalde politieke instituties. Ze hebben anders dan achtergrond-
rechtenn rechtskracht. Abstracte rechten formuleren een algemeen politiek doel, 
zonderr dat ze aangeven hoe deze rechten in concrete omstandigheden tegen andere 
rechtenn moeten worden afgewogen. Concrete rechten formuleren politieke doelen 
diee nauwkeuriger gedefinieerd zijn. Ze geven duidelijker dan abstracte rechten aan, 
hoee deze politieke doelen in concrete gevallen tegen andere politieke doelen moeten 
wordenn afgewogen. 

Inn de rechtspraak dwingt de rechter volgens Dworkin bestaande concrete en 
juridischee rechten van het institutionele type af.295 Dit wordt door hem de rechten-
thesethese genoemd. Terwijl het rechtspositivisme meent dat de rechter in hard cases 
nieuwee rechten tot stand brengt die hij met terugwerkende kracht op het concrete 
gevall  toepast, is Dworkin daarentegen van mening dat de rechter ook in contro-

00 Dworkin 1978, p. 171 e.v. 
111 Dworkin 1978, p.180 e.v., p. 273 e.v. 
22 Dworkin 1978, p. 91. 
33 Dworkin 1978, p. 354. 
44 Dworkin 1978, p. 93. 
55 Dworkin 1978, p. 101. 
66 Dworkin 1978, p. 82-90. 

84 4 



EENN SUBSTANTIËLE FUNDERING VAN CONSTITUTIONELE RECHTSPRAAK 

versiëlee gevallen reeds bestaande rechten afdwingt. De rechter neemt deze beslis-
singenn volgens Dworkin op grond van principe-argumenten. Deze argumenten 
moetenn volgens hem strikt worden gescheiden van beleidsargumenten. 

Terwijll  principe-argumenten een politieke beslissing rechtvaardigen door aan te 
tonenn dat de beslissing een bepaald individueel- of groepsrecht garandeert, recht-
vaardigenn beleidsargumenten een beslissing door te verduidelijken dat de beslis-
singg een bepaald collectief doel van de gemeenschap als geheel bevordert of 
beschermt.. Het argument dat een minderheid een recht op 'gelijke zorg en respect' 
heeft,, wordt door Dworkin als een principe-argument beschouwd. Het argument 
datt de subsidiëring van vliegtuigondernemers de nationale defensie beschermt, is 
eenn beleidsargument. Beleidsargumenten vormen geen stabiel instrument om 
rechtenn te garanderen, omdat ze van verschillende factoren afhankelijk zijn die tot 
doell  hebben om sociaal welzijn te bevorderen. Rechten moeten volgens Dworkin 
daaromm door een beroep op principe-argumenten worden gerechtvaardigd. 

66 Recht als interpretatiev e praktij k 

Eenn bezwaar dat soms tegen John Marshalls verdediging van constitutionele 
rechtspraakk in het beroemde arrest Marbury vs. Madison wordt geleverd, is dat 
zijnn redenering op een petitio principi berustte. Dat wil zeggen dat de legitimiteit 
vann constitutionele rechtspraak in Marshalls redenering voorondersteld, in plaats 
vann bewezen werd. Deze kritiek is volgens Dworkin alleen steekhoudend wanneer 
menn van een plain fact visie op het recht uitgaat. Deze visie die in Taking Rights 
SeriouslySeriously nog als de rechtspositivistische visie werd aangeduid, vormt in het werk 
Law'sLaw's Empire, waar deze visie ook wel als conventionalisme wordt omschreven, het 
belangrijkstee doelwit van kritiek. Volgens deze visie zouden meningsverschillen 
aangaandee het recht geen theoretische, maar empirische meningsverschillen zijn. 
Datt betekent dat er over de criteria aan de hand waarvan door rechters wordt vast-
gesteldd wat tot het recht behoort, overeenstemming bestaat. Alleen over de his-
torischee en sociale feiten zou verschil van mening bestaan. De plain fact visie gaat 
uitt van een epistemologische, in plaats van een interpretatieve benadering van het 
recht. . 

Omm uitspraken over het recht te kunnen beoordelen, hoeven volgens het rechts-
positivismee slechts bepaalde historische of sociale feiten in ogenschouw te worden 
genomen.. Over de vraag welke feiten van belang zijn, hebben de verschillende 
rechtspositivistischee theorieën verschillende opvattingen ingenomen. Volgens de 
eenvoudigee rechtspositivistische visie van Austin moet de waarheid van rechts-
propositiess gerelateerd worden aan de bevelen van de soeverein. Een juridisch 

2977 Zie voor een bespreking van dit arrest §2 van de Introductie. 
2988 Dworkin 1990a, p. 356. 
2999 Dworkin 1990a, p. 356 
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oordeell  zou alleen op grond van deze historische beslissingen, waar kunnen 
zijn.. Volgens de meer ingewikkelde versie van het rechtspositivisme dat Hart 
ontwikkeldd heeft, is de waarheid van juridische oordelen van de gemeenschappelij-
kee erkenning van een rule of recognition afhankelijk. Het bestaan van deze regel 
wordtt door Hart als een feitelijk sociaal gegeven opgevat. 

Volgenss Dworkin is het echter onjuist om te menen dat meningsverschillen 
tussenn rechters slechts meningsverschillen over feiten zijn. Meningsverschillen 
tussenn rechters zijn volgens Dworkin niet empirisch, maar theoretisch van aard. 
Dezee meningsverschillen ontstaan doordat tussen rechters juist geen overeen-
stemmingg over de criteria voor de beoordeling van rechtsproposities bestaat. Theo-
retischee meningsverschillen zijn volgens Dworkin het gevolg van de interpretatie-
vee houding die rechters ten aanzien van het recht innemen. Zij gaan over de vraag 
watt de beste interpretatie van de rechtspraktijk is. 

Hett probleem van de plain fact visie op het recht is dus dat deze visie ontkent dat 
dee rechtspraktijk, net als andere sociale praktijken, argumentatief van aard is.303 

Hett oordelen over de waarheid van een rechtspropositie kan daardoor niet met het 
makenn van een logische afleiding worden vergeleken, maar is een interpretatieve 
activiteit.. De rechtspraktijk kan volgens Dworkin als gevolg hiervan alleen 
adequaatt begrepen worden vanuit het binnenperspectief, dat wil zeggen vanuit het 
perspectieff  van de deelnemers van die praktijk. 4 Een zuiver externe benadering 
wordtt door Dworkin verworpen. 

Dee interpretatie van het recht als sociale praktijk wordt door Dworkin met drie 
anderee vormen van interpretatie vergeleken, namelijk: conversationele interpre-
tatie,tatie, wetenschappelijke interpretatie en creatieve interpretatie. Bij conversatio-
nelee interpretatie probeert de interpretator door middel van een interpretatie van 
geluidenn of tekens de intentie van anderen te achterhalen. Wetenschappelijke 
interpretatiee is de interpretatie van bepaalde wetenschappelijke 'data'. De interpre-
tatorr probeert deze causaal te verklaren. Bij creatieve interpretatie waaronder vol-
genss Dworkin zowel de artistieke interpretatie van bijvoorbeeld gedichten, toneel-
stukkenn en schilderijen als de interpretatie van sociale praktijken vallen, worden 
bepaaldee entiteiten die door mensen tot stand zijn gebracht, geïnterpreteerd.306 

Hett kenmerkende van creatieve interpretatie is volgens Dworkin dat een pointe 
off  bedoeling aan een bepaald object of sociale praktijk wordt toegeschreven. Crea-
tievee interpretatie lijk t daardoor enigszins op conversationele interpretatie. Ook bij 

Dworkinn 1990a, p. 33. 
Dworkinn 1990a, p. 34. 
Dworkinn 1990a, p. 46 
Dworkinn 1990a, p. 13. 
Hett doel van het interne perspectief is: 'to grasp the argumentative character of our legal 
practicee by joining that practice and struggling with the issues of soundness and truth 
participantss face.' Dworkin 1990a, p. 14. 
Dworkinn 1990a, p. 50 e.v. 
Dworkinn 1990a, p. 50. 
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conversationelee interpretatie wordt er namelijk een intentionele verklaring door de 
interpretatorr gegeven. Een belangrijk verschil met conversationele interpretatie is 
volgenss Dworkin echter dat het bij creatieve interpretatie niet om de intentie van 
eenn spreker of auteur, maar om de intentie van de interpretator gaat. Bij creatieve 
interpretatiee is het de interpretator die een bepaalde pointe aan een object of sociale 
praktijkk toeschrijft. Dat het er bij de interpretatie van een sociale praktijk om gaat 
datdat de intentie van de deelnemers van deze praktijk zou moeten worden achter-
haald,, wordt door Dworkin uitdrukkelijk verworpen. Om deze reden spreekt 
Dworkinn ook van constructieve interpretatie: 'Constructive interpretation is a 
matterr of imposing purpose on an object or practice in order to make of it the best 
possiblee example of the form or genre to which it is taken to belong.' Dat een in-
terpretatorr een bepaalde bedoeling aan een object of sociale praktijk toeschrijft, be-
tekentt volgens Dworkin niet dat de interpretator deze op alle mogelijke manieren 
zouu kunnen interpreteren. Allerlei kenmerken van het object of sociale praktijk 
zorgenn er volgens Dworkin voor dat het aantal geldige interpretaties beperkt blijft . 

Binnenn de constructieve interpretatie van sociale praktijken worden door Dwor-
kinn drie fasen onderscheiden. Dit zijn: de pre-interpretatieve, de interpretatieve en 
dee post-interpretatieve fase.i0S In de pre-interpretatieve fase worden de regels en 
standaardss die constitutief zijn voor een bepaalde sociale praktijk geïdentificeerd, 
enn als voorlopige inhoud van die praktijk beschouwd. Deze fase binnen het inter-
pretatievee proces kan worden doorlopen wanneer er een interpretatieve gemeen-
schapp bestaat waarin bepaalde vooronderstellingen ten aanzien van die sociale 
praktijkk worden gedeeld. In de interpretatieve fase wordt door de interpretator ver-
volgenss een algemene rechtvaardiging van de sociale praktijk gegeven, die in de 
eerstee fase is geïdentificeerd. Dit gebeurt door een pointe of bedoeling aan de sociale 
praktijkk toe te schrijven. In de post-interpretatieve fase gaat de interpretator ten 
slottee na wat de praktijk werkelijk vereist. De interpretator gaat na welke opvatting 
dee meest gerechtvaardigde interpretatie van een sociale praktijk geeft. 

OmOm te bepalen wat de beste invulling van het rechtsbegrip is, worden deze fasen 
doorr Dworkin ook op de rechtspraktijk toegepast. Volgens Dworkin bestaat er op 
pre-interpretatieff  niveau de volgende consensus over het recht: 'the most abstract 
andd fundamental point of legal practice is to guide and constrain the power of 
governmentt in the following way. Law insists that force not be used or witheid, no 
matterr how useful that would be to ends in view, no matter how beneficial or noble 
thesee ends, except as licensed or required by individual rights and responsibilities 
flowingg from past political decisions about when collective force is justified.' 
Datt betekent dat elke interpretatie van de rechtspraktijk dus uiteindelijk op de 
veronderstellingg berust dat de macht van de overheid door het recht gestuurd en 

3077 Dworkin 1990a, p. 52. 
3088 Dworkin 1990a, p. 65 e.v. 
3099 Dworkin 1990a, p. 65. 
3100 Dworkin 1990a, p. 94. 
3111 Dworkin 1990a, p. 93. 
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ingeperktt moet worden. Uitgaande van deze pointe van het recht worden door 
Dworkinn drie concepties van het rechtsbegrip onderscheiden. Dit zijn het con-
ventionalisms,ventionalisms, het pragmatisme en recht als integriteit. Deze drie concepties geven 
verschillendee antwoorden op de vragen die in de interpretatieve fase van belang 
zijn.. Kan de veronderstelde relatie tussen recht en dwang gerechtvaardigd worden? 
Watt is de pointe van het aanpassen van overheidsdwang aan de in het verleden 
genomenn beslissingen. Welke notie van consistentie is het meest overtuigend?312 

'Rechtt als integriteit' is volgens Dworkin het best in staat om een antwoord te 
gevenn op deze vragen. Het geeft daarom de beste interpretatie van de rechtspraktijk. 
'Rechtt als integriteit' moet echter niet alleen als de beste interpretatie van de 
rechtspraktijkk worden beschouwd, maar het is ook een ontwerp voor rechterlijke 
interpretatie.. 'Recht als integriteit' geeft ook aan welke vragen de rechter zich moet 
stellenn om een beslissing te kunnen nemen. 

Omm integriteit in het recht tot stand te kunnen brengen, moet de rechter volgens 
Dworkinn die beslissing nemen die het meest in overeenstemming is met alle in het 
verledenn genomen beslissingen (dimension of fit). Ten tweede moet de rechter die 
beslissingg nemen die vanuit het standpunt van politieke moraliteit de meest ge-
rechtvaardigdee interpretatie van de rechtspraktijk biedt (dimension of justification). 
Hett standpunt van politieke moraliteit bevat volgens Dworkin de volgende politie-
kee idealen: justice, fairness, procedural due process en integrity. 

Dezee algemene theorie over rechtstoepassing wordt door Dworkin ook op het 
constitutionelee recht toegepast.313 Ook de constitutionele rechter zal die beslissing 
nemenn die de meest coherente en gerechtvaardigde weergave geeft van de bestaande 
rechtspraktijk.. Een belangrijk verschil tussen constitutionele rechtsvinding en 
anderee vormen van rechterlijke rechtsvinding is dat de constitutionele rechter over 
eenn veel grotere speelruimte beschikt. De reden voor dit verschil is dat in de grond-
wett slechts abstracte concepten zijn vastgelegd die door de constitutionele rechter 
nogg nader geconcretiseerd en verfijnd moeten worden. 

Hett onderscheid tussen concepten en concepties in het constitutionele recht 
wordtt door Dworkin aan de hand van de cruel and unusual punishment clause in het 
Achtstee Amendement verduidelijkt.314 De betekenis van deze clausule moet vol-
genss Dworkin vanuit de huidige opvattingen van politieke moraliteit geconcreti-
seerdd worden. Bij het bepalen dat de doodstraf een cruel punishment is, hoeft de con-
stitutionelee rechter niet te onderzoeken of deze straf volgens de maatstaven uit 
17911 acceptabel was, maar of deze straf dat volgens de huidige maatstaven is. Vol-
genss Dworkin moet bij het concretiseren van deze abstracte bepaling dus niet de 
conceptiee van de grondleggers van de Bill  of Rights de doorslag geven (original 
intent),intent), maar de huidige concepties van politieke moraliteit. 

3122 Dworkin 1990a, p. 94. 
3133 Dworkin 1990a, p. 355 e.v. 
3144 Dworkin 1978, p. 136. 
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Anderss dan het rechtspositivisme en het interpretivisme is Dworkin dus van 
meningg dat een conceptuele scheiding tussen recht en politieke moraal niet mo-
gelijkk is. Terwijl door de positivistische of plain fact opvatting van constitutionele 
rechtspraakk het interpretatieve karakter van rechtspraak wordt genegeerd, zou de 
interpretivistischee visie op constitutionele rechtspraak een verkeerde visie op inter-
pretatiee geven. Ook de representatie-versterkende visie op constitutionele recht-
spraakk wordt door Dworkin van de hand gewezen. Het concretiseren van omstre-
denn inhoudelijke waarden moet volgens de representatie-versterkende theorie aan 
dee democratisch gekozen wetgever worden overgelaten. De constitutionele rechter 
zall  zich daarom alleen op de democratische procedure en niet op de inhoudelijke 
resultatenn van die procedure moeten richten. Volgens Dworkin biedt het abstracte 
democratie-ideaall  op zichzelf genomen geen grotere steun voor een proces-ge-
oriënteerde,, dan voor een opvatting van constitutionele rechtspraak die op de uit-
komstenn is gericht. 

Dee representatie-versterkende opvatting van constitutionele rechtspraak gaat er 
daarentegenn vanuit dat slechts één enkele conceptie van democratie, namelijk de 
procedure-georiënteerdee opvatting de juiste invulling van het democratieconcept 
is.. Volgens de representatie-versterkende theorie van constitutionele rechtspraak is 
hett de taak van de constitutionele rechter om deze ene conceptie te identificeren en 
tee beschermen. Het uitgangspunt van deze visie is dat er een algemene overeen-
stemmingg over deze invulling van het democratieconcept bestaat. Dit is volgens 
Dworkinn echter niet het geval. 

Omdatt een dergelijke overeenstemming ontbreekt, zal het Supreme Court vol-
genss Dworkin een eigen concrete opvatting van democratie moeten ontwikkelen. 
Hiervoorr kan het Supreme Court twee soorten argumenten hanteren, namelijk 
inputinput cases en outcome cases. Terwijl input cases argumenten voor democratie zijn 
diee alleen op een theorie over de juiste verdeling van politieke macht zijn geba-
seerd,, zijn outcome cases argumenten die op voorspellingen en beoordelingen van 
dee uitkomsten van de besluitvormingsprocedure zijn gebaseerd. 

Volgenss de representatie-versterkende opvatting van constitutionele rechtspraak 
moett de constitutionele rechter zich tot input cases beperken. Dat betekent dat de 
constitutionelee rechter alleen moet nagaan of er sprake is van gelijke verdeling 
vann politieke macht. Omdat de constitutionele rechter zich in dat geval niet over 
substantiëlee rechtvaardigheidskwesties uit hoeft te spreken, zou daarmee het ge-
vaarr van politieke rechtspraak vermeden zijn. Dat constitutionele rechters die zich 
tott input cases beperken geen inhoudelijke beslissingen hoeven te nemen, is volgens 
Dworkinn alleen waar doordat deze inhoudelijke beslissingen al door de repre-
sentatie-versterkendee theorie zelf verondersteld worden. Degenen die een procedu-
relee conceptie van democratie verdedigen, beroepen zich volgens Dworkin noodza-
kelijkerwijss op outcome cases. Dat betekent dat volgens Dworkin niet alleen de 

3155 Dworkin 1986, p. 59. 
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positivistischee en de interpretivistische, maar ook de representatie-versterkende 
opvattingg van constitutionele rechtspraak tekortschiet. 

77 De scheidin g tusse n rech t en politie k 

Niett alleen de grondwettigheid van democratische procedures, maar ook de 
grondwettigheidd van de uitkomsten van deze procedures moeten volgens Dworkin 
doorr de constitutionele rechter worden beoordeeld. De maatstaf voor de beoorde-
lingg van deze uitkomsten is dat zij aan de beginselen van participatie, belang en 
zelfstandigheidd moeten voldoen. Omdat deze beginselen zeer omvattend zijn, bete-
kentt dit dat de speelruimte van de constitutionele rechter aanzienlijk groter is dan 
wanneerr de constitutionele rechter zich alleen tot een beoordeling van de grond-
wettigheidd van democratische procedures beperkt. Met name het principe van inzet 
roeptt de vraag op of het constitutionele rechtsvindingsproces door dergelijke om-
vattendee principes wel kan worden bijgestuurd. Zoals Dworkin zelf aangeeft, lijk t 
ditt principe in bepaalde opzichten op een black hole waar alle andere politieke 
deugdenn in verdwijnen. Bovendien is niet duidelijk hoe door de constitutionele 
rechterr precies beoordeeld moet worden of de democratische wetgever aan alle 
belangenn gelijke aandacht heeft besteed. 

Betekentt de opheffing van de scheiding tussen democratische en substantiële 
grondwetsinterpretatiee dat constitutionele rechtspraak door Dworkin als een vorm 
vann politieke rechtspraak wordt beschouwd? Anders dan degenen die een plain fact 
visiee op het recht verdedigen, is Dworkin inderdaad van mening dat er geen strikte 
scheidingg tussen rechtskwesties en politieke kwesties kan worden aangebracht. 
Rechtspraakk is volgens Dworkin noodzakelijkerwijs politiek van aard.316 Dit is 
naarr zijn mening een onontkoombaar gevolg van het interpretatieve karakter van 
hett recht. Dat wil echter niet zeggen dat de rechter volgens Dworkin als 'plaats-
vervangendd wetgever' op mag treden. 

Ditt wordt door hem aan de hand van de analogie met de kettingroman ver-
duidelijkt.311 De interpretatie van de rechtspraktijk door de rechter kan met het 
schrijvenn van een kettingroman worden vergeleken. De opzet van een ketting-
romann is dat ieder hoofdstuk door een andere auteur wordt geschreven. Dat bete-
kentt dat alle auteurs uitgezonderd de eerste auteur zowel moeten interpreteren als 
creëren.. Zij moeten om het nieuwe hoofdstuk op de meest adequate manier te kun-
nenn schrijven eerst het thema of de pointe van het voorafgaande verhaal achter-
haaldd hebben. De creatie van een kettingroman vereist dus interpretatie. In dit 
opzichtt vertoont het schrijven van een kettingroman volgens Dworkin overeen-
komstenn met de rechterlijke rechtsvinding. Terwijl de wetgever net als de eerste 

3166 Dworkin 1986, p. 9 e.v. 
3177 Dworkin 1986, p. 146. 
3188 Dworkin 1986, p. 146 e.v., Dworkin 1990a, p.228 e.v. 
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auteurr van de kettingroman alleen creëert, moet de rechter zowel creëren als inter-
preteren.. De rechter kan anders dan de wetgever geen geheel nieuw recht tot stand 
brengen,, maar de rechter moet een theorie over het recht ontwikkelen (door 
Dworkinn de working theory genoemd) waarin de meest gerechtvaardigde interpre-
tatiee van de bestaande rechtspraktijk wordt gegeven. De rechter zal steeds een zo 
goedd mogelijke interpretatie moeten geven van de beslissingen die de wetgever en 
anderee rechters in het verleden genomen hebben. 

Zoalss Dworkin toegeeft, beschikken rechters bij het interpreteren van de rechts-
praktijkk over redelijke speelruimte. Net zoals een bepaald hoofdstuk in een 
kettingromann door twee verschillende auteurs op verschillende manieren geschre-
venn zal worden, zullen rechters van mening verschillen over de vraag wat de beste 
interpretatiee van de bestaande rechtspraktijk is. Hoewel verschillende rechters 
verschillendee visies op de pointe van de rechtspraktijk kunnen hebben, betekent dit 
volgenss Dworkin niet dat de rechtspraktijk op iedere willekeurige manier geïnter-
preteerdd kan worden. Een dergelijke sceptische visie op de rechtspraktijk wordt door 
Dworkinn van de hand gewezen. 

Dworkinn gaat er vanuit dat er twee vormen van scepticisme onderscheiden moe-
tenn worden, namelijk het intern en extern scepticisme. Het uitgangspunt van 
beidee vormen van scepticisme is dat er geen juiste antwoorden op rechtsbeslissin-
genn kunnen worden gegeven. Terwijl door de interne scepticus een standpunt 
wordtt ingenomen binnen de rechtspraktijk, neemt de externe scepticus een stand-
puntt buiten en over de rechtspraktijk in. Het externe scepticisme wordt door 
Dworkinn beschouwd als een metafysische theorie en niet als een interpretatieve of 
morelee positie. Het externe scepticisme ontkent niet alleen dat er juiste of 
onjuistee interpretaties van een sociale praktijk kunnen bestaan, maar volgens het 
externee scepticisme is het ook onmogelijk om te beoordelen of de ene interpretatie 
beterr is dan de andere. Er bestaan namelijk geen objectieve criteria waarmee de ene 
interpretatiee tegen de andere interpretatie kan worden afgewogen. Dworkins ant-
woordd op dit standpunt is dat interpretaties altijd interpretaties binnen een bepaal-
dee sociale praktijk zijn. Interpretaties kunnen dus niet aan objectieve waarheden 
buitenn een sociale praktijk worden afgemeten. 

Dee interne scepticus daarentegen neemt een standpunt in vanuit een intern 
perspectieff  op het recht. Omdat de interne scepticus een positie inneemt binnen de 
interpretatiepraktijkk schrijft hij net als de hermeneuticus een bepaalde pointe aan 
dee rechtspraktijk toe. Dworkin onderscheidt twee vormen van intern scepticisme. 
Dee eerste vorm van intern scepticisme erkent dat er interpretaties van het recht 

3199 Dworkin, 1990a: 87-88. 'Each judge's interpretive theories are grounded in his own 
convictionss about 'the point'—the justifying purpose or goal or principle—of legal 
practicee as a whole, and these convictions will inevitably be different, at least in detail, 
fromm those of other judges.' 

3200 Dworkin 1986, p. 175 e.v., Dworkin 1990a, p. 78 e.v. 
3211 Dworkin 1990a, p.78. 
3222 Dworkin 1990a, p.79. 
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mogelijkk zijn die aan de dimensie van fit voldoen, ontkent wordt echter dat er één 
vann die interpretaties met betrekking tot de politieke moraal superieur is aan de 
ander.. Omdat alle interpretaties moreel onjuist of in een fundamenteel opzicht 
irrelevantt zijn, voldoen deze interpretaties niet aan de dimensie van rechtvaardi-
ging.. Dworkin meent daarentegen dat de rechter altijd een morele dimensie aan 
rechtsregelss toekent. Sommige interne sceptici gaan echter nog verder. Zij beweren 
datt interpretaties niet alleen niet aan de dimensie van rechtvaardiging, maar ook 
niett aan de dimensie van fit voldoen. Volgens deze sceptici is het recht zo tegen-
strijdigg van aard dat een coherente interpretatie onmogelijk is. Niet alleen regels, 
maarr ook beginselen zijn volgens deze sceptici met elkaar in strijd. Dworkin meent 
daarentegenn dat er wel concurrentie tussen verschillende regels en beginselen 
mogelijkk is, maar dat er geen sprake is van fundamentele interne tegenstrijdigheid 
vann het recht. Een coherente interpretatie van het recht is naar zijn mening daar-
doorr wel degelijk mogelijk. Dworkin stelt echter het intern scepticisme en het 
moreell  pluralisme op één lijn. Zoals in het volgende hoofdstuk zal worden aange-
geven,, ontkent ook Unger dat een coherente interpretatie van het recht mogelijk is. 
Zijnn theorie is echter niet sceptisch, maar normatief pluralistisch van aard. Unger 
neemtt daardoor een middenpositie in tussen de no right answer visie van de sceptici, 
enn de one right answer visie zoals die door Habermas en Dworkin verdedigd wordt. 

Datt een sceptische visie op de rechtspraktijk volgens Dworkin onjuist is, betekent 
naarr zijn mening dus niet dat interpretaties van de rechtspraktijk objectief juist 
kunnenn zijn. De vraag naar de objectieve juistheid van morele en juridische 
interpretatiess kan volgens hem worden beschouwd als 'a kind of fake'.32' Degenen 
diee menen dat interpretaties objectief juist kunnen zijn, maken volgens Dworkin 
dezelfdee fout als de externe scepticus. Zij gaan er vanuit dat er een onderscheid kan 
wordenn gemaakt tussen interpretaties binnen een sociale praktijk en interpretaties 
binnenn een objectieve, onafhankelijke wereld daarbuiten. Omdat interpretaties 
alleenn binnen een bepaalde sociale praktijk plaatsvinden, kan de vraag naar de 
objectievee juistheid van een interpretatie niet beantwoord worden. 

Zoalss al is aangegeven, betekent dit volgens Dworkin niet dat iedere willekeurige 
interpretatiee van de rechtspraktijk mogelijk is. De mogelijkheid om een radicaal 
afwijkendee interpretatie van de rechtspraktijk te geven, wordt volgens Dworkin in 
dee eerste plaats verhinderd door de aanwezigheid van rechtsparadigma's.326 

Rechtsparadigma'ss verankeren interpretaties. Het zijn 'concrete examples any 
plausiblee interpretation must fit.' Daarnaast zou het interpretatieproces zelf tot 
eenn bepaalde convergentie van standpunten leiden. Dat betekent volgens Dworkin 
niett dat het bestaan van ideologische conflicten binnen het recht ontkend kan 
worden.. Integendeel: 'Different judges belong to different and rival political 

3233 Dworkin 1990 a, p. 267. 
3244 Dworkin 1986, p. 167. 
3255 Dworkin 1986, p. 1985, p. 172. 
3266 Dworkin 1990a, p. 88. 
3277 Dworkin 1990a, p. 72. 
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traditions,, and the cutting edge of different judges' interpretations wil l be honed by 
differentt ideologies.' Ideologische conflicten spelen volgens Dworkin in het 
rechtt echter een minder grote rol dan in de politiek. De reden daarvoor is dat de 
interpretatiee van de rechter aan zal moeten sluiten bij 'de meest plausibele rechts-
theorie'' (the soundest theory of the settled law). De rechter moet in de eerste plaats 
diee beslissing nemen die het meest in overeenstemming is met de rechtspraktijk. 
Daarnaastt moet de rechter volgens Dworkin die beslissing nemen die vanuit het 
standpuntt van politieke moraliteit de beste rechtvaardiging van de rechtspraktijk 
biedt.. Deze criteria zorgen er volgens Dworkin voor dat er voor iedere rechtsgeval 
steedss één juiste rechtsbeslissing mogelijk is. Hoewel rechtspraak volgens 
Dworkinn noodzakelijkerwijs politiek van aard is, is van autonome rechterlijke 
rechtsvindingg dus geen sprake. Recht is volgens Dworkin dus geen kwestie van 
persoonlijkee of partijgangerspolitiek. 

Eenn andere reden dat constitutionele rechtspraak niet als een vorm van politiek 
kann worden beschouwd, is dat rechters in tegenstelling tot de wetgever geen 
beleidsafwegingenn maken. Constitutionele rechtspraak als forum of principle ver-
schiltt daardoor duidelijk van the battle ground of power politics. Zolang de inter-
pretatiee van de constitutionele rechter tot deze principekwesties beperkt blijft , leidt 
constitutionalismee tot een versterking van de democratie. 

88 Conclusi e 

Hoewell  Dworkin een aantal overtuigende kritiekpunten op de positivistische en de 
representatie-versterkendee visie op constitutionele rechtspraak naar voren heeft 
gebracht,, zijn met zijn eigen visie echter ook een aantal problemen verbonden. In 
dee eerste plaats kan er kritiek worden geleverd op Dworkins interpretivistische 
methodologie.. Zoals ik al aangegeven heb, is Dworkin van mening dat het recht 
alss sociale praktijk alleen adequaat begrepen kan worden vanuit het standpunt 
vann de deelnemers van die praktijk."" De benadering van het recht vanuit een 
internalinternal point of view zou echter goed kunnen samengaan met een externe, histori-
schee of sociologische benadering van het recht. Dworkin gaat echter uit van de 
sterkee internalistische these dat het standpunt van de rechtstheoreticus identiek 
moett zijn met het perspectief van de deelnemers van de rechtspraktijk. Dworkin 
beperktt zich daarbij tot het perspectief van rechters en juristen. 

88 Dworkin 1990a, p. 88. 
99 Dworkin 1986, p. 119. 
00 Dworkin 1986, p. 146. 
11 Dworkin 1986, p. 71. 
22 Dworkin 1990a, p. 12 e.v. 
33 Zie over deze twee perspectieven Habermas 1988. 
44 Dworkin 1990a, p. 12. 
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Zoalss Alan Hunt heeft aangegeven, is het probleem van een dergelijke bena-
deringg dat de rechtstheoreticus hierdoor weinig kritische distantie bewaart ten 
opzichtee van vooronderstellingen en vooroordelen van juridische deskundigen. 
Hierdoorr bestaat het gevaar dat de zelfbeschrijving van de rechters kritiekloos voor 
waarr wordt gehouden. De heersende rechtsideologie wordt eenvoudigweg als 
rechtswerkelijkheidd geaccepteerd. Wanneer een rechtstheorie geen legitimatie wil 
gevenn van het bestaande rechtssysteem dan moet minder bij het perspectief van de 
rechterr worden aangesloten, en moet een meer overkoepelend perspectief op het 
rechtt worden gegeven. 

Eenn tweede probleem dat met het eerste probleem samenhangt, zijn de rechts-
paternalistischee elementen van Dworkins rechtstheorie. Ondanks het feit dat 
rechtspraakk volgens Dworkin noodzakelijkerwijs politiek van aard is, is hij van 
meningg dat het juridische discours rationeler is dan het politieke discours. Door 
constitutionelee rechtspraak zouden bepaalde kwesties van the battleground of 
powerpower politics naar the forum of principle worden verplaatst. Constitutionele recht-
spraakk leidt daarom niet tot een ondermijning, maar tot een versterking van de 
democratie.. Het zijn volgens Dworkin dus niet de staatsburgers, maar de rechters 
diee de normatieve integratie van de maatschappij tot stand brengen. Het gevolg 
vann dit standpunt is, zoals Habermas terecht aangeeft, dat aan de publieke auto-
nomiee van staatsburgers te weinig waarde wordt gehecht. 

Eenn derde punt van kritiek is ten slotte dat het onbepaaldheidsprobleem door 
Dworkinn wordt miskend. Weliswaar erkent Dworkin dat de rechter over een rede-
lij kk grote interpretatievrijheid beschikt. Dit leidt volgens Dworkin echter nog niet 
tott een ondermijning van de one right answer these. De dimensies van fit en recht-
vaardigingg zouden er voor zorgen dat er altijd één juist antwoord mogelijk is. 
Zoalss het normatief pluralisme aangeeft, is het echter niet zeer overtuigend dat de 
onbepaaldheidd van het recht door middel van rechtsbeginselen kan worden 
opgelost.. Niet alleen rechtsregels, maar ook rechtsbeginselen kunnen met elkaar 
inn strijd zijn. De gedachte dat rechtsbeginselen een coherent geheel vormen, is 
daaromm niet overtuigend. De ethisch constructivistische interpretatie van recht-
spraakk waar Dworkin voor pleit, leidt slechts tot een verhulling van de rechterlijke 
discretie.. Bovendien doet de one right answer these geen recht aan de meningsver-
schillenn die in hard cases tussen rechters kunnen bestaan. 

Dezee drie bezwaren leiden ertoe dat er een aantal vraagtekens kunnen worden ge-
plaatstt bij het kritisch karakter van Dworkins rechtstheorie. Het grote vertrouwen 
datdat Dworkin in de rechter stelt, blijkt in verschillende opzichten ongegrond te zijn. 

Huntt 1992, p. 25 e.v. 
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Constitutionel ee rechtspraa k en institutionel e 

verbeelding ::  de theori e van Unger 

11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk wordt ten slotte het standpunt van Unger ten aanzien van consti-
tutionelee rechtspraak uiteengezet. Unger is een uit Brazilië afkomstige jurist en 
maatschappijtheoreticuss die als hoogleraar verbonden is aan de Harvard Uni-
versity.versity. Daarnaast is hij één van de voormannen binnen de Critical Legal Studies 
Movement.Movement. Net als andere CLS-auteurs verdedigt Unger een consequent anti-
naturalistischee rechtsvisie. De bestaande rechtsorde wordt door hen niet als na-
tuurlijkk of noodzakelijk, maar als contingent en onbepaald opgevat. De nihilisti-
schee consequenties die vele andere CLS-ers met deze positie verbinden, wijst hij 
echterr af. Zijn project voor een empowered democracy is niet kritisch-deconstruc-
tief,, maar emancipatorisch-constructief van aard. Dit project bestaat zowel uit een 
verklarendee maatschappijtheorie alsook uit een programma voor sociale hervor-
mingen.. Unger presenteert zijn maatschappijvisie als een voortzetting van 'the 
greatt secular doctrine of emancipation: liberalism, socialism and communism.' 
OpOp andere plekken noemt Unger zijn theorie 'superliberaal'. Het is een theorie die 
dee liberale uitgangspunten over staat en maatschappij en over vrijheid radicaal 
doorvoertt en die gericht is op 'the building of a social world less alien to a self that 
cann always violate the generative rules of its own mental or social constructs and 
putt other rules and other constructs in their place.' 

Ungerr 1987 I, p. 1. 
Ungerr 1986, p. 41. 
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Dee Critical Legal Studies Movement is een rechtstheoretische beweging bestaande 
uitt juristen, rechtstheoretici en sociale wetenschappers die in 1977 aan de Univer-
siteitt van Wisconsin is ontstaan. Sindsdien zijn er door de CLS-beweging regel-
matigg bijeenkomsten georganiseerd. Het probleem waarop de theorieën van de 
criticalcritical  legal scholars zich richten, is 'hoe de rechtsdoctrine, de rechtsopleiding en 
bestaandee rechtsinstituties een alles doordringend systeem van onderdrukkende, 
ongelijkee relaties in stand houden en bevorderen.' 4 De critical legal scholars 
gevenn een ideologiekritische analyse van het recht. Zij maken daarbij gebruik van 
dee methode van de immanente kritiek. De critical legal scholars willen met 
behulpp van deze methode een meer humane, egalitaire en democratische samenle-
vingg bevorderen. 

Hoewell  er binnen de CLS een grote diversiteit aan standpunten wordt ingeno-
men,, delen de critical legal scholars genoeg uitgangspunten, doelstellingen en 
thema'ss om van een 'beweging' te kunnen spreken. Een uitgangspunt dat de ver-
schillendee CLS-auteurs met elkaar delen, is dat zij van een pluraliteit van normen, 
waardenn en beginselen uitgaan. Deze verschillende typen normen vormen geen 
coherentt geheel, maar daartussen treden voortdurend interne en externe conflicten 
op.. Ook het recht vormt geen coherent geheel. Voor het rechtsvindingsproces bete-
kentt dit dat er door de rechter steeds afwegingen tussen beginselen en tegen-
beginselenn en de daaraan ten grondslag liggende sociale visies moeten worden 
gemaakt.. Deze visie leidt tot de bekende 'recht is politiek' these. Het recht wordt 
doorr de CLS-ers als een vorm van politiek met andere middelen opgevat. 4 Op 
dezee rechtsvisie zijn felle reacties gekomen. Volgens bepaalde conservatieve tegen-
standerss zou deze rechtsvisie niet met de eisen van het rule of law principe te vere-
nigenn zijn. 

Inn de volgende paragraaf zal worden nagegaan of deze kritiek terecht is. In para-
graaff  drie wordt vervolgens besproken welke functie het recht in Ungers radicale 
projectt vervult. Een belangrijke veronderstelling die aan Ungers project ten grond-
slagg ligt, is dat de maatschappij een artefact is. Deze maatschappijvisie vormt bij 
Ungerr de aanzet tot een radicaal democratisch project. Ook de rechter moet 
volgenss Unger aan de realisering van dit project bijdragen. Op welke manier de 
rechterr een bijdrage aan de democratisering kan leveren, zet Unger in zijn expan-
sievee of deviante doctrine uiteen. Deze doctrine wordt in de vierde paragraaf 
besproken.. In recenter werk ontwikkelt Unger nieuwe visies op het rechtsvindings-
proces.. Dit zet ik in paragraaf vijf uiteen. In paragraaf zes bespreek ik Ungers visie 
opp rechten. In paragraaf zeven wordt Ungers visie op het vraagstuk van de con-

88 Kennedy & Klare 1984, Bauman 1996. 
99 Kei man 1987, p.2. 
00 Fitzpatrick & Hunt 1987, p. 1-2. 
11 Boyle 1994, p.557. 
22 Kennedy & Klare 1984, p. 461. Rechtskritiek betekent bij de CLS steeds 

maatschappijkritiek. . 
33 Deze kritiek zal uitvoeriger in paragraaf 5.2. worden besproken. 
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stitutionelee rechtspraak uiteengezet. In de laatste paragraaf weeg ik ten slotte de 
voor-- en nadelen van Ungers theorie tegen elkaar af. 

22 Het rech t als lappendeke n en de rule of law 

Zoalss aangegeven, verdedigen de critical legal scholars een normatief pluralistische 
rechtsvisie.. Het recht wordt door hen opgevat als een lappendeken van onverzoen-
baree normen, waarden en beginselen. Het uitgangspunt van de critical legal 
scholarsscholars is dat er niet alleen tussen rechtsregels, maar ook tussen rechtsbeginselen 
onoplosbaree conflicten bestaan. De gedachte dat er met behulp van rechtsbeginse-
lenn een morele eenheid in het recht tot stand kan worden gebracht, wordt door de 
CLS-erss daarom verworpen. De verzameling aan beginselen en tegenbeginselen 
diee in het recht te ontdekken zijn, vormen volgens hen de expressie van contradic-
torischee sociale visies. Rechtsbeginselen kunnen de rechter niet helpen om conflic-
terendee rechtsregels tegen elkaar af te wegen, want ze zijn zelf tegenstrijdig van 
aard.. Het gevolg is dat de rechter in het rechtsvindingsproces steeds politieke 
keuzess maakt. Rechtspraak is volgens de critical legal scholars daarom een vorm 
vann politiek met andere middelen. 

Volgenss tegenstanders van de CLS zou deze visie op het recht tot nihilistische 
consequentiess leiden. Carrington, decaan van de School of Law van de Duke Uni-
versity,versity, raadde de critical legal scholars om deze reden zelfs aan om de rechtenfacul-
teitt te verlaten.345 '... the nihilist who must profess that legal principle does not 
matterr has an ethical duty to depart the law school, perhaps to seek a place else-
wheree in the academy.' Juristen moeten om hun beroep uit te kunnen oefenen 
volgenss Carrington een minimaal geloof hebben in het recht en in de instituties 
diee het recht afdwingen. 4 Zoals is aangegeven, kiezen de critical legal scholars 
juistt voor een ideologiekritische benadering van het recht. Omdat het recht en de 
rechtsinstitutiess naar hun mening nauw met de onrechtvaardige structuren van 
dee huidige maatschappij verbonden zijn, kunnen deze volgens de critical legal 
scholarsscholars niet kritiekloos als uitgangspunt worden genomen. Dit geldt ook voor de 
liberalee ideologie van de rule of law. 

Dee normatieve betekenis van het rule of law principe is dat de wil en de hande-
lingenn van soevereine gezagsdragers door middel van rechtsregels aan banden 
wordenn gelegd. De normatieve claims die met het rule of law principe zijn ver-
bonden,, is dat door de binding van het handelen van de wetgever, overheid en 
rechterss aan rechtsregels gebonden zijn en dat de uitoefening van willekeurige, 

Kairyss 1982, Unger 1986. 
Carringtonn 1984, p.227. 
Carringtonn 1984, p.227. 
Carringtonn 1984, p.226. 
Horwitzz 1977, p. 566, Kairys 1982, p. 5-6. 
Baderr 1989, p.28. 
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niett democratisch gelegitimeerde macht kan worden tegengegaan. De juridische 
gevolgenn van handelingen zouden hierdoor voorspelbaar en berekenbaar worden, 
bovendienn zou door het rule of law principe een economische en politieke 
vrijheidssfeerr voor burgers tot stand worden gebracht. Ten slotte zou de staatsin-
richtingg door het rule of law principe een rationeel en doorzichtig karakter krijgen 
enn zou het staatshandelen controleerbaar en effectief worden gemaakt. 

Omm de vrijheid van burgers te kunnen garanderen moeten de regels in een 
rechtssysteemm echter aan verschillende normatieve eisen voldoen. De rechtsregels 
moetenn abstract en algemeen geformuleerd zijn, ze moeten zonder aanziens des 
persoonss zijn, ze mogen geen terugwerkende kracht hebben, de regels moeten 
bekend,, duidelijk, intern consistent en duurzaam zijn, en ze mogen niet het onmo-
gelijkee van burgers vragen. Daarnaast is de traditionele liberale rule of law visie 
gebaseerdd op een strikte scheiding tussen maatschappij en staat en recht en poli-
tiek.. De staat moet zich boven de verschillende opvattingen van het goede leven 
stellenn die in de maatschappij bestaan. Ook van de rechter wordt verlangd dat deze 
zichh onpartijdig opstelt. Hij mag daarom geen nieuwe normatieve gezichtspunten 
toevoegenn aan de standpunten die al in het politieke proces zijn geformuleerd. ' 

Hett is echter duidelijk dat tussen het liberale rule of law ideaal en de werkelijk-
heidd een grote discrepantie bestaat. De kloof tussen ideaal en werkelijkheid wordt 
zowell  veroorzaakt door problemen die met de interpretatie van rechtsregels 
samenhangen,, alsook door problemen die door de ontwikkeling van de liberale 
naarr de sociale rechtsstaat zijn ontstaan. Wat de interpretatie van rechtsregels 
betreftt wijzen de critical legal scholars erop dat het recht door de rechter niet slechts 
wordtt gevonden, maar voor een deel ook wordt gevormd. Een strikte scheiding tus-
senn rechtsvinding en rechtsvorming kan daarom niet worden aangebracht. Hier 
kunnenn verschillende redenen voor gegeven worden. Rechtsvinding is een inter-
pretatieff  proces. Het is aan een ken nisver wervend subject gebonden, en daardoor 
noodzakelijkerwijss perspectivistisch van aard. Daarnaast kunnen rechtsregels 
omm allerlei redenen tekortschieten. Ze kunnen te abstract, te vaag, te rigide, te krap 
oftee ruim zijn. In al deze gevallen wordt een activistische opstelling van de rech-
terr verlangd. 

Dee kloof tussen rule of law ideaal en werkelijkheid heeft zich daarnaast ook door 
dee ontwikkeling van de klassiek-liberale rechtsstaat naar de sociale rechtsstaat 

00 Bader 1989, p.28. 
11 Fuller 1964, p. 33-94, Hayek I960, p.208-210, Neumann 1980, p.245-246. 
22 Fuller 1964; Hayek 1960; Neumann 1980. 
33 Fuller 1964, Neumann 1980. 
44 Fuller 1964. 
55 Deze visie wordt door Dworkin de 'rule-book' conceptie van de rule of law genoemd. Zie 

hett vorige hoofdstuk. 
66 Altman 1990, p.9 e.v. 
77 Pontier 1991, p. 51 e.v. 
88 Sunstein 1995. 

98 8 



CONSTITUTIONEL EE RECHTSPRAAK EN INSTITUTIONEL E VERBEELDIN G 

verbreed.. Door deze ontwikkeling zijn algemeen klassiek-liberale wetten steeds 
meerr door sturende, particularistische wetten vervangen. Het recht wordt vaak als 
beleidsmiddell  voor de realisering van bepaalde sociale doelen ingezet. Formele 
wettenn zijn daardoor in toenemende mate op bestuursbesluiten gaan lijken. Er 
heeftt daardoor een ontwikkeling plaatsgevonden van formalistische naar doel-
gerichte,, beleidsgeoriénteerde vormen van juridisch redeneren. Deze ontwikke-
lingg is wel beschreven als een ontwikkeling van conditionele rechtsprogramma's, 
naarr doelprogramma's en relationele programma's.360 Dit heeft er toe geleid dat 
inhoudelijkee normen steeds vaker door het bestuur in plaats van door de wetgever 
wordenn vastgesteld. Het bestuur heeft daardoor een grotere discretionaire beslis-
singsvrijheidd gekregen. 

Dee ontwikkeling van liberale naar sociale rechtsstaat heeft bovendien tot een 
toenamee van vage normomschrijvingen in wetgeving geleid. Het gaat daarbij om 
omschrijvingenn als 'goede trouw', 'redelijkheid en billijkheid'. De rechtstoepas-
serr heeft door deze vage normomschrijvingen een grotere zelfstandigheid ten 
opzichtee van de wet gekregen. Het bestuur en de rechter beschikken door de 
toenamee van vage normen over steeds meer mogelijkheden om tot zelfstandige 
normscheppingg over te gaan. De rechtstoepasser wordt steeds vaker gedwongen 
omm verschillende belangen tegen elkaar af te wegen. 

Wanneerr het rule of law principe zo weinig met de werkelijkheid overeenkomt, 
heeftt dit principe dan nog wel enige betekenis? Door sommige critical legal scholars 
wordtt de betekenis van het rule of law principe inderdaad ontkend. Door de 
discrepantiee tussen ideaal en werkelijkheid zou enkel de ideologische functie van 
hett rule of law principe aan het licht worden gebracht. Binnen de CLS wordt echter 
ookk een andere visie op het rule of law principe verdedigd. Dit is de positie die door 
Ungerr ingenomen wordt. Unger ontkent niet het belang van ex ante normering, 
datdat wil zeggen van vooraf opgestelde regels en beginselen. Het verwerpt echter wel 
dee gedachte dat aan deze regels en beginselen een immanente morele rationaliteit 
tenn grondslag ligt. Om een oplossing te kunnen bieden voor de problemen van 
overheersingg en illegitieme afhankelijkheidsrelaties die in het sociale leven 
bestaan,, moet het formele rule of law principe volgens Unger bovendien met de 
idealenn van billijkheid en solidariteit worden aangevuld. Het rule of law principe 
opp zichzelf zou geen oplossing voor deze problemen bieden. Het rule of law principe 
moett volgens Unger daarom met een programma voor substantiële rechtvaardig-
heidd worden verbonden dat op de bestrijding van ongelijkheid is gericht.363 

99 Unger 1976, p. 194. 
00 Teubner1982. 
11 De Lange 1991, p. 49e.v., Wiarda 1988, p. 50 e.v. 
22 De Lange 1991, p. 51. 
33 Unger 1976, p. 241 
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33 De rechte r als deelneme r aan het democratisc h projec t 

Zoalss is aangegeven, vormt lingers rechtstheorie een onderdeel van een omvat-
tendd constructief project. Dit project wordt door Unger het project van em-
poweredpowered democracy genoemd. Het normatieve doel van dit project is individuele en 
collectievee empowerment oftewel bevrijding. Deze empowerment kan volgens 
Ungerr op verschillende niveaus tot stand worden gebracht, namelijk op institutio-
neel,, emotioneel en conceptueel niveau. Op institutioneel niveau pleit Unger 
voorr het tot stand brengen van flexibele, plastische en open instituties en de desta-
bilisatiee van machtsconcentraties, op emotioneel niveau staat empowerment voor 
zelfverwerkelijkingg en de vorming van ongeschonden, niet-gefragmenteerde iden-
titeiten,, en op conceptueel niveau betekent empowerment de ondermijning en over-
winningg van valse noodzakelijkheden. Het recht speelt een belangrijke rol in het 
projectt van empowered democracy. Rechtsanalyse en politieke economie zijn vol-
genss hem de disciplines waar institutionele alternatieven kunnen worden uitge-
dacht.. De rechtsanalyse wordt opgevat als een instrument voor institutionele 
verbeelding. . 

Volgenss Unger onderschatten de meeste rechts- en maatschappijtheorieën de 
mogelijkheidd om institutionele alternatieven te ontwikkelen. Zij houden vast aan 
eenn naturalistische of neo-naturalistische visie op maatschappij en recht. Bepaal-
dee onderdelen van maatschappij en recht worden door deze theorieën als onbe-
twistbaarr en noodzakelijk opgevat. De gedachte dat maatschappij en geschiedenis 
contingentt zijn, wordt door deze theorieën niet consequent genoeg uitgewerkt. 
Hierdoorr wordt de heersende maatschappelijke en politieke orde door deze theo-
rieënn niet radicaal genoeg ter discussie gesteld. 

Voorbeeldenn van neo-naturalistische theorieën zijn de conventionele positivisti-
schee theorieën en diepe structuurtheorieën, zoals het marxisme. Deze theorieën 
nemenn verschillende standpunten in ten aanzien van formatieve contexten. Met 
eenn formatieve context bedoelt Unger 'the basic institutional arrangements and 
imaginativee preconceptions that circumscribe our routine practical or imagina-
tivee activities and conflicts and that resist their destabilizing effects.' De invloed 
diee contexten op het handelen en denken van mensen uitoefenen wordt door de 
positivistischee theorieën niet waargenomen. Formatieve contexten worden door 

Ungerr 1987 
Hett project van empowered democracy is volgens Unger gericht op 'the further emancipa-
tionn of our practical and passionate attachments from a predetermined script, the further 
subversionn of a fixed plan of social division and hierarchy, and the further reach toward 
thee forms of individual and collective empowerment.' Unger 1987 II, p. 361. 
Ungerr 1987 II, p. 9, 10, 13, 25, Bader 1990a, p.43, Bader 1990 b, p57. 
Ungerr 1996, p. 22. 
Ungerr 1996, p.26 
Ungerr 1987 II, p. 14-16 
Ungerr 1987 II, p. 6-7. 

100 0 



CONSTITUTIONELEE RECHTSPRAAK EN INSTITUTIONELE VERBEELDING 

dezee theorieën niet kritisch onderzocht, maar zij worden impliciet als natuurlijk 
enn vanzelfsprekend verondersteld. 71 Voorstellen voor het hervormen van be-
staandee contexten of het uitdenken van nieuwe contexten worden door het positi-
vismee dan ook niet gedaan. 

Dee diepe structuurtheorieën maken wel een onderscheid tussen formatieve con-
textenn en de routines die door deze formatieve contexten worden gevormd. Daar-
naastt gaan deze theorieën ervan uit dat formatieve contexten ondeelbaar en her-
haalbaree gehelen vormen. Met de ondeelbaarheid van formatieve contexten wordt 
bedoeldd dat iedere sociale context intern coherent is, het ene element binnen de for-
matievee context kan niet van andere elementen worden gescheiden. Met herhaal-
baarheidd wordt bedoeld dat een formatieve context in verschillende perioden en in 
verschillendee maatschappijen kan ontstaan. Een derde veronderstelling van de 
diepee structuurtheorieën is dat de formatieve contexten elkaar in een bepaalde 
reekss opvolgen. 

Nett als de diepe structuurtheorieën maakt Unger een onderscheid tussen forma-
tievee contexten en de praktijken die door deze contexten gevormd worden. Binnen 
formatievee contexten vinden er allerlei routineconflicten plaats over het beheer en 
gebruikk van materiële en immateriële bronnen. Om een verstarring van sociale 
rollenn en hiërarchieën te vermijden, moet de tegenstelling tussen routineconflicten 
diee binnen contexten plaatsvinden en revolutionaire conflicten over deze contexten 
zoo veel mogelijk worden verkleind. De scheiding tussen contexten en routines is 
volgenss Unger relatief en niet absoluut. Alleen wanneer contexten open staan voor 
veranderingg kan individuele en collectieve empowerment worden gerealiseerd. 
Anderss dan de diepe structuurtheorieën interpreteert Unger formatieve contexten 
niett als manifestaties van universele maatschappij typen, ook kunnen zij volgens 
hemm niet met een vaststaande reeks van ontwikkelingsstadia worden verbonden. 
Mett deze twee veronderstellingen houden de diepe structuurtheorieën nog aan 
naturalistischee premissen vast. 

Anderss dan het positivisme en de diepe structuurtheorieën ontwikkelt Unger een 
consequentt antinaturalistische of 'anti-necessitaire' maatschappijvisie. Het 
kenmerkendee van deze maatschappijvisie is dat de modernistische gedachte dat de 
maatschappijj  een artefact is consequent wordt uitgewerkt. Sociale belemmeringen 
zijnn contingent en veranderbaar. Hoe de samenleving is ingericht, hangt af van de 
politiekee keuzes die worden gemaakt. Over de inrichting van de samenleving kan 
enn moet voortdurend politieke strijd worden gevoerd. Hoewel het handelen van 
mensenn steeds door sociale contexten gestuurd wordt, wordt hun handelen hier 
volgenss Unger niet geheel door bepaald. Natuurlijke of noodzakelijke contexten 
bestaann niet. Contexten kunnen voortdurend getranscendeerd en vervangen wor-
den.. Mensen zijn 'context-smashing animals.' 

11 Unger 1987 I, p. 130 e.v. 
22 Unger 19871, p.3 
33 Unger 1987 I, p. 151 e.v. 
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Contextenn hebben volgens Unger echter de neiging om te verstarren. Ze ontwik-
kelenn een eigen logica en dynamiek en worden immuun voor veranderingen. 
Hierdoorr worden bestaande ongelijkheden, hiërarchieën en machtsrelaties in 
standd gehouden. Unger pleit daarom voor contexten die zelfcorrectie en verande-
ringenn van binnenuit mogelijk maken. Dit zijn formatieve contexten waarin sta-
bielee rollen en hiërarchieën ter discussie kunnen worden gesteld en waarin het 
contrastt tussen context-behoudende routine en context-veranderend conflict is 
verkleind. . 

Dezee antinaturalistische maatschappijvisie vormt bij Unger de aanzet tot een 
radicaliseringg van het democratisch project. Democratie kan volgens hem niet 
mett de bestaande politieke instituties en praktijken gelijkgesteld worden: demo-
cratiee is niet hetzelfde als representatieve partijendemocratie. Een dergelijk smal 
begripp van democratie moet volgens hem door een breed of sterk begrip van demo-
cratiee worden vervangen. Volgens het sterke begrip van democratie moeten alle 
domeinenn in de samenleving voor de democratische politiek worden open-
gesteld.. 4 Fundamentele vraagstukken moeten steeds ter discussie kunnen worden 
gesteld.. Zij mogen niet uit de politiek worden verbannen, maar hierover moet 
collectievee deliberatie en strijd mogelijk zijn. 

Ungerr pleit voor democratisch experimentalisme. Daarmee wordt het uitdenken 
enn uitproberen van alternatieven voor bestaande instituties en praktijken bedoeld. 
Dee belangrijkste vijand van het democratisch experimentalisme is het institutio-
neell  fetischisme. Dit is de gedachte dat abstracte institutionele begrippen zoals de 
democratie,, of de markt met de bestaande politieke en economische instituties 
kunnenn worden gelijkgesteld. Unger wijst op de institutionele onbepaaldheid van 
dergelijkee begrippen. Geen enkele institutie is noodzakelijk of natuurlijk. Daar-
doorr kunnen er steeds instituties ontwikkeld worden die geheel van de bestaande 
institutiess verschillen. 

Ookk de rechtspraak moet in dienst staan van dit democratisch experimentalis-
me.. Het recht neemt volgens Unger een plaats in tussen verbeelding en macht. 
Hett is een plaats waar institutionele alternatieven kunnen worden uitgedacht. Op 
dezee manier kan de rechter volgens Unger een deelnemer aan het democratisch 
process worden. 

44 Unqer s pleidoo i voo r institutionel e verbeeldin g in de 
rechtspraa k k 

Datt de huidige rechtstheorie geen ruimte voor democratisch experimentalisme 
biedt,, hangt volgens Unger met de formalistische en objectivistische veronderstel-

Ungerr 19871, p.48. 
Ungerr 1996, p. 6 e.v. 
Ungerr 1996, p.1 
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lingenn van deze rechtstheorie samen. Formalisme is zijns inziens 'a commit-
mentt to, and therefore also a belief in the possibility of, a method of legal justifica-
tionn that contrasts with open-ended disputes about the basic terms of social life, 
disputess that people call ideological, philosophical, or visionary.' De negentien-
dee eeuwse opvatting dat rechtstoepassing een vorm van deductief redeneren is, is 
volgenss Unger slechts een specifieke vorm van het formalisme. Formalistisch zijn 
volgenss hem al die rechtstheorieën die van een scheiding tussen rechtspraak en 
politiekk en tussen rechtsvinding en rechtsvorming uitgaan. Deze scheiding kan 
volgenss de heersende rechtstheorie worden aangebracht omdat de rechter zich bij 
hett rechtspreken door een geheel van onpersoonlijke doelstellingen en principes 
laatt leiden. Hierdoor zou er in ieder rechtsgeval steeds één juiste rechtsbeslissing 
kunnenn worden genomen. Unger ontkent dat er een onderscheid tussen recht-
spraakk en politiek en tussen rechtsvinding en rechtsvorming kan worden ge-
maakt.. De gangbare gedachte dat het rechtsvindingsproces rationeler van aard is 
dann het rechtsscheppingsproces wordt door hem verworpen. De beslissingen die in 
hethet rechtsvindingsproces genomen worden, zijn niet minder ideologisch van aard 
dann de uitkomsten van het rechtsscheppingsproces. De consequentie van de for-
malistischee rechtsvisie is volgens hem dat het politieke aspect van rechtstoepas-
singg wordt genegeerd. Afwijkingen en contradicties worden door het formalisme 
niett als uitdagingen, maar als intellectuele en politieke bedreigingen opgevat. 
Hett negeren van afwijkingen en contradicties vormt echter een belemmering voor 
hett uitdenken van institutionele alternatieven. In plaats van rechtsvinding als een 
a-politiekk proces te interpreteren, wordt rechtsvinding door Unger als een vorm 
vann politiek met andere middelen opgevat. 

Eenn andere visie waar Unger zich tegen afzet, is het objectivisme. Met objectivis-
mee bedoelt hij de opvatting dat aan het incoherente gezaghebbende juridische 
materiaall  een begrijpelijke en verdedigbare morele orde ten grondslag ligt. 'Objec-
tivismm is the belief that the authoritative legal materials—the system of statutes, 
cases,, and accepted legal ideas—embody and sustain a defensible scheme of hu-
mann association. They display, though always imperfectly, an intelligible moral 
order.'3822 Het is de opvatting dat voor abstracte institutionele begrippen zoals de 
marktt en de economie maar één juridische structuur mogelijk is. Deze visie 
wordtt door Unger daarom ook wel aangeduid als 'institutioneel fetischisme'. 

Nett als het formalisme kan ook het objectivisme als een belangrijk grond-
beginsell  in het hedendaagse rechtsdenken worden beschouwd. De formalistische 

77 Unger 1986, p. 13 
88 Unger 1986, p. 1. 
99 Unger 1986, p. 1 e.v. 
00 Unger 1996, p. 40. 
11 Unger 1996, p. 64. 
22 Unger 1986, p. 2. 
33 Unger 1986, p. 5e.v. 
44 Unger 1996, p. 7e.v. 
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enn objectivistische visie hangen volgens Unger nauw met elkaar samen. Het for-
malismee veronderstelt een vorm van objectivisme. Het is namelijk alleen mogelijk 
omm een scheiding tussen recht en politiek aan te brengen, wanneer er van wordt 
uitgegaann dat de onpersoonlijke doelstellingen en principes waar de rechter zich 
doorr laat leiden een coherent geheel vormen. Dit geheel van doelstellingen en 
principess zou door de rechter gereconstrueerd moeten worden. Op deze manier zou 
err steeds één juiste rechtsbeslissing tot stand kunnen worden gebracht. Ungers 
bezwaarr tegen deze visie is dat het recht een patchwork quilt, een lappendeken van 
conflicterendee regels en principes is. Rechtsschepping is het resultaat van sociale 
enn morele conflicten. Het kan niet achteraf tot een coherent geheel van regels en 
principess worden teruggebracht. Dat het recht een consistent systeem is, wordt 
doorr Unger dus ontkend. 

Hett gevolg van het formalisme en objectivisme van de heersende rechtstheorie is 
datdat het een vorm van rechtspraak verdedigt waarbij de bestaande instituties en 
praktijkenn als noodzakelijk en onbetwistbaar worden opgevat. Terwijl het forma-
lismee het politieke aspect van het recht ontkent, ontkent het objectivisme de insti-
tutionelee onbepaaldheid van abstracte begrippen als markt en democratie. Dat 
betekentt dat de heersende rechtstheorie een vorm van rechtspraak verdedigt die 
vijandigg staat tegenover democratisch experimentalisme, en die de bestaande 
institutiess en praktijken legitimeert. Deze visie moet volgens Unger daarom wor-
denn verworpen. Pas wanneer het formalisme en objectivisme opgegeven worden, 
kann de rechter een deelnemer worden aan het democratisch proces. 

Omm de rechtspraak in dienst te kunnen stellen van het democratisch experimen-
talismee geeft Unger een aanzienlijk ruimere interpretatie van de rechtsdoctrine 
dann gebruikelijk is. De scheiding tussen doctrine en empirische sociale theorie, en 
diee tussen doctrine en ideologisch conflict wordt door hem opgegeven. Deze doctri-
nee wordt door hem de expansieve of deviante rechtsdoctrine genoemd. 6 Het ken-
merkendee van deze methode is dat het de bestaande rechtsbronnen en rechtsprak-
tijkenn en de daarmee verbonden claims van normatieve autoriteit als uitgangs-
puntt neemt, om vervolgens de inconsistenties binnen deze rechtsbronnen en 
rechtspraktijkenn aan het licht te brengen. 

Volgenss Unger bestaat het recht steeds uit drie niveaus, namelijk het niveau van 
dee gezaghebbende rechtsregels en precedenten, het niveau van de beginselen en 
tegenbeginselen,, en deze beginselen en tegenbeginselen brengen weer verschillende 
opvattingenn over het sociale leven tot uitdrukking.388 Het kenmerkende van de 
heersendee rechtstheorie is dat het de bestaande opvattingen over het sociale leven 
alss vanzelfsprekend verondersteld. Hierdoor verschijnen de tegenbeginselen die in 
iederr rechtsgebied kunnen worden ontdekt als afwijkingen of anomalieën. De 

Ungerr 1996, p. 65-67. 
Ungerr 1986, p. 16 
Ungerr 1986, p. 15. 
Ungerr 1986, p. 17,89. 
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bestaandee opvattingen over het sociale leven hebben volgens Unger echter niet 
meerr gezag dan alternatieve opvattingen. De deviante doctrine kan volgens Unger 
zowell  ingezet worden om de verticale conflicten tussen deze verschillende niveaus 
aann de orde te stellen, als om de horizontale conflicten op één bepaald niveau te 
analyseren.. In het ene geval wordt de scheiding tussen doctrine en empirische 
socialee theorie opgeheven. De conflicten die tussen de abstracte rechtsidealen en de 
bestaandee rechtspraktijk bestaan, worden in dat geval aan de orde gesteld. In het 
anderee geval worden de conflicten tussen verschillende idealen, oftewel de conflic-
tenn tussen beginselen en tegenbeginselen aan de orde gesteld. In dat geval wordt de 
scheidingg tussen doctrine en ideologisch conflict opgeheven. Verschillende onver-
enigbaree opvattingen over de inrichting van de samenleving worden in dat geval 
tegenn elkaar afgewogen. 

Dee deviante methode wordt door Unger op het gelijkheidsbeginsel en op het con-
tractenrechtt toegepast. In zijn analyse van het gelijkheidsbeginsel brengt Unger de 
'verticale'' conflicten aan het licht tussen het ideaal van een open samenleving dat 
aann het traditionele, restrictieve gelijkheidsbeginsel ten grondslag ligt, en de hiër-
archischee verhoudingen zoals die feitelijk in de samenleving bestaan. Om deze 
discrepantiee te verkleinen moet het gelijkheidsbeginsel volgens Unger door desta-
bilisatierechtenn worden vervangen. Deze rechten bieden naar zijn mening meer 
beschermingg dan het bestaande gelijkheidsbeginsel. Zij beschermen het individu 
tegenn institutionele vormen van macht die hem belemmeren om de plannen die 
hijj  met betrekking tot de inrichting van zijn leven maakt, uit te voeren. 

Inn zijn analyse van het contractenrecht stelt Unger de 'horizontale' conflicten 
tussenn beginselen en tegenbeginselen aan de orde. Unger onderscheidt een tweetal 
beginselenn en tegenbeginselen in het contractenrecht. Tegenover het beginsel dat 
burgerss vrij zijn om zelf hun contractpartners te kiezen staat het tegenbeginsel dat 
dezee vrijheid niet het gemeenschapsaspect van het sociale leven mag ondermijnen. 
Di tt tegenbeginsel legt beperkingen op aan de vrijheid die door het eerste beginsel 

'yy Unger 1986, p.88-89. 
Zowell  in de analyse van verticale conflicten, als in de analyse van horizontale conflicten 
onderscheidtt Unger vijf fasen. Bij het analyseren van verticale conflicten worden eerst de 
belangrijkstee thema's in een bepaald rechtsgebied duidelijk gemaakt, daarna worden de 
onderliggendee gezichtspunten in dit rechtsgebied geïdentificeerd, ten derde worden deze 
gezichtspuntenn met behulp van progressieve idealen die in de cultuur kunnen worden 
aangetroffenn maar die niet in het recht zijn opgenomen, bekritiseerd, vervolgens wordt 
hett rechtsgebied op basis van dit niet juridische ideaal gereconstrueerd en tenslotte wordt 
dezee gereconstrueerde rechtsdoctrine op praktische problemen toegepast. Bij het analyse-
renn van horizontale conflicten worden eerst de beginselen en tegenbeginselen in een be-
paaldd rechtsgebied van elkaar onderscheiden, daarna wordt aangegeven wat de invloed 
vann deze beginselen en tegenbeginselen in moeilijke gevallen is, vervolgens vindt een her-
definitiee van de relatie tussen beginselen en tegenbeginselen plaats, ten vierde wordt een 
algemenee rechtstheorie geformuleerd waarin deze relatie aan de orde wordt gesteld, ten 
slottee wordt deze algemene theorie op andere rechtsgebieden toegepast. 

11 Unger 1986, p. 52 e.v. 
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tott uitdrukking wordt gebracht. Het ontmoedigt onder andere dat contracten in 
niet-commercièlee domeinen worden afgesloten. Daarnaast brengt Unger nog een 
anderee tegenstelling in het contractenrecht aan het licht. Tegenover het beginsel 
omm vrij van overheidsbemoeienis de voorwaarden van een contract te bepalen, 
staatt het tegenbeginsel dat oneerlijke of onrechtvaardige contracten niet geldig 
zijn.. Dit tegenbeginsel maakt bemoeienis van de overheid met contractsvoorwaar-
denn juist nodig. Deze twee paren van beginselen en tegenbeginselen maken duide-
lij kk dat het contractenrecht vol contradicties en tegenstellingen is. Terwijl de heer-
sendee visie op het contractenrechten de tegenbeginselen als anomalieën beschouwt 
diee enkel van belang zijn in gevallen waarin de toepassing van de beginselen tot 
onrechtvaardigee resultaten leidt, is Unger van mening dat de tegenbeginselen in 
hett contractenrecht als uitgangspunt moeten worden genomen. De tegenbeginse-
lenn zouden een nieuwe bron van contractuele verplichting vormen. Dat betekent 
datt verplichtingen die op relaties van wederzijdse afhankelijkheid zijn gebaseerd in 
hett contractenrecht niet slechts een marginale rol, maar een centrale rol moeten 
spelen. . 

Zoalss Unger zelf aangeeft, heeft deze deviante methode zowel een voordeel, als 
eenn nadeel. Omdat de deviante methode de bestaande rechtsbronnen en rechts-
praktijkenn en de daarmee verbonden claims van normatieve autoriteit als uit-
gangspuntt neemt, heeft de deviante doctrine als voordeel dat het concrete analyses 
vann bestaande instituties, problemen en denkbeelden mogelijk maakt. Het nadeel 
vann de deviante doctrine is echter dat deze doctrine aan de uitgangspunten van de 
bestaandee traditie gebonden blijft . Deze methode leidt daarom niet tot universeel 
geldigee inzichten. 

55 linger s kritie k op de rationaliserend e rechtsanalys e 

Dee kritiek die Unger in Critical Legal Studies Movement op het objectivisme en for-
malismee formuleert wordt in zijn werk What Should Legal Analysis Become? door 
eenn kritiek op de rationaliserende rechtstheorie vervangen. De rationaliserende 
rechtsanalysee is een generaliserend en idealiserend discours over doelstellingen en 
principes.. Zij is volgens Unger 'a way of representing extended pieces of law as 
flawedd expressions .. of connected sets of policies and principles.' 4 De rechter heeft 
volgenss de rationaliserende rechtsanalyse twee taken. Ten eerste gaat hij op zoek 
naarr het ideale element dat in het recht ontdekt kan worden. Vervolgens richt hij 
zichh op de constructieve verbetering van het recht. 'Improvement happens by de-
velopingg the underlying conceptions of principle and policy and by rejecting, from 
timee to time and bit by bit, the pieces of received understanding and precedent that 

Ungerr 1986, p.75 e.v. 
Ungerr 1986, p. 18. 
Ungerr 1996, p. 36. 
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faill  to fit the preferred conceptions of policy and principle.' Afwijkingen en in-
consistentiess worden door deze vorm van rechtsanalyse stap voor stap genegeerd. 

Inn zijn werk What Should Legal Analysis Become? stelt Unger bovendien een 
anderee rechtsvindingsmethode voor. In plaats van de gangbare vorm van rechts-
vindingg die op interpretatie en toepassing van algemene rechtsregels is gebaseerd, 
pleitt Unger voor de methode van het analogisch redeneren. Rechtsbeslissingen 
wordenn met behulp van de analogische (of casuïstische) methode niet uit algeme-
nee rechtsregels afgeleid, maar beslissingen worden door analogie bepaald. Dat wil 
zeggenn dat actuele rechtsgevallen met soortgelijke rechtsgevallen uit het verleden 
wordenn vergeleken zonder dat van een algemene rechtsregel wordt uitgegaan. Deze 
vormm van rechtsvinding wordt in het anglo-amerikaanse rechtssysteem vaker toe-
gepastt dan in het continentale rechtssysteem. De belangrijkste reden daarvoor is 
datdat in common law rechtspraak anders dan in civil law rechtspraak niet de wet, 
maarr het precedent de belangrijkste rechtsbron is. 

Hett juridisch redeneren dat Unger voorstelt, wijkt dus af van de abstracte en 
axiomagebondenn vorm van redeneren die door de heersende rechtstheorie verde-
digdd wordt. Het analogisch redeneren is daarentegen contextgebonden en induc-
tief.. Het voordeel van deze methode van rechtsvinding is dat de verschillende delen 
vann het recht niet langer als fragmenten van een begrijpelijk sociaal plan worden 
opgevat.. Hierdoor wordt het politieke aspect van het recht niet langer verhuld. Ook 
beschiktt de rechter op deze manier over meer speelruimte om institutionele alter-
natievenn te ontwikkelen. 

Volgenss Unger zijn er vier redenen waarom de bestaande rationaliserende 
rechtsanalysee zo invloedrijk is. Dit is ten eerste het gevolg van de vooroordelen die 
err ten aanzien van het analogisch redeneren bestaan, ten tweede wordt voor deze 
rechtsanalysee gekozen uit angst dat er anders willekeur bij de toepassing van rech-
tenn zal ontstaan, ten derde wordt dit type rechtsanalyse gesteund door de politieke 
filosofiee van het 'pessimistische progressieve reformisme', ten vierde wordt als ex-
cuuss voor de rationaliserende rechtsanalyse aangevoerd dat de rol van de rechter 
begrensdd is. 

Hett abstracte, principe-georiënteerde redeneren wordt over het algemeen ais een 
rationeleree vorm van juridisch redeneren beschouwd dan het niet-cumulatieve, 
context-georiënteerdee analogische redeneren. Wanneer het analogisch redeneren 
all  als juridische methode verdedigd wordt, dan wordt het vaak als eerste stap 
beschouwdd naar een vorm van juridisch redeneren dat door doelstellingen en 
principess wordt geleid. Unger pleit daarentegen voor een vorm van analogisch 
redenerenn dat niet-cumulatief van aard is en dat niet veranderd wordt in een hiër-
archischh geordend systeem van proposities. Het analogisch redeneren doet naar 

Ungerr 1996, p.37. 
Ungerr 1996, p. 59-63, 114-119. 
Ungerr 1996, p. 59-113. 
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zijnn mening meer recht aan de realiteit en het laat daarnaast meer ruimte open 
voorr democratisch experimentalisme. Het analogisch redeneren streeft niet naar 
'systematicc closure and abstraction'. Daarnaast probeert het de scherpe tegenstel-
lingg tussen het recht zoals dat prospectief aan degenen die het recht maken 
verschijnt,, en het recht zoals dat retrospectief aan de professionele en juridische 
interpretatorenn verschijnt, te verkleinen. Dat betekent dat de doelstellingen waar de 
rechterr zich door moet laten leiden net zo eclectisch van aard moeten zijn als de 
doelstellingenn die in het rechtsscheppingsproces een rol spelen. 

Eenn andere reden dat de rationaliserende rechtsanalyse zeer invloedrijk is, is dat 
velenn menen dat een dergelijke benadering van het recht voor de bescherming van 
hett systeem van rechten en het rule of law principe nodig is. De rationaliserende 
rechtsanalysee zou anders dan het analogisch redeneren niet willekeurig zijn. 
Ungerr meent echter dat iedere rechtstheorie ruimte voor discretie biedt, ook de 
rationaliserendee rechtsanalyse. Ten eerste beschikt de rechter bij zijn keuze van 
dee verschillende beginselen en concepten die worden gebruikt om de latente ratio-
naliteitt van het recht te verhelderen, over discretie. Daarnaast zijn er steeds ver-
schillendee rationele reconstructies mogelijk. De gedachte dat het systeem van 
rechtenn en de rule o/Jaw beter door de rationaliserende rechtsanalyse dan door het 
analogischh redeneren zouden worden beschermd, klopt volgens Unger dus niet. 

Tenn derde is de rationaliserende rechtsanalyse volgens Unger verbonden met de 
politiekee filosofie van het 'pessimistisch progressieve reformisme'. Deze politieke 
filosofie,, die door de meeste rechtstheoretici zou worden verdedigd, stelt verande-
ringenn voor binnen de grenzen die door de gevestigde institutionele orde worden 
opgelegd.. Ze is derhalve in institutioneel opzicht conservatief. Het pessimistisch 
progressievee reformisme wil achterstelling en uitsluiting verminderen. Omdat het 
echterr niet de bronnen van deze achterstelling en uitsluiting probeert te verande-
ren,, is het daartoe niet in staat. 

Dee vierde reden dat de rationaliserende rechtsanalyse zeer invloedrijk is, is dat ze 
rekeningg houdt met de grenzen van de rechter. Het wijzen op de grenzen van de 
rechterr dient als excuus voor een anti-experimentalistische wijze van rechtsana-
lyse.. Rechtsanalyse moet volgens Unger echter gericht zijn op institutionele 
verbeelding.. Het centrale doel van de rechtsanalyse is: 'the working out, in imagi-
nationn and in practice, of the interaction between ideals or interests and institu-
tionss or practices through the detailed medium of law and legal thought.'401 

Hett probleem dat verbonden is met de rationalisering van het rechtsvindings-
process is dat conflicten voortijdig worden ingedamd. Deze vorm van rechtsanalyse 
biedtt geen ruimte voor democratisch experimentalisme. De rationaliserende 
rechtsanalysee is volgens Unger daardoor anti-democratisch. Volgens Unger moet 

3988 It describes the mass of actual judicial decisions much better than does the canon of 
rationalizingg legal analysis. Unger 1996, p. 113. 

3999 Unger 1996, p. 114. 
4000 Unger 1996, p.77. 
4011 Unger 1996, p. 107. 
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dee rechter de alternatieve mogelijkheden die in het recht zelf aangetroffen kunnen 
worden,, uitwerken. Deze mogelijkheden worden waargenomen wanneer de afwij-
kingenn binnen het recht serieus worden genomen. De waarde waar de rechter zich 
doorr moet laten leiden, is die van de democratie. 

Dee methode die Unger in zijn werk What Should Legal Analysis Become? formu-
leertt om het democratisch experimentalisme te realiseren, wijkt ook af van de 
methodee die hij in Critical Legal Studies Movement ontwikkeld heeft. Niet langer 
gaatt hij uit van deviante methode, maar in dit werk introduceert hij de methode 
vann mappingen criticism.402 Deze twee momenten zijn dialectisch met elkaar ver-
bonden.. Mappingisde uiteenzetting van de institutionele structuur van de maat-
schappijj  zoals die in juridisch gearticuleerde idealen is geformuleerd. Criticism is 
dee uiteenzetting van de 'disharmonies between the professed social ideals and 
programmaticc commitments of society'403 Terwijl mapping de basis voor kritiek 
verschaft,, bepaalt criticism de agenda voor mapping. Deze methode draagt bij aan 
institutionelee verbeelding en democratisch experimentalisme, en maakt een einde 
aann het rationaliseren of idealiseren van de instituties en de wetten die op dit mo-
mentt bestaan 

Wiee moet echter de institutionele vernieuwing doorvoeren? Volgens Unger is 
'noo part of present-day government well suited, by virtue of practical capacity or 
politicall  intervention, to undertake the job of structural and episodic reconstruc-
tion.'4044 Voor dit probleem stelt Unger twee oplossingen voor. De eerste oplossing 
iss om een nieuwe overheidsinstelling tot stand te brengen 'another power in the 
state,, designed, elected, and funded with the express charge of carrying out this dis-
tinctive,, rights-ensuring work.'405 Een soort bureau voor maatschappelijke recon-
structie.4066 Met het ontwikkelen van een dergelijke overheidsinstelling is echter het 
volgendee probleem verbonden. Zou deze overheidsinstelling het recht krijgen om 
dee macht en bevoegdheden van andere maatschappelijke instituties in te perken, 
dann zou een dergelijk bureau de hoogste autoriteit in de staat worden. Zou het 
bureauu voor maatschappelijke reconstructie dit recht niet hebben dan zouden de 
interventiess van dit bureau slechts tot impasse, in plaats van democratische mobi-
lisatiee leiden.407 Het alternatief is dat rechters de structurele veranderingen uit-
voeren.. Maar om twee redenen meent Unger dat rechters voor het uitoefenen van 
dezee taak niet capabel zijn. Ten eerste zijn zij niet democratisch verantwoordelijk. 
Daarnaastt ontbreekt het hen aan 'investigative, technical, financial and admini-
strativee resources.'40 Maar volgens Unger is het beter om een weinig geschikte 
actorr te hebben die structurele vernieuwingen doorvoert, dan helemaal geen 

Ungerr 1996, p. 130 e.v. 
Ungerr 1996, p. 132. 
Ungerr 1996, p. 33. 
Ungerr 1996, p.33. 
Ungerr 1987 II, p. 453. 
Baderr 1990b, p. 51. 
Ungerr 1996, p. 118. 
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actor.. Vanwege het ontbreken van een betere, meer geschikte actor stelt Unger 
daaromm voor dat rechters de institutionele veranderingen doorvoeren. Zij zouden 
daardoorr over grote bevoegdheden beschikken. Unger zet in zijn theorie niet uiteen 
hoee misbruik van deze bevoegdheden kan worden vermeden. 

66 De relati e tusse n constitutionalism e en een sterk e 
democrati e e 

Hett liberaal-democratisch constitutionalisme leidt volgens Unger tot een inper-
kingg van de democratie. Bepaalde institutionele regelingen worden door rigide 
constitutiess buiten het terrein van de politiek gehouden. De bestaande constitutio-
nelee regelingen blokkeren daardoor effectieve democratiseringen. Ze stellen de 
overheidd niet in staat om veranderingen aan te brengen in de fundamentele 
arrangementenn van de maatschappij. In plaats dat de constitutie voor eens en voor 
altijdd een permanent model van sociale organisatie oplegt, zouden in de constitutie 
regelss moeten worden ontwikkeld die permanente innovatie mogelijk maken. Di t 
wordtt door Unger een mobiliserende constitutie genoemd. De mobiliserende 
constitutiee is een constitutie waarmee het bestaande schema van sociale opde-
lingenn en hiërarchieën ter discussie wordt gesteld. Unger stelt daarom een systeem 
vann permanente constitutionele hervormingen voor. Deze constitutie wordt door 
hemm voorgesteld als een 'structure-denying structure.' 

Hett is echter de vraag in hoeverre een mobiliserende constitutie met het relatief 
rigidee karakter van de meeste constituties te verenigen is. De procedure om de 
grondwett te wijzigen, is in de meeste staten zwaarder dan die voor gewone wet-
geving.. Wanneer deze zwaardere herzieningsprocedures voor grondwetsbepalin-
genn opgegeven wordt, dan is sprake van een flexibele constitutie. De constitutie is 
inn dat geval net zo gemakkelijk te veranderen als een gewone wet. Juist vanwege het 
relatieff  onveranderlijke karakter van rigide constituties bieden deze constituties de 
burgerss meer bescherming dan constituties die door een eenvoudige meerderheid 
inn het parlement veranderd kunnen worden. Rigide constituties sluiten bepaalde 
fundamentelee waarden van de alledaagse politiek uit. Hierdoor kunnen deze 
waardenn niet voortdurend ter discussie worden gesteld. 

Eénn van de constitutionele arrangementen die blokkades veroorzaken, is het sys-
teemm van checks and balances, oftwel de differentiatie van wetgevende, uitvoe-
rendee en rechterlijke machten. Een andere constitutionele regeling die tot politieke 
demobilisatiee zou leiden is het bestaande systeem van rechten. Met een systeem 
vann rechten bedoelt Unger 'an institutionalized version of society, which is to say, 
aa form of social lif e acquiring a relatively stable and delineated form and genera-

,yy Unger 1996, p. 118. 
00 Unger 1987 II, p. 572 e.v. 
11 Unger 1987 II, p. 72, 454 e.v. 
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tingg a complicated set of expectations.'412 Het bestaande systeem van rechten zou 
naarr het model van het onbeperkte eigendomsrecht zijn vormgegeven. Het on-
beperktee eigendomsrecht is het meest fundamentele recht in het rechtssysteem van 
liberalee staten. Ook rechten die niet met het economische terrein verbonden zijn, 
zijnn volgens Unger naar dit model vormgegeven. Het onbeperkte eigendomsrecht 
iss 'the principle of economie decentralization that consists in the allocation of 
moree or less unrestricted claims to divisible portions of social capital.' De onbe-
perktee claim op sociaal kapitaal geven degenen die eigendom bezitten de gelegen-
heidd om burgers die minder of geen eigendom bezitten, te overheersen. Rechten 
verschaffenn diegenen die hierover beschikken een zone van discretie, die door 
anderenn niet mag worden aangetast. Unger verwerpt dus een possessief-liberale 
off  bezitsindividualistische interpretatie van rechten, die individuen de mogelijk-
heidd bieden om zich af te schermen van de staat en zich terug te trekken in hun 
privé-sfeer.. Rechten moeten daarentegen bijdragen aan een versterking van de 
democratie. . 

Omdatt de bestaande rechten volgens Unger een onderdeel vormen van ver-
vreemdendee en onderdrukkende structuren ontwikkelt hij een nieuw systeem van 
rechten.. 'The ideal aim of the system of rights is to serve as a counterprogramm to 
thee maintenance or re-emergence of any scheme of division and hierarchy that 
cann become effectively insulated against the ordinarily available forms of chal-
lenge.'4166 Unger wil een systeem van rechten ontwikkelen dat zowel qua vorm als 
quaa inhoud van het absolute eigendomsrecht verschilt. Daarnaast beweert 
Ungerr een systeem van rechten te ontwikkelen dat de kloof tussen contexten en 
routiness verkleint en die een verandering van contexten mogelijk maken. 

Ungerr onderscheidt vier categorieën rechten, namelijk immuniteitsrechten, 
marktrechten,, destabilisatierechten en solidariteitsrechten. Immuniteitsrechten 
garanderenn immuniteit op het terrein van fysieke veiligheid, materiële welvaart en 
politiekee participatie. Burgers bezitten deze rechten tegenover andere individuen, 
organisatiess en de staat. Immuniteitsrechten kunnen niet uitsluitend als 
negatievee vrijheden worden opgevat. Immuniteitsrechten omvatten een serie van 
uiteenlopendee rechten. Naast negatieve rechten die mogelijkheden bieden 'to with-
draww functionally and even territorially from the established social order', om-
vattenn immuniteitsrechten ook politieke rechten zoals het recht op organisatie, 
participatiee en vrijheid van meningsuiting, en 'welfare entitlements', oftewel 

4,22 Unger 1987 II, p. 508. 
4133 Unger 1986, p. 38, Unger 1987II, p.511 e.v. 
4144 Unger 1987 II, p. 511. 
4155 Unger 1986, p. 36 
4166 Unger 1986, p.24. 
4177 Unger 1987 II, p. 510. 
4188 Unger 1987 II, p. 510. 
4199 Unger 1986, p. 39, Unger 1987, p. 526. 
4200 Unger 1986, p. 39. 
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socialee rechten zoals het recht op onderwijs, gezondheidszorg, woonruimte en 
voedsel.. Dezerechtenbeschermentegeneconomischeof culturele ontberingen.422 

Destabilisatierechtenn geven burgers het recht om bestaande instituties of geves-
tigdee sociale praktijken ter discussie te stellen. Deze rechten 'provide a claim upon 
governmentall  power obliging government to disrupt ... forms of division and 
hierarchy.'' De destabilisatierechten moeten er voor zorgen dat er in de bestaan-
dee instituties en de gevestigde sociale praktijken grotere gelijkheid tot stand wordt 
gebracht.. Destabilisatierechten omvatten een uitgebreide interpretatie van het 
non-discriminatierecht,hetgelijkheidsbeginselenn democratische politieke rechten. 

Marktrechtenn zouden de onbeperkte eigendomsrechten moeten opvolgen. 
Marktrechtenn zijn rechten 'employed for economie exchange in the trading sector 
off  the society.' Unger onderscheidt twee typen marktrechten. Ten eerste rechten 
tussenn kapitaalfondsen en kredietnemers en ten tweede rechten tussen werknemers 
opp de werkvloer. Zij geven aanspraak op delen van het maatschappelijk vermogen. 
Hett eerste type rechten geeft kredietnemers voorwaardelijke en tijdelijke toegang 
tott het maatschappelijk vermogen die zij gedurende een bepaalde periode kunnen 
aanwenden.. Het tweede type rechten reguleert de relaties tussen economische 
entrepreneurs.. Ze geven entrepeneurs de vrijheid om met elkaar te onderhandelen 
binnenn de grenzen die door de overheid worden gesteld. 

Solidariteitsrechtenn geven rechtskracht aan vele verwachtingen die ontstaan 
'fromm relationsofmutual reliance and vulnerability.'425 Ze zijn gericht op de trans-
formatiee van persoonlijke relaties. Deze rechten zullen in de meeste gevallen niet 
juridischh afdwingbaar zijn. Ze blijven in dat geval uitdrukkingen van idealen.426 

Opvallendd aan Ungers nieuwe systeem van rechten is dat een gedetailleerde en 
gedifferentieerdee bespreking van verschillende typen grondrechten ontbreekt.427 

Ditt geldt zowel voor Ungers bespreking van politieke rechten, burgerrechten en 
socialee rechten. Politieke vrijheidsrechten worden door Unger zowel bij de immu-
niteitsrechtenn als de destabilisatierechten ondergebracht. Belangrijke politieke 
vrijheidsrechtenn zoals de vrijheid van de media van massacommunicatie, de vrij -
heidd van bijeenkomst, demonstratie of het recht op staatsburgerschap worden door 
hemm niet genoemd. Daarnaast ontbreken in Ungers nieuwe systeem van rechten 
tweee categorieën van burgerrechten, namelijk de individualiteitsrechten (zoals het 
rechtt op leven, het recht op lichamelijke en psychische integriteit, het recht op 
persoonlijkee vrijheid en veiligheid en het recht op een persoonlijke levenssfeer) en 
dee justitiële rechten (zoals het verbod van willekeurige arrestatie of 
gevangenneming,, het recht op een behoorlijke procesgang of het recht op rechts-

!11 Unger 1987 II, p. 528. 
1212 Unger 1987 II, p. 526. 
:33 Unger 1986, p. 53. 
''AA Unger 1987 II, p. 520. 
155 Unger 1986, p. 40. 
166 Unger 1987 II, p. 539. 
77 Bader 1990b, p. 55 e.v. 
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bijstand).. De sociale rechten worden door Unger bij de immuniteitsrechten onder-
gebracht.. Ook deze rechten worden slechts zeer beknopt behandeld. Het is daardoor 
niett duidelijk of Ungers nieuwe systeem van rechten de burgers inderdaad meer 
beschermingg biedt dan het bestaande systeem van rechten. 

77 Een reconstructi e van Unger s visi e op constitutionel e 
rechtspraa k k 

Watt de rol van constitutionele rechters moet zijn, wordt door Unger niet apart 
besproken.. Het is echter waarschijnlijk dat Unger voor de constitutionele rechter 
dezelfdee taak ziet weggelegd als voor de gewone rechter, namelijk dat hij een bij-
dragee levert aan het uitdenken en vormgeven van alternatieve institutionele mo-
gelijkheden.. Op welke manier constitutionele rechtspraak moet worden vormge-
geven,, wordt door Unger niet uiteengezet. In hoofdstuk zeven van dit onderzoek, 
datdat over de institutionele vormgeving van constitutionele rechtspraak gaat, wordt 
voorr een deel geprobeerd Ungers ideeën hierover te reconstrueren. 

Vanwegee het belang dat Unger aan democratisch experimentalisme hecht, is 
echterr duidelijk dat de constitutionele rechter in Ungers theorie een geheel andere 
taakk heeft dan in de theorieën van Ely, Habermas en Dworkin. Terwijl in deze 
theorieënn een scheiding wordt aangebracht tussen rechtsbeginselen enerzijds en 
tussenn inhoud, sociale praktijken en instituties anderzijds is Unger van mening 
datdat een dergelijk onderscheid niet kan worden gemaakt. De veranderingen die Ely, 
Habermass en Dworkin voorstellen om de kloof tussen juridische en feitelijke 
gelijkheidd te verkleinen, zijn volgens Unger slechts marginale veranderingen 
omdatt deze theorieën er niet op gericht zijn de oorzaken van ongelijkheid zelf weg 
tee nemen. De bestaande instituties die de ongelijkheden veroorzaken, worden door 
dezee theorieën niet ter discussie gesteld. 

Anderss dan Ely is Unger van mening dat rechtspraak niet gericht moet zijn op 
dee bescherming van specifieke minderheden. Rechtspraak moet volgens hem op de 
ondermijningg van alle vormen van sociale opdeling en hiërarchieën zijn gericht. 
Volgenss Unger zijn achterstellingen van bepaalde groepen niet slechts het gevolg 
vann incidentele verstoringen van het politieke proces, maar het probleem van 
ongelijkhedenn is fundamenteler van aard. Ongelijkheid kan volgens Unger alleen 
wordenn bestreden wanneer de rigide structuren die deze ongelijkheden veroorzaken 
terr discussie worden gesteld. Om die reden nemen destabilisatierechten een belan-
grijkee plaats in in Ungers theorie. 

Eenn groot verschil tussen de rechtstheorieën van Habermas en Dworkin en die 
vann Unger is dat zij een geheel andere visie hebben op het (constitutionele) 
rechtsvindingsproces.. Terwijl de rechter volgens Habermas en Dworkin bij het 
nemenn van rechtsbeslissingen van de vooronderstelling moet uitgaan dat het 
rechtt een coherent geheel vormt, moet de rechter volgens Unger juist de uiteen-
lopendee normatieve concepten die in het recht aanwezig zijn, en de verschillende 
socialee visies die daaraan ten grondslag liggen aan het licht brengen. Hiervoor 
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maaktt hij gebruik van de deviante methode of de methode van mapping en 
criticism.criticism. De ethisch of moreel constructivistische interpretatie die Habermas en 
Dworkinn van het rechtsvindingsproces geven, wordt door Unger verworpen. 
Omdatt het recht een geheel vormt van tegenstrijdige en onverzoenlijke waarden, 
zijnn rationele reconstructies die in het licht van één coherent normatief systeem 
wordenn gemaakt, noodzakelijkerwijs selectief. Net als Ely en Habermas is Unger 
vann mening dat het politieke proces door de rechter serieus moet worden genomen. 
Hiervann is volgens Unger sprake wanneer de rechter rekening houdt met het com-
promiskarakterr van het recht en hij het recht niet achteraf tot een eenheid maakt. 
Anderss dan de heersende rationaliserende rechtsanalyse biedt de rechtsvindings-
theoriee die Unger verdedigt, ruimte voor een openlijke democratische politisering 
vann het recht. 

Hoee kan een democratisering van de rechtspraak volgens Unger verder tot stand 
wordenn gebracht? Net als de andere CLS'ers is Unger van mening dat sexistische, 
racistische,, etnocentristische en nationalistische rechtspraak moet worden verme-
den.. Hoe dit kan worden gerealiseerd, wordt door Unger niet uitvoerig uiteengezet. 
Hett is echter aannemelijk dat Unger voor het tot stand brengen van een democra-
tischh gelegitimeerde vorm van rechtspraak een aantal minimumeisen aan de 
rechtenopleiding,, de selectie en benoemingen van rechters en de rechtelijke open-
baarheidd zou stellen. Deze minimumeisen kunnen als volgt worden samengevat: 

Dee rechtenopleidingen moeten een eerlijke representatie van studenten mo-
gelijkk maken. Om dit te realiseren moeten rechtenstudies vrij toegankelijk zijn 
enn moeten de voortzetting van ascriptieve uitsluitingen worden bestreden. 
Tijdenss de rechtenopleiding moet gewezen worden op de invloed die structurele 
machtsasymmetrieënn op rechtsparadigma's en interpretatietradities uitoefe-
nen. . 
Dee selectie en recruitering van rechters moet erop gericht zijn dat sexen, etni-
sche,, nationale groepen en sociale klassen in de rechterlijke macht eerlijk ge-
representeerdd worden. De structurele ondervertegenwoordiging van bepaalde 
groepenn moet worden bestreden. 
Err moeten professionele ethische codes en interne controleprocedures door 
professionelee organisaties bestaan en er moet een open en kritisch debat tussen 
rechterss plaatsvinden. 
Tenn slotte moeten er regelingen zijn die externe publieke kritiek en controle op 
rechtsbeslissingenn mogelijk maken.4 

Zoalss is aangegeven, wordt door Unger niet uiteengezet hoe constitutionele recht-
spraakk op een democratisch legitieme wijze moet worden vormgegeven. Om dit te 
bepalen,, is het nodig dat wordt nagegaan hoe de democratische legitimiteit van 
constitutionelee rechtspraak als institutie (de institutionele democratische legiti-

Baderr 1998, p. 437. 
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miteit),, de legitimiteit van constitutionele rechters (de personele democratische 
legitimiteit)) en de legitimiteit van de beslissingen van constitutionele rechters (de 
inhoudelijkee democratische legitimiteit) kan worden gegarandeerd. Omdat derge-
lijk ee voorstellen in Ungers theorie ontbreken, zullen in hoofdstuk zeven op grond 
vann deze verschillende legitimiteitsvormen een aantal regelingen voor constitutio-
nelee rechtspraak worden voorgesteld. 

88 Conclusi e 

Ungerr heeft een radicaal antinaturalistische maatschappijtheorie ontwikkeld. 
Voorr het rechtsvindingsproces betekent de antinaturalistische visie dat afstand 
genomenn wordt van de formalistische en objectivistische veronderstellingen van 
dee heersende rechtstheorie. Het kenmerkende van de heersende rechtstheorie is dat 
zee de bestaande opvattingen over het sociale leven als vanzelfsprekend veronder-
stelt.. Unger verdedigt daarentegen een normatief pluralistische visie op het rechts-
vindingsproces.. Volgens deze visie moeten de verticale conflicten tussen de ver-
schillendee niveaus en de horizontale conflicten tussen de beginselen en tegenbe-
ginselenn en de daaraan ten grondslag liggende sociale visies door de rechter serieus 
wordenn genomen, en verder worden uitgewerkt. De methode waarmee de rechter 
ditt kan realiseren, is de deviante methode of de methode van mapping en criticism. 
Hett voordeel van deze methode is dat de afwijkingen en inconsistenties in het 
rechtsvindingsprocess door deze methode niet worden verhuld, maar juist aan het 
lichtt worden gebracht. Hierdoor wordt het onbepaalde en politieke karakter van 
rechtsbeslissingenn waarneembaar. 

Overtuigendd aan Ungers visie op het rechtsvindingsproces is ook de gedachte dat 
proceduress en rechtsbeginselen niet van inhoudelijke en institutionele rechtskwes-
tiess gescheiden kunnen worden. Dat vragen over institutionele vormgeving in de 
rechtspraktijkk een rol spelen, blijkt duidelijk uit het vijfde omroepoordeel van het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht dat in hoofdstuk zes behandeld wordt. Het Bundesver-
fassungsgerichtfassungsgericht gaat in dit oordeel na of het recht op omroepvrijheid door de media-
wett van de deelstaat Baden-Württemberg is ingeperkt. Deze vraag wordt door het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht verbonden met de vraag op welke manier het omroepbe-
stell  moet worden vormgegeven. De publiekrechtelijke omroepen hebben volgens 
hethet Bundesverfassungsgericht de plicht om een basisvoorziening aan programma's 
tee leveren. Met deze plicht is volgens het Bundesverfassungsgericht een bestaans- en 
ontwikkelingsgarantiee van de publiekrechtelijke omroep verbonden. Dat betekent 
datdat de technische, organisatorische, personele en financiële middelen die de pu-
bliekrechtelijkee omroepen nodig hebben om goed te kunnen functioneren en om 
zichh in de toekomst verder te ontwikkelen, niet mogen worden ingeperkt. Om te be-
palenn of deze middelen door de wetgever voldoende worden gegarandeerd, worden 
doorr het Bundesverfassungsgericht gedetailleerde inhoudelijke afwegingen gemaakt. 
Anderss dan het Bundesverfassungsgericht meent Unger echter dat de rechter zich 
niett tot dergelijke inhoudelijke afwegingen moet beperken. De rechter moet daar-
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naastt ook alternatieve institutionele voorstellen ontwikkelen. Dit wordt door hem 
alss democratisch experimentalisme aangeduid. Met betrekking tot het recht op 
omroepvrijheidd zou dit in overeenstemming met de uitgangspunten van Ungers 
theoriee betekenen dat door de rechter moet worden nagegaan hoe de omroep op een 
zoo democratisch mogelijke manier kan worden vormgegeven. 

Overr de rol die de rechter met betrekking tot het democratisch experimentalisme 
moett innemen, is Unger echter nogal ambivalent. Eigenlijk is hij van mening dat 
structurelee veranderingen niet door rechters moeten worden doorgevoerd. Ten 
eerstee zijn rechters niet democratisch verantwoordelijk. Ten tweede ontbreekt het 
henn aan de benodigde bronnen. Deze vergaande taak kan volgens Unger daarom 
beterr aan een nieuwe overheidsinstelling worden overgelaten. Een soort bureau 
voorr maatschappelijke reconstructie.429 Een dergelijk bureau zou de taak hebben 
omm democratische mobilisatie tot stand te brengen en om monopolisering van 
maatschappelijkee bronnen tegen te gaan. Zoals uiteengezet is, is met de vorming 
vann een dergelijk bureau echter het volgende probleem verbonden. Heeft het 
bureauu voor maatschappelijke reconstructie het recht om de macht en bevoegdhe-
denn van andere maatschappelijke instituties in te perken, dan wordt een dergelijk 
bureauu de hoogste autoriteit in de staat. Zou het bureau voor maatschappelijke 
reconstructiee dit recht niet hebben dan leiden de interventies van dit bureau slechts 
tott impasse, in plaats van democratische mobilisatie.430 Omdat een dergelijk 
bureauu ontbreekt, is Unger van mening dat institutionele veranderingen toch 
doorr de rechterlijke macht moeten worden uitgevoerd.431 Dat betekent dat rechters 
inn Ungers theorie over zeer grote bevoegdheden beschikken. Zoals Unger zelf aan-
geeft,, lijk t de rechterlijke macht voor het uitvoeren van een dergelijke vergaande 
taakk weinig geschikt. Bovendien geeft Unger niet aan hoe misbruik van deze 
bevoegdhedenn kan worden verhinderd. 

Politiekee en democratische mobilisatie van burgers vormt een belangrijke doel-
stellingg van Ungers project van empowered democracy. Contextherziening en 
institutionelee innovatie nemen een centrale plaats in in dit project. Om er voor te 
zorgenn dat bepaalde groepen niet blijvend de macht hebben over belangrijke 
materiëlee en immateriële bronnen moeten sociale opdelingen en hiërarchieën 
steedss worden bestreden. De consequentie van dit grote belang dat Unger aan con-
textherzieningg hecht, is dat beginselen in het recht die juist op duurzaamheid en 
stabiliteitt zijn gericht zoals rigide constituties en het bestaande systeem van rech-
tenn in Ungers theorie ter discussie worden gesteld. Zij zouden leiden tot inperking 
enn demobilisatie van de politiek. De balans tussen de liberale en democratische 
elementenn in Ungers theorie, slaat echter teveel over naar de democratische ele-
menten.. Regelingen die op de verdeling en beheersing van macht zijn gericht, zijn 
voorr een democratische rechtsstaat net zozeer van belang als regelingen die ver-

Ungerr 1987 II, p. 453. 
Baderr 1990b, p. 51. 
Ungerr 1996, p. 118. 
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gaandee democratiseringen van maatschappij en politiek mogelijk maken. Ungers 
theoriee besteedt echter vooral aandacht aan de laatste regelingen. 

OmOm demobilisatie van de politiek te verhinderen, moeten volgens hem in de con-
stitutiee regels worden ontwikkeld die permanente innovatie mogelijk maken. Een 
dergelijkee constitutie wordt als een mobiliserende constitutie aangeduid. Het is 
echterr niet duidelijk of Unger hiermee voor de invoering van de flexibele constitu-
tiee pleit. Een dergelijke constitutie is net zo gemakkelijk te veranderen als een 
gewonee wet. Dergelijke constituties bieden de burgers minder bescherming dan 
rigidee constituties die enkel door een gekwalificeerde meerderheid in het parlement 
veranderdd kunnen worden. Bij flexibele constituties kunnen fundamentele waar-
denn in de alledaagse politiek door enkelvoudige meerderheden veranderd worden. 
Wanneerr Ungers interpretatie van de mobiliserende constitutie tot een opheffing 
vann het onderscheid tussen grondwet en gewone wetgeving leidt, dan zijn hiermee 
duss grote nadelen voor de rechtsbescherming van burgers verbonden. 

OokOok met betrekking tot het nieuwe systeem van rechten dat door Unger ontwik-
keldd wordt, kan men zich afvragen of het burgers voldoende bescherming biedt. 
Verschillendee politieke rechten, burgerrechten en sociale rechten worden door 
Ungerr niet of slechts beknopt behandeld. Deze weinig gedifferentieerde behande-
lingg van de verschillende rechten is in strijd met Ungers uitgangspunt dat bij het 
ontwikkelenn van institutionele alternatieven een zo groot mogelijke precisie moet 
wordenn nagestreefd. Zijn summiere behandeling van de verschillende grondrech-
tenn is ook opmerkelijk omdat vele van deze grondrechten ook van belang zijn voor 
Ungerss project van een empowered democracy. Dit geldt in het bijzonder voor de 
politiekee rechten zoals de vrijheid van de media van massacommunicatie, de vrij -
heidd van bijeenkomst en demonstratie. Zonder deze rechten wordt politieke mobi-
lisatiee van burgers juridisch niet beschermd. Echter ook de bescherming van de 
verschillendee sociale rechten en burgerrechten is voor dit project van belang. 

Zoalss is aangegeven, is het ook onduidelijk hoe constitutionele rechtspraak vol-
genss Unger moet worden vormgegeven. Welke regelingen moeten er worden inge-
voerdd om een democratisch legitieme vorm van constitutionele rechtspraak tot 
standd te brengen? Het is duidelijk dat Unger net als andere CLS-ers van mening is 
datt sexistische, racistische, etnocentristische en nationalistische jurisprudentie 
moett worden vermeden. Unger geeft echter niet uitvoerig aan hoe een democrati-
seringg van de rechterlijke macht tot stand kan worden gebracht. Het is aanneme-
lij kk dat Unger voorstander is van regelingen die tot een grotere rechtelijke open-
baarheidd en tot een representatieve selectie van rechters leiden. In hoofdstuk zeven 
vann dit onderzoek zullen deze regelingen uitvoeriger worden besproken. 
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Iss rechterlijke toetsing van formele wetten aan de grondwet wel of niet met de 
democratischee rechtsstaat verenigbaar? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, 
zijnn in de vorige hoofdstukken verschillende normatieve visies ten aanzien van 
constitutionelee rechtspraak besproken. Uit deze bespreking bleek dat het antwoord 
opp deze vraag onder andere afhankelijk is van de uitleg die de verschillende theore-
ticii  aan de begrippen rechtsstaat en democratie geven. Omdat deze begrippen een 
multi-interpretabell  karakter hebben, kunnen ze als essentially contested concepts 
wordenn aangeduid. De betekenis en institutionele vormgeving van deze begrip-
penn staat niet vast. Zij kunnen steeds opnieuw ter discussie worden gesteld. In de 
volgendee paragraaf zal ik eerst de verschillende interpretaties van de rechtsstaat en 
dee rule of law met elkaar vergelijken. In paragraaf drie worden de verschillende 
democratiebegrippenn met elkaar vergeleken. Ook ten aanzien van het rechtsvin-
dingsprocess bestaan zeer uiteenlopende visies. In paragraaf vier onderscheid ik 
vierr ideaaltypische posities, namelijk de formalistische, de moraliserende, de 
democratisch-politiserendee en de nihilistische positie. In deze paragraaf zet ik uit-
eenn hoe de verschillende besproken rechtsvindingstheorieën zich tot deze ideaal-
typischee posities verhouden. De verschillende visies op de relatie tussen rechten en 
democratiee worden in paragraaf vijf besproken. In paragraaf zes wordt nagegaan 
watt volgens de verschillende theorieën de taak van de constitutionele rechter is. 

4322 Gallie 1956, p. 167 e.v. 
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Welkee conclusies uit al deze afwegingen kunnen worden getrokken, wordt ten 
slottee in paragraaf zeven uiteengezet. 

22 Verschillend e visie s op de rechtsstaa t en de rule of law 

Hett Angelsaksische rule of law begrip en het continentale rechtsstaatbegrip hebben 
sindss hun ontstaan wederzijdse invloed op elkaar uitgeoefend. Het gevolg hiervan 
iss dat deze twee formuleringen van de 'heerschappij van het recht' nauw met 
elkaarr verbonden zijn. Een belangrijk verschil tussen deze twee begrippen is echter 
datt het rule of law begrip nauw met de soevereiniteit van het parlement verbonden 
is,, terwijl het het rechtsstaatbegrip neutraal staat ten opzichte van de oorsprong 
vann de wet. 

Hoewell  ook in de Oudheid al belang werd gehecht aan het principe van de 
heerschappijj  van het recht, is het rule of law principe als zodanig in de zeventiende 
eeuww in Engeland ontstaan. Het begrip rechtsstaat verscheen pas in 1813 in het 
werkk van Robert Mohl. Het Duitse rechtsstaatbegrip heeft vervolgens in vele 
continentalee landen invloed uitgeoefend. Deze landen kampten met een probleem 
datdat in het zeventiende eeuwse Engeland nog niet was opgetreden, namelijk het 
probleemm hoe een uitgebreid overheidsapparaat onder de heerschappij van de wet 
konn worden gebracht. 

Hoewell  het rechtsstaatbegrip aanvankelijk natuurrechtelijk geïnterpreteerd 
werd,, vond er geleidelijk aan een overgang van een natuurrechtelijk naar een 
positivistischh rechtsstaatbegrip plaats. Bovenpositieve maatstaven werden opgege-
ven.. Volgens de positivistische visie kon iedere staat in principe een rechtsstaat 
zijn.. Zelfs autocratische regimes. Dit is een gedachte die bijvoorbeeld zeer conse-
quentt in de zuivere rechtsleer van Kelsen verdedigd werd. Er moest volgens hem 
eenn strikte scheiding tussen staatsvorm en rechtstructuur worden aangebracht. 
Anderss dan het rule of law principe dat van begin af aan nauw met de soevereini-
teitt van het parlement verbonden was, is dit bij het begrip rechtsstaat niet het geval. 

Inn de vorige hoofdstukken zijn diverse interpretaties van het rule of law principe 
enn het rechtsstaatprincipe besproken, namelijk het formele rechtsstaatbegrip van 
Maus,, het proceduralistische rechtsstaatbegrip van Habermas, de substantiële 
visiee op het rule of law principe van Dworkin, en de gedifferentieerde visie van 
Unger. . 

Zoalss in hoofdstuk twee werd aangegeven, is Maus van mening dat in de 
rechtsstaatt uitsluitend de voorwaarden voor democratisch wetgevingsprocedures 
geregeldd mogen worden. Volgens deze visie is alleen de formele rechtsstaat met de 
democratiee verenigbaar. De materiële rechtsstaat die bepaalde inhoudelijke begin-
selenn vastlegt, is dit niet. De democratisch tot stand gekomen wet neemt in Maus' 

Neumannn 1980, p. 203 e.v. 
Hayekk 1955, p. 20. 
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formelee rechtsstaatbegrip een centrale plaats in. De wet is volgens Maus zowel de 
uitdrukkingg van het algemeen belang alsook de belangrijkste garantie voor vrij -
heidd en rechtszekerheid. De wet heeft in Maus' theorie zowel een legitimerende en 
beschermendee functie, alsook de functie om rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te 
bevorderen.. Deze drie waarborgfuncties zorgen er voor dat het beginsel van het 
primaatt van de wetgever door Maus als de belangrijke grondslag voor de demo-
cratischee rechtsstaat wordt beschouwd. Om deze reden ligt de primaire verant-
woordelijkheidd voor de bescherming van de grondwet volgens Maus bij de formele 
wetgever.. Constitutionele rechtspraak wordt door haar daarom verworpen. Tegen 
dezee visie kunnen echter drie bezwaren worden ingebracht. 

InIn de eerste plaats is het onjuist om de wet als de uitdrukking van het algemeen 
belangg of de 'volkswil' op te vatten. De reden daarvoor is dat door deze interpretatie 
dee onvermijdelijke spanningen tussen meerderheids- en minderheidsstandpunten 
niett worden waargenomen. Dat bepaalde groepen in het politieke systeem niet vol-
doendee gerepresenteerd zijn, wordt buiten beschouwing gelaten. Wanneer er daar-
entegenn van wordt uitgegaan dat een gelijke representatie van belangen en behoef-
tenn niet uitsluitend door de wet gegarandeerd wordt, dan is constitutionele recht-
spraakk niet noodzakelijkerwijs met de democratie in strijd. Constitutionele recht-
spraakk is dan juist een middel om effectieve minderhedenbescherming te garan-
deren. . 

Inn de tweede plaats moet ook het belang van de klassiek algemene wet worden 
gerelativeerd.. De reden daarvoor is dat algemene wetten in toenemende mate door 
beleidsinstrumentelee regels zijn vervangen. Dit hangt met de gewijzigde functie 
vann de overheid samen. De wetgever is daardoor niet in staat om alles per wet te 
regelen.. Deze verandering maakt het nodig dat er nieuwe voorstellen voor een 
juridischee begrenzing van het overheidsoptreden worden ontwikkeld. In plaats 
daarvann houdt Maus vast aan de klassieke eis dat de overheid strikt aan de alge-
menee wet gebonden moet zijn. Hierdoor wordt niet ingezien dat constitutionele 
rechtspraakk juist één van de middelen kan zijn om het gebrekkige waarborgkarak-
terr van de beleidsinstrumentele wet te compenseren. 

Eenn andere reden waarom de centrale plaats die Maus aan de wet toekent, gerela-
tiveerdd moet worden, is dat de gedachte dat de wetgever de centrale sturende in-
stantiee is in complexe maatschappijen niet houdbaar is. In deze maatschappijen 
heeftt er juist een versnippering van politieke macht plaatsgevonden. De relatie 
tussenn overheid en maatschappij is daardoor van een verticale in een horizontale 
relatiee verschoven. Hierdoor is de centrale hiërarchische positie van de wetgever 
tenn opzichte van het bestuur in een gematigd hiërarchische positie veranderd. 

Datt betekent dat rechtsstaat en overheidsturing door Maus tegenover elkaar 
wordenn gesteld. De beleidsregels die voor overheidsturing nodig zijn, zijn volgens 
haarr niet met de uitgangspunten van de rechtsstaat te verenigen. Alle afwijkingen 
vann het klassieke ideaal van de rechtsstaat leiden volgens haar tot een onwenselij-

Hulss 8c Stout 1992, p. 7. 

121 1 



HOOFDSTUKK V 

kee inperking van vrijheid en democratie. De waarden die door het klassieke ideaal 
vann de rechtsstaat belichaamd worden, mogen volgens haar daarom niet ter dis-
cussiee worden gesteld. Er moet volgens Maus onverkort aan deze idealen worden 
vastgehouden. . 

Hett tegenover elkaar stellen van heerschappij van het recht en overheidsturing 
iss ook kenmerkend voor formalistische interpretaties van de rule of law. Een derge-
lijk ee interpretatie is bijvoorbeeld consequent door Hayek ontwikkeld. Deze forma-
listischee interpretaties van rechtsstaat en rule of law worden door Habermas, 
Dworkinn en Unger verworpen. De liberale rechtsstaatgedachte en het formalisti-
schee rule of law begrip schieten volgens hen tekort. Zij formuleren daarom nieuwe 
visiess op rechtsstatelijkheid. Het uitgangspunt van deze visies is dat er recht ge-
daann moet worden aan de gewijzigde staatsrechtelijke verhoudingen die als gevolg 
vann de sociale rechtsstaat zijn ontstaan. De interpretatie van de begrippen rechtsstaat 
enn rule of law wordt door deze theoretici dus als historisch contingent opgevat. 

Eerstt zal ik kort Habermas' visie op de rechtsstaat bespreken en nagaan welke 
gevolgenn deze visie heeft voor constitutionele rechtspraak. Net als Dworkin en 
Ungerr is Habermas van mening dat een terugkeer naar het liberale rechtsstaat-
paradigmaa niet mogelijk is. Dit rechtsstaatparadigma schiet volgens hem 
tekort.. Dit geldt ook voor het rechtsparadigma van de verzorgingsstaat. In plaats 
daarvann pleit hij voor een proceduralistisch rechtsparadigma. De gedachte dat 
dee algemene wet de scharnier is 'waar de institutionele scheiding van wetgevende, 
rechtstoepassendee en rechtsvoltrekkende instanties alleen om draait' wordt in het 
proceduralistischee rechtsparadigma opgegeven.4 De reden daarvoor is dat het 
klassiekk formeel-rationele rechtstype in toenemende mate door een reflexieve 
vormm van recht vervangen is. Terwijl het formele recht met het liberale rechts-
paradigmaa verbonden is en het materiële recht de specifieke rechtsvormen van het 
rechtsparadigmaa van de verzorgingsstaat is, moet het reflexieve recht volgens 
Habermass als de specifieke rechtsvorm van het proceduralistische rechtsparadig-
maa worden opgevat. Met reflexief recht is een procedurele vorm van recht 
bedoeldd waarbij kwesties door middel van discussie tussen betrokkenen, of ver-
tegenwoordigerss van die betrokkenen worden opgelost. Het kenmerkende van het 
reflexievee recht is dat er een beroep wordt gedaan op de zelfregulerende vermogens 
inn de maatschappij. Hierdoor laat dit type recht een grote mate van flexibilitei t toe. 

Voorr het wetgevingsproces betekent dit dat het klassieke ideaal van een 
almachtigee wetgever wordt opgegeven. In plaats daarvan ontstaat er een wetgever 
diee veel aan andere organisaties en instanties overlaat. Er ontstaat met andere 
woordenn een wetgever die alleen nog op metaniveau beslissingen neemt. Dat 
betekentt dat de wetgever vooral aangeeft welk orgaan bevoegd is om beslissingen te 

Habermass 1992, p. 491, 493, 524. 
Habermass 1992, p. 493 e.v. 
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nemen.4400 De rol van een dergelijke wetgever beperkt zich tot het vastleggen van de 
centralee momenten in het rechtsvormingsproces. Het gevolg is dat de rechter en 
hett bestuur over een vrij grote discretionaire bevoegdheid beschikken. 

Wanneerr een strikte binding van de rechter en het bestuur niet langer mogelijk 
is,, op welke manier kan de discretionaire bevoegdheid van de rechter en het 
bestuurr dan worden begrensd? De oplossing moet volgens Habermas in geïnstitu-
tionaliseerdee normatieve discoursen worden gezocht die op de onpartijdige recht-
vaardigingg of onpartijdige toepassing van normen zijn gericht. Dat betekent dat de 
rechterr en het bestuur niet uitsluitend op grond van effectiviteitsargumenten 
beslissingenn mogen nemen, maar hun beslissingen moeten ook in normatief op-
zichtt steeds verdedigbaar zijn. Alleen op deze manier kan de legitimiteit van het 
rechtt gehandhaafd worden en kan worden vermeden dat recht in politiek opgaat. 

Datt betekent dat het beginsel van het primaat van de wetgever in Habermas' 
proceduralistischee rechtsstaatparadigma dus gerelativeerd wordt. Habermas ver-
werptt in tegenstelling tot Maus een centralistische visie op het wetgevingsproces. 
Datt wil echter niet zeggen dat Habermas minder belang hecht aan het wetge-
vingsproces.. Het democratisch wetgevingsproces wordt door Habermas nog steeds 
alss een belangrijke bron van legitimiteit beschouwd. De legitimiteit van het recht 
kann volgens hem echter niet door de wet zelf, maar uitsluitend door de procedurele 
voorwaardenn van de democratische genese van wetten, dat wil zeggen door de de-
mocratischee menings- en wilsvormingsprocedures worden gegarandeerd. Niet 
dee klassieke, algemene wet, maar de op onpartijdigheid gerichte democratische en 
rechtelijkee procedures vormen dus de kern van Habermas' proceduralistische 
rechtsstaatbegrip. . 

Dee consequentie van deze proceduralistsiche interpretatie van de rechtsstaat is 
datt constitutionele rechtspraak niet bij voorbaat als illegitiem wordt beschouwd. 
Constitutionelee rechtspraak is volgens Habermas echter alleen met de democrati-
schee rechtsstaat verenigbaar wanneer constitutionele rechters zich op de bescher-
mingg van de democratische wetgevingsprocedure richten. Dat betekent dat de 
rechterr niet de uitkomsten van de democratische procedure op haar grondwettig-
heidd mag toetsen, maar uitsluitend de procedure zelf. Op deze manier wordt aan 
hett legitimiteitsprobleem van constitutionele rechtspraak een democratietheoreti-
schee wending gegeven. 

Eenn overtuigend aspect van Habermas proceduralistische visie op de rechtsstaat 
iss dat het centralistische wetgevingsmodel door hem wordt opgegeven. De positie 
vann de wetgever ten opzichte van het bestuur is van een centrale, hiërarchische 
positiee in een gematigd hiërarchische positie veranderd. Dat betekent dat een 
centralee sturing van de maatschappij door middel van de wet volgens deze visie 
niett mogelijk is. 

00 Habermas 1992, p. 529. 
11 Habermas 1992, p.320. 
22 Habermas 1992, p.320-321. 
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Eenn ander overtuigend punt in Habermas' rechtsstaattheorie is zijn opvatting 
datt de legitimiteit van het recht niet door de wet zelf, maar alleen door democra-
tischee procedures kan worden gegarandeerd. Wanneer het toepassingsgebied van 
dezee procedures niet tot het gebied van de politiek wordt beperkt, dan kunnen deze 
proceduress bijvoorbeeld ook in de vorm van inspraak en openbaarheid worden 
ingezett om de rechtsvorming van het bestuur te controleren. 

Eenn belangrijk probleem van Habermas rechtsstaatstheorie is echter de manier 
waaropp rechtsparadigma's door hem worden geïnterpreteerd. Rechtsparadigma's 
wordenn door hem als impliciete maatschappijtheorieën van het rechtssysteem 
opgevat.. Ze vervullen in Habermas' theorie de rol van onproblematische achter-
grondkennis.. Volgens Habermas zou er na het liberale en sociaalstatelijke rechts-
paradigmaa een nieuw coherent rechtsparadigma moeten worden ontwikkeld, 
namelijkk het proceduralistische rechtsparadigma. De gedachte dat het liberale 
rechtsparadigmaa in de loop van de tijd door andere coherente rechtsparadigma's 
zouu worden vervangen, is echter niet aannemelijk. Ontwikkelingen als de mate-
rialiseringg en het reflexief worden van het recht hebben juist tot een desintegratie 
vann het liberale rechtsparadigma geleid. Er is daardoor sprake van een situatie 
waarinn liberale, sociaalstatelijke en proceduralistische uitgangspunten naast el-
kaarr bestaan. Hierdoor kunnen rechtsparadigma's geen oplossingen bieden voor 
dee spanningen en antinomieën die er tussen de verschillende rechtsstatelijke ele-
mentenn bestaan. Het onbepaaldheidsprobleem kan door het bestaan van rechts-
paradigma'ss derhalve niet worden opgelost. 

Eenn andere interpretatie van de heerschappij van het recht is door Dworkin 
gegeven.. De beperkte formalistische interpretatie van de ruk of law die onder 
anderee door Hayek verdedigd is, wordt door hem bekritiseerd. Deze interpretatie 
wordtt door hem als de 'rule-book1 versie van de rule of law aangeduid. De rule of 
lawlaw valt volgens deze interpretatie samen met de regels die in de wetgeving en 
jurisprudentiee zijn vastgelegd. Tegenover deze interpretatie stelt Dworkin zijn 
substantiëlee of rechtenopvatting van de rule of law. 

Hett rule of law begrip wordt door Dworkin met een substantieel gelijkheidsbe-
ginsell  verbonden. Volgens dit beginsel heeft ieder individu het recht om met 
'gelijkee zorg en respect' te worden behandeld. Om gelijke behandeling door de 
overheidd te kunnen garanderen, is volgens Dworkin de bescherming van rechten 
noodzakelijk.. De taak voor de bescherming van rechten ligt vooral bij de rechter. 
Omdatt de overheid in verschillende opzichten tekort kan schieten bij de bescher-
mingg van rechten, is de substantiële visie van de rule of law complexer van aard 
dann de 'rule-book' opvatting. Weliswaar is het inwilligen van de 'rule-book' op-
vattingg van de ruk of law voor het realiseren van een rechtvaardige samenleving 
eenn vereiste. Het is echter niet voldoende. 

133 Stout 1994, p.247. 
44 Somek 1993, p.350. 
[5[5 Dworkin 1986, p 11. 
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Dee reden voor het tekortschieten van de 'rule-book* opvatting van de rule of law 
iss dat het interpretatieve aspect van het recht genegeerd wordt. Volgens de 'rule 
book'book' opvatting moet de rechter bij het nemen van beslissingen steeds nagaan wat 
err in wetgeving en jurisprudentie staat, of wat daarin had moeten staan. Op deze 
manierr zouden er door de rechter politiek neutrale beslissingen kunnen worden 
genomen.. Door van verschillende technieken gebruik te maken, zou politiek neu-
tralee rechtspraak ook in hard cases mogelijk zijn. 

Dee visie dat politiek neutrale rechtspraak mogelijk is, wordt door Dworkin ont-
kend.. Dit hangt samen met de interpretatieve visie op het rechtsvindingsproces. De 
rechterr moet zijn beslissingen volgens Dworkin op grond van een coherent geheel 
vann principes nemen. Deze principes moeten niet alleen zo goed mogelijk aan-
sluitenn bij de bestaande rechtspraktijk, maar zij moeten ook de meest gerechtvaar-
digdee weergave van die rechtspraktijk geven. Deze visie op recht wordt door 
Dworkinn 'recht als integriteit' genoemd. 

Zoalss werd aangegeven, is Dworkin van mening dat de primaire verantwoorde-
lijkheidd van grondrechtenbescherming bij de rechter ligt. Dat betekent dat vooral 
dee rechter moet beoordelen of de overheid aan het principe van 'gelijke zorg en 
respect'' voldaan heeft. Rechtspraak en ook constitutionele rechtspraak vormt 
daardoorr een belangrijk element in Dworkins visie van het rule of law beginsel. 
Bovendienn wordt in Dworkins theorie aan de constitutionele rechter veel macht 
toegekend. . 

Overtuigendd aan Dworkins substantiële versie van het rule of het law principe is 
datt het anders dan de formalistische versie het interpretatieve aspect van het recht 
niett ontkent. Niet overtuigend aan Dworkins interpretatie van de rule of law is 
echterr dat deze interpretatie geen oog heeft voor de spanningen en conflicten die 
tussenn rechtsbeginselen en de daaraan ten grondslag liggende sociale visies kun-
nenn bestaan. Rechtsbeslissingen kunnen volgens Dworkin zonder rechterlijke dis-
cretiee uit het recht worden afgeleid. Rechtsbeslissingen zijn naar zijn mening niet 
onbepaald,, maar voor ieder rechtsgeval is er steeds één juiste rechtsbeslissing 
mogelijk.. Hiermee wordt onvoldoende recht gedaan aan het afwegingsaspect in 
hett rechtsvindingsproces. 

Eenn andere interpretatie van de rule of law wordt door Unger gegeven. Anders 
dann Habermas en Dworkin benadrukt Unger juist de tegenstrijdigheden in het 
recht.. Hij verzet zich tegen de opvatting dat het recht een coherent geheel van regels 
enn principes vormt. Het recht is volgens hem vol spanningen en anomalieën. Het 
rechtt is het produkt van permanente collectieve conflicten. Deze spanningen en 
anomalieënn worden door Unger niet negatief, maar juist positief gewaardeerd. Ze 
vormenn volgens hem namelijk de aanzet voor het ontwikkelen van institutionele 
alternatieven. . 

Ditt betekent niet dat Unger geen belang hecht aan de handhaving van het rule of 
lawlaw principe. De rule of law wordt door hem als een belangrijke waarborg voor 

Dworkinn 1986, p.12-16. 
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vrijheidd opgevat. Unger wijst er alleen op dat het probleem van overheersing en 
illegitiemee afhankelijkheidsrelaties die in het sociale leven bestaan niet door het 
rulerule of law principe kunnen worden opgelost.44 Dit is de reden dat het rule of law 
principee volgens hem met de idealen van billijkheid en solidariteit moet worden 
aangevuld.. Het rule of law principe moet met een programma voor substantiële 
rechtvaardigheidd worden verbonden. 4 Dit programma moet op de ondermijning 
vann ongelijkheden zijn gericht. 

Dee rol van billijkheid en solidariteit is in de theorie van Unger daarom niet 
slechtss marginaal. Zij worden door hem als centrale idealen in het recht opgevat. 
Doorr in de rechtspraktijk een centrale plaats aan deze idealen te geven, kan het 
probleemm van overheersing en illegitieme afhankelijkheidsrelaties naar zijn me-
ningg beter worden bestreden. Het rechtszekerheidsbeginsel wordt door Unger dus 
slechtss als een relatieve waarde opgevat dat in het concrete geval soms voor andere 
idealenn moet wijken. De rechter zal in het rechtsvindingsproces daardoor vaak 
verschillendee belangen tegen elkaar af moeten wegen. 

Uitt deze vergelijking van de verschillende visies op rechtsstaat en rule of law 
kunnenn een aantal conclusies worden getrokken. Dit is in de eerste plaats de con-
clusiee dat het centralistische wetgevingsmodel dat door het klassieke rechtsstaat-
begripp verdedigd wordt, tekortschiet. In plaats dat aan het klassieke rechtsstaatbe-
gripp vastgehouden wordt, moet er naar nieuwe visies op rechtsstatelijkheid gezocht 
wordenn die oplossingen bieden voor het probleem van de terugtredende wetgever 
enn de afgenomen waarborggaranties van de wet. De begrippen rechtsstaat en rule 
ofof law moeten met andere woorden aan de veranderende staatsrechtelijke verhou-
dingenn worden aangepast. 

Voorr het vraagstuk van de constitutionele rechtspraak betekent deze afwijzing 
vann het centralistische wetgevingsmodel dat er meer ruimte voor constitutionele 
rechtspraakk ontstaat. Wanneer de wet niet langer als de uitdrukking van de 
'volkswil',, maar uitsluitend als de wil van de meerderheid wordt geïnterpreteerd 
dann is het van belang dat er naast het meerderheidsbeginsel tevens procedurele en 
inhoudelijkee garanties bestaan die de beslissingen van de wetgever begrenzen. I n 
datt geval is constitutionele rechtspraak niet noodzakelijkerwijs met de democratie 
inn strijd, maar kan het ook een middel zijn om een effectieve grondrechten- en 
minderhedenbeschermingg te garanderen. 

Dee tweede conclusie die uit deze vergelijking kan worden getrokken, is dat pogin-
genn om de spanningen en antinomieën tussen de verschillende rechtsstatelijke 
beginselenn en elementen voor eens en voor altijd op te lossen, moeten worden afge-
wezen.. Zoals uit Habermas' interpretatie van rechtsparadigma's en Dworkins 
voorstellingg van het recht als integriteit blijkt , leiden deze pogingen slechts tot een 
ontkenningg van de onbepaaldheid van het recht. Wanneer men het politieke aspect 

Ungerr 1976, p.238. 
Ungerr 1976, p. 241. 
Maarr ook het belang van administratieve rechtspraak neemt hierdoor toe. 
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vann het recht niet wil verhullen, is het dus van belang dat tegenstrijdigheden in 
hethet recht niet ontkend worden. Voor constitutionele rechtspraak betekent dit dat 
constitutionelee rechters, net als gewone rechters, steeds gedwongen zullen zijn om 
verschillendee (rechtsstatelijke) beginselen tegen elkaar af te wegen. 

33 Verschillend e normatiev e begrippe n van democrati e 

Omdatt er verschillende normatieve visies op democratie bestaan, lopen ook de 
visiess op de verenigbaarheid van constitutionele rechtspraak en democratie uiteen. 
Dee centrale vraag die gesteld moet worden om de democratische legitimiteit van 
constitutionelee rechtspraak te kunnen bepalen, is in hoeverre democratische pro-
ceduress een eerlijke representatie van behoeften en belangen garanderen. Wanneer 
zijj  deze eerlijke representatie van behoeften en belangen niet garanderen, leidt dit 
vervolgenss tot de vraag of, en in hoeverre constitutionele rechters de tekortko-
mingenn van de democratische wetgevingsprocedure kunnen en mogen corrigeren. 

Eerstt zal ik kort de verschillende normatieve visies op democratie bespreken. 
Zoalss in hoofdstuk één werd aangegeven, wordt de wet door Maus als uitdrukking 
vann de wil van het volk beschouwd. Net als de Verlichtingsfilosofen Rousseau en 
Kantt is Maus van mening dat volkssoevereiniteit monistisch geïnterpreteerd moet 
worden.. De wetgevende macht van het volk wordt door Maus als ondeelbaar en 
onvervreemdbaarr opgevat. Een eerlijke representatie van behoeften en belangen 
kann volgens deze visie uitsluitend door de wetgever worden gegarandeerd. De pri-
mairee verantwoordelijkheid voor de bescherming van grondwettelijke rechten ligt 
volgenss Maus bij de formele wetgever en niet bij onafzetbare rechters. In het wetge-
vingsprocess zouden uitsluitend universaliseerbare beslissingen worden geno-
men.. Hierdoor worden in het wetgevingsproces niet alleen de belangen van 
meerderheden,, maar ook die van minderheden gerespecteerd. Omdat het democra-
tischee wetgevingsproces volgens Maus de enige waarborg voor rechtvaardige 
rechtsvormingg biedt, is er in deze theorie geen ruimte voor constitutionele recht-
spraak. . 

Hett probleem van deze democratietheorie is dat het een te weinig complex beeld 
vann het democratisch wetgevingsproces geeft. Dit is het gevolg van de monistische 
interpretatiee van het volkssoevereiniteitsprincipe. Volkssoevereiniteit kan volgens 
dezee visie alleen op het niveau van het wetgevingsproces worden uitgeoefend. Het 
ideee dat maatschappijen centraal gestuurd kunnen worden, is, zoals is aangege-
ven,, in moderne, complexe maatschappijen niet aannemelijk. De staat is veel meer 
eenn machtscentrum naast andere machtscentra. 

Daarnaastt heeft Maus een te idealistisch beeld van het wetgevingsproces. Dit is 
hett gevolg van het feit dat Maus het wetgevingsproces als een proces beschouwt 
waarr een onpartijdige vereffening van conflicten plaatsvindt. In het wetgevings-

Mauss 1992b, p. 111. 
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process zouden 'allen over allen het gelijke beslissen'. Het gevolg van Maus' 
idealistischee beeld van het wetgevingsproces is dat de spanningen tussen meerder-
heids-- en minderheidsstandpunten in haar theorie niet worden waargenomen. De 
wetgeverr zou niet alleen de belangen van de meerderheid, maar tegelijkertijd die 
vann minderheden in acht nemen. Dat meerderheidsgroepen in de praktijk hun 
rechtenn ten koste van minderheidsgroepen kunnen versterken, wordt in de theorie 
vann Maus buiten beschouwing gelaten. 

Inn hoofdstuk twee werden de proceduralistische democratiebegrippen van Ely en 
Habermass besproken. Anders dan Maus hebben Ely en Habermas wel oog voor de 
machtt van meerderheidsgroeperingen en de kloof die er tussen juridische en feite-
lijkee gelijkheid kan bestaan. Een gelijke representatie van belangen en behoeften 
wordtt naar hun mening niet automatisch door het democratisch wetgevingspro-
cess gegarandeerd. In democratische wetgevingsprocedures treden bij gelegenheid 
storingenn en blokkades op. Hierdoor worden de belangen van achtergestelde en 
onderdruktee groepen door de wetgever niet altijd adequaat tot uitdrukking 
gebracht.. Hieruit leiden Ely en Habermas twee taken voor constitutionele rechters 
af.. Ten eerste moeten zij middels een strikte controle van politieke vrijheids- en 
communicatierechtenn ervoor zorgen dat het politieke systeem voor iedereen in 
gelijkee mate open blijft , en ten tweede moeten zij de belangen van minderheden 
beschermen.. Om te voorkomen dat de correctie van het democratisch wetgevings-
process tot ondemocratische consequenties leidt, mag de constitutionele rechter niet 
dee uitkomsten van de democratische procedure op haar grondwettigheid toetsen, 
maarr uitsluitend de procedure zelf. 

Hoewell  Ely en Habermas beiden van een procedureel, niet-substantieel begrip 
vann democratie uitgaan, geven zij verschillende invullingen aan het democratie-
begrip.. Ely verdedigt een utilitaristisch democratiebegrip. Het begrip democratie 
verwijstt in zijn theorie naar bepaalde goed functionerende democratische besluit-
vormingsprocedures,, waarvan in de loop van de tijd is gebleken dat deze in strate-
gischh of utilitaristisch opzicht het meest rationeel zijn. Bij Habermas is het proce-
durebegripp daarentegen op een breed begrip van communicatieve rationaliteit 
gebaseerd.. De uitkomsten van democratische procedures zijn volgens Habermas 
dess te rationeler, wanneer de ideale argumentatievoorwaarden in deze procedures 
beterr gerealiseerd worden. Een doelrationele voorstelling van het politieke proces 
wordtt door Habermas afgewezen. Democratie is volgens hem niet utilitaristisch, 
maarr deliberatief van aard. Of een uitkomst van het politieke proces rationeel is, is 
volgenss Habermas ook afhankelijk van de rationaliteit van het deliberatieve poli-
tiekee proces dat daaraan vooraf is gegaan. 

Dee overeenkomst tussen de proceduralistische theorieën van Ely en Habermas is 
datt constitutionele rechtspraak volgens beide theorieën uitsluitend op de 
beschermingg van democratische procedures moet zijn gericht. Beide theorieën 
gaann uit van de veronderstelling dat er een scheiding tussen procedurele en inhou-

Mauss 1992b, p. 111. 
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delijkee rechtskwesties kan worden gemaakt. De rechter moet echter ook bij de 
interpretatiee van politieke of procedurele voorschriften van de grondwet steeds in-
houdelijkee afwegingen maken. Op welke manier politieke rechten zoals het recht 
opp vrijheid van meningsuiting, of het recht op omroepvrijheid geïnterpreteerd 
moetenn worden, staat niet bij voorbaat vast. 

Dworkinn verdedigt een integraal begrip van democratie. Ook hij is van mening 
datt een gelijke representatie van behoeften en belangen niet altijd door het demo-
cratischh wetgevingsproces wordt gegarandeerd. Volgens Dworkin vormt echter 
niett het meerderheidsbeginsel, maar het materiële beginsel van 'gelijke zorg en 
respect'' de grondslag van de democratie. Dit beginsel biedt een criterium waaraan 
dee resultaten van het politieke proces kunnen worden getoetst. Actief rechterlijke 
toetsingg van formele wetgeving leidt volgens Dworkin niet tot een ondermijning, 
maarr juist tot een versterking van de democratie. Dat er een onderscheid tussen 
procedurelee en materiële rechtskwesties kan worden gemaakt, wordt door Dworkin 
ontkend.. De bescherming van materiële grondrechten is naar zijn mening voor de 
democratiee van even groot belang als de bescherming van procedurele grond-
rechten. . 

Hoewell  Dworkin terecht aangeeft dat het meerderheidsbeginsel niet de enige of 
belangrijkstee grondslag van de democratie vormt, is de invulling die Dworkin aan 
hethet democratiebegrip geeft niet overtuigend. Niet participatie, en de actieve deel-
namee van zoveel mogelijk burgers aan het politieke menings- en wilsvormings-
proces,, maar de behandeling als 'een gelijke' vormt volgens Dworkin de kern van 
hethet democratiebegrip. Dat betekent dat Dworkin een passief begrip van democratie 
verdedigt.. Omdat in het democratisch wetgevingsproces vooral beleidsafwegin-
genn en niet zozeer principeafwegingen een rol spelen, kan dit er toe leiden dat een 
tott stand gekomen wet niet ieder individu met 'gelijke zorg en respect' behandelt. 
Meerderheidsbeslissingenn zijn volgens Dworkin dus niet noodzakelijkerwijs 
democratisch.. Zij kunnen namelijk met het beginsel van gelijke zorg en respect 
botsen. . 

Eenn geheel ander democratiebegrip wordt door Unger verdedigd. Hij pleit voor 
eenn sterke, mobiliserende of empowered democratie. Niet alleen politieke gelijkheid, 
maarr ook de politieke mobilisatie van burgers vormt een centrale waarde in dit 
democratiebegrip.. Democratie wordt door Unger niet met het bestaande re-
presentatievee stelsel gelijkgesteld. Een dergelijk smal begrip van democratie wordt 
doorr Unger vervangen door een breed of sterk begrip van democratie. Volgens dit 
sterkee begrip van democratie moeten alle domeinen in de samenleving voor de 
democratischee politiek worden opengesteld. Het democratisch wetgevingsproces 
wordtt door Unger als een eclectisch proces opgevat. Dit proces wordt gekenmerkt 
doorr machtstegenstellingen en conflicten. Net als Habermas, Ely en Dworkin is 
ookk Unger van mening dat dit proces niet voldoende garantie voor een eerlijke 

Bittnerr 1988, p.207. 
Hett democratiebegrip van Unger is dus net als dat van Habermas niet passief, maar actief. 
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representatiee van behoeften en belangen biedt. De beslissingen die door de wetgever 
wordenn genomen, zijn niet noodzakelijkerwijs democratisch van aard. Hoewel 
Ungerr het vraagstuk van de constitutionele rechtspraak niet apart aan de orde 
stelt,, lijk t hij voor de constitutionele rechter dezelfde taak te zien weggelegd als voor 
dee gewone rechter. Zij moeten een bijdrage leveren aan een versterking van de 
democratie.. Dit kan de rechter doen door op alternatieve institutionele mogelijk-
hedenn te wijzen. Dit wordt door Unger als democratisch experimentalisme aange-
duid.. Rechtsbeginselen enerzijds en inhoud en institutionele vormgeving ander-
zijdss kunnen volgens Unger in het rechtsvindingsproces niet van elkaar worden 
gescheiden. . 

Overtuigendd aan Ungers theorie is dat democratie door hem niet met de be-
staandee politieke instituties en praktijken wordt gelijkgesteld. Democratie kan op 
zeerr uiteenlopende manieren worden vormgegeven. Politieke mogelijkheden 
mogenn niet bij voorbaat worden ingeperkt. Een probleem van Ungers theorie is 
echterr dat het belang van liberale beginselen onderbelicht blijft . Unger hecht voor-
all  belang aan regelingen die vergaande democratiseringen van maatschappij en 
politiekk mogelijk maken. Aan regelingen die op de verdeling en beheersing van 
machtt zijn gericht, hecht hij minder belang. 

Dee conclusie die uit deze vergelijking kan worden getrokken, is dat er conflicten 
tussenn het democratische wetgevingsproces en een eerlijke representatie van 
belangenn en behoeften kunnen optreden. Constitutionele rechtspraak kan een 
bijdragee leveren aan een versterking van de democratie wanneer het op de correctie 
vann storingen in het democratisch wetgevingsproces is gericht. Overtuigend aan 
dee theorieën van Ely en Habermas is dat constitutionele rechtspraak volgens deze 
theorieënn met name op de bescherming van politieke vrijheid- en communicatie-
rechtenn moeten zijn gericht. Weinig overtuigend aan deze theorieën is de gedachte 
datdat de taak van de rechter louter procedureel kan worden gedefinieerd. Bij het 
interpreterenn van grondrechten moeten er door de rechter steeds inhoudelijke 
afwegingenn worden gemaakt. Hier wordt zowel door Dworkin als door Unger op 
gewezen.. Het probleem van deze theorieën is echter dat de constitutionele rechter 
mett betrekking tot alle grondrechten zeer grote bevoegdheden bezit. Hoewel deze 
grotee bevoegdheden ten aanzien van politieke rechten goed gerechtvaardigd kun-
nenn worden, geldt dit niet voor de bescherming van overige rechten. Politieke rech-
tenn zijn van essentieel belang voor de democratie. Een stelselmatige inperking van 
dezee rechten leidt er toe dat een democratische verandering van het politieke proces 
bemoeilijktt wordt. Politieke vrijheidsrechten moeten daarom als preferred free-
domsdoms worden beschouwd, dat wil zeggen dat zij extra bescherming verdienen. Voor 
juridischh activisme op het terrein van rechten die niet voor het politieke proces van 
belangg zijn, kan echter geen overtuigende democratische rechtvaardiging worden 
gegeven.. Om te verhinderen dat de macht van de constitutionele rechter op deze 
terreinenn te groot wordt, zou een notwithstanding clause kunnen worden ingevoerd. 
Dezee clausule wordt in hoofdstuk zeven besproken. 
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44 Verschillend e visie s op het rechtsvindingsproce s 

Zoalss ik in paragraaf vijf van de Inleiding heb aangegeven, kunnen er vier ideaal-
typischee posities binnen de rechtsvindingstheorie worden onderscheiden, namelijk 
dee formalistische, de moraliserende, de democratiserende en de nihilistische. I n 
dezee paragraaf zal ik nagaan hoe de verschillende besproken normatieve 
rechtsvindingstheorieënn zich tot deze ideaaltypische posities verhouden. 

Dee bevoegdheden tussen rechterlijke en wetgevende macht worden door de for-
malistischemalistische positie met behulp van het onderscheid tussen recht en politiek van 
elkaarr afgegrensd. De wetgever behoort volgens deze positie tot het terrein van de 
politiekk en de rechter tot het terrein van het recht. Terwijl op het ene terrein actief 
rechtt tot stand wordt gebracht, wordt op het andere terrein het recht passief 
toegepast.. Aan de activiteit van de rechter wordt geen creatieve betekenis toegekend. 
Rechtsbeslissingenn kunnen volgens het rechtsformalisme over het algemeen 
geheell  uit positief geldende rechtsregels worden afgeleid. Hierdoor is de beslis-
singsvrijheidd van de rechter volgens het rechtsformalisme klein. 

Dee democratisch wetspositivistische positie van Maus vertoont de meeste gelij-
keniss met de formalistische positie. Ook door Maus wordt er een strikte scheiding 
tussenn recht en politiek aangebracht. Dat de rechter een eigen inbreng heeft in het 
rechtsvindingsprocess wordt door haar ontkend. Omdat de wil van het volk volgens 
Mauss alleen via de wet tot uitdrukking kan worden gebracht, zou iedere zelf-
standigee bijdrage van de rechter in het rechtsvindingsproces tot een ondermijning 
vann het volkssoevereiniteitsprincipe leiden. De taak van de rechter moet zich vol-
genss het democratisch wetspositivisme daarom beperken tot het toepassen van 
wetten.. Rechtstoepassing is volgens Maus identiek aan wetstoepassing. 

Mett deze interpretatie van rechtspraak zijn verschillende problemen verbonden. 
Niett alleen heeft het democratisch wetspositivisme een veel te beperkte visie op 
recht.. Jurisprudentie, ongeschreven recht en verdragsrecht kunnen door het demo-
cratischh wetspositivisme niet als geldige rechtsbronnen worden opgevat. Ook 
rechtsbeginselenn en sociale waarden worden door het democratisch wetspositivis-
mee niet als elementen van het recht opgevat. Daarnaast laat het democratisch 
wetspositivisme,, zoals besproken, ook de autonome factoren in het rechtsvindings-
process buiten beschouwing. Rechtspraak is volgens Maus strikt heteronoom. Deze 
visiee kan alleen worden gehandhaafd wanneer van een essentialistische inter-
pretatiee van betekenissen wordt uitgegaan. Dat wil zeggen wanneer verondersteld 
wordtt dat de betekenis van rechtsnormen niet pas in de toepassing geconcretiseerd 
worden,, maar zij onveranderlijke entiteiten zijn die door de rechter ondubbel-
zinnigg en objectief kunnen worden vastgesteld. Interpretatie is echter altijd 
perspectivistischh en scheppend van aard. Interpretatie is alleen mogelijk vanuit 
eenn bepaalde optiek, of Vorverstandnis. Voor constitutionele rechtspraak is het ge-
volgg van de strikte scheiding tussen recht en politiek, dat constitutionele recht-
spraakk afgewezen wordt. Het kenmerkende van constitutionele rechtspraak is 
immerss dat constitutionele rechters de beslissingen van de wetgever niet toepassen, 
maarr zij deze beslissingen controleren en ook opzij kunnen zetten. Constitutionele 
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rechtspraakk wordt door het democratisch wetspositivisme daarom als een 
illegitiemee institutie beschouwd. 

Dee moraliserende, democratiserende en de nihilistische erkennen wel het schep-
pendee en interpretatieve karakter van het recht. Het kenmerkende van de moralise-
rendee en democratiserende positie is dat zij nagaan op welke manier autonomere 
vormenn van rechtsvinding met de democratie te verenigen zijn. Deze posities 
ontkennenn dat de rationaliteit van rechtspraak uitsluitend door passieve rechts-
toepassingg kan worden gewaarborgd. Anders dan de formalistische en nihil isti -
schee positie verzetten zij zich tegen de gedachte dat een autonomere vorm van 
rechtsvindingg noodzakelijkerwijs tot rechtswillekeur leidt. 

Dee moraliserende positie erkent dus dat de rechter een eigen inbreng heeft in het 
rechtsvindingsproces.. Waarden en/of rechtsbeginselen spelen volgens de moral i-
serendee positie een belangrijke rol in het rechtsvindingsproces. Ze vormen een 
belangrijkee bron van recht. Rechtsbeginselen worden door de moraliserende 
positiee teleologisch of deontologisch geïnterpreteerd. De moraliserende positie 
verschiltt daardoor duidelijk van de formalistische positie die alleen gepositiveerde 
rechtsregelss als rechtsbron erkent. Het verschil tussen regels en beginselen is dat 
regelss een alles-of-niets karakter hebben, beginselen wijzen daarentegen slechts in 
eenn bepaalde richting. Terwijl regels handelingen definitief voorschrijven, omvat-
tenn beginselen slechts prima facie geboden. Een ander verschil is dat regels met 
elkaarr kunnen conflicteren, beginselen vormen daarentegen een coherent geheel. 
Zijj  garanderen de eenheid en rationaliteit van het recht. Beginselen leveren de 
rechterr de redenen om een bepaalde rechtsbeslissing te nemen. Zij zorgen ervoor 
datt de beslissingen van rechters ook in hard cases uit het recht worden afgeleid. Dat 
hett recht onbepaald is, wordt door de moraliserende positie ontkend. Voor ieder 
rechtsgevall  is er steeds één juiste oplossing mogelijk. 

Volgenss de moraliserende positie verschillen constitutionele rechtspraak en 
gewonee rechtspraak niet strikt van elkaar. Net als constitutionele rechtspraak is 
ookk gewone rechtspraak scheppend van aard. Om de rationaliteit en legitimiteit 
vann rechtspraak te garanderen, wordt door deze positie een methode geformuleerd 
diee aangeeft hoe de rechter in het geval van conflicterende of ontoereikende regels, 
datt wil zeggen in geval van hard cases, tot een beslissing moet komen. Deze me-
thodee zorgt er tegelijkertijd voor dat de rechter zijn bevoegdheden niet overschrijdt, 
enn de rechter niet de rol van plaatsvervangend wetgever op zich neemt. 

Eenn duidelijk moraliserende positie wordt door het Bundesverfassungsgericht ver-
dedigd.. De grondwet wordt door het Bundesverfassungsgericht als een objectieve 
waardeordee geïnterpreteerd. De waardigheid van de mens vormt binnen deze 
objectievee waardeorde het belangrijkste grondrecht. Ook de ethisch constructivis-
tischee theorieën van Dworkin en Habermas vertonen gelijkenissen met de moral i-
serendee positie. Rechtsbeginselen spelen in deze theorieën een belangrijke rol. Zij 
wordenn door Dworkin en Habermas als deontologische beginselen opgevat. 

Omdatt Habermas een discourstheoretische interpretatie van Dworkins rechts-
vindingstheoriee gegeven heeft, zal ik eerst Dworkins rechtsvindingstheorie bespre-
ken.. De centrale these in Dworkins rechtsvindingstheorie is dat rechtsbeslissingen 
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opp basis van een coherente constructie van het recht als geheel moeten worden 
genomen.. Dit wordt door hem 'recht als integriteit' genoemd. Bij deze coherente 
constructiee moet door de rechter een afweging worden gemaakt tussen het element 
vann fit en het element van rechtvaardiging. Met het element van fit wordt bedoeld 
datdat de rechter die beslissingen neemt die zo goed mogelijk bij het bestaande recht 
aansluiten.. Het element van rechtvaardiging eist dat de rechter die beslissingen 
neemtt die in normatief opzicht de beste rechtvaardiging van de rechtspraktijk 
bieden.. Omdat rechterlijke beslissingen volgens Dworkin op deze manier steeds 
uitt het recht als geheel kunnen worden afgeleid, kan het probleem van rechterlijke 
discretiee volgens hem worden vermeden. Er kan volgens hem door de rechter in 
iederr rechtsgeval zelfs één juiste antwoord worden gegeven. 

Dworkinn gaat in zijn rechtsvindingstheorie echter van een aantal problemati-
schee vooronderstellingen uit. Zoals is aangegeven, is Dworkin van mening dat de 
rechterr op grond van een coherente constructie van het recht als geheel beslissin-
genn moet nemen. Een dergelijk coherente constructie kan volgens Dworkin tot 
standd worden gebracht omdat rechtsbeginselen anders dan rechtsregels met elkaar 
tee verzoenen zijn. Wanneer er daarentegen van wordt uitgegaan dat het recht geen 
morelee eenheid vormt, maar rechtsbeginselen net als rechtsregels steeds het resul-
taatt van ideologische machtsstrijd zijn, dan betekent dit dat niet alleen rechtsre-
gels,, maar ook rechtsbeginselen tegenstrijdig van aard zijn. Het gevolg van deze 
tegenstrijdigheidd is dat door de rechter geen coherente interpretatie van de rechts-
praktijkk kan worden gegeven, maar dat er door hem voortdurend afwegingen 
moetenn worden gemaakt. Het afwegingsaspect in het rechtsvindingsproces wordt 
doorr Dworkin daardoor onvoldoende serieus genomen. 

Verderr maakt Dworkin in zijn interpretatie van het recht als integriteit gebruik 
vann het beeld van de superrechter Hercules, die over oneindig veel tijd en kennis 
beschikt.. Dworkin beschouwt deze constructie van het recht als geheel als een 
ideaall  dat door de rechter steeds moet worden nagestreefd. Het probleem van deze 
idealiseringg is echter dat de onbepaaldheid van de constructies die bestaande rech-
terss van delen van het recht maken in Dworkins rechtsvindingstheorie niet on-
derkendd wordt. 

Nett als Dworkin is Habermas van mening dat rechterlijke beslissingen niet 
logischh uit het recht kunnen worden afgeleid. Het gevolg is dat de rechter bij het 
nemenn van beslissingen altijd over een zekere interpretatievrijheid beschikt. De 
oorzaakk van deze interpretatievrijheid is volgens Habermas dat uit de geldigheid 
vann een norm niet de juistheid van haar toepassing kan worden afgeleid. De in-
terpretatievrijheidd van de rechter moet volgens hem door middel van een toepas-
singsdiscourss worden ingeperkt. 

Hett toepassingsdiscours kan volgens Habermas als een aanvulling op het fun-
deringsdiscourss worden beschouwd. Naar zijn mening zijn er voor het funderen 
enn het toepassen van een norm twee verschillende discoursen vereist. Terwijl in het 
funderingsdiscourss de geldigheid van een rechtsnorm wordt onderzocht, wordt in 
hett toepassingsdiscours nagegaan welke universeel geldige rechtsnormen in een 
concreett rechtsgeval moeten worden toegepast. Alleen door beide discoursen 
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samenn te nemen, kan de onpartijdigheid van een rechtsnorm worden gegaran-
deerd. . 

Terwijll  de geldigheid van een rechtsnorm vastgesteld wordt door na te gaan of 
dezee een universaliseerbaar belang tot uitdrukking brengt, kan de juistheid van 
eenn rechtsnorm worden bepaald door alle omstandigheden met betrekking tot 
primaa facie geldige rechtsnormen in ogenschouw te nemen. Bij het beoordelen van 
dee toepassingssituatie zullen er tussen de verschillende rechtsnormen onvermij-
delijkk botsingen optreden. Er doen zich daarbij botsingen voor tussen rechts-
normenn die al geldig zijn. Deze botsingen worden door Habermas externe botsin-
genn genoemd. 

Volgenss Habermas kan de rechter de juistheid van rechtsnormen niet vast-
stellenn door de verschillende botsende rechtsnormen als materiële waarden tegen 
elkaarr af te wegen. Om vast te kunnen stellen welke prima facie norm in een 
concreett geval moet worden toegepast, zullen deze rechtsnormen door de rechter 
alss onderdeel van een ideaal coherent systeem moeten worden geïnterpreteerd. Net 
alss Dworkin is Habermas van mening dat de rechter in het rechtsvindingsproces 
eenn afweging moet maken tussen twee idealen. Volgens Habermas gaat het daarbij 
omm de afweging tussen legitimiteit en rechtszekerheid. 

Verderr is Habermas net als Dworkin van mening dat een coherent systeem van 
geldigee normen in werkelijkheid niet tot stand kan worden gebracht. Het gaat 
hierbijj  volgens Habermas slechts om een contrafactisch ideaal. Een verschil met 
Dworkinn is echter dat Habermas dit coherentieprincipe niet als een monologisch 
principe,, maar als een argumentatieprincipe interpreteert. Dat betekent dat deze 
coherentiee volgens Habermas niet door een individueel opererende rechter tot 
standd moet worden gebracht, maar door een offene Gesellschaft der Verfassungs-

454 4 

interpreten. interpreten. 
Dee consequentie van Habermas' discourstheoretische herformulering van 

Dworkinss rechtsvindingstheorie is dat Dworkins veronderstelling van de morele 
eenheidd van het recht door Habermas vervangen wordt door de veronderstelling 
vann de eenheid van de praktische rede. Hierdoor wordt het hypothetische beeld van 
dee superrechter Hercules door Habermas vervangen door de idealisering dat het 
juridischh discours waar rechters aan deelnemen aan de voorwaarden van de ideale 
gesprekssituatiee moet voldoen. Alleen wanneer er tussen de deelnemers in het juri-
dischh discours sprake is van communicatieve symmetrie kan er volgens Haber-
mass een rationele consensus over de juistheid van rechtsnormen tot stand worden 
gebracht.. Om communicatief handelen altijd op overeenstemming is gericht, is 
Habermass net als Dworkin van mening dat er in ieder rechtsgeval steeds één juiste 
oplossingg mogelijk is. 

Dee verbetering van Habermas' rechtsvindingstheorie in vergelijking met de 
rechtsvindingstheoriee van Dworkin is dat de rechtspaternalistische consequenties 
vann Dworkins rechtsvindingstheorie in Habermas' theorie ongedaan worden ge-

Habermass 1992, p. 274. 
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maakt.. Dit doet Habermas door een onderscheid tussen funderings- en toepas-
singsdiscourss aan te brengen en door het coherentieprincipe niet als een monolo-
gischh principe, maar als een argumentatieprincipe op te vatten. Het gevolg daar-
vann is dat Habermas' benadering van het rechtsvindingsproces meer ruimte voor 
meningsverschillenn en afwijkingen laat, dan die van Dworkin. 

Zowell  Dworkin als Habermas wijzen er op dat de rechtsvindingsmethode die zij 
ontwikkelenn tot doel heeft om de taak van de rechter van die van de wetgever af te 
bakenen.. Door middel van een ethisch constructivistische benadering van het 
rechtt kan worden vermeden dat de rechter op het terrein van de wetgever komt. Bij 
Habermass vormt het onderscheid tussen funderings- en toepassingsdiscoursen 
hett afbakeningscriterium tussen wetgever en rechter. Door Dworkin worden het 
wetgevingsprocess en het rechtsvindingsproces door middel van het onderscheid 
tussenn 'policies' en 'principles' van elkaar afgegrensd. Terwijl het wetgevings-
process het terrein is waar politiek beleid tot stand wordt gebracht, richt de rechter 
zichh op de bescherming van principes. De rechter voegt in het rechtsvindings-
process geen nieuwe gezichtspunten toe. Rechtsbeslissingen worden geheel door het 
rechtt bepaald. 

Nett als de moraliserende positie verdedigt ook de democratisch-politiserende 
positiepositie een breed begrip van recht. Bovendien gaat de democratisch-politiserende 
positiee er net als de moraliserende positie vanuit dat rechters in het rechtsvin-
dingsprocess over beslissingsvrijheid beschikken. De democratiserende positie 
ontkentt echter dat deze beslissingsvrijheid met behulp van beginselen volledig aan 
bandenn kan worden gelegd. Dit standpunt volgt uit de normatief pluralistische 
uitgangspuntenn van deze positie. Deze normatief pluralistische uitgangspunten 
wordenn door de democratisch-politiserende positie consequent uitgewerkt. Ook 
wanneerr normatieve argumenten als deel van het recht worden opgevat dan blij -
venn rechtsbeslissingen onbepaald. Dat betekent dat vaak meerdere rechtsbeslissin-
genn mogelijk zijn. Normatieve argumenten maken volgens de democratiserende 
positiee geen einde aan de politieke stellingname van de rechter. Om de legitimiteit 
enn onpartijdigheid van rechtsbeslissingen te garanderen, is daarom een openlijke 
politiseringg van de rechtspraak gewenst. Rechtsbeslissingen zijn volgens deze 
positiee gematigd onbepaald. Wat als een aanvaardbare en wat als een minder aan-
vaardbaree rechtsbeslissing moet worden opgevat, wordt volgens de democrati-
serendee positie op grond van rechterlijke deliberatie bepaald. Een onderscheid 
tussenn recht en politiek, juridisch en politiek redeneren wordt door deze positie niet 
gemaakt. . 

Dezee positie moet worden onderscheiden van de nihilistische positie. De nihi-
listischee positie trekt uit de onbepaaldheid van het recht namelijk de conclusie dat 
ookk een onderscheid tussen aanvaardbare en minder aanvaardbare rechtsbeslis-
singenn niet meer kan worden gemaakt. Het probleem van de rechtelijke onbe-
paaldheidd van het recht wordt door deze positie radicaal geïnterpreteerd. Het ont-
wikkelenn van een methode om tot de meest rationele of legitieme rechtsbeslissing 
tee komen, wordt door deze positie opgegeven. De nihilistische positie verdedigt een 
radicaall  sceptische visie op het recht. 
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Terwijll  verschillende aanhangers van de kritisch-deconstructivistische vleugel 
binnenn de Critical Legal Studies-beweging een nihilistische positie verdedigen, pleit 
Ungerr voor een democratische politisering van het rechtsvindingsproces. Hij ver-
zett zich tegen de gedachte dat het recht een coherent geheel vormt. Het recht is vol-
genss hem juist tegenstrijdig van aard. De rechtsvindingstheorieén die een derge-
lijk ee coherentie in het recht nastreven, worden door hem rationaliserende rechts-
analysess genoemd. Een dergelijke benadering van het recht leidt volgens hem tot 
eenn verhulling van het politieke aspect van het recht. Omdat het recht het resultaat 
vann ideologische machtsconflicten is, kan het recht niet achteraf door de rechter tot 
eenn consistent geheel worden gemaakt. Het recht heeft een compromiskarakter. De 
methodenn met behulp waarvan de rechter de afwijkende gezichtspunten in het 
rechtt bloot kan leggen, zijn de deviante methode en de methode van mapping en 
criticism.criticism. Met behulp van deze methode moet door de rechter worden nagegaan hoe 
bepaaldee idealen institutioneel het best gerealiseerd kunnen worden. De waarde 
waarr de rechter zich door moet laten leiden, is die van de democratie. 

Welkee conclusie moet uit deze vergelijking worden getrokken? Zowel de forma-
listischee als de nihilistische positie verdedigen weinig overtuigende visies op het 
rechtsvindingsproces.. Terwijl de rationaliteit van rechtsbeslissingen volgens de 
formalistischee positie alleen door strikte rechtstoepassing kan worden gegaran-
deerd,, is het recht volgens de nihilistische positie zo onbepaald dat de rationaliteit 
vann het rechtsvindingsproces in het geheel niet kan worden gegarandeerd. De 
moraliserendee en democratiserende positie nemen een middenpositie tussen deze 
tweee uiterste posities in. Terwijl de onbepaaldheid van het recht volgens de moral i-
serendee positie met behulp van beginselen kan worden opgelost, streeft de demo-
cratiserendee positie daarentegen naar een openlijke politisering van het recht. 
Omdatt de democratiserende positie meer oog heeft voor spanningen en anoma-
lieënn binnen het recht moet aan deze positie de voorkeur worden gegeven. Het recht 
datt het resultaat is van machtsstrijd en conflict, kan niet achteraf door de rechter 
tott een coherent geheel worden gemaakt. 

55 De verhoudin g tusse n rechte n en democrati e 

Ookk over de manier waarop rechten en democratie zich tot elkaar verhouden, 
wordtt verschillend geoordeeld. Dat betekent dat er meningsverschillen bestaan 
overr de mate waarin democratische politieke macht door grondwettelijke bepalin-
genn mag worden ingeperkt. 

Zoalss is aangegeven, is Maus van mening dat grondrechten uitsluitend door de 
wetgeverr moeten worden beschermd. Maus keert zich tegen de interpretatie die het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht van grondrechten geeft. Grondrechten zijn geen objectieve 
waarden,, maar statelijke rechten. Het interpreteren van grondrechten als objectie-
vee waarden leidt volgens Maus tot een isolering en verzelfstandiging van grond-
rechtenn tegenover de democratie. Grondrechten en democratie worden in dat geval 
alss tegenstellingen behandeld. Zij kunnen tegenover de wil van de wetgever wor-
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denn doorgezet. Volgens Maus moet niet het grondrechtendeel, maar het 'organisa-
torischee grondwetsgedeelte', als het belangrijkste onderdeel van de grondwet wor-
denn opgevat. Dat is het gedeelte van de grondwet waarin de wetgevingsprocedure 
enn de overige geïnstitutionaliseerde beslissingsprocedures worden geregeld. Zolang 
wetgevingg volgens de juiste procedures verloopt, is volgens Maus ook de bescher-
mingg van grondrechten voldoende gegarandeerd. Grondrechtenbescherming door 
middell  van constitutionele rechtspraak is in dat geval niet nodig.455 

Hoee wordt de relatie tussen rechten en democratie door de proceduralistische 
theorieënn van Ely en Habermas geïnterpreteerd? Terwijl Ely van mening is dat 
voorall  de politieke communicatierechten en procedurele bepalingen met de demo-
cratiee verenigbaar zijn, gaat Habermas uit van de gelijkoorspronkelijkheid van 
rechtenn en democratie. Rechten en democratie zijn volgens Habermas op het 
niveauu van de grondbegrippen met elkaar verbonden. Zij zouden beiden uit het 
autonomiebegripp kunnen worden afgeleid. Het probleem van deze analyse is 
echterr dat het geen antwoord biedt op de spanningen die tussen rechten en demo-
cratie,, en tussen rechten onderling kunnen bestaan. 

Hierr besteedt Dworkin meer aandacht aan. Hij wijst in zijn theorie op de conflic-
tenn die tussen rechten en politiek beleid kunnen optreden. Rechten hebben naar 
zijnn mening een troefkarakter. Zij wegen over het algemeen zwaarder dan politiek 
beleid.. Alleen in noodgevallen mogen rechten voor politiek beleid wijken. Burgers 
mogenn naar zijn mening nooit tot middel worden gemaakt van politiek beleid. 
Anderss dan Ely wijst Dworkin er bovendien op dat niet alleen de procedurele, 
maarr ook de materiële grondrechten van belang zijn voor de democratie. De relatie 
tussenn constitutionalisme en democratie wordt door hem als een relatie van 
gedeeltelijkk spanningen, en gedeeltelijk overlappingen geïnterpreteerd. 

Ungerr ontwerpt een nieuw systeem van rechten, namelijk immuniteitsrechten, 
destabilisatierechten,, marktrechten en solidariteitsrechten. De bestaande burger-
rechten,, politieke rechten, sociaal-economische rechten en culturele rechten zou-
denn tot een demobilisatie van de politiek leiden. Zij zouden naar het model van het 
absolutee eigendomsrecht geïnterpreteerd worden. Unger maakt echter niet aanne-
melijkk dat de bestaande politieke vrijheidsrechten niet tot een versterking van de 
democratiee kunnen voeren. Om dit te realiseren moeten zij enkel radicaal demo-
cratischh geïnterpreteerd worden. Constitutionele rechtspraak moet daarom met 
namee op de bescherming van deze rechten zijn gericht. 

Grondrechtenbeschermingg zou ook volgens deze visie op de bescherming van democrati-
schee procedures kunnen zijn gericht. Omdat Maus er echter weinig vertrouwen in heeft 
datt constitutionele rechters zich tot deze taak beperken, wordt constitutionele rechtspraak 
doorr haar geheel van de hand gewezen. 
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óó De taak van de constitutionel e rechte r 

Dee consequentie van deze uiteenlopende visies is dat constitutionele rechtspraak 
steedss een andere taak krijgt. Alleen Maus is van mening dat constitutionele recht-
spraakk moet worden afgewezen. De andere auteurs menen daarentegen dat con-
stitutionelee rechtspraak een bijdrage kan leveren aan de versterking van de demo-
cratie.. Op welke manier constitutionele rechters dit kunnen realiseren, wordt door 
henn verschillend geïnterpreteerd. 

Elyy en Habermas gaan er vanuit dat de constitutionele rechter de taak heeft om 
hethet politieke proces en de belangen van achtergestelde, niet-gerepresenteerde groe-
penn te beschermen. In Ely's theorie heeft de constitutionele rechter de taak het 
representatieprocess te versterken. In Habermas' theorie moet de constitutionele 
rechterr corrigerend optreden wanneer er communicatieve storingen in het 
menings-- en wilsvormingsproces zijn opgetreden. Om deze taak uit te kunnen 
voeren,, moet constitutionele rechtspraak volgens hen vooral op de bescherming 
vann politieke en procedurele rechten zijn gericht. Het gaat daarbij om rechten als 
hett kiesrecht, de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drukpers en de vrijheid 
vann vereniging en vergadering. Ely rekent ook justitiële rechten zoals het verbod 
opp willekeurige arrestatie en gevangenneming, recht op behoorlijke procesgang en 
rechtt op verdediging tot de procedurele rechten. Daarnaast wordt ook het gelijk-
heidsbeginsell  door hem procedureel geïnterpreteerd. 

Bijj  Dworkin moet de constitutionele rechter corrigerend optreden wanneer indi-
viduenn door politiek beleid niet met 'gelijke zorg en respect' worden behandeld. Dit 
politiekee gelijkheidsbeginsel vormt volgens Dworkin de kern van de democratie. 
Dworkinn maakt geen onderscheid tussen de procedurele, en de substantiële waar-
denn in de grondwet. Alle grondrechten moeten door de constitutionele rechter 
wordenn beschermd. Zij worden door hem noodzakelijkerwijs moreel geïnterpre-
teerd.. Constitutionele rechtspraak moet volgens hem dus niet alleen gericht zijn 
opp bescherming van politieke vrijheidsrechten, maar ook de bescherming van 
culturelee rechten en persoonlijkheidsrechten is van belang. 

Ookk Unger is van mening dat constitutionele rechtspraak op een versterking 
vann de democratie moet zijn gericht. Deze taak wordt door hem als democratisch 
experimentalismee aangeduid. De constitutionele rechter moet alternatieve insti-
tutionelee mogelijkheden uitdenken. Constitutionele rechtspraak moet niet gericht 
zijnn op de bescherming van specifieke minderheidsgroepen, maar constitutionele 
rechtspraakk moet op een bestrijding van ongelijkheden in het algemeen zijn 
gericht,, dat wil zeggen op een ondermijning van sociale opdeling en hiërarchische 
structuren.. Destabilisatierechten spelen daarom een belangrijke rol in Ungers 
theorie. . 

138 8 



CONSTITUTIONEL EE RECHTSPRAAK IN EEN DEMOCRATISCH E RECHTSSTAAT 

77 Conclusi e 

Watt betekent dit voor de taak van de constitutionele rechter? Dit is afhankelijk van 
hethet democratiebegrip dat verdedigd wordt. Overtuigend aan lingers sterke begrip 
vann democratie is dat hij democratie niet aan de bestaande instituties en 
praktijkenn gelijkstelt. Daarnaast pleit hij voor een breed begrip van democratie. 
Democratiseringg moet naar zijn mening niet alleen in de politiek tot stand worden 
gebracht,, maar in alle terreinen van de maatschappij. Dat democratie niet aan het 
bestaandee representatieve stelsel kan worden gelijkgesteld, is ook het uitgangspunt 
vann Habermas' deliberatieve democratiebegrip. Hij maakt overtuigend duidelijk 
datt open en vrije politieke deliberatie van essentieel belang is voor de democratie. 
Deliberatievee procedures vormen de belangrijkste bron van legitimiteit. Of wetten 
alss legitiem kunnen worden beschouwd, is afhankelijk van de rationaliteit van het 
politiekee debat dat daaraan vooraf is gegaan. Om te kunnen bepalen of het 
feitelijkee menings- en wilsvormingsproces rationeel is verlopen, wordt uitgegaan 
vann een ideale deliberatieve procedure waarbij alle actoren een gelijke kans hebben 
omm aan het politieke debat deel te nemen en daar een bijdrage aan te leveren en 
waarbijj  er tussen de verschillende actoren geen machtsverschillen bestaan. 

Voorr een deliberatieve democratie zijn met name de politieke vrijheidsrechten 
vann groot belang. Voor de taak van de constitutionele rechter betekent dit, dat de 
constitutionelee rechter in de eerste plaats de politieke rechten en vrijheden moet 
beschermen.. Alleen op deze manier kan de onbelemmerde deelname van alle bur-
gerss aan het politieke menings- en wilsvormingsproces worden gegarandeerd. I n 
eenn deliberatieve democratie is het van belang dat iedere burger in staat is om zijn 
off  haar belangen, problemen en eisen te uiten. 

Opp welke manier moeten rechten die niet direct voor het politieke proces van 
belangg zijn, worden beschermd? Er zijn goede argumenten om de bescherming 
vann deze rechten aan de wetgever over te laten. De wetgever is immers direct demo-
cratischh gelegitimeerd. In de praktijk kan het echter voorkomen dat de wetgever als 
gevolgg van onzorgvuldige wetgeving, door het negeren van minderhedenbelangen 
off  door efficiënt of kostenbesparend beleid, bepaalde grondrechten negeert. Om die 
redenn is ook de bescherming van niet-politieke vrijheidsrechten door een constitu-
tionelee rechter van belang. Om te verhinderen dat de constitutionele rechter op het 
terreinn van niet-politieke vrijheidsrechten echter teveel macht uitoefent, zou, zoals 
inn hoofdstuk zeven uiteengezet zal worden, een notwithstanding clause in de grond-
wett kunnen worden opgenomen. Deze clausule geeft de wetgever de mogelijkheid 
eenn alternatieve constitutionele interpretatie tegenover die van de constitutionele 
rechterr te plaatsen. Hierdoor wordt verhinderd dat de uiteindelijke grondwettelijke 
interpretatiebevoegdheidd geheel bij de constitutionele rechter ligt. 
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Eenn gevalstudie : het vijfd e omroepoordee l van 

hett  Bundesverfassungsgericht 

11 Inleidin g 

Ditt hoofdstuk is in tegenstelling tot de voorafgaande hoofdstukken niet normatief, 
maarr positief-rechtelijk van aard. De onderzoekmethode waar in dit hoofdstuk 
voorr gekozen is, is die van de gevalstudie. In dit hoofdstuk wordt één specifieke uit-
spraakk van een constitutioneel hof onderzocht. Het object van studie is de beslis-
singg die het Duitse Bundesverfassungsgericht op 24 maart 1987 nam. Deze beslis-
singg wordt ook wel het vijfde omroepoordeel genoemd. In deze beslissing worden 
verschillendee bepalingen van de mediawet van de deelstaat Baden-Württemberg 
vann 16 december 1985 op hun grondwettigheid getoetst.456 

Err zijn twee redenen waarom in dit hoofdstuk voor de methode van de geval-
studiee is gekozen. In de eerste plaats kan hiermee inzicht in de complexiteit van het 
constitutionelee rechtsvindingsproces worden geboden. De gevalstudie biedt op deze 
manierr een illustratie van de wijze waarop het rechterlijke afwegingsproces in een 
concreett geval van constitutionele rechtspraak verloopt. Bovendien kan door mid-
dell  van de gevalstudie de praktische bruikbaarheid van de behandelde normatieve 
theorieënn over constitutionele rechtspraak worden getoetst. Door de normatieve 
voorschriftenn van deze theorieën aan een concreet geval van constitutionele recht-

Datt het hierbij om een wet van een deelstaat en niet om een federale wet gaat, maakt naar 
mijnn mening geen verschil. Ook ten aanzien van toetsing van federale wetten zijn er vele 
voorbeeldenn bekend dat het Bundesverfassungsgericht weinig terughoudend toetst. Denk 
bijvoorbeeldd aan de uitspraken van het Bundesverfassungsgericht m.b. t. de abortuswet. 
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spraakk te toetsen, kan worden nagegaan wat deze theorieën in dit concrete geval 
zoudenn aanbevelen, en of deze aanbevelingen overtuigend zijn. De gevalstudie 
heeftt in dit hoofdstuk dus zowel een illustratieve, als een toetsende functie. 

Err zijn verschillende redenen waarom in deze gevalstudie voor het vijfde om-
roepoordeell  van het Bundesverfassungsgericht is gekozen. In de eerste plaats heeft het 
vijfdee omroepoordeel betrekking op een democratisch tot stand gekomen wet, 
namelijkk de mediawet van de deelstaat Baden-Württemberg (LMedienG). Ver-
schillendee bepalingen van het LMedienG worden door het Bundesverfassungsgericht 
ongrondwettigg verklaard. Dat betekent dat de verhouding tussen de democratisch 
gelegitimeerdee wetgever en de rechterlijke macht in deze uitspraak centraal staat. 
Daarnaastt wordt in dit oordeel de bescherming van een politiek vrijheidsrecht aan 
dee orde gesteld, namelijk het recht op omroepvrijheid. Zoals in het vorige hoofd-
stukk is aangegeven, is de bescherming van politieke vrijheidsrechten van groot 
belangg voor de democratie. Constitutionele rechtspraak die op de bescherming van 
dezee rechten is gericht, is het minst omstreden. De derde reden dat het vijfde 
omroepoordeell  als onderzoeksobject interessant is, is dat het Bundesverfassungsge-
richtricht in dit oordeel een beslissing over individuele klachten wegens een grondrech-
tenschendingg neemt (Verfassungsbeschwerden). Het merendeel van de beslissingen 
diee het Bundesverfassungsgericht neemt, betreffen Verfassungsbeschwerden. Wat de 
aardd van de uitspraak betreft, bezit het vijfde omroepoordeel dus een zekere repre-
sentativiteit.. Klachten wegens grondrechtenschendingen kunnen door iedereen 
ingediendd worden die zich door de overheid in zijn of haar rechten aangetast voelt. 
Hierdoorr is de Verfassungsbeschwerde van groot belang voor de rechtsbescherming 
vann het individu. Ten slotte kan aan de hand van het vijfde omroepoordeel de 
problematiekk van de onbepaaldheid van het constitutionele rechtsvindingsproces 
goedd worden belicht. Zoals in de voorafgaande hoofdstukken besproken is, is het 
constitutionelee rechtsvindingsproces een complex proces. Door rechters worden 
voortdurendd afwegingen gemaakt. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van de 
verschillendee afwegingstechnieken die het Bundesverfassungsgericht in het vijfde 
omroepoordeell  hanteert. 

Hett Duitse omroepbestel is in vergelijking met andere Europese landen het 
meestt intensief door rechtspraak gevormd. Het recht op omroepvrijheid wordt 
inn verschillende staten op verschillende manieren vormgegeven. Uit het recht op 
omroepvrijheidd kan niet één bepaalde institutionele organisatie van de omroep 
wordenn afgeleid. De regulering van de omroep is in de meeste landen vooral een 
taakk van de wetgever. In Duitsland heeft het Bundesverfassungsgericht sinds het eer-
stee omroepoordeel uit 1961 echter een zeer grote invloed op de vormgeving van de 
omroepp uitgeoefend. 

Omdatt art. 5 GG het normatieve uitgangspunt van het vijfde omroepoordeel 
vormt,, worden in de volgende paragraaf eerst de structuur en de inhoud van art. 5 
GGG uiteengezet. In de derde paragraaf zal ik kort de vorige vier omroepoordelen 

Holznagell  1996, p. 99. 
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vann het Bundesverfassungsgericht bespreken. In de vierde paragraaf zal ik op de 
belangrijkstee aspecten van de mediawet van de deelstaat Baden-Württemberg 
ingaan.. In de vijfde paragraaf wordt het vijfde omroepoordeel zelf uiteengezet. I n 
paragraaff  zes zullen vervolgens de verschillende normatieve theorieën die in de 
voorgaandee hoofdstukken zijn behandeld, aan het vijfde omroepoordeel worden 
getoetst.. Ten slotte worden hieruit enkele conclusies getrokken. 

22 Art . 5 GG en het rech t op omroepvrijhei d 

Artt 5 GG luidt als volgt: 
'' (1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu aufiern 

undd zu verbreken und sich aus allgemein zuganglichen Quellen ungehindert 
zuu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch 
Rundfunkk und Film werden gewahrleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 

(2)) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen 
Gesetze,, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem 
Rechtt der persönlichen Ehre. 

(3)) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre 
entbindett nicht von der Treue zur Verfassung.' 

Art .. 5, lid 1 en 3 GG omvat verschillende grondrechten die van belang zijn voor de 
beschermingg van het publieke meningsvormingsproces. Het gaat hierbij in de 
eerstee plaats om de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid tot meningsversprei-
ding,, informatievrijheid, persvrijheid, de vrijheid tot berichtgeving door omroep 
enn film. Deze politieke communicatierechten zijn in het eerste lid van art. 5 GG 
vastgelegd.. Daarnaast omvat art. 5 GG de vrijheid van kunst, wetenschap, onder-
zoekk en onderwijs. Deze rechten zijn in het derde lid van art. 5 GG opgenomen. 

Dee rechten die in art. 5 GG zijn vastgelegd, zijn zoals het Bundesverfassungsgericht 
inn het bekende Lüth-Urteil heeft aangegeven, voor een op vrijheid gerichte, demo-
cratischee staatsvorm zonder meer constitutief 'denn es ermöglicht erst die standige 
geistigee Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr Lebenselement 
istt ...' (BVerfGE 17, 208). Deze rechten zijn dus verbonden met het demo-
cratieprincipe.. Net als andere vrijheidsrechten gelden deze rechten echter niet 
onbeperkt.. Zoals in het tweede lid van art. 5 wordt bepaald, kunnen de politieke 
communicatierechtenn uit art. 5, lid 1 GG door voorschriften van algemene wetten, 
doorr wettelijke bepalingen ter bescherming van de jeugd, en door het recht op per-
soonlijkee eer worden ingeperkt. Hoewel art. 5, lid 3 GG geen beperkingingsclausule 
voorr de vrijheid van kunst, wetenschap, onderzoek en onderwijs omvat, gelden ook 
dezee rechten niet onbeperkt. Een beperking van deze grondrechten kan nodig zijn, 
wanneerr deze rechten met andere fundamentele rechten conflicteren. 

Mett algemene wetten worden door het Bundesverfassungsgericht alle wetten bedoeld 
diee zich niet tegen een meningsuiting op zich richten, maar die eerder de 
beschermingg van een rechtsgoed als zodanig, zonder inachtneming van een be-
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paaldee mening, dienen. Dit rechtsgoed kan ten opzichte van de vrijheid van 
meningg de voorrang hebben (BVerfGE 7, 209 e.v.). Een dergelijk rechtsgoed is bij-
voorbeeldd het persoonlijkheidsrecht dat in art. 2, lid 1 is vastgelegd. 

Inn het Lüthoordeel uit 1958 heeft het Bundesverfassungsgericht met betrekking tot 
dee relatie tussen het recht op meningsvrijheid en de inperkende algemene wetten 
dee zogenaamde 'wisselwerkingsleer' ontwikkeld. Volgens deze leer kunnen de 
grondrechtenn uit art. 5, lid 1 GG niet onbeperkt door algemene wetten worden 
ingeperkt.. Er moet daarentegen een wisselwerking tussen het rechtsgoed van het 
rechtt op vrije meningsuiting en het rechtsgoed dat door de algemene wetten 
beschermdd wordt, tot stand worden gebracht. Dat betekent dat de inperkende wet op 
zijnn beurt zelf weer door de betekenis van het recht op vrije meningsuiting wordt 
beperkt.. Het Bundesverfassungsgericht wil met de wisselwerkingsleer recht doen aan 
hett belang dat het recht op vrije meningsuiting voor de democratie heeft. 

Hett recht op omroepvrijheid kan ook door wettelijke bepalingen ter bescherming 
vanvan de jeugd worden ingeperkt. Het doel van deze bepalingen moet zijn om de jeugd 
tegenn dreigend gevaar te beschermen. Een dergelijke wettelijke bepaling moet ech-
terr aan het evenredigheidsbeginsel voldoen. De toelaatbaarheid van de middelen 
waarmeee de wetgever de bescherming van de jeugd mag garanderen, is afhankelijk 
vann een afweging van de eis naar een omvattende grondrechtenbescherming en 
hethet grondwettelijk benadrukte belang van een effectieve bescherming van de jeugd 
(BVerfGEE 30, 347 e.v.). 

Hett recht op omroepvrijheid kan ten slotte ook door het recht op persoonlijke eer 
wordenn ingeperkt. Volgens het Bundesverfassungsgericht vormt het recht op per-
soonlijkee eer echter alleen dan een toelaatbare beperking wanneer dit recht wette-
lij kk genormeerd is {BVerfGE 33, 1, 17). 

Inn de grondwet wordt niet aangegeven wat met het begrip 'omroep' wordt 
bedoeld.. Ook door het Bundesverfassungsgericht wordt geen definitie van het begrip 
'omroep'' gegeven. Wel heeft het Bundesverfassungsgericht in het eerste omroepoor-
deell  aangegeven dat het begrip Rundfunk een samenvattend begrip voor Hörfunk 
undund Fernsehen, radio en televisie is (BVerfGE 12, 205, 226). In het vijfde omroep-
oordeell  heeft het Bundesverfassungsgericht duidelijk gemaakt dat ook op omroep 
lijkendee communicatiediensten tot de omroep worden gerekend. Omroep en op 
omroepp lijkende communicatiediensten zouden op de punten die vanuit het ge-
zichtspuntt van art. 5, lid 1 GG van belang zijn, namelijk de inhoud van de uitzen-
dingenn en de deelnemers aan het communicatieproces, niet van elkaar verschillen 
(BVerfGEE 74, 297, 352). Door de mediawet van de deelstaat Baden-Württemberg 
wordenn deze diensten met tot de omroep gerekend. 

Hett recht op omroepvrijheid wordt door het Bundesverfassungsgericht niet alleen 
alss een subjectief afweerrecht, maar tevens als een 'dienende vrijheid' opgevat. Het 
rechtt op omroepvrijheid heeft niet enkel de functie om staatsinvloed af te weren, 
maarr dit recht dient vooral de vrije en individuele meningsvorming (BVerfGE 57, 
295,, 319). Het recht op omroepvrijheid wordt daarom naast een subjectief vrij -
heidsrecht,, ook als een 'institutioneel recht' geïnterpreteerd. Het recht op omroep-
vrijheidd als institutioneel recht vereist een positieve vormgeving van het omroep-
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bestell  door de wetgever. De wetgever moet er voor zorgen dat de omroep zo georga-
niseerdd wordt dat het omroepbestel niet uitsluitend in handen van de staat, en ook 
niett in handen van één maatschappelijke groepering is (BVerfGE 12, 205, 262). 
Hierbijj  beschikt de wetgever over een grote vormgevingsvrijheid. 

33 De eerst e vie r omroepoordele n van het 
Bundesverfassungsgericht Bundesverfassungsgericht 

Dee eerste uitspraak op het gebied van de omroep velde het Bundesverfassungsgericht 
inn 1961. De aanleiding voor dit oordeel was de oprichting van een landelijk com-
mercieell  televisienet, 'Duitsland Televisie BV', door de regering Adenauer. Door 
hett oprichten van deze BV zou de federale regering de mogelijkheid hebben om in 
eigenn beheer televisieuitzendingen te organiseren. Volgens de deelstaten Hamburg 
enn Hessen werden met de oprichting van de 'Duitsland Televisie BV' art. 5 en art. 
30,, in verbinding met art. 87 geschonden. Bovendien zou de federale regering zich 
niett houden aan de plicht een op de deelstaten georiënteerde politiek te voeren. De 
deelstatenn Hamburg en Hessen startten daarom een procedure op grond van een 
federaall  geschil (Bund-Lander-Streitverfahren). De deelstaten Bremen en Nieder-
sachsenn sloten zich bij deze procedure aan. Daarnaast werd door de deelstaat 
Hamburgg een abstracte normencontrole-procedure ingesteld. 

Inn het eerste omroepoordeel oordeelde het Bundesverfassungsgericht dat de bonds-
regeringg en de deelstaten met betrekking tot de organisatie van de omroep ver-
schillendee bevoegdheden hebben. Terwijl de bevoegdheid om de technische kant 
vann de omroep te regelen bij de bondsregering werd gelegd, werden de deelstaten 
voorr het regelen van de inhoudelijke of culturele kant van de omroep verantwoor-
delijkk gesteld. (BVerfGE 12, 205, 227). 

Verderr werd in het eerste omroepoordeel de betekenis van de omroep verhelderd. 
Hett Bundesverfassungsgericht gaf aan dat het de omroep niet enkel als een medium, 
maarr ook als een factor in de publieke meningsvormingsproces beschouwde. Om-
datt via de omroep invloed op de publieke mening wordt uitgeoefend, is de omroep 
enerzijdss een medium. Omdat de omroep echter tegelijkertijd een bijdrage aan de 
publiekee meningsvorming levert, is de omroep ook een factor (BVerfGE 12, 205, 
260). . 

Verderr wijst het Bundesverfassungsgericht in dit oordeel op de overeenkomst 
tussenn omroep en pers. De omroep is net als de pers een onontbeerlijk massacom-
municatiemiddel.. Zij oefenen beiden invloed op het publieke meningsvormings-
process uit. De institutionele vrijheid is voor pers en omroep daarom van even 
groott belang. Het belangrijkste verschil tussen omroep en pers is dat er meer pers-
ondernemingenn dan omroepzenders kunnen zijn. Dit hangt met de bijzondere 
technischee en financiële omstandigheden van de omroep samen (BVerfGE 12, 205, 
261).. Zendmogelijkheden zijn schaars en met de organisatie van de omroep zijn 
hogee kosten verbonden. Hierdoor zijn bijzondere maatregelen voor de realisatie en 
handhavingg van het recht op omroepvrijheid nodig. Het wettelijke monopolie van 
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dee publiekrechtelijke omroepzenders is vanwege deze bijzondere situatie van de 
omroepp volgens het Bundesverfassungsgericht grondwettelijk toelaatbaar, het is 
echterr niet grondwettelijk vereist (BVerfGE 12, 205, 262). Wanneer er voldoende 
garantiee bestaat dat alle maatschappelijk relevante krachten in de omroep aan het 
woordd kunnen komen, en de omroepvrijheid onaangetast blijft , kan de omroep 
volgenss het Bundesverfassungsgericht ook privaatrechtelijk georganiseerd worden 
(BVerfGEE 12, 205, 262). 

Hett tweede omroepoordeel van 27 juli 1971 ging over de vraag of de publiekrech-
telijkee omroepzenders omzetbelasting over de omroepbijdragen moesten betalen. 
Volgenss de nieuwe omzetbelastingwet van 1967 was dit inderdaad het geval. De 
activiteitt van de omroepzenders werd door §2, lid 3, zin 2 van deze wet als zakelijk 
off  beroepsmatig beschouwd. De deelstaat Hessen stelde een procedure tegen deze 
regelingg in. Daarnaast dienden negen omroepzenders bij het Bundesverfassungsge-
richtricht individuele klachten wegens grondrechtenschendingen in. 

Dee Senaatsmeerderheid meende dat omroepzenders geen zakelijke of beroepsma-
tigee activiteiten, maar publiekrechtelijke taken vervullen. De omroepzenders 
zoudenn daarom geen omzetbelasting over hun omroepbijdragen hoeven te betalen. 
Dee rechters Geiger, Rinck en Wand verdedigden een ander standpunt (BVerfGE 31, 
314,, 337 e.v.). Publiekrechtelijke omroepzenders zouden naar hun mening op 
willekeurigg iedere andere grote onderneming lijken. 

Hett derde omroepoordeel werd op 16 juni 1981 genomen. Het voorwerp van 
toetsingg was de wet nr. 844, die op 7 juni 1976 in Saarland in werking trad. Deze 
wett bood privaatrechtelijke ondernemers de mogelijkheid om programma's uit te 
zenden.. De 'Freie Rundfunk' AG (FRAG) had zich sinds 1967 ingezet om een ver-
gunningg voor de organisatie van omroepuitzendingen te krijgen. Toen hierover 
naa lange tijd nog geen beslissing was genomen, diende de FRAG een klacht bij de 
administratievee rechtbank van Saarland in. Uiteindelijk werd door de administra-
tievee rechtbank van Saarland een procedure bij het Bundesverfassungsgericht inge-
steld.. De omroepwet van de deelstaat Saarland werd door het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht op belangrijke punten als ongrondwettig beschouwd. 

Hett Bundesverfassungsgerichtbemdrukte in dit oordeel dat de omroepvrijheid als 
eenn 'dienende' vrijheid moest worden opgevat. Anders dan bij de klassieke vrij -
heidsrechtenn is omroepvrijheid niet enkel een afweerrecht tegen de staat, maar dit 
rechtt verplicht de staat ook om een positieve omroeporde tot stand te brengen. Deze 
positievee omroeporde moet door een parlementaire wet tot stand worden gebracht. 
Hoee deze orde wordt vormgegeven, staat de wetgever vrij . Het gaat er enkel om dat 
hett doel van een vrije, omvattende en op waarheid georiënteerde meningsvorming 
wordtt bereikt. Het Bundesverfassungsgericht meent dat de omroep—ook wanneer de 
schaarstee aan zendmogelijkheden en de hoge kosten voor omroepactiviteiten opge-
hevenn zouden zijn—niet aan het vrije krachtenspel van de markt mag worden 
overgelaten.. De vrijheid van de omroep wordt volgens het Bundesverfassungsgericht 
namelijkk niet voldoende gegarandeerd, wanneer de publiekrechtelijke omroep 
naastt een niet gereglementeerde particuliere omroep bestaat. Ook voor de particu-
lieree omroep moeten daarom wettelijke regelingen worden opgesteld. 
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Aann deze wettelijke regelingen worden door het Bundesverfassungsgericht de vol-
gendee eisen gesteld. De wetgever moet in de eerste plaats de hoofdlijnen van het 
omroepbestell  vastleggen. Een andere eis die aan de wetgever gesteld wordt, is dat 
hijj  garandeert dat 'de omroep niet aan één of enkele maatschappelijke groeperin-
genn wordt uitgeleverd en dat de in aanmerking komende krachten in het gehele 
programma-aanbodd aan het woord kunnen komen.' In de derde plaats dient de 
wetgeverr grondbeginselen te formuleren 'die een minimum aan inhoudelijke 
evenwichtigheid,, objectiviteit en wederzijds respect garanderen.' In de vierde plaats 
moett er een beperkt staatstoezicht komen. Verder moeten voor het toelaten van 
particulieree omroeporganisaties toegangsregels worden opgesteld. Ten slotte 
dienenn er wettelijke regels voor de keuze van de kandidaten te worden gemaakt. De 
mediawett van Saarland zou op belangrijke onderdelen niet aan deze grondwette-
lijkee eisen voldoen. Deze wet werd daarom op verschillende onderdelen nietig ver-
klaard. . 

Hett voorwerp van het vierde omroepoordeel van 4 november 1986 was de 
mediawett van de deelstaat Niedersachsen. In dit omroepoordeel wordt de relatie 
tussenn particuliere en publiekrechtelijke omroep nader uitgewerkt. Het Bundesver-
fassungsgerichtfassungsgericht geeft in dit oordeel aan dat de publiekrechtelijke omroepen een 
plichtt hebben om een basisvoorziening aan programma's te leveren. Met deze 
plichtt van de publiekrechtelijke omroepen hangt volgens het Bundesverfassungsge-
richtricht tegelijkertijd een 'bestaans- en ontwikkelingsgarantie' van deze omroepen 
samen.. Dat betekent dat de noodzakelijke technische, organisatorische, personele 
enn financiële voorwaarden voor de publiekrechtelijke omroep gegarandeerd moe-
tenn zijn. Bovendien moet ook de toekomstige ontwikkeling van de publiekrechtelij-
kee omroep zijn gegarandeerd. 

Vanwegee deze plicht van de publiekrechtelijke omroepen om een basisvoorzie-
ningg aan programma's te leveren (ook wel Grundversorgung genoemd), worden de 
eisenn die het Bundesverfassungsgericht in het derde omroepoordeel aan de particu-
lieree omroep stelde in het vierde omroepoordeel versoepeld. Aan de pluraliteit van 
dee particuliere omroep worden niet langer dezelfde hoge eisen gesteld, als aan de 
publiekrechtelijkee omroep. Een bepaalde mate van pluraliteit moet echter wel wor-
denn gegarandeerd. 

44 De mediawe t van de deelstaa t Baden-Württember g 

Dee mediawet van de deelstaat Baden-Württemberg trad op 16 december 1985 in 
werking.. Verschillende commissies en werkgroepen hebben sinds 1980 aan deze 
wett gewerkt. Na de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht is de wet verschil-
lendee malen gewijzigd. De oorspronkelijke wet had echter een vernieuwend karak-
ter,, omdat deze wet zowel verregaande mogelijkheden aan de particuliere omroep, 
alss aan de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën wilde bieden. 

Dee wet is in twaalf paragrafen onderverdeeld: 
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1.. Toepassingsgebied en begripsbepalingen 
2.. De garantie van uitzendcapaciteiten voor omroep en op omroep lijkende 

communicat ie e 

3.. Garantie van de ontvangstvrijheid 
4.. Publiekrechtelijke omroep 
5.. Privaatrechtelijke omroep 
6.. Op omroep lijkende communicatiediensten 
7.. Programmaricht l i jnen 
8.. Informatierechten en procedureplichten van de organisator 
9.. Het instituut voor communicatie 
10.. Databescherming 
11.. Straf- en boetevoorschriften, administratiefrechtelijke bevoegdheid 
12.. Overgangs- en slotbepalingen 

Dee paragrafen over de privaatrechtelijke omroep en de op omroep lijkende com-
municatiedienstenn vormen het zwaartepunt van de wet. 

Baden-Württembergg sloot zich met deze wet aan bij die deelstaten die het mono-
poliee van de publiekrechtelijke omroepzenders al hadden afgeschaft. Terwijl op het 
momentt dat deze mediawet tot stand werd gebracht er in de deelstaten Rheinland-
Pfalz,, Berlijn en Beieren net met de particuliere omroep geëxperimenteerd werd, 
bestondenn er in de deelstaten Niedersachsen, Schleswig-Holstein en Saarland al 
langeree tijd particuliere omroepzenders. 

Eenn belangrijke maatregel die de mediawet neemt om de concurrentiepositie van 
dee particuliere omroep te verbeteren, is dat de publiekrechtelijke omroep door het 
LMedienGLMedienG voor een overgangsperiode van vijfjaar van de omroepmarkt wordt uit-
gesloten.. Volgens de wetgever is deze maatregel nodig om de particuliere om-
roepzenderss adequate start- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Het Bundes-
verfassungsgerichtverfassungsgericht beschouwt deze maatregel echter als een inperking van het recht 
opp omroepvrijheid. 

Ookk biedt het LMedienG verschillende regelingen voor op omroep lijkende com-
municatiediensten.. Volgens de mediawet kunnen de op omroep lijkende commu-
nicatiedienstenn niet tot de electronische massacommunicatiediensten, en ook niet 
tott de individuele communicatiediensten worden gerekend. Met de electronische 
massacommunicatiedienstenn wordt door de mediawet de traditionele omroep 
bedoeld,, en tot de individuele communicatiediensten behoort onder andere het tra-
ditionelee telefoonverkeer. 

Dee reden dat de mediawet de op omroep lijkende communicatiediensten niet tot 
dee traditionele omroep rekent, is dat een chronologische opeenvolging van 
afzonderlijkee uitzendingen ontbreekt. Op omroep lijkende communicatiediensten 
stellenn burgers in staat om uit een veelheid aan informatie, het gewenste te kiezen. 

Bullingerr & Gödel 1986, p. 69. 
Bullingerr & Gödel 1986, p. 67. 
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Dee twee vormen van op omroep lijkende communicatiediensten die in de media-
wett bedoeld worden, zijn de tekstdiensten 'view-data' (Bildschirmtext) en 'teletekst' 
(Videotext). (Videotext). 

Terwijll  'viewdata' een vorm van Video on Demand (Abrufdienst) is, is 'teletekst' 
eenn Near Video on Demand dienst {Zugriffsdienst). Met Video on Demand worden 
dienstenn bedoeld die op een tijdstip dat de aangeslotene zelf bepaalt, direct kunnen 
wordenn afgeroepen. Near Video on Demand zijn diensten die cyclisch worden uit-
gezonden,, waardoor de aangeslotene in staat is om zelf het aanvangstijdstip van 
eenn dienst te bepalen. Terwijl de aangeslotene bij Near Video on Demand niet in 
staatt om het aanbod zelf uit te kiezen, is dit bij Video on Demand wel het geval. 

Hett uitgangspunt van het LMedienG dat er een onderscheid tussen de omroep en 
opp omroep lijkende communicatiediensten moet worden aangebracht, wordt door 
hethet Bundesverfassungsgerichtniet gedeeld. Omroep en op omroep lijkende commu-
nicatiedienstenn verschillen volgens het Bundesverfassungsgericht niet wezenlijk van 
elkaar. . 

55 Het vijfd e omroepoordee l van het 
Bundesverfassungsgericht Bundesverfassungsgericht 

DeDe klachtenprocedure 

Dee beslissing die het Bundesverfassungsgericht op 24 maart 1987 genomen heeft, 
wordtt gewoonlijk als het vijfde omroepoordeel aangeduid. De beslissing betreft een 
individuelee klachtenprocedure die in gang is gezet door de publiekrechtelijke 
omroepzenderss Süddeutscher Rundfunk (SDR) en Südwestfunk (SWF). De klachten 
vann de SDR en de SWF zijn gericht tegen verschillende bepalingen van het 
LMedienG.LMedienG. De bekritiseerde bepalingen zouden in strijd zijn met het recht op 
omroepvrijheid,, zoals dit in art. 5, lid 1 GG is vastgelegd. 

DeDe bekritiseerde bepalingen van de mediawet 

Dee SDR en de SWF zijn publieke rechtspersonen. Hoewel publieke rechtspersonen 
inn principe niet bevoegd zijn om Verfassungsbeschwerden in te dienen (BVerfGE 21, 
3622 [369ff]; 39, 302 [312 ff];  45, 63, [78ff]; 68, 193 [206]), geldt dit niet voor 
publiekrechtelijkee omroepzenders. De reden daarvoor is dat publiekrechtelijke 
omroepzenderss publiekrechtelijke instellingen zijn die 'einem durch ein Grund-
rechtt geschützten Lebensbereich zuzuordnen sind' (BVerfGE 21, 362 [373]; 74, 297 
[317f]).. Ze worden door art. 5, eerste lid GG beschermd. De SDR en de SWF zijn 
daaromm bevoegd om Verfassungsbeschwerden in te dienen. 

Dee klachten van de SDR zijn gericht tegen §5, lid 1, zin 1 en 3, en lid 2; §7; §10, lid 
11 en 2; § 13 lid 2, 3 en 4 LMedienG. De klachten van de SWF richten zich tegen §5, 
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lidd 1, zin 1 en 2, lid 2; §7; §10, lid 2; §13, lid 2, zin 1,2, en 4, en lid 3 en 4; §44, lid 3; 
§45,, lid 2; §46, lid 2 (in verbinding met §23, lid 2, nr.4). Deze wetsbepalingen 
zoudenn niet met art. 5, lid 1 GG te verenigen zijn. Omdat de reclamanten zelf 
'ogenblikkelijkk en rechtstreeks' door deze grondwetschendingen worden getroffen, 
zijnn zij volgens de jurisprudentie van het Bundesverfassungsgericht bevoegd om een 
VerfassungsbeschwerdeVerfassungsbeschwerde in te dienen. 

Dee SDR en de SWF gaan bij hun bezwaren van een specifieke interpretatie van 
art.. 5, lid 1 GG uit. Volgens de SDR en de SWF omvat dit artikel een 'bestaans- en 
ontwikkelingsgarantie'' voor de publiekrechtelijke omroepen. Dat betekent dat het 
voortbestaann en de ontwikkeling van de publiekrechtelijke omroep niet in gevaar 
mogenn komen. Daarnaast zou het recht op omroepvrijheid ook een financiële 
componentt omvatten. De wetgever moet er voor zorgen dat de publiekrechtelijke 
omroepzenderss over voldoende financiële middelen beschikken om een basisvoor-
zieningg aan programma's aan te kunnen bieden. 

Dee bezwaren die de SDR en de SWF tegen de verschillende bepalingen van de 
mediawett geformuleerd hebben, kunnen aan de hand van de volgende onderwer-
penn worden ingedeeld: 

dee verdeling en het gebruik van uitzendcapaciteiten 
hett verbod om regionale en/of lokale programma's te organiseren 
hethet verbod op reclame 
hethet verbod op de organisatie van specialistische keuzeprogramma's die door 
middell  van abonnementsgeld en individuele vergoedingen worden gefinan-
cierd d 
hett samenwerkingsverbod tussen publiekrechtelijke en particuliere omroep-
zenders s 

Daarnaastt richten verschillende klachten van de SWF zich tegen: 
hethet verbod om op omroep lijkende communicatiediensten te organiseren 

DeDe verdeling en het gebruik van uitzendcapaciteiten wordt in §5, §7 en §10 LMedienG 
uiteengezet.. §5 bevat wettelijke regelingen voor het gebruik van draadloze frequen-
tiess en kabelnetten. Het opstellen van het gebruikersplan waarin de verdeling en 
hett gebruik van uitzendcapaciteiten wordt geregeld, is volgens §5, lid 1, zin 1 
LMedienGLMedienG de taak van het instituut voor communicatie (Landesanstalt für Kom-
munikation).munikation). Dat betekent dat dit bestuursorgaan krachtens §5 LMedienG de 
bevoegdheidd heeft om een algemeen verbindend voorschrift op te stellen. 

Voorr de publiekrechtelijke omroep betekent deze regeling dat zij voor de toewij-
zingg van uitzendcapaciteiten van de beslissingen van een bestuursorgaan afhan-
kelijkk wordt gemaakt. Op de beslissingen van dit bestuursorgaan kan door de 
publiekrechtelijkee omroepzenders in feite geen invloed worden uitgeoefend. Omdat 
volgenss de SDR en de SWF bovendien de onafhankelijkheid van het instituut voor 
communicatiee niet voldoende gegarandeerd is, vrezen zij dat dit instituut zich in 
dee loop van de tijd tot een pleitbezorger van de particuliere omroep zal ontwikkelen. 
Belangrijkee maatschappelijke krachten zijn volgens de SDR in het instituut voor 
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communicatiee niet evenwichtig vertegenwoordigd. Hierdoor zou het insti tuut 
voorr communicatie niet in staat zijn om de omroepvrijheid te garanderen. 

Dee door de SDR en de SWF bekritiseerde leden van §5 LMedienG luiden als volgt: 

§5§5 Gebruikersplan 
(1)) Volgens de regels van §§6 tot 8 stelt het instituut voor communicatie van de 

deelstaatt Baden-Württemberg door middel van een maatregel van algemene 
strekkingg een plan voor het gebruik van draadloze frequenties en kabelnetten 
op.. Dit plan moet met de Duitse posterijen worden besproken. De publieke 
omroepzenderss hebben de gelegenheid om een standpunt in te nemen. 

(2)) Het plan moet zo opgesteld zijn dat aan de verschillende meningen en infor-
matiewensenn recht wordt gedaan. Met het op 31 december 1984 bestaande 
gebruikk moet rekening worden gehouden. 

(3)) ... 

Inn §7 wordt de manier van het gebruik van uitzendcapaciteiten geregeld. De kritiek 
vann de SDR en de SWF op §7, lid 1 LMedienG is dat het instituut voor commu-
nicatiee de instantie is die beslist of de wettelijke opdracht van de publiekrechtelijke 
omroepp om een basisvoorziening aan programma's te bieden wel of niet is ver-
vuld.. Volgens de SDR en de SWF wordt op deze manier de autonomie van de 
publiekrechtelijkee omroepzenders ingeperkt. De beslissing welke programma's wel 
enn welke niet tot de verplichte basisvoorziening behoren, kan niet aan een 
bestuursorgaann worden overgelaten. Verder heeft de SDR kritiek op het feit dat 
zowell  lid 1, als lid 2 van dit artikel een Soil-Vorschrift bevat. Ook hierdoor wordt de 
opdrachtt van de publiekrechtelijke omroepzenders om een basisvoorziening aan 
programma'ss te bieden van het instituut van communicatie afhankelijk gemaakt. 

Dee door de SDR en de SWF bekritiseerde bepalingen van §7 luiden als volgt: 

§7§7 Plan voor een bepaalde manier van gebruik 
(1)) Voor de eerste verspreiding dienen {sollen) het gebruik van draadloze fre-

quentiess en kabel kanalen voor publiekrechtelijke of privaatrechtelijke om-
roepenn en voor op omroep lijkende communicatiediensten zodanig geregeld te 
zijn,, dat 
1.. de publieke omroepzenders hun wettelijke taken kunnen vervullen en 

concurrerendee particuliere omroepzenders toegelaten kunnen worden 
2.. verder moet er in toenemende mate ruimte worden geboden aan op om roep 

commuu nicatie lijkende commu nicatiediensten 
(2)) Voor de verdere verspreiding dienen (sollen) kabelkanalen op een adequate 

wijzee voor omroepen en voor op omroep lijkende communicatiediensten ont-
worpenn te worden die 

1.. bij wet draadloos voor het kabelnetgebied worden verspreid 
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2.. voor direct ontvangst door de algemeenheid bepaald zijn en in het kabel-
netgebiedd te ontvangen zijn, 

3.. krachtens §11 worden aangevoerd 

§100 regelt de vrije ontvangst van omroepprogramma's via het kabelnet. Het 
bezwaarr tegen deze bepaling is ook hier dat de publiekrechtelijke omroepzenders in 
technischh opzicht van de beslissingsbevoegdheid van een bestuursorgaan afhan-
kelijkk worden. 

Tegenn §13 hebben de SDR en de SWF vier klachten geformuleerd. Dit artikel luidt 
alss volgt: 

§13§13 Het voortduren van mediawetten 

(1)) Voor omroepprogramma's van de publieke zenders blijven de regelingen die bij 
wett en staatsverdrag getroffen worden bestaan. 

(2)) Omroepprogramma's van de publieke omroepzenders worden voor heel het 
zendgebiedd in de deelstaat georganiseerd en verspreid. Andere programma's van 
dee publieke omroepzenders mogen slechts dan georganiseerd en verspreid 
worden,, wanneer zij al op 31 december 1984 bestonden. Niet uitgesloten is de 
verbeteringg van de ontvangstmogelijkheden in het bestaande verspreidings-
gebied.. Reclame in omroepprogramma's is volgens zin 2 niet toegestaan. 

(3)) Omroepprogramma's waar een abonnement of individuele vergoeding voor 
gevraagdd wordt, mogen door de publieke omroepzenders worden georga niseerd 
enn uitgezonden, wanneer dit bij wet en staatsverdrag geregeld is. 

(4)) Particuliere omroepzenders kunnen met publiekrechtelijke omroepzenders 
samenwerkenn zodat 
1.. zij samen afzonderlijke toon- en beweegbeelduitzendingen tot stand 

brengen; ; 
2.2. publiekrechtelijke omroepzenders uitzendingen of programmaonderdelen 

aann particuliere omroepzenders ter beschikking kunnen stellen. 

Dee eerste klacht die zowel de SDR als de SWF tegen dit artikel hebben, is gericht 
tegenn §13, lid 2 LMedienG waarin de organisatie van regionale en/of lokale 
programma'sprogramma's door de publiekrechtelijke omroepzenders wordt verboden. Niet alleen 
leidtt deze maatregel tot een aantasting van de zorgplicht van de publiekrechtelijke 
omroepen,, maar door deze maatregel worden ook de ontwikkelingsmogelijkheden 
vann de publiekrechtelijke omroepzenders verkleind. 

Dee tweede klacht van de SDR en de SWF richt zich tegen het reclameverbod, zoals 
datt in §13, lid 2, zin 4 LMedienG is geformuleerd. De reden dat de wetgever dit 
verbodd in de mediawet heeft opgenomen, is dat hij de pers tegen de publiekrechte-
lijk ee omroep wilde beschermen. Volgens de reclamanten is reclame echter ook 
voorr de publiekrechtelijke omroepzenders een belangrijke financieringsbron. Het 
verbodd van reclame zou in strijd zijn met de plicht van de wetgever om de financie-
ringg van de publiekrechtelijke omroep te garanderen. 

152 2 



EENN GEVALSTUDIE: HET VIJFDE OMROEPOORDEEL VAN HET BUNDESVERFASSUNGSGER1CHT 

Hett derde bezwaar richt zich tegen §13, lid 3 LMedienG. Deze bepaling zou de 
publiekrechtelijkepubliekrechtelijke omroepzenders verbieden om specialistische programma's (Spar-
tenprogrammen)tenprogrammen) te organiseren die door middel van abonnementsgeld of individu-
elee vergoedingen worden gefinancierd. Wanneer de organisatie van deze program-
ma'ss alleen aan particuliere omroepzenders wordt overgelaten, dan komt de pluri-
formiteitt van deze vorm van omroep in gevaar. 

Hett vierde bezwaar van de SDR en de SWF tegen dit artikel is tegen §13, lid 4 
LMedienGLMedienG gericht. In dit voorschrift wordt de samenwerking tussen publiek-
rechtelijkee en particuliere omroepzenders geregeld. De klacht van de SDR en de 
SWFF is dat deze samenwerking van het initiatief van de particuliere omroepzenders 
afhankelijkafhankelijk wordt gemaakt. Voor deze regeling kan volgens de SDR en de SWF geen 
overtuigendee rechtvaardiging worden gegeven. 

Daarnaastt zijn er door de SWF klachten ingediend tegen bepalingen die op 
omroepomroep lijkende communicatiediensten betrekking hebben. Het gaat hierbij om de 
bepalingenn §44, lid 3, §45, lid 2, §46, lid 2, in verbinding met §23, lid 2, nr.4. Vol-
genss de mediawet kunnen deze op omroep lijkende communicatiediensten niet tot 
dee omroep worden gerekend. 

§44,, lid 3 LMedienG verplicht de publiekrechtelijke omroepzenders om aan 
anderee omroepzenders videotextcapaciteiten beschikbaar te stellen, wanneer zij 
doorr de publiekrechtelijke omroepzenders zelf niet gebruikt worden. De SWF is van 
meningg dat deze maatregel tot verwarring bij de toeschouwer zal leiden. Bovendien 
zouu deze maatregel de publicistische geloofwaardigheid van de reclamant 
aantasten.. De door de SWF bekritiseerde bepaling luidt als volgt: 

§44§44 Videotext 
(1)) ... 
(2)) Wil de machtiginghouder van een televisieprogramma het gebruik van lege 

regelss van het televisiesignaal aan andere machtiginghouders afstaan dan moet 
eenn eerlijke toegang, zoals ook in §43, lid 3 is vastgesteld, gegarandeerd worden. 

(3)) Voorzover de publieke omroepen de lege regels van het televisiesignaal van hun 
televisieprogramma'ss niet zelf gebruiken, moeten ze de vrije capaciteit volgens 
dee regels van lid 2 aan andere machtiginghouders beschikbaar stel len. 

(3)(3) ... 

§45,, lid 2 LMedienG heeft betrekking op Video on Demand diensten. Het is de 
publiekrechtelijkee omroepzenders verboden om Video on Demand diensten te 
organiserenn totdat de organisatie van deze diensten, bij wet of staatsverdrag wordt 
toegestaan.. Het bezwaar van de SWF is dat deze bepaling zijn recht op omroep-
vrijheidd aantast. 

§45§45 Video on Demand 

(1)) ..-

(2)) De publieke omroepzenders kunnen opvraagbare toon- en beweegbeeld diensten 
organiseren,, wanneer dit bij wet of staatsverdrag geregeld wordt. 
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Tenn slotte heeft de SWF ook bezwaar tegen §46, lid 2 (in verbinding met §23, lid 2, 
nr.. 4) LMedienG. De publiekrechtelijke omroepzenders zouden door deze bepalin-
genn volledig en voorgoed van de organisatie van Near Video on Demand worden 
uitgesloten.. Ook deze bepaling zou daardoor een inperking van het recht op om-
roepvrijheidd betekenen. 

§46§46 Near Video on Demand 
(1)) De leverancier van Near Video on Demand heeft een zendmachtiging nodig. 

Dee zendmachtiging wordt verstrekt wanneer de persoonlijke en inhoudelijke 
voorwaardenn zijn vervuld 

(2)) Voor de voorschriften voor de particuliere omroep gelden overeenkomstig de 
bepalingenn ... voor de persoonlijke toelatingseisen (§23) ... 

DeDe argumenten van de overige partijen die in deze klachtenprocedure 
eeneen standpunt hebben ingenomen 

Err hebben zich verschillende andere partijen bij de klachtenprocedure aangesloten, 
namelijkk de regering van de deelstaat Baden-Württemberg, het parlement van de 
deelstaatt Baden-Württemberg, de publiekrechtelijke omroepzenders ARD en ZDF, 
hett instituut voor kabelcommunicatie in Ludwigshafen, het centrum voor nieuwe 
mediaa van de deelstaat Beieren, de bondsfederatie van dagbladuitgevers, het 
verbandd van Duitse tijdschriftenuitgevers en de federatie van kabel en satelliet. 

Dee regering van de deelstaat Baden-Württemberg is van mening dat de ontvan-
kelijkheidd van een deel van de klachten in twijfel kan worden getrokken. In ieder 
gevall  beschouwt de federale regering de klachten in het geheel als ongegrond. 

Anderss dan de SDR en de SWF stelt de federale regering zich op het standpunt dat 
art.. 5, lid 1 GG geen 'bestaans- en ontwikkelingsgarantie' voor de publieke 
omroepzenderss omvat. Art. 5, lid 1, zin 2 GG legt aan de wetgever enkel de plicht op 
datt er een basisvoorziening aan programma's aangeboden wordt. Omdat lokale 
enn regionale programma's volgens de federale regering geen onderdeel vormen 
vann de basisvoorziening die door de publiekrechtelijke omroepen geboden moet 
worden,, moet §13, lid 2 LMedienG volgens de federale regering als grondwettig 
wordenn beschouwd. 

§13,, lid 3 LMedienG waarin de financiering van de publiekrechtelijke omroep 
doorr abonnementsgeld en individuele vergoedingen wordt verboden, heeft volgens 
dee federale regering slechts een 'declaratoir' karakter. In grondwettig opzicht levert 
dezee bepaling geen problemen op. Bovendien zal deze bepaling zoals in §88, lid 2, 
nr.. 5 LMedienG is aangegeven, later door de wetgever worden getoetst. §13, lid 4 
LMedienG,LMedienG, waarin de samenwerking tussen de particuliere en de publiekrechtelijke 
omroepzenderss wordt geregeld, wordt volgens de federale regering door de recla-
mantenn verkeerd geïnterpreteerd. De samenwerking kan ook op initiatief van de 
publiekrechtelijkee omroepzenders plaatsvinden. 
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Ookk de voorschriften §5, §7, §10 waarin de verdeling van uitzendcapaciteiten 
wordtt geregeld, worden door de federale regering als grondwettig beschouwd. 
Hetzelfdee geldt voor de voorschriften over de op omroep lijkende communicatie-
diensten.. Omdat de op omroep lijkende communicatiediensten niet tot de omroep 
kunnenn worden gerekend, kunnen §44, lid 2 en § 46, lid 2 LMedienGde rechten van 
dee reclamanten volgens de federale regering ook niet aantasten Deze bepalingen 
wordenn daarom niet door art.5, lid 1 GG beschermd. §44, lid 3 LMedienG, waarin 
wordtt bepaald dat niet gebruikte capaciteiten beschikbaar moeten zijn voor de 
omroepzenderss die ze wel kunnen gebruiken, zou volgens de federale regering vol-
doendee rekening houden met de belangen van de publiekrechtelijke omroep-
zenders.. Bovendien zorgt §88, lid 2, nr. 5 LMedienG er voor dat er op een later tijd-
stipp correcties kunnen worden aangebracht. 

Ookk de bondsregering is van mening dat de door de SDR en de SWF bekritiseerde 
bepalingenn grondwettig zijn. Net als de federale regering is de bondsregering 
bovendienn van mening dat art. 5, lid 1 GG geen 'bestaans- en ontwikkelingsgaran-
tie'' voor de publieke omroepzenders omvat. Een dergelijke garantie kan volgens de 
bondsregeringg niet uit de grondwettelijke plicht worden afgeleid, dat de publiek-
rechtelijkee omroepzenders een 'basisvoorziening aan programma's' moeten 
bieden.. Art. 5, lid 1 GG wordt door de bondsregering in de eerste plaats als een sub-
jectiefrechtelijkk afweerrecht geïnterpreteerd. Daarnaast wijst de bondsregering net 
alss de federale regering op het belang van de latere toetsing, zoals in §88, lid 2 
LMedienGLMedienG is vastgelegd. Uit deze wetsbepaling blijkt volgens de bondsregering dat 
dee mediawet een experimenteel karakter heeft. 

OokOok de beperkingen van §13, lid 2 LMedienG worden door de bondsregering als 
grondwettigg beschouwd. De regionale en lokale programma's die door deze bepa-
lingg worden verboden, zijn aanvullende programma's die niet tot de verplichte 
basisvoorzieningg van programma's behoren, die de publiekrechtelijke omroep-
zenderss moeten uitzenden. Het reclameverbod in §13, lid 2, zin 4 LMedienG is 
volgenss de bondsregering gerechtvaardigd. Art. 5, lid 1, zin 2 GG geeft de publiek-
rechtelijkee omroepzenders namelijk geen recht op een bepaalde vorm van finan-
ciering.. Ook §13, lid 2 LMedienG is volgens de bondsregering grondwettig. Met het 
verbodd om specialistische keuzeprogramma's te organiseren, worden de publiek-
rechtelijkee omroepzenders door de wetgever uitsluitend op hun traditionele zorg-
plichtt gewezen. Ten slotte zijn ook de beperkingen die de mediawet de publiekrech-
telijkee omroepen bij het organiseren van op omroep lijkende communicatiedien-
stenn oplegt niet ongrondwettig. Net als de federale regering meent de bondsrege-
ringg dat deze diensten niet tot de omroep kunnen worden gerekend. Ze worden 
daaromm niet door art. 5, lid 1, zin 2 GG beschermd. 

Ookk het parlement van de deelstaat Baden-Württemberg meent dat de klachten 
vann de SDR en de SWF voor een deel niet ontvankelijk zijn. In ieder geval zijn de 
klachtenn volgens het parlement ongegrond. In de bekritiseerde wetsartikelen wordt 
dee omroepvrijheid door de wetgever slechts vormgegeven. Tot een dergelijke 
vormgevingg is de wetgever niet alleen bevoegd, maar gezien het beginsel van het 
'voorbehoudd van de wet' en de 'wezenlijkheidstheorie' zelfs verplicht. Wanneer er 
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doorr de wetgever voor een duaal omroepbestel gekozen wordt, dan moeten particu-
lieree en publiekrechtelijke omroepzenders op grond van art. 3 GG (Gleichheit vor 
detndetn Gesetz) gelijk worden behandeld. Vanwege de voorsprong van publiekrechte-
lijk ee omroepzenders is extra hulp aan particuliere omroepzenders toegestaan. 

§13,, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG wordt door het parlement van de deelstaat als 
grondwettigg beschouwd. De wetgever heeft zijn beslissingsbevoegdheid met deze 
wetsbepalingg niet overschreden. De omroep op regionaal en lokaal niveau mag 
doorr de wet anders worden geregeld dan de omroep op bovenregionaal niveau. Ook 
inn het geval van §13, lid 2, zin 4 heeft de wetgever geen misbruik gemaakt van zijn 
beslissingsbevoegdheid.. Voor §13, lid 3 LMedienG geldt hetzelfde. § 13, lid 4 
LMedienGLMedienG wordt volgens het parlement door de reclamanten verkeerd geïnterpre-
teerd.. Anders dan de reclamanten menen, kan het initiatief tot samenwerking ook 
vann de publiekrechtelijke omroepzender uitgaan. Ten slotte kunnen volgens het 
parlementt ook de voorschriften over de op omroep lijkende communicatiediensten 
inn grondwettig opzicht niet bekritiseerd worden. 

Dee publiekrechtelijke omroepzender ARD beschouwt de door de SDR en de SWF 
bekritiseerdee voorschriften daarentegen als ongrondwettig. Ook de ARD wordt 
doorr deze voorschriften in zijn handelingsvrijheid aangetast. Art. 5, lid 1 GG 
omvatt volgens de ARD een 'bestaans- en ontwikkelingsgarantie' voor de publiek-
rechtelijkee omroep. Alleen op deze manier kan een pluriforme publicistiek tot 
standd worden gebracht. In de bestaans- en de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
publiekrechtelijkee omroep mag alleen worden ingegrepen, wanneer de pluraliteit 
aann meningen daardoor bevorderd wordt, of wanneer een dergelijke ingreep met 
art.. 5, lid 1 GG verenigbaar is. Volgens deze uitgangspunten is §13, lid 2, zin 1 en 2 
LMedienGLMedienG ongrondwettig. Ten eerste wordt de reclamant door dit voorschrift van 
dee organisatie van regionale en lokale programma's uitgesloten. Ten tweede tast 
dezee bepaling ook de vrijheid van de publiekrechtelijke omroepzenders tot inhou-
delijkee programmering aan. 

Hett vastleggen van een uiterste datum, zoals dit in §13, lid 1, zin 2 LMedienG 
gebeurt,, is volgens de ARD willekeurig en tast de programmeringsvrijheid van de 
publiekrechtelijkee omroepen aan. §13, lid 3, zin 4 LMedienG is in strijd met het 
gebodd dat er een pluriformiteit aan meningen moet worden gegarandeerd. Volgens 
dee ARD is §44, lid 3 LMedienG eveneens met art. 5, lid 1, zin 2 GG onverenigbaar. 
Dee reden daarvoor is dat ook 'videotext' onder de bescherming van art. 5, lid 1, zin 
22 GG valt. 

Ookk de publiekrechtelijke omroepzender ZDF beschouwt de door de SDR en de 
SWFF bekritiseerde wetsbepalingen als ongrondwettig. Dit geldt zowel voor §13, lid 
33 LMedienG, alsook voor §44, lid 3 LMedienG. Deze bepaling beperkt het gebruik 
vann 'videotext' zonder dat hier een objectief verdedigbare reden voor gegeven 
wordt.. Wel ziet de wetgever in dat de publiekrechtelijke omroepzenders voor een 
storingvrijee uitzending van televisiesignalen gedeeltelijke op videotextcapaciteiten 
aangewezenn is. In ieder geval wordt door §44, lid 3 LMedienG het constitutionele 
gebodd geschonden dat bevoegdheden bij het gebruik van uitzendcapaciteiten dui-
delijkk moeten zijn. 
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Hett instituut voor kabelcommunicatie in Ludwigshafen, het verbond van Duit-
see dagbladuitgevers, het verband van Duitse tijdschriftenuitgevers en de federatie 
vann kabel en satelliet delen de bezwaren van de SDR en de SWF niet. Hun consti-
tutionelee standpunt komt in grote lijnen overeen met de positie van de regering en 
hethet parlement van de deelstaat Baden-Württemberg. Het centrum voor nieuwe 
mediaa van de deelstaat Beieren laat zich alleen uit over de technische ontwikkeling 
diee bij de organisatie en uitzending van omroepprogramma plaatsgevonden heeft. 

HetHet betoog van het Bundesverfassungsgericht 

Hett Bundesverfassungsgericht interpreteert het recht op omroepvrijheid niet enkel 
alss een afweerrecht, maar ook als een dienende vrijheid. Naast het afweren van 
staatsinvloedd is tegelijkertijd het waarborgen van een positieve orde vereist. Dat 
betekentt dat de wetgever er voor moet zorgen dat de veelheid van bestaande menin-
genn door de omroep op een zo breed en volledig mogelijke manier tot uitdrukking 
wordtt gebracht, zodat de informatie die de omroep aanbiedt zo omvattend mogelijk 
is. . 

Hoee de wetgever het recht op omroepvrijheid vormgeeft, behoort binnen de gren-
zenn die door de grondwet worden gesteld tot zijn eigen competentie. Het is alleen 
vann belang dat een vrije omvattende en waarheidsgetrouwe meningsvorming ge-
waarborgdd wordt. Zoals het Bundesverfassungsgericht in het vierde omroepoordeel 
heeftt aangegeven, is niet alleen de publiekrechtelijke omroep bij machte om de 
omroepvrijheidd te garanderen, maar hiertoe is, in samenwerking met de publiek-
rechtelijkee omroep, ook de particuliere omroep in staat (BVerfGE 73, 118 [157]. 

Hett Bundesverfassungsgericht stemt in met het oordeel van de reclamanten dat zij 
alss publieke rechtspersonen de bevoegdheid hebben om klachten over grondwet-
schendingenn in te dienen. Het Bundesverfassungsgericht verklaart de klachten van 
dee SDR en de SWF echter slechts voor een deel ontvankelijk {BVerfGE 74, 297 
[318]). . 

Hett criterium dat het Bundesverfassungsgericht ontwikkeld heeft om de ontvanke-
lijkheidd van de klachten tegen wetten te toetsen, is dat de bekritiseerde rechtsnorm 
dee reclamant 'selbst gegenwartig und unmittelbar' in zijn grondrecht aantast 
{BVerfGEE 1, 97 [101 ff] ; 72, 39 [43]). Dit is volgens het Bundesverfassungsgericht 
onmiskenbaarr het geval bij §13, lid 2, zin 1, 2 en 4 LMedienG, §44, lid 3 LMedienG 
enn §13, lid 4 LMedienG. Deze klachten worden door het Bundesverfassungsgericht 
daaromm ontvankelijk verklaard {BVerfGE 74, 297 [318 e.v.]. 

Ookk de wetsbepalingen §13, lid 3, §45, lid 2 en 46, lid 2 LMedienG worden door 
hett Bundesverfassungsgericht ontvankelijk verklaard. Dat deze klachten aan het 
criteriumm van ogenblikkelijke en rechtstreekse 'Selbstbetroffenheit' voldoen, is bij 
dezee wetsbepalingen echter minder duidelijk. Weliswaar worden de reclamanten 
rechtstreeksrechtstreeks door deze wetsbepalingen getroffen, maar dat de reclamanten ook 
ogenblikkelijkogenblikkelijk door deze wetsbepalingen getroffen worden, lijk t in eerste instantie 
niett het geval. 
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Dee bepaling waarin vastgesteld wordt dat omroepprogramma's waar een abon-
nementt of individuele vergoeding voor gevraagd wordt, door de publieke omroep-
zenderss alleen georganiseerd en uitgezonden mogen worden, wanneer dit bij wet of 
staatsverdragg is geregeld (§13, lid 3 LMedienG), lijk t de reclamanten op dit 
momentt nog niet te treffen. Dergelijke programma's zijn door de SDR en de SWF 
tott nu toe nog niet georganiseerd. Ook hebben de reclamanten nog geen concrete 
plannenn ontwikkeld om dergelijke programma's in Baden-Württemberg in te 
voeren.. Dit geldt ook voor de bepalingen §45, lid 2, en §46, lid 2 LMedienG die voor-
schriftenn voor Video on Demand en Near Video on Demand bevatten. Wanneer deze 
dienstenn ingevoerd worden, is niet duidelijk. Op het moment van het indienen van 
dee klachten ontbraken zelfs nog de voorzieningen om deze diensten uit te zenden 
(BVerfGEE 74, 297 [319]). 

Zowell  voor het invoeren van de omroepprogramma's waar een abonnement of 
individuelee vergoeding voor gevraagd wordt, als ook voor het invoeren van de op 
omroepp lijkende communicatiediensten is planning en voorbereiding nodig. 
Bovendienn kost het invoeren van dergelijke programma's en diensten geld. Omdat 
dee publiekrechtelijke omroepzenders echter op grond van §93, lid 2 BVerfGG na 
verloopp van een jaar niet langer een Verfassungsbeschwerde in kunnen dienen, en er 
voorr hen ook geen andere mogelijkheid voor rechtsbescherming bestaat, verklaart 
hett Bundesverfassungsgericht ook de klachten tegen §13, lid 3, §45, lid 2, §46, lid 2 
ontvankelijk. ontvankelijk. 

Dee klachten tegen §5, §7 en §10 worden door het Bundesverfassungsgericht niet 
ontvankelijkontvankelijk verklaard. De reclamanten worden door deze wetsbepalingen niet 
rechtstreeksrechtstreeks getroffen. Zoals in §5, lid 1, zin 1 LMedienG wordt aangegeven, stelt het 
instituutt voor communicatie van de deelstaat Baden-Württemberg de beleidsre-
gelss voor het gebruikersplan op. Dat betekent dat §5, lid 1, zin 1 LMedienG slechts 
dee kaderregeling voor de uitvoerende regelgeving van een zelfstandig bestuursor-
gaann is. Het gevolg van deze constructie is dat er eerst een procedure bij de admini-
stratievee rechtbank in gang moet worden gezet, voordat er bij het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht een klacht kan worden ingediend. Komt de administratieve rechter na 
dezee procedure inderdaad tot de conclusie dat de wettelijke voorschriften die de vor-
mingg van het gebruikersplan regelen ongrondwettig zijn, dan zal de beslissing op 
grondd van art. 100, lid 1 GG aan het Bundesverfassungsgericht worden overgedra-
gen.. Komt de administratieve rechter niet tot deze conclusie, dan kunnen de recla-
mantenn bij het Bundesverfassungsgericht een klacht tegen de beslissing van de ad-
ministratievee rechter indienen. 

Eenn andere reden om de grondwettelijke toetsing aan de administratieve rechter 
overr te laten, is dat de grondwetschendingen die volgens de reclamanten uit §5 
LMedienGLMedienG volgen, niet noodzakelijkerwijs in het gebruikersplan terug hoeven te 
keren.. Of de reclamanten aan de verdeling van frequenties voldoende konden deel-
nemen,, en of zij hun wettelijke taak om een basisvoorziening aan programma's te 
biedenn voldoende kunnen vervullen, hangt af van de opstelling van het 
gebruikersplan,, de opstellingsprocedure voor dit plan en de inhoud daarvan. 
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Dee reclamanten worden volgens het Bundesverfassungsgericht ook niet recht-
streekss door §10 LMedienG getroffen. Lid 1 van deze bepaling regelt de gevolgen 
vann het gebruikersplan die zonder een uitvaardiging van de verordening niet zou-
denn plaatsvinden. Ook de gevolgen van lid 2 vinden pas plaats nadat de verorde-
ningg in werking is getreden. Deze gevolgen kunnen niet onafhankelijk van de ver-
ordeningg beoordeeld worden. Dat betekent dat alleen de klachten tegen §13, lid 2, 
zinn 1 en 2, §13, lid 2, zin 4, §13, lid 4, §45, lid 2 en §46, lid 2 LMedienG ontvankelijk 
wordenn verklaard. 

Eenn andere vraag is of de ontvankelijk verklaarde Verfassungsbeschwerden ook 
gegrondgegrond zijn. Volgens het Bundesverfassungsgericht geldt dit alleen voor §13, lid 2, 
zinn 1 en 2 LMedienG waarin de publiekrechtelijke omroepzenders van de organisa-
tiee van regionale en lokale omroepprogramma's worden uitgesloten, en voor §45, 
lidd 2 LMedienG dat bepaalt dat de organisatie van Video on Demand door de 
publiekrechtelijkee omroepzenders steeds bij wet of staatsverdrag moet worden 
geregeld.. De bepalingen §13, lid 2, zin 4, §13, lid 4 en §44, lid 3 LMedienG zijn 
grondwettig.. Wanneer §13, lid 3 LMedienG grondwetsconform geïnterpreteerd 
wordt,, geldt dit ook voor deze bepaling. §46, lid, 2 LMedienG bevat geen regeling die 
opp de publiekrechtelijke omroepzenders van toepassing is. Deze bepaling is om die 
redenn al niet met art. 5, lid 1, zin 2 GG in strijd. 

Dee strijdigheid van §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG met art. 5, lid 1, zin 2 GG volgt 
volgenss het Bundesverfassungsgericht niet uit het feit dat de mediawet van de 
deelstaatt Baden-Württemberg er geen rekening mee gehouden heeft, dat de 
publiekrechtelijkee omroepzenders op regionaal en lokaal niveau een basisvoor-
zieningg aan programma's moeten bieden (Grundversorgung). Grundversorgung is 
eenn begrip dat het Bundesverfassungsgericht in het vierde omroepoordeel heeft inge-
voerd.. Het gaat hierbij om een geheel aan taken en bevoegdheden van de publiek-
rechtelijkee omroepen die voor het handhaven van het meningsvormingsproces 
vann belang zijn. In het vijfde omroepoordeel geeft het Bundesverfassungsgericht aan 
hoee het begrip Grundversorgung niet geïnterpreteerd moet worden. Het begrip 
GrundversorgungGrundversorgung heeft in de eerste plaats niet de betekenis van een minim umvoor-
zieningg waar de taken van de publiekrechtelijke omroep toe beperkt moeten wor-
den.. Evenmin gaat het bij het begrip Grundversorgung om een afbakening of taak-
verdelingg tussen publiekrechtelijke en particuliere omroep, in de zin dat de pro-
gramma'ss die tot de basisvoorziening behoren door de publiekrechtelijke, en alle 
overigee programma's door de particuliere omroep verzorgd moeten worden. 

Zoalss het Bundesverfassungsgericht 'm het vierde omroepoordeel aangegeven heeft, 
zijnn voor het waarborgen van de Grundversorgung de volgende drie elementen van 
belang.. Hiervoor is in de eerste plaats een transporttechniek vereist, die het moge-
lij kk maakt dat de programma's van de publiekrechtelijke omroepen door de gehele 
bevolkingg kunnen worden ontvangen In de tweede plaats moeten de programma's 
inhoudelijkk op zo'n manier worden vormgegeven dat zij ten volle recht doen aan 
dee klassieke taak van de omroep, namelijk het waarborgen van vrije individuele en 
publiekee meningsvorming. Bovendien moeten de programma's van de publiek-
rechtelijkee omroepzenders de veelheid van bestaande meningen weerspiegelen. Dit 

159 9 



HOOFDSTUKK VI 

moett door middel van organisatorische en procesrechtelijke regelingen worden 
gegarandeerd. . 

Volgenss het Bundesverfassungsgericht is het grondwettelijk niet vereist, dat de 
publiekrechtelijkee omroepzenders, naast een verplichte basisvoorziening op natio-
naall  niveau, ook een basisvoorziening op regionaal en lokaal niveau aanbieden. 
Well  moet volgens het Bundesverfassungsgericht gegarandeerd zijn dat ook op lokaal 
niveauu de bestaande pluraliteit van meningen tot uitdrukking wordt gebracht. 
Dezee pluraliteit wordt volgens het Bundesverfassungsgericht echter voldoende door 
dee voorschriften van §22, lid 1, 2, en 4 LMedienG gegarandeerd (BVErfGE 74, 297 
[3288 e.v.]). Wanneer particuliere aanbieders overeenkomstig deze wetsbepalingen 
wordenn toegelaten, is het volgens het Bundesverfassungsgericht niet nodig dat de 
publiekrechtelijkee omroepzenders op regionaal en lokaal niveau een basisvoorzie-
ningg aan programma's aanbieden. §22, lid 1,2, en 4 stelt namelijk zowel eisen aan 
dee inhoudelijke, als aan de organisatorische pluraliteit van particuliere omroep-
zenders. . 

Dee strijdigheid van §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG met art. 5, lid 1, zin 2 GG 
kanvolgenss het Bundesverfassungsgericht dus niet uit het begrip Grundversorgung 
wordenn afgeleid. §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG is niet met art. 5, lid 1, zin 2 GG 
verenigbaar,, omdat deze bepaling in strijd is met het basisprincipe van de vrije 
meningsvormingg dat door de omroepvrijheid moet worden bevorderd. Het is de 
bedoelingg dat de om roepvoorziening door de overgang van een publiekrechtelijk, 
naarr een duaal omroepbestel wordt verbeterd. Een dergelijke verbetering vindt aan 
dee ene kant plaats wanneer een groter aantal programma's wordt aangeboden. Op 
dezee manier kan een grotere inhoudelijke veelheid tot stand worden gebracht. Aan 
dee ander kant is concurrentie tussen de publiekrechtelijke en de particuliere 
omroepp van belang. Deze concurrentie moet tot een grotere pluriformiteit leiden. 

Hett Bundesverfassungsgericht beschouwt het als onacceptabel dat particuliere 
omroepzenderss wel de concurrentie met de publiekrechtelijke omroepzender 
mogenn aangaan, maar dat anderzijds de concurrentie van de publiekrechtelijke 
omroepzenderss met de particuliere omroepzenders verboden is. Omdat het recht op 
omroepvrijheidd juist de vrije meningsvorming mogelijk moet maken en moet 
beschermen,, heeft de wetgever in principe niet het recht om bepaalde omroeppro-
gramma'ss te verbieden, of andere maatregelen te nemen die de inbreng van de 
omroepp aan het meningsvormingsproces verkleinen. De concurrentie tussen pu-
bliekrechtelijkee en particuliere omroepprogramma's is namelijk van groot belang 
voorr de regionale en lokale meningsvorming. Wanneer §13, lid 2, zin 1 en 2 
LMedienGLMedienG deze concurrentie aan banden legt en regionale en lokale omroep aan 
particulieree aanbieders overlaat, dan leidt dit tot een inperking van de omroepvrij-
heid.. Een dergelijke inperking wordt niet beschermd door de taak van de wetgever 
omm het recht op omroepvrijheid vorm te geven. Deze vormgeving kan alleen 
plaatsvindenn binnen de grenzen die art. 5, lid 1, zin 2 GG stelt. De wetgever moet 
hett recht op omroepvrijheid bevorderen. De bepaling om publiekrechtelijke 
omroepzenderss van de organisatie van lokale en regionale programma's uit te 
sluiten,, leidt daar niet toe. 

160 0 



EENN GEVALSTUDIE: HET VIJFDE OMROEPOORDEEL VA N HET BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 

Hett argument dat in de concept-regeringsnota voor deze maatregel werd 
gegeven,, was dat de particuliere omroepzenders voor de concurrentie met de 
publiekrechtelijkee omroepzenders moeten worden beschermd. Vanwege de sterkere 
positiee van de publiekrechtelijke omroepzenders zouden de particuliere omroep-
zenderss in de opbouwfase geholpen moeten worden. Dit zou tot een versterking 
vann de marktpositie van de particuliere omroepzenders leiden. Omdat deze econo-
mischee argumenten niets met het waarborgen van meningsvrijheid te maken 
hebben,, worden zij door het Bundesverfassungsgericht niet als geldig beschouwd. 

Dee consequentie van deze maatregel is bovendien dat het monopolie van de pu-
bliekrechtelijkee omroep vervangen wordt door een monopolie van de particuliere 
omroep.. Terwijl het doel van de opheffing van het publiekrechtelijke monopolie 
wass om de particuliere omroepzenders de mogelijkheid te geven een bijdrage aan 
eenn breed programma- en informatieaanbod te leveren, is de oprichting van het 
nieuwee monopolie met deze gedachte juist in strijd. 

Dee beperking die §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG tot stand brengt, is bovendien 
geenn beperking die volgens art.5, lid 2 GG toelaatbaar is. Ook om deze reden kan 
aann dit voorschrift niet vastgehouden worden. In art. 5, lid 2 GG is aangegeven dat 
dee rechten die in art. 5, lid 1 GG zijn vastgelegd, beperkt kunnen worden door de 
voorschriftenn van algemene wetten, door wettelijke bepalingen ter bescherming 
vann de jeugd en door het recht op persoonlijke eer. Het is volgens het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht aide vraag of§13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG als een algemene wet, in 
dee betekenis van art. 5, lid 2 GG kan worden beschouwd. Het verbod keert zich 
namelijkk uitsluitend en doelgericht tegen de publiekrechtelijke omroepzenders, 
zodatt deze wetsbepaling niet aan de voorwaarde van algemeenheid voldoet. In 
iederr geval voldoet de regeling niet aan het gebod dat de inperkingen van de grond-
rechtenn die door art. 5, lid 1 GG gegarandeerd worden evenredig (verhalnismafiig) 
moetenn zijn. 

OmOm dit te bepalen grijpt het Bundesverfassungsgericht terug op de 'wisselwer-
kingsleer',, zoals die voor het eerst in het Lüthoordeel ontwikkeld werd (BVerfGE 7, 
198).. Zoals art. 5, lid 2 GG aangeeft, kunnen de rechten die in art. 5, lid 1 GG zijn 
vastgelegdd door voorschriften van algemene wetten worden beperkt. Het recht op 
uitingsvrijheidd kan echter niet ongelimiteerd worden beperkt. Ook de algemene 
wettenn worden namelijk aan beperkingen onderworpen. Zij moeten volgens het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht in het licht van het recht op vrije meningsuiting worden 
geïnterpreteerd.. Het gevolg is dat er een afweging plaatsvindt tussen de objectieve 
waardee van het grondrecht en het algemene rechtsbelang dat met de algemene wet 
wordtt gediend. 

Mett betrekking tot §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG betekent dit, dat de beperking 
diee het verbod van de organisatie van regionale en lokale omroep oplegt, passend 
enn noodzakelijk moet zijn. Datgene wat door het verbod tot stand wordt gebracht, 
moett in een juiste verhouding staan tot de verliezen die uit de beperking van één 

Ziee daarover §6.2. 
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vann de grondrechten van art. 5, lid 1 GG volgen. Het verbod moet met andere 
woordenn aan het evenredigheidsbeginsel voldoen. Dat betekent dat doeleinden en 
middelenn met elkaar in een redelijke verhouding moeten staan. Het evenredig-
heidsbeginsell  in ruime zin bestaat uit verschillende elementen, namelijk: Geeig-
netheit,netheit, Erforderlichkeit, Zumutbarkeit en Proportionaliteit, ook wel Verhaltnis-
mafiigkeitmafiigkeit im enger en Sinne genoemd. 

Zoalss al werd aangegeven, is het doel van §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG om de 
particulieree omroepzenders tegen de concurrentie van de publiekrechtelijke om-
roepzenderss te beschermen. Door §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG moeten de start-
enn ontwikkelingsmogelijkheden van particuliere omroepzenders worden verbe-
terd.. Het middel dat daarvoor ingezet wordt, is dat publiekrechtelijke omroepzen-
derss tijdelij k van de organisatie van lokale en regionale programma's uitgesloten 
worden.. Hoewel dit middel voor het nagestreefde doel geschikt is, had de wetgever 
volgenss het Bundesverfassungsgericht ook een middel kunnen kiezen dat beter met 
hett recht op omroepvrijheid te verenigen is. Vooral omdat de publiekrechtelijke 
omroepp op het terrein van de regionale en lokale omroep geen noemenswaardige 
voorsprongg heeft {BVerfGE 74, 297 [337]). 

Hett zou volgens het Bundesverfassungsgericht nog met het beginsel van de 
ErforderlichkeitErforderlichkeit (noodzakelijkheid) in overeenstemming zijn geweest, wanneer de 
wetgeverr zich tot het reclameverbod van §13, lid 2, zin 4 had beperkt. Volgens dit 
beginsell  is een middel noodzakelijk (erforderlich), wanneer de wetgever geen 
ander,, even effectief middel had kunnen kiezen dat de grondrechten minder had 
ingeperkt.. Het verbod voor publiekrechtelijke omroepzenders om lokale en 
regionalee programma's te organiseren, is volgens het Bundesverfassungsgericht niet 
meerr met dit beginsel verenigbaar. 

Bovendienn is de maatregel van de wetgever ook niet in de beperkte zin evenredig. 
Dee bescherming van de particuliere omroepzenders voor concurrentie, en de daar-
meee verbonden verbetering van de startkansen van deze omroepzenders hebben 
onredelijkee verliezen tot gevolg. §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG beperkt de publicis-
tischee concurrentie en het intellectuele debat. Deze wetsbepaling perkt het recht op 
omroepvrijheidd niet slechts in, maar is daar zelfs geheel mee in strijd. §13, lid 2, 
zinn 1 en 2 LMedienG omvat volgens het Bundesverfassungsgericht daarom geen 
toelaatbaree beperking van het recht op omroepvrijheid. 

Ditt verandert ook niet door §88, lid 2, nr.4. LMedienG. Volgens deze bepaling 
moett de regering van de deelstaat Baden-Württemberg uiterlijk vier jaar na het in 
werkingg treden van de wet, aan het parlement voorleggen of het 'voor de even-
wichtigee verzorging van de bevolking met omroepprogramma's vereist is publiek-
rechtelijkee omroepzenders tot de organisatie van regionale en lokale programma's 
toee te laten.' Anders dan de regering en het parlement van de deelstaat Baden-

11 De Lange 1991, p 133. 
22 De Lange 1991, p. 141 e.v.; Richter & Schuppert 1996, p. 24 e.v. 
33 De Lange 1991, p 142; Richter & Schuppert 1996, p. 26 
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Württemberg,, de federale minister van binnenlandse zaken, evenals het verbond 
vann Duitse tijdschriftenuitgevers menen, kan de grondwettigheid van §13, lid 2, 
zinn 1 en 2 LMedienG volgens het Bundesverfassungsgericht dus niet uit §88, lid 2, nr. 
44 LMedienG worden afgeleid. De mediawet heeft namelijk niet het karakter van een 
experimentelee regeling. Wanneer dit wel het geval was dan zou de wetgever over 
eenn veel grotere rechtsvormingsvrijheid beschikken. Het doel van een dergelijke 
wett is namelijk om ervaring te winnen. 

Dee conclusie van het Bundesverfassungsgericht is dat zowel §13, lid 2, zin 1 
LMedienGLMedienG als § 13, lid 2, zin 2 LMedienG niet met art. 5, lid 1, zin 2 GG verenigbaar 
zijn.. De consequentie van het wegvallen van het verbod van §13, lid 2, zin 1 en 2 
LMedienGLMedienG is niet dat de publiekrechtelijke omroepzenders bij het organiseren van 
regionalee en lokale programma's voortaan de voorrang moeten krijgen. De pu-
bliekrechtelijkee en de particuliere aanbieders moeten bij voldoende uitzendcapaci-
teitenn op de zelfde manier een kans krijgen. 

Dee klachten tegen het verbod van reclame in regionale en lokale programma's 
doorr de publiekrechtelijke omroepzenders worden door het Bundesverfassungsge-
richtricht als ongegrond beschouwd. §13, lid 2, zin 4 LMedienG waarin dit verbod is 
vastgelegd,, is met de grondwet verenigbaar. Hoewel de Financiële garantie van de 
publiekrechtelijkee omroepzenders volgens het Bundesverfassungsgericht door het 
rechtt op omroepvrijheid beschermd wordt, is het type financiering daarbij niet van 
belang.. Het is alleen belangrijk dat de programma's die tot de verplichte basis-
voorzieningg behoren, en alle programma's die de meningsvrijheid versterken, 
voldoendee worden gefinancierd. In geen geval mag de financiering beperkt worden 
omm invloed op de programmering of op de inhoud van afzonderlijke programma's 
uitt te oefenen, en op die manier de geboden en verboden van het recht op 
omroepvrijheidd te omzeilen. 

Hoewell  de wetgever geen voorzorgsmaatregelen getroffen heeft om het verlies 
aann reclame-inkomsten te compenseren, kan §13, lid 2, zin 4 LMedienG volgens 
hett Bundesverfassungsgericht om die reden nog niet als ongrondwettig worden 
beschouwd.. In ieder geval voldoet §13, lid 2, zin 4 LMedienG aan de voorwaarden 
vann een beperking van de omroepvrijheid door 'algemene wetten' (Art.5, lid 2 GG). 
Inn de eerste plaats voldoet §13, lid 2, zin 4 aan de algemeenheidsvoorwaarde. Deze 
bepalingg is namelijk niet op de inperking van bepaalde meningen gericht. In de 
tweedee plaats voldoet deze bepaling aan het evenredigheidsgebod. Het doel van deze 
bepalingg is om de economische situatie van de dagbladpers en de particuliere 
omroepp te garanderen. Beiden zijn voor hun voortbestaan van inkomsten uit de 
handelsreclamee afhankelijk. Het reclameverbod is volgens het Bundesverfassungs-
gerichtgericht geschikt en nodig om het doel dat de wetgever zich stelt, te bereiken. Boven-
dienn staat dit doel ook in een redelijke verhouding tot de verliezen die het reclame-
verbodd de publieke omroepzenders toebrengt. Terwijl reclame voor het garanderen 
vann de financiële positie van de dagbladpers en de particuliere omroepzenders van 
groott belang is, geldt dit niet voor de publieke omroepzenders, omdat reclame niet 
dee belangrijkste bron van hun inkomsten vormt. Het nadeel dat dit verbod de 
publiekee omroepzenders toebrengt, kan daarom als redelijk worden beschouwd. 
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§13,, lid 2, zin 4 LMedienG is om die reden met art. 5, lid 1, zin 2 GG verenigbaar. 
Wanneerr op de langere termijn mocht blijken dat de regionale en lokale pro-
gramma'ss die de publiekrechtelijke omroepzenders organiseert, niet zonder extra 
inkomstenn gefinancierd kunnen worden, dan zal de wetgever de kosten moeten 
dekken. . 

Ookk de klachten die zich tegen §13, lid 3 LMedienG richten, worden door het Bun-
desverfassungsgerichtdesverfassungsgericht als ongegrond beschouwd. Volgens deze bepaling mogen om-
roepprogramma'ss waar abonnementsgeld of een individuele vergoeding voor 
gevraagdd worden, alleen georganiseerd en uitgezonden worden, wanneer dit bij wet 
off  staatsverdrag geregeld is. Anders dan de SWF beweert, verbiedt deze bepaling de 
publiekrechtelijkee omroepzenders niet om specialistische keuzeprogramma's te 
organiseren.. De intentie van deze bepaling is alleen om de vorm van financiering 
vann deze programma's van een bijzondere vergunning door een wet of staats-
verdragg afhankelijk te maken. Omdat de financiering van specialistische keuze-
programma'ss fundamenteel verschilt van de financiering van massaprogram-
ma'ss kan deze verandering niet zonder een wijziging van mediawetten en staats-
verdragenn plaatsvinden. 

Wanneerr §13, lid 3 LMedienG de publiekrechtelijke omroepzenders wel het 
verbodd had opgelegd om specialistische keuzeprogramma's te organiseren, dan 
zouu deze bepaling inderdaad ongrondwettig zijn geweest. Dat §13, lid 3 LMedienG 
niett op deze manier geïnterpreteerd kan worden, blijkt al ondubbelzinnig uit de 
mediawett zelf. Was deze bepaling zelf niet duidelijk geweest, dan had het Bundes-
verfassungsgerichtverfassungsgericht een grondwetsconforme interpretatie van deze norm moeten 
geven.. In dat geval zou hij net als nu tot de conclusie zijn gekomen dat §13, lid 3 
LMedienGLMedienG niet als ongrondwettig kan worden beschouwd. 

Zoalss het Bundesverfassungsgericht bij zijn toelichting op §13, lid 2, zin 4 
LMedienGLMedienG al heeft aangegeven, leidt de uitsluiting of de inperking van een 
bepaaldee financieringsvorm alleen dan tot een inperking van de omroepvrijheid, 
wanneerr de financiering niet op een andere manier is gegarandeerd. Constitutio-
neell  vereist is alleen dat de financiering van de programma's van de publiekrech-
telijkee omroep toereikend is. De beslissing in welke vormen de financiering moet 
plaatsvinden,, is zaak van de wetgever. Omdat §13, lid 3 LMedienG het de publiek-
rechtelijkee omroepzenders alleen verbiedt om specialistische keuzeprogramma's 
doorr middel van abonnementsgeld of individuele vergoedingen te financieren, 
maarr de organisatie van specialistische keuzeprogramma's zelf door deze bepaling 
niett verboden wordt, kan deze bepaling niet als ongrondwettig worden beschouwd. 

Ongegrondd zijn ook de klachten die tegen §13, lid 4 LMedienG zijn gericht. 
Volgenss dit voorschrift hebben particuliere omroepzenders alleen de bevoegdheid 
omm met publiekrechtelijke omroepzenders samen te werken, wanneer zij gezamen-
lij kk toon- en beweegbeelddiensten tot stand brengen. Daarnaast mogen particulie-
ree omroepzenders met publiekrechtelijke omroepzenders samenwerken om uitzen-
dingenn of programmaonderdelen af te nemen, of ter beschikking te stellen. 

Hett bezwaar van de reclamanten is dat deze bepaling samenwerking tussen par-
ticulieree en publiekrechtelijke omroepzenders alleen toestaat, wanneer dit op ini-
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tiatieff  van de particuliere omroepzenders gebeurt. Hiermee wordt volgens het Bun-
desverfassungsgerichtdesverfassungsgericht een onjuiste interpretatie van §13, lid 4 LMedienG gegeven. 
Datt het voorschrift zich tot de particuliere, in plaats van tot de publiekrechtelijke 
omroepzenderss richt, sluit niet uit dat de samenwerking ook op initiatief van de 
publiekrechtelijkee omroepzenders kan plaatsvinden. 

Hett doel van §13, lid 4 LMedienG is alleen om de verantwoordelijkheidsgebieden 
vann de particuliere en de publiekrechtelijke omroep duidelijk van elkaar te schei-
den.. Het opzetten van overkoepelende gemeenschappelijke ondernemingen tussen 
publiekrechtelijkee en particuliere omroepzenders wordt daardoor uitgesloten. 
Daarentegenn wordt een beperkte samenwerking niet verhinderd. Van een inper-
kingg van de omroepvrijheid is daarom geen sprake. 

Daarnaastt heeft de SWF nog klachten tegen §44, lid 3 LMedienG, §45, lid 2 
LMedienGLMedienG en § 46, lid 2 in verbinding met §23, lid 2, nr. 4 LMedienG ingediend. 
Vann deze klachten is volgens het Bundesverfassungsgericht alleen de klacht tegen 
§45,, lid 2 LMedienG gegrond. Hoewel deze voorschriften op omroep lijkende com-
municatiedienstenn betrekking hebben, gaat het Bundesverfassungsgericht er vanuit 
datdat deze voorschriften, net als alle voorgaande voorschriften, aan art. 5, lid 1, zin 2 
GGG moeten worden getoetst. Het uitgangspunt van de mediawet dat op omroep lij -
kendee communicatiediensten niet tot de omroep kunnen worden gerekend, wordt 
doorr het Bundesverfassungsgericht niet gedeeld. 

Dee betekenis van het begrip 'omroep' zoals dat in art. 5, lid 1, zin 2 GG gehan-
teerdd wordt, kan volgens het Bundesverfassungsgericht niet in een onveranderlijk 
geldigee definitie worden vastgelegd. Het begrip omroepvrijheid kan zijn norme-
rendee werking alleen dan behouden, wanneer dit begrip niet slechts naar een oude 
techniekk verwijst. Omdat de op omroep lijkende communicatiediensten volgens 
hethet Bundesverfassungsgericht niet wezenlijk van traditionele omroepdiensten 
verschillen,, worden zij net als de traditionele omroep door art. 5, lid 1, zin 2 GG 
beschermd. . 

Volgenss de mediawet onderscheiden op omroep lijkende communicatiediensten 
zichh zowel van omroep, als van individuele communicatiediensten. Tussen 
omroepp en op omroep lijkende communicatiediensten zijn volgens de mediawet de 
volgendee twee verschillen van belang. Terwijl omroep 'op een algemeen publiek' 
gerichtt is, is dit bij op omroep lijkende communicatiediensten niet het geval. Deze 
dienstenn zijn voor een wat beperkter publiek bestemd. Een ander verschil dat door 
dee mediawet wordt genoemd, is dat de aangeslotene bij klassieke omroepdiensten 
geenn invloed op het tijdstip van ontvangst kan uitoefenen, terwijl dit bij de op 
omroepp lijkende communicatiediensten wel het geval is. 

Volgenss het Bundesverfassungsgericht zijn de verschillen tussen omroep en op 
omroepp lijkende communicatiediensten niet essentieel. Op punten die volgens het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht voor art. 5, lid 1 GG van belang zijn, verschillen omroep 
enn op omroep lijkende communicatiediensten niet van elkaar. Omroep en op om-
roepp lijkende communicatiediensten verspreiden uitzendingen met dezelfde soort 
inhoud.. Bij beide soorten diensten zijn een onbepaald aantal kijkers of luisteraars 
betrokkenn en bij beide soorten diensten maken de gebruikers keuzes door in en uit 
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tee schakelen. Dat betekent dat de bepalingen §44, lid 3, §45, lid 2 en §46, lid 2 in 
verbindingg met §23, lid 2, nr. 4, die op omroep lijkende communicatiediensten 
betrokkenn zijn volgens het Bundesverfassungsgericht net als de vorige bepalingen 
aann art. 5, lid 1 GG kunnen worden getoetst. 

§44,, lid 3 LMedienG wordt door het Bundesverfassungsgericht als grondwettig be-
schouwd.. Deze bepaling verplicht de publiekrechtelijke omroepzenders om video-
textcapaciteitenn aan andere omroepzenders beschikbaar te stellen, wanneer de pu-
bliekrechtelijkee omroepzenders deze capaciteiten niet zelf gebruiken, en wanneer 
dezee ook niet voor de storingsvrije uitzending van het televisiesignaal nodig zijn. 
Hett Bundesverfassungsgericht is van mening dat de omroepvrijheid door deze bepa-
lingg niet wordt ingeperkt. 

§45,, lid 2, LMedienG wordt door het Bundesverfassungsgericht wel als ongrondwet-
tigtigbeschouwd.beschouwd. Het uitsluiten van de publiekrechtelijke omroepen van de organi-
satiee van Video on Demand diensten totdat deze diensten bij wet of staatsverdrag 
wordenn toegestaan, is, net als het uitsluiten van de publiekrechtelijke omroepen 
vann de organisatie van regionale en lokale omroepprogramma's, met art. 5, lid 1, 
zinn 2 GG in strijd. 

Hoewell  deze diensten niet tot de verplichte basisvoorziening kunnen worden 
gerekend,, kan dit volgens het Bundesverfassungsgericht veranderen wanneer de op 
omroepp lijkende communicatiediensten in de toekomst in belangrijke mate de 
plaatss van de traditionele omroep gaan innemen. Dit standpunt is ook in het wets-
ontwerpp van de regering tot uitdrukking gebracht. Maar ook wanneer de op 
omroepp lijkende communicatiediensten in de toekomst niet een dergelijke belang-
rijkee plaats gaan innemen, dan nog moeten de publiekrechtelijke omroepzenders 
inn staat worden gesteld om zich aan de veranderde omstandigheden aan te passen. 
Eenn deelname van de publiekrechtelijke omroepzenders aan de op omroep lijkende 
communicatiedienstenn zal tot een vergroting van de omvang en pluriformiteit 
vann deze diensten leiden. Bovendien zal door de deelname van de publiekrechtelijke 
omroepzenderss aan het organiseren van deze diensten, publicistische concurrentie 
ontstaan. . 

Hett verbod om publiekrechtelijke omroepzenders aan de organisatie van deze 
dienstenn deel te laten nemen, zoals dat door §45, lid 2 LMedienG bepaald wordt, 
leidtt tot een beperking van de omroepvrijheid. Deze beperking beantwoordt niet 
aann het beginsel dat de beperking van een grondrecht evenredig moet zijn. Het doel 
vann deze bepaling dat particuliere aanbieders bij de organisatie van op omroep 
lijkendee communicatiediensten de eerste kans moeten krijgen, is volgens het Bun-
desverfassungsgerichtdesverfassungsgericht niet van genoeg belang om het recht op omroepvrijheid in te 
perken. . 

Dee klacht van de SWF tegen §46 LmedienG, in verbinding met §23, lid 2, nr.4 
LMedienGLMedienG wordt door het Bundesverfassungsgericht niet als gegrond beschouwd. 
Volgenss de SWF worden de publiekrechtelijke omroepzenders door deze bepalingen 
volledigg en voorgoed van de organisatie van Near Video on Demand uitgesloten. 
Volgenss het Bundesverfassungsgericht wordt hiermee een onjuiste interpretatie van 
§466 LMedienG gegeven. De organisatie van Near Video on Demand zou in deze be-
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palingg alleen voor particuliere aanbieders zijn geregeld. Omdat deze bepaling geen 
regelingg voor de publiekrechtelijke omroep bevat, is deze regeling ook niet op de 
publiekrechtelijkee omroep van toepassing, en is §46 LMedienG om die reden al niet 
mett art.5, lid 1, zin 2 GG in strijd. Tegen de interpretatie die door de reclamant ge-
gevenn wordt, spreekt volgens het Bundesverfassungsgericht zowel het wetsmateriaal, 
alss ook de systematiek van de wet. 

Conclusie Conclusie 

Dee mediawet van de deelstaat Baden-Württemberg is volgens het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht dus niet met art. 5, lid 1, zin 2 GG verenigbaar, voorzover deze wet de 
publiekrechtelijkee omroepzenders van de organisatie van regionale en lokale om-
roepprogramma'ss uitsluit (§13, lid 2, zin 1 en 2), en voorzover deze wet bepaalt dat 
dee organisatie van op omroep lijkende communicatiediensten door publieke om-
roepzenderss steeds bij wet of bij staatsverdrag geregeld moet worden {§45, lid 2). 

Hoewell  het Bundesverfassungsgericht van de negen klachten die de SDR en de SWF 
tegenn de mediawet hebben ingediend slechts twee als gegrond beschouwd, kan het 
vijfdee omroepoordeel als een gunstig oordeel voor de publiekrechtelijke omroep 
wordenn gezien. 

Inn dit omroepoordeel wijst het Bundesverfassungsgericht er namelijk nogmaals op 
datt de noodzakelijke basisvoorziening ook in een duaal omroepbestel aan de pu-
bliekrechtelijkee omroepzenders moet worden overgelaten. Het Bundesverfassungsge-
richtricht maakt bovendien duidelijk dat de taken van de publiekrechtelijke omroep niet 
tott deze basisvoorziening kunnen worden beperkt. Het Bundesverfassungsgericht is 
daarnaastt net als de publiekrechtelijke omroepzenders van mening dat art. 5, lid 1 
GGG een 'bestaans- en ontwikkelingsgarantie' omvat. Om die reden moeten de 
publiekrechtelijkee omroepzenders, net als de particuliere omroepzenders, tot alle 
vormenn van omroep toegang hebben. 

66 Het vijfd e omroepoordee l als empirisch e toets 

6.16.1 De relatie tussen constitutionele rechtspraak en wetgever met 
betrekkingbetrekking tot het recht op omroepvrijheid 

InIn deze paragraaf zullen de vijf normatieve posities die in de vorige hoofdstukken 
zijnn besproken aan het vijfde omroepoordeel worden getoetst. Hoe lost het Bundes-
verfassungsgerichtverfassungsgericht de spanningsverhouding tussen constitutionele rechtspraak en 
hethet democratisch wetgevingsproces in het vijfde omroepoordeel op? In het vijfde 
omroepoordeell  bestaat de volgende spanningsverhouding. Aan de ene kant heeft 
dee wetgever volgens het Bundesverfassungsgericht op grond van het beginsel van het 
voorbehoudd van de wet (Gesetzesvorbehalt) de grondwettelijke plicht om het recht 
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opp omroep vrijheid vorm te geven (BVerfGE 57, 295, 320). Zoals het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht in het eerste omroepoordeel al heeft aangegeven, is de wetgever zowel 
bevoegdd om tussen verschillende omroepmodellen te kiezen, als ook om het model 
waarvoorr gekozen is op die manier vorm te geven zoals hij dat wil . All e wezenlijke 
beslissingenn met betrekking tot de omroep moeten volgens het Bundesverfassungs-
gerichtgerichtdoordoor de wetgever zelf worden genomen (Wesentlichkeitsgrundsatz). Deze be-
slissingenn mogen niet gedelegeerd worden. Het parlement van de deelstaat Baden-
Württembergg beschikt als gevolg van het beginsel van het voorbehoud van de wet, 
enn het wezenlijkheidsbeginsel dus over een grote beslissingsbevoegdheid. 

Aann de andere kant blijf t de wetgever bij het vormgeven van grondrechten aan 
dee grondwet gebonden (art. 1 III , 20 II I GG). Het Bundesverfassungsgericht beschikt 
opp grond van art. 94 GG over een formeel en een materieel toetsingsrecht. Hierdoor 
iss het Bundesverfassungsgericht zowel bevoegd om de formele totstandkoming van 
wettenn op hun grondwettigheid te toetsen, als ook om de verenigbaarheid van 
formelee wetten met de grondwet te controleren. Hoe ver de bevoegdheden van de 
wetgeverr reiken en op welke manier het recht op omroepvrijheid geïnterpreteerd 
moett worden, wordt uiteindelijk dus door het Bundesverfassungsgericht bepaald. 

Datt er met betrekking tot grondwetsinterpretatie tussen het Bundesverfassungsge-
richtricht en de wetgever grote meningsverschillen kunnen bestaan, blijk t duidelijk uit 
hett vijfde omroepoordeel. Het Bundesverfassungsgericht meent in dit oordeel dat de 
wetgeverr bij het vormgeven van het recht op omroepvrijheid zijn bevoegdheden 
overschredenn heeft. Het recht op omroepvrijheid wordt namelijk door §13, lid 2, 
zinn 1; §13, lid 2, zin 2 en §45, lid 2 LMedienG ingeperkt. Door deze wetsbepalingen 
wordenn de publieke omroepzenders zowel van de organisatie van regionale en 
lokalee omroepprogramma's, als ook van de organisatie van Video on Demand 
dienstenn uitgesloten. Omdat door deze maatregelen de publicistische concurrentie 
tussenn publieke en particuliere omroepzenders wordt ingeperkt, zijn zij volgens het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht niet met art. 5, lid 1, zin 2 GG verenigbaar (BVerfGE 74, 
264,, 332). Het parlement meent daarentegen dat §13, lid 2, zin 1; §13, lid 2, zin 2 en 
§45,, lid 2 LMedienG gerechtvaardigde maatregelen zijn om de startkansen van 
particulieree omroepzenders te verbeteren. Hij heeft op grond van zijn brede beoor-
delingsvrijheidd de bevoegdheid om deze maatregelen te nemen (BVerfGE 74, 297, 
528). . 

Ookk over de manier waarop art. 5, lid 1, zin 2 GG geïnterpreteerd moet worden, 
verschillenn het Bundesverfassungsgericht en de wetgever van mening. Omdat vooral 
dee publieke omroep in staat is om publicistische veelheid te garanderen, zou het 
rechtt op omroepvrijheid een bestaans- en ontwikkelingsgarantie voor de publieke 
omroepp omvatten (BVerfGE 74, 297, 316). Dat betekent volgens het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht dat de financiën van de publieke omroep toereikend moeten zijn, dat de 
publiekee omroep aan technische ontwikkelingen moet kunnen deelnemen, en dat 
dee publieke omroep de mogelijkheid moet hebben om nieuwe programmavormen 
tee realiseren (BVerfGE 74, 297, 316). Het parlement en de regering ontkennen dat 
dee publieke omroep in juridisch opzicht de voorrang heeft boven de particuliere 
omroep.. Volgens het parlement en de regering volgt uit art. 5, lid 1, zin 2 GG enkel 
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dee plicht van de wetgever om de bevolking op een toereikende en doeltreffende 
manierr van omroepprogramma's te voorzien. De aanname van het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht dat het recht op omroepvrijheid een 'bestaans- en ontwikkelingsga-
rantie'' voor de publieke omroep omvat, wordt door het parlement en de regering 
ontkend. . 

Veell  van de normatieve rechtstheorieën die in de voorgaande hoofdstukken zijn 
besproken,, staan kritisch ten opzichte van de rechtspraak van het Bundesverfas-
sungsgericht.sungsgericht. Dit geldt met name voor de theorie van Maus. Zoals is aangegeven, 
leidtt constitutionele rechtspraak volgens haar niet tot een versterking, maar juist 
tott een ondermijning van de democratie. Dit geldt vooral voor inhoudelijke nor-
mencontrole.. Deze kritische visie op constitutionele rechtspraak hangt samen met 
hethet democratiebegrip dat Maus verdedigt. De soevereiniteit van de wetgever mag 
volgenss Maus niet beperkt en niet gedeeld worden. Terwijl administratieve recht-
spraakk wel met het identitaire begrip van democratie te verenigen is, geldt dit 
volgenss haar niet voor inhoudelijke controle van wetgeving door constitutionele 
rechters.. Deze controle mag volgens Maus uitsluitend 'van onderaf door een kri-
tischee openbaarheid, maar niet 'van bovenaf door een constitutioneel hof worden 
uitgevoerd.. Een kritische openbaarheid is vanwege haar controlerende en legiti-
merendee functie, volgens Maus dus van groot belang voor de democratie. Op welke 
manierr een kritische, democratische openbaarheid tot stand kan worden gebracht, 
enn welke functie de massamedia daarbij spelen, wordt door Maus echter niet 
aangegeven. . 

Welkee conclusies kunnen hier met betrekking tot het vijfde omroepoordeel uit 
getrokkenn worden? Vanwege de centrale plaats die het wetgevingsproces in Maus' 
democratietheoriee inneemt, zou Maus net als het Bundesverfassungsgericht op het 
belangg van het principe van het voorbehoud van de wet (Gesetzesvorbehalt) wijzen. 
Ditt principe wordt door haar echter op een andere manier geïnterpreteerd dan door 
hett Bundesverfassungsgericht. Anders dan het Bundesverfassungsgericht is Maus 
namelijkk van mening dat uit dit principe de beslissingsmonopolie van het parle-
mentt kan worden afgeleid. Deze visie op het beginsel van het voorbehoud van de 
wet,, wordt door het Bundesverfassungsgericht als Totalvorbehalt aangeduid 
(BVerfGEE 68, 1). Deze interpretatie wordt door het Bundesverfassungsgericht ver-
worpen.. De veronderstelling die aan deze interpretatie ten grondslag ligt, is dat uit-
sluitendd het parlement over democratische legitimiteit beschikt. Volgens het Bun-
desverfassungsgerichtdesverfassungsgericht zijn echter ook de uitvoerende en rechterlijke macht democra-
tischh gelegitimeerd. 

Zoalss al is aangegeven, is Maus van mening dat er geen juridische grenzen aan 
hett wetgevingsproces mogen worden gesteld. De macht van het parlement is vol-
genss haar onbeperkt. Deze macht mag ook niet door grondrechten ingeperkt wor-
den.. Het gevolg hiervan is dat grondrechten in Maus' theorie geen bescherming 

Mauss 1992a, p. 174. 
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tegenn de formele wetgever bieden. De vooronderstelling die aan deze visie ten 
grondslagg ligt, is dat in het democratisch wetgevingsproces 'allen over allen het-
zelfdee beslissen.' Hierdoor zouden parlementaire wetten op de algemene toestem-
mingg van de bevolking kunnen rekenen. Dit vertrouwen in de normatieve ratio-
naliteitt van het wetgevingsproces is echter ongegrond. Grondrechten blijken in de 
praktijkk ook door de wetgever te kunnen worden geschonden. Wanneer de wetgever 
politiekee communicatierechten inperkt dan kan dit er op den duur toe leiden dat de 
geldigheidd van wetten niet meer ter discussie kan worden gesteld. Hoe dit probleem 
vermedenn kan worden, kan door Maus niet worden beantwoord. 

Eenn ander probleem van Maus' normatieve visie op wetgeving is dat er tussen de 
feitelijkee wetgevingsprocedure en de wetgevingsprocedure die door Maus wordt 
voorgesteld,, een enorme discrepantie bestaat. Ook wetten die, zoals de mediawet 
vann de deelstaat Baden-Württemberg, geheel volgens de voorgeschreven procedure 
zijnn ontstaan, voldoen niet aan de eisen die Maus aan wetgeving stelt. De belang-
rijkstee reden daarvoor is dat wetgeving volgens Maus geheel door het parlement 
tott stand moet worden gebracht. Dit volgt uit Maus' standpunt dat de soevereini-
teitt van de wetgever ongedeeld en onbeperkt is. Wetten kunnen in dat geval niet op 
initiatieff  van de regering, maar ook niet in samenwerking met de regering tot 
standd worden gebracht. Het parlement zou echter overbelast raken wanneer alle 
wettenn door het parlement zouden moeten worden opgesteld. 

Hett antwoord dat Maus voor het oplossen van de spanningsverhouding tussen 
constitutionelee rechtspraak en democratie biedt, is zowel in normatief als in empi-
rischh opzicht onbevredigend. Dat deze oplossing in normatief opzicht onbevredi-
gendd is, is het gevolg van de veronderstelling dat in het democratisch wetgevings-
process 'allen over allen hetzelfde beslissen.' Hierdoor zou iedereen met de tot 
standd gekomen wetten kunnen instemmen. Dat bepaalde groepen in het feitelijke 
wetgevingsprocess onvoldoende gerepresenteerd worden, wordt hierdoor niet waar-
genomen.. In empirisch opzicht is de oplossing die Maus biedt onbevredigend, 
omdatt tussen de normatieve idealen die Maus verdedigt en de bestaande rechts-
praktijkk een onoverbrugbare kloof bestaat. 

Doorr Ely en Habermas wordt een andere oplossing voor de spanningsverhouding 
tussenn constitutionele rechtspraak en democratie voorgesteld. Constitutionele 
rechtspraakk is volgens hen alleen met de democratie verenigbaar wanneer consti-
tutionelee rechtspraak proceduralistisch geïnterpreteerd wordt. Constitutionele 
rechtspraakk moet volgens Ely en Habermas op een versterking van het democra-
tischh menings- en wilsvormingsproces zijn gericht. Het moet de defecten die in het 
politiekee proces zijn opgetreden, corrigeren. Door constitutionele rechtspraak 
proceduralistischh te interpreteren, kan volgens Ely en Habermas worden verme-
denn dat constitutionele rechters controversiële, inhoudelijke beslissingen moeten 
nemen.. Omdat constitutionele rechters, in tegenstelling tot de leden van het parle-

Mauss 1992b, p. 111 

170 0 



EENN GEVALSTUDIE: HET VIJFDE OMROEPOORDEEL VAN HET BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 

ment,, niet over democratische verantwoordelijkheid beschikken, mogen inhoude-
lijkee beslissingen volgens Ely en Habermas uitsluitend door de wetgever worden 
genomen.. Inhoudelijke toetsing van formele wetgeving wordt door hen daarom 
afgewezen. . 

Omdatt constitutionele rechtspraak volgens Ely en Habermas op de bescherming 
vann het democratisch wetgevingsproces moet zijn gericht, hebben de rechten die de 
politiekee participatie versterken de prioriteit. Dat betekent dat constitutionele 
rechtspraakk volgens de proceduralistische theorie uitsluitend op de bescherming 
vann politieke communicatierechten en de rechten van minderheden moet zijn 
gericht.. De proceduralistische theorie van constitutionele rechtspraak sluit zich 
mett deze visie aan bij de Amerikaanse preferred freedoms doctrine die het Supreme 
CourtCourt in het post-Lochner tijdperk ontwikkeld heeft. Terwijl economische wetge-
vingg in deze periode enkel aan de marginale rational basis test onderworpen werd, 
ontwikkeldee het Supreme Court voor het toetsen van de preferred freedoms de strict 
scrutinyscrutiny test. De strict scrutiny test is een strenge evenredigheidstoets. Volgens deze 
toetstoets mogen fundamentele rechten als het recht op meningsuiting of de 
omroepvrijheid,, door de wetgever alleen ingeperkt worden wanneer met deze wet 
eenn dwingend publiek belang verbonden is, en wanneer er in deze wet een nauwe 
relatiee tussen middel en doel bestaat. 

Watt betekent deze visie voor de beoordeling van het vijfde omroepoordeel? Net 
alss het Bundesverfassungsgericht zijn Ely en Habermas van mening dat het recht op 
omroepvrijheidd van groot belang is voor de democratie. Wetten die dit recht inper-
ken,, moeten daarom aan een strenge normencontrole worden onderworpen. Met 
betrekkingg tot het LMedienG betekent dit dat de constitutionele rechter moet na-
gaan,, of de Verfassungsbeschwerden die de publiekrechtelijke omroepzenders Süd-
deutscherdeutscher Rundfunk en Südwestfunk hebben ingediend, terecht zijn. Het grootste 
probleemm van de proceduralistische visies die Ely en Habermas verdedigen, is dat 
constitutionelee rechtspraak naar hun mening uitsluitend op procedurele vragen 
moett zijn gericht. Het is echter niet duidelijk hoe wetten door de constitutionele 
rechterr getoetst kunnen worden, zonder dat daarbij op inhoudelijke vragen wordt 
ingegaan. . 

Zelfss wanneer constitutionele rechtspraak uitsluitend op de totstandkoming van 
eenn wet is gericht, dan nog moeten er door de constitutionele rechter inhoudelijke 
afwegingenn worden gemaakt. De grondwetsartikelen waarin de wetgevingsproce-
duree is vastgelegd, zijn namelijk net als andere grondwetsartikelen niet zonder 
meerr duidelijk. Zij moeten door de constitutionele rechter geïnterpreteerd, en tegen 
elkaarr afgewogen worden. Bij het toepassen van een evenredigheidstoets is de con-
stitutionelee rechter echter nog minder in staat om zich tot procedurele vragen te 
beperken.. De evenredigheidstoets is namelijk een inhoudelijke toets, waarbij mid-
delenn en doelen tegen elkaar afgewogen worden. Wanneer wetsbepalingen aan een 
evenredigheidstoetss onderworpen worden, is het onvermijdelijk dat er door de 
constitutionelee rechter inhoudelijke afwegingen worden gemaakt. Ook in het 
vijfdee omroepoordeel worden verschillende bepalingen aan het evenredigheidsbe-
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ginsell  getoetst. Het gaat hierbij om §13, lid 2, zin 1 en 2; §13, lid 2, zin 4 en §45, lid 
22 LMedienG. 

Inn het vijfde omroepoordeel onderzoekt het Bundesverfassungsgericht of het verbod 
datt het LMedienG de publieke omroep oplegt om regionale en lokale omroep te 
organiseren,, in een juiste verhouding staat tot het doel dat de wetgever met §13, lid 
2,, zin 1 en 2 LMedienG nastreeft. Het doel van §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG is om 
dee particuliere omroep voor de concurrentie van de publieke omroep te bescher-
men.. Vervolgens gaat het Bundesverfassungsgericht na of dit doel tegen een inper-
kingg van het recht op omroepvrijheid opweegt. Volgens het Bundesverfassungsge-
richtricht heeft de wetgever een middel gekozen dat tot een onevenredige inperking van 
hett recht op omroepvrijheid leidt (BVerfGE 74, 297, 551 e.v.). Bij het hanteren van 
dee evenredigheidstoets stelt het Bundesverfassungsgericht niet alleen het middel en 
doell  van de betreffende wetsbepaling vast, maar onderzoekt het ook of de wetgever 
minderr vergaande middelen had kunnen hanteren om het gestelde doel te 
bereiken.. Om deze test toe te kunnen passen, moet de constitutionele rechter dus 
inhoudelijkee afwegingen maken. 

Ookk §13, lid 2, zin 4 LMedienG wordt door het Bundesverfassungsgericht aan het 
evenredigheidsbeginsell  getoetst. Dat betekent dat het Bundesverfassungsgericht 
controleertt of het verbod op handelsreclame in publiekrechtelijke regionale en 
lokalee programma's met het evenredigheidsbeginsel in overeenstemming is. Het 
doell  van §13, lid 2, zin 4 LMedienG is om de economische situatie van de dagblad-
perss en de particuliere omroep te beschermen. Beiden zijn voor hun voortbestaan 
opp reclame aangewezen. Omdat dit verbod het functioneren van de publieke 
omroepp niet direct beperkt en dit verbod bovendien noch de uiting of verspreiding 
vann bepaalde meningen, noch het vrije meningsvormingsproces inperkt, conclu-
deertt het Bundesverfassungsgericht na afweging van middel en doel dat deze bepa-
lingg met het evenredigheidsbeginsel in overeenstemming is. 

Tenn slotte wordt in het vijfde omroepoordeel ook §45, lid 2 LMedienG aan het 
evenredigheidsbeginsell  getoetst. Publieke omroepzenders worden door deze bepa-
lingg van de organisatie van Video on Demand diensten uitgesloten. Het doel van 
§45,, lid 2 LMedienG is, net als van §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG, om particuliere 
omroepzenderss betere startmogelijkheden te bieden. Dit doel rechtvaardigt volgens 
hethet Bundesverfassungsgericht niet de inperking van het recht op omroepvrijheid. 
Dezee bepaling voldoet volgens het Bundesverfassungsgericht daarom niet aan het 
evenredigheidsbeginsel.. Net als bij de vorige twee bepalingen maakt het Bundesver-
fassungsgerichtfassungsgericht bij het toetsen van deze bepaling inhoudelijke afwegingen. 

Eenn andere reden dat het voor constitutionele rechters onmogelijk is om zich bij 
hett toetsen aan het recht op omroepvrijheid tot procedurele vragen te beperken, is 
datt dit recht verschillende aspecten omvat die met elkaar in botsing kunnen 
komen.. Zoals het Bundesverfassungsgericht in de verschillende omroepoordelen 
aangegevenn heeft, moet het recht op omroepvrijheid niet alleen als een klassiek 
afweerrecht,, maar tevens als een dienende vrijheid worden geïnterpreteerd. Tussen 
dezee twee aspecten van het recht op omroepvrijheid bestaat een spanningsver-
houding.. Terwijl de overheid op grond van het eerste aspect een onthoudingsplicht 
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heeft,, heeft ze op grond van het tweede aspect juist een zorgplicht. Dat betekent dat 
dee overheid door middel van regelgeving voor een pluriforme omroep moet zor-
gen.. Deze pluriformiteit mag niet door de staat, noch door maatschappelijke 
machtsdragerss worden aangetast. 

Datt de media zowel ten opzichte van politieke als van maatschappelijke actoren 
onafhankelijkk moeten zijn, is een inzicht dat door Habermas gedeeld wordt. Al 
sindss zijn werk Strukturwandel der Öffentlichkeit wijst Habermas op het belang 
vann een democratische, niet van macht doortrokken openbaarheid. In zijn analy-
sess wordt er een onderscheid gemaakt tussen een formele, georganiseerde open-
baarheidd en een informele, pluralistische openbaarheid. Terwijl de formele open-
baarheidd in de sfeer van de staat gesitueerd is, wordt met de informele openbaar-
heidd de informele wilsvorming in de maatschappelijke sfeer bedoeld. Deze twee 
sferenn bestaan niet onafhankelijk van elkaar, maar beïnvloeden elkaar. 'Het 
democratischh menings- en wilsvormingsproces is op de toevoer van informele 
publiekee meningen aangewezen, die idealiter in de structuren van een niet van 
machtt doortrokken openbaarheid ontstaan.' 

Dee media moeten volgens Habermas daarom op het ontstaan van een kritische, 
democratischee openbaarheid zijn gericht. In navolging van Gurevitch en Blumler 
meentt Habermas dat de media de volgende taken moeten hebben: 

'' 1. Surveillance of the sociopolitical environment, reporting developments likely to 
impinge,, positively or negatively, on the welfare of citizens; 

2.. meaningful agenda-setting, identifying the key issues of the day, including the 
forcess that have formed and may resolve them; 

3.. platforms for an intelligible and illuminating advocacy by politicians and 
spokespersonss of other causes and interest groups; 

4.. dialogue across a diverse range of views, as well as between power-holders (actual 
andd prospective) and mass publics; 

5.. mechanism for holding officials to account for how they have exercised power; 
6.. incentives for citizens to learn, choose, and become involved, rather than merely to 

followw and kibitz over the political process; 
7.. a principled resistance to the efforts of forces outside the media to subvert their 

independence,, integrity and ability to serve the audience; 
8.. a sense of respect for the audience member, as potentially concerned and able to 

makee sense of his or her political environment.' 

Dee media hebben volgens Habermas dus een maatschappelijke verantwoordelijk-
heid.. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid kan niet vervuld worden wan-
neerr de media aan de markt worden overgelaten. Maatschappelijk relevante pro-

HabermasHabermas 1992, p. 457 
HabermasHabermas 1992, p. 374 
Gurevitchh & Blumler 1990, p 270, geciteerd uit Habermas 1992, p. 457. 
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gramma's,, dat wil zeggen programma's die op nieuws, informatie en cultuur zijn 
gericht,, blijken niet zonder meer door de markt te worden gegarandeerd. De media 
moetenn daarom door de overheid worden gereguleerd. Welke organisatorische 
maatregelenn de overheid moet nemen om het normatieve ideaal van een machts-
vrijee openbaarheid te kunnen benaderen, wordt door Habermas niet aangegeven. 

Hoee moet de proceduralistische oplossing die Ely en Habermas voor de span-
ningsrelatiee tussen constitutionele rechtspraak en democratie geven, worden 
beoordeeld?? Omdat politieke vrijheidsrechten een uitdrukking van het volkssoeve-
reiniteitsprincipee vormen, is de opvatting dat politieke communicatierechten in 
vergelijkingg met andere rechten de prioriteit hebben overtuigend. Deze rechten zijn 
vann groot belang voor een deliberatieve democratie. Een inperking van deze rech-
tenn kan tenslotte tot een ondermijning van de democratie leiden. Een bescherming 
vann deze rechten leidt tot een versterking van de democratie. 

Dee gedachte dat constitutionele rechters zich uitsluitend op procedurele vragen 
moetenn richten, en dat inhoudelijke, controversiële oordelen aan de wetgever kun-
nenn worden overgelaten, is echter niet overtuigend. Ook wanneer constitutionele 
rechterss zich uitsluitend op de bescherming van politieke communicatierechten 
richten,, moeten er voortdurend controversiële, substantiële keuzes worden 
gemaakt.. Dit blijkt duidelijk uit het recht op omroepvrijheid. Inhoud en procedu-
re,, principe en justitiële vormgeving blijken hier, net als bij andere rechten, nauw 
mett elkaar verbonden te zijn. 

Datt er een spanningsrelatie tussen democratie en constitutionele rechtspraak 
bestaat,, wordt door Dworkin ontkend. Constitutionele rechtspraak en democratie 
zijnn volgens Dworkin beiden op het beginsel van 'gelijke zorg en respect' gericht. 
Volgenss Dworkin omvat dit beginsel in de eerste plaats het formele, restrictieve 
beginsell  dat iedereen recht heeft op gelijke behandeling (equal treatment). Daar-
naastt omvat het het materiële beginsel dat iedereen 'als gelijke' behandeld moet 
wordenn (treatment as an equal). Volgens dit laatste beginsel moeten burgers bij de 
verdelingg van goederen en mogelijkheden 'gelijke zorg en respect' ontvangen.469 

Hett formele gelijkheidsbeginsel is volgens Dworkin ondergeschikt aan het mate-
riëlee gelijkheidsbeginsel. 

Dworkinn is van mening dat het omvattende beginsel van 'gelijke zorg en respect' 
zowell  de grondslag van democratische instituties, alsook de grondslag van indivi-
duelee vrijheidsrechten vormt. Hoewel democratische instituties volgens Dworkin 
opp de totstandbrenging van 'gelijke zorg en respect' zijn gericht, betekent dat niet 
datt feitelijke politieke beslissingen ook democratisch zijn. In de eerste plaats wor-
denn in het politieke besluitvormingsproces slechts de beslissingen van de meerder-
heidd tot uitdrukking gebracht. Wanneer deze beslissingen niet democratisch zijn, 
dann moeten deze beslissingen volgens Dworkin met behulp van rechten gecorri-
geerdd worden. In de tweede plaats staan bij politieke beslissingen beleidsargumen-

Dworkinn 1977, p 273. 
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tenn centraal. Hierdoor is het mogelijk dat er in het politieke proces te weinig reke-
ningg gehouden is met het beginsel van 'gelijke zorg en respect'. Het is volgens 
Dworkinn de taak van de constitutionele rechter om politieke beslissingen aan dit 
beginsell  te toetsen. 

Mett het beginsel van 'gelijke zorg en respect' biedt Dworkin geen input-criteri-
um,, maar een output-criterium voor democratische legitimiteit. Om te kunnen 
bepalenn of politieke beslissingen democratisch legitiem zijn, moet de constitutio-
nelee rechter niet alleen de procedures, maar ook de resultaten van deze procedures 
opp hun grondwettigheid toetsen. Een proceduralistische benadering van constitu-
tionelee rechtspraak wordt door hem van de hand gewezen. Het is onvermijdelijk 
datt er door de constitutionele rechter inhoudelijke keuzes worden gemaakt. 

Hett onderscheid tussen recht en politiek wordt door Dworkin dus niet met 
behulpp van het onderscheid tussen inhoud en procedure gemaakt. Recht en 
politiekk worden door hem met behulp van het onderscheid tussen principe en 
beleidd van elkaar afgebakend. Terwijl het recht volgens Dworkin op individuele 
rechtenn en principes betrekking heeft, heeft de politiek betrekking op maatschappe-
lijk ee doelen en beleid. Een teleologische interpretatie van rechten en principes 
wordtt door Dworkin afgewezen. Rechten en principes zijn niet op een maximalise-
ringg van het goede gericht. Rechten en maatschappelijke doelen worden door 
Dworkinn beiden als political aims opgevat. Terwijl rechten individuated political 
aimsaims zijn, zijn maatschappelijke doelen naar zijn mening non-individuated 
politicalpolitical aims. 

Welkk standpunt neemt Dworkin met betrekking tot het recht op omroepvrijheid 
in?? Hoewel Dworkin in zijn werk niet specifiek op het recht op omroepvrijheid 
ingaat,, neemt hij wel een standpunt over het First Amendment en het recht op 
meningsuitingg in. Dworkin is van mening dat er twee rechtvaardigingen voor het 
rechtt op meningsuiting kunnen worden gegeven, namelijk een democratische en 
eenn constitutieve. Volgens de democratische interpretatie is het recht op vrijheid 
vann meningsuiting als middel voor het bevorderen van de democratie van belang. 
Volgenss de tweede interpretatie is het recht op vrijheid van meningsuiting ook als 
doell  op zich van belang. Vrijheid van meningsuiting vormt een constitutief ken-
merkk van een rechtvaardige politieke maatschappij.4 Terwijl de eerste rechtvaar-
digingg slechts een instrumentele rechtvaardiging voor het recht op vrijheid van 
meningsuitingg geeft, heeft dit recht volgens de tweede rechtvaardiging niet alleen 
alss middel, maar ook als doel waarde. 

Dee eerste rechtvaardiging is volgens Dworkin zwakker en beperkter dan de 
tweedee rechtvaardiging. De reden dat de democratische rechtvaardiging zwakker 
iss dan de constitutieve rechtvaardiging is dat er omstandigheden kunnen zijn, dat 

Dworkinn 1977, p. 91 
Dworkinn 1996, p. 201-9. 
Dworkinn 1996, p 200. 
Dworkinn 1996, p.201. 
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voorr het bereiken van het strategisch doel voor een beperking wordt gepleit. De 
redenn dat de democratische rechtvaardiging beperkter is dan de constitutieve recht-
vaardigingg is dat de democratische rechtvaardiging uitsluitend de bescherming 
vann politieke uitingen van belang acht. Culturele, economische en persoonlijke 
uitingenn zijn volgens Dworkin echter net zo belangrijk als politieke uitingen. 

Hett probleem van Dworkins interpretatie is dat de democratische functie van het 
rechtt op meningsuiting door hem te beperkt geïnterpreteerd wordt. Dit hangt met 
Dworkinss visie op rechten samen, en de tegenstelling die hij aanbrengt tussen 
rechtenn en doelen. Rechten zijn volgens Dworkin troeven die door het individu 
tegenn politieke beslissingen kunnen worden ingezet. Zij worden strikt van maat-
schappelijkee doelen onderscheiden. 

Ditt onderscheid is echter niet op het recht op omroepvrijheid van toepassing. Het 
onderscheidd tussen rechten en doelen is met betrekking tot dit recht niet overtui-
gend.. Aan de complexiteit van het recht op omroepvrijheid wordt geen recht 
gedaann wanneer rechten als troeven tegen de staat geïnterpreteerd worden. Zoals al 
iss aangegeven, kan het recht op omroepvrijheid niet alleen door de staat, maar ook 
doorr economische en maatschappelijk groeperingen worden bedreigd. Dat bete-
kentt dat het recht op omroepvrijheid een horizontale werking heeft. Vanwege deze 
derdenwerkingg of horizontale werking is bij het recht op omroepvrijheid niet 
alleenn de relatie burger-staat, maar ook de relatie burger-burger van belang. Hier-
uitt kan een zorgplicht van de overheid worden afgeleid. Dat betekent dat de wet-
geverr de plicht heeft om de voorwaarden voor een open en pluralistisch menings-
vormingsprocess te scheppen. Het recht op omroepvrijheid is naast afweerrecht dus 
tegelijkertijdd instructienorm. Het recht op omroepvrijheid is daardoor niet een 
troeff  die het individu tegen de overheid kan inzetten, maar dit recht is tegelijkertijd 
gerichtt op vrije individuele en publieke meningsvorming. Het recht op omroep-
vrijheidd is daardoor een 'dienende' vrijheid. Dat betekent dat het onderscheid 
tussenn rechten en doelen en tussen individuated en non-individuated political aims 
mett betrekking tot het recht op omroepvrijheid gekunsteld is. 

Ookk het materiële gelijkheidsbeginsel van 'gelijke zorg en respect' als output-
criteriumm voor democratie levert problemen op. Het probleem voor de constitutio-
nelee rechter is dat uit het beginsel van 'gelijke zorg en respect' geen concrete richt-
lijnenn kunnen worden afgeleid. Met behulp van dit beginsel kunnen uiteenlopende 
beslissingenn worden gerechtvaardigd. Een ander probleem is dat het output-aspect 
vann democratie bij Dworkin ten koste gaat van het input- en participatieaspect 
vann democratie. Dworkin verdedigt weliswaar een egalitair, maar ook een passief 
begripp van democratie. De gedachte dat constitutionele rechtspraak net als 
democratiee op het beginsel van 'gelijke zorg en respect' is gericht, is niet overtui-
gend.. Volgens deze visie zou de constitutionele rechter beter in staat zijn om het 
democratischh ideaal van politieke gelijkheid te beschermen, dan de wetgever. De 
constitutionelee rechter zou in dat geval voor het volk bepalen wat als democratisch 

Bittnerr 1988, p. 207. 
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enn wat als ondemocratisch kan worden beschouwd. Dworkins oplossing voor de 
spanningsrelatiee tussen constitutionele rechtspraak en democratie is vanwege de 
rechtspaternalistischee consequentie van deze visie niet overtuigend. 

Nett als Ely, Habermas en Dworkin meent Unger dat de (constitutionele) rechter 
aann een versterking van de democratie moet bijdragen. Deze taak van de rechter 
wordtt door Unger als 'institutionele verbeelding' omschreven. Deze rechterlijke 
taakk vormt een onderdeel van het project van een radicale of sterke democratie dat 
Ungerr verdedigt. Democratie valt volgens Unger dus niet met representatieve 
democratiee samen, en wordt door hem ook niet tot politieke democratie beperkt. 
Hett kenmerkende van het radicale begrip van democratie is volgens hem, dat 
steedss bredere terreinen van het sociale leven aan collectieve uitdaging en conflict 
wordenn onderworpen. Deze visie wordt door Unger 'mobiliserende' of em-
poweredpowered democratie genoemd. Democratie heeft volgens Unger dus niet alleen 
betrekkingg op een pluralistisch partijenstelsel of op de electorale verantwoordelijk-
heidd van de regering, maar ook op het uitdenken van nieuwe institutionele moge-
lijkheden. . 

Hoewell  er in een mobiliserende democratie in principe geen enkel thema aan de 
politiekk kan worden onttrokken, betekent dit volgens Unger niet dat er in een der-
gelijkee democratie geen plaats is voor mensenrechten. Alleen de visie dat er een 
onveranderlijkee fundering voor mensenrechten kan worden gegeven, is niet met 
eenn mobiliserende democratie verenigbaar. Wanneer mensenrechten als regelin-
genn worden beschouwd die bepaalde onderwerpen van de korte-termijn-politiek 
uitsluiten,, dan kunnen mensenrechten wel met een mobiliserende democratie 
wordenn verenigd. Mensenrechten hebben in dat geval de volgende doelen. Ze be-
schermenn tegen radicale onzekerheden en ze verschaffen mensen de economische 
enn culturele bagage die zij nodig hebben om hun levensprojecten vast te stellen en 

477 7 

uitt te voeren. 
Zonderr rechten zou het versnelde en uitgebreide experimentalisme van een 

mobiliserendee democratie voor burgers te bedreigend zijn. Bovendien zouden zij 
zonderr economische en culturele middelen niet in staat zijn om levensprojecten te 
vormenn en uit te voeren. Ze zouden daardoor niet in staat zijn om de grotere 
vrijheidd die ze in een mobiliserende democratie bezitten op een succesvolle manier 
tee gebruiken. Om die reden is het ook in een mobiliserende democratie van 
belangg dat bepaalde zaken van de politiek worden uitgesloten. 

Inn een mobiliserende democratie moeten constitutionele impasses echter worden 
vermeden.. Voor een radicale democratie is het vergroten van politieke mobiliteit 
namelijkk van groot belang. Hier kunnen de massamedia volgens Unger een 

Ungerr 1987, p 169. 
Ungerr 1996, p 6. 
Ungerr 1996, p 167. 
Ungerr 1996, p 167. 
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bijdragee aan leveren. Het toegankelijk maken van de massamedia voor een 
breedd scala van partijen en platforms, wordt door Unger als een manier 
beschouwdd 'to heighten the level of political mobilization in society' Om deze 
toegankelijkheidd tot stand te brengen, kan het nodig zijn dat de overheid actief op-
treedt,, '..freedom of expression may require governmental activity ensuring to a 
broadd range of organized and unorganized movements of opinion access to the 
meanss of mass communication. However, no one, and no group, can have a 
certainn and indefeasible right to a particular portion of media resources.' 

Terwijll  de heersende rechtstheorie de inconsistenties en het politieke aspect van 
hett recht ontkent of zoveel mogelijk probeert te verhullen, meent Unger daarente-
genn dat de controverses en tegenstrijdigheden binnen het recht zo goed mogelijk 
aann het licht moeten worden gebracht. Dit kan met behulp van de 'deviante doctri-
ne'.. De deviante doctrine wordt door Unger als een middel beschouwd om vaste en 
hiërarchischee ordeningsschemata aan te tasten, en om ruimte te scheppen voor 
nieuwee visies op de maatschappij. Het recht moet volgens Unger een actieve rol 
vervullenn bij het doorbreken van sociale opdelingen en hiërarchische structuren. 
Hett negeren van afwijkingen en contradicties vormt echter een belemmering voor 
hett uitdenken van institutionele alternatieven. 

Dee scheiding tussen procedure, principes of rechtsbeginselen enerzijds en 
inhoudd en institutionele vormgeving anderzijds wordt door Unger verworpen. De 
rechtvaardigheidd van regels, beginselen en rechten kunnen volgens Unger niet 
onafhankelijkk van concrete instituties en organisaties worden beoordeeld. Di t 
geldtt ook voor het recht op omroepvrijheid. Zoals in de praktijk blijkt , zijn er ver-
schillendee concretiseringen van het recht op omroepvrijheid mogelijk. Dat bete-
kentt dat een louter op principes en procedures beperkte benadering van dit recht 
niett mogelijk is. Om een rechtvaardige beslissing te kunnen nemen, moeten door 
dee constitutionele rechter daarom concrete, inhoudelijke afwegingen worden 
gemaakt.. Het criterium dat de constitutionele rechter volgens Unger bij deze afwe-
gingenn moet hanteren, is of de manier waarop het recht op omroepvrijheid door de 
wetgeverr is vormgegeven, leidt tot een versterking van de democratie. 

Ditt is enigszins vergelijkbaar met de manier waarop het Bundesverfassungsgericht 
inn het vijfde omroepoordeel te werk gaat. Het Bundesverfassungsgericht gaat in dit 
oordeell  na of de democratische functie van de omroep voldoende gewaarborgd is. 
Omm dit vast te kunnen stellen, worden door de constitutionele rechter allerlei 
inhoudelijkee zaken tegen elkaar afgewogen. Door de constitutionele rechter moet 
bijvoorbeeldd worden nagegaan op welke manier de organisatie en de financiering 
vann de omroep door de wetgever is geregeld, en of deze organisatie en financiering 
err toe leidt dat een zo groot mogelijke pluraliteit aan meningen tot stand wordt 
gebracht. . 

yy Unger 1996, p 142, 145, 165. 
00 Unger 1996, p. 145. 
11 Unger 1996, p. 142. 
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Hoee moet deze visie op de relatie tussen constitutionele rechtspraak en democra-
tiee worden beoordeeld? Zoals Unger zelf aangeeft, zijn rechters eigenlijk niet in 
staatt om de taak uit te voeren die hen door Unger wordt toebedeeld. Doordat 
rechterss niet over democratische verantwoordelijkheid beschikken en het hen aan 
onderzoeksbronnenn en aan technische, financiële en administratieve middelen 
ontbreekt,, kunnen door hen niet die structurele veranderingen worden uitgevoerd 
diee voor het doorvoeren van de gewenste democratiseringen vereist zijn. Omdat 
err volgens Unger echter geen andere actor te vinden is die voor het uitvoeren van 
dezee structurele veranderingen geschikt is, moet deze taak volgens hem toch aan de 
rechterr worden overgelaten. Deze oplossing is onbevredigend. Het is namelijk 
denkbaarr dat de (constitutionele) rechter misbruik zal maken van de macht die 
hemm in Ungers radicale project wordt toegewezen. Unger geeft echter niet aan hoe 
eenn dergelijk machtsmisbruik kan worden voorkomen. 

Well  overtuigend aan Ungers normatieve visie is het idee dat procedure, princi-
pess of rechtvaardigheidsbeginselen aan de ene kant en inhoud en institutionele 
vormgevingg aan de andere kant niet van elkaar kunnen worden gescheiden. Zoals 
aangegeven,, sluit deze visie goed aan bij de rechtspraktijk. 

6.26.2 Het constitutionele rechtsvindingsproces 

Uitt de verschillende taken die constitutionele rechters volgens de besproken rechts-
theorieënn hebben, volgen ook verschillende normatieve visies op het constitu-
tionelee rechtsvindingsproces. Er zal daarom worden nagegaan in hoeverre deze 
normatievee visies recht doen aan de complexiteit van het constitutionele rechts-
vindingsproces. . 

Dee methodologie van het Bundesverfassungsgericht is op een materiële waarde-
theoriee gebaseerd. Grondrechten worden door het Bundesverfassungsgericht niet 
slechtss als subjectieve afweerrechten, maar ook als objectieve waarden geïnterpre-
teerd.. Ze zouden een objectieve waardeorde belichamen. Omdat de rangorde tussen 
dee grondrechten door het Bundesverfassungsgericht steeds per geval wordt bepaald, is 
dee rangorde tussen deze grondrechten flexibel van aard. 

Dee rechtsvindingstechniek die het Bundesverfassungsgericht hanteert, is de tech-
niekk van de afweging. Grondrechten zijn volgens het Bundesverfassungsgericht geen 
rechtsregelss die de constitutionele rechter slechts toepast. Zij moeten daarentegen 
voortdurendd tegen andere normen worden afgewogen. Het evenredigheidsbeginsel 
vormtt bij deze afweging een belangrijk instrument. Dit beginsel vereist dat 'het 
ingezettee middel voor het bereiken van het doel geschikt en noodzakelijk is, en dat 
middell  en doel in een redelijke verhouding tot elkaar staan.'4 4 Naast doel-middel 

Ungerr 1996, p. 118. 
Dee Lange 1991, p. 25,133 e.v.; Vocke 1995, p. 10. 
Vockel995,p.. 11. 
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afwegingenn worden er door constitutionele rechters echter ook voortdurend doel-
doell  afwegingen gemaakt. Doel-doel afwegingen vinden plaats wanneer verschil-
lendee grondrechten met elkaar, of wanneer grondrechten met gewone wetten of 
maatschappelijkee doelen botsen. 

Tegenn de afwegingstechniek van het Bundesverfassungsgericht wordt vaak het 
bezwaarr ingebracht dat deze techniek de voorspelbaarheid en berekenbaarheid van 
rechtsbeslissingenn ondermijnt. Deze rechtsvindingstechniek zou daarom tot rech-
terlijkee willekeur leiden. Het Bundesverfassungsgericht zou geen heldere en transpa-
rantee argumenten voor rechtsbeslissingen geven. Denninger spreekt in dit ver-
bandd van 'Legitimation durch Wertbehauptung'.485 Het belang van bepaalde 
waardenn boven andere waarden wordt volgens hem door het Bundesverfassungsge-
richtricht slechts gepostuleerd in plaats van beargumenteerd. De beslissingen van het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht worden daardoor onweerlegbaar voor kritiek. Dat deze 
kritiekk op de beslissingen van het Bundesverfassungsgericht in bepaalde gevallen 
terechtt is, blijk t bijvoorbeeld uit het SRP- en het KPD-oordeel van het Bundesver-
fassungsgericht.fassungsgericht. Het Bundesverfassungsgericht verbood in deze twee oordelen de 
partijenn SRP en KPD. Hierbij beriep het Bundesverfassungsgericht zich op het begrip 
freiheitlichefreiheitliche demokratische Grundordnung, zoals dat in art. 1 en 20 GG is vastgelegd. 
Hett Bundesverfassungsgericht gaf in deze oordelen een specifieke interpretatie van dit 
begrip,, waarbij vooral de nadruk op het rechtsstaatselement van de freiheitliche 
demokratischedemokratische Grundordnung werd gelegd. 

Mauss heeft vanuit een positivistische invalshoek kritiek op de rechtsvindings-
praktijkk van het Bundesverfassungsgericht. Grondrechten worden door Maus niet 
alss materiële waarden, maar als rechtsregels beschouwd. Zij mogen niet tegen 
elkaarr worden afgewogen, maar moeten strikt worden toegepast. Om de rechts-
zekerheidd en berekenbaarheid van het recht te waarborgen, worden zij door haar 
alss abwagungsfreie Normen opgevat. 

Rechtsvindingg is volgens het rechtspositivisme dus identiek aan rechtstoepas-
sing.. Dat dit positivistische beeld op geen enkele manier recht doet aan de com-
plexiteitt van het werkelijke constitutionele rechtsvindingsproces blijk t goed uit de 
verschillendee omroepoordelen. Met art. 5, lid 1, zin 2 GG waarin uitsluitend ver-
meldd wordt dat de berichtgeving door de omroep beschermd wordt, zijn niet alleen 
zeerr verschillende rechtsbeslissingen, maar ook zeer uiteenlopende omroepbestel-
lenn verenigbaar. De gedachte dat grondwetsbepalingen door constitutionele rech-
terss strikt kunnen worden toegepast, is dus onhoudbaar. 

Naastt een scheiding tussen recht en moraal, brengt Maus ook een scheiding 
tussenn recht en empirie aan.486 Tegen deze scheiding kan als argument worden 
aangevoerdd dat rechtsnormen niet zonder een interpretatie van de werkelijkheid 
begrepenn kunnen worden. De empirie vormt noodzakelijkerwijs een onderdeel van 
hett rechtsconcretiseringsproces. Dit blijk t ook duidelijk uit het vijfde omroepoor-

Denningerr 1975, p. 546. 
Mauss 1980, p. 812. 
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deel.. Om vast te kunnen stellen, of de grondwetsbezwaren van de publiekrechtelij-
kee omroepzenders Süddeutscher Rundfunk en Südwestfunk gegrond zijn, moet door 
hethet Bundesverfassungsgericht op verschillende technische, economische, politieke en 
organisatorischee overwegingen worden ingegaan. Zonder dergelijke overwegingen 
iss een interpretatie van art. 5, lid 1, zin 2 GG niet mogelijk. 

Dee vraag naar de relatie tussen grondwetsnorm en werkelijkheid wordt in het 
vijfdee omroepoordeel zelfs expliciet aan de orde gesteld. Zoals het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht in dit oordeel aangeeft, kan de betekenis van het recht op omroepvrij-
heidd zich door ontwikkelingen in de werkelijkheid veranderen: 'Inhak und Trag-
weitee verfassungsrechtlicher Begriffe und Bestimmungen hangen (auch) von 
ihremm Normbereich ab; ihre Bedeutung kann sich bei Veranderungen in diesem 
Bereichh wandeln. Das gilt auch für den Rundfunkbegriff (BVerfGE 74, 297, 350). 
Vanwegee nieuwe technische ontwikkelingen kan de betekenis van het begrip 
omroepp niet statisch worden vastgelegd. Ook deze technieken moeten volgens het 
Bundesverfassungsgericht'mBundesverfassungsgericht'm de toekomst door het recht op omroepvrijheid kunnen 
wordenn beschermd. De positivistische gedachte dat recht en werkelijkheid van 
elkaarr gescheiden zijn, wordt dus door de rechtspraktijk weerlegd. 

Anderss dan Maus is Ely van mening dat strikte normtoepassing niet altijd 
mogelijkk is. Dit is het geval bij vage en open grondwetsbepalingen. Om aan de 
inhoudd van deze grondwetsbepalingen recht te kunnen doen, moet de constitutio-
nelee rechter een beroep doen op principes die uit de normatieve kern van de gehele 
constitutiee kunnen worden afgeleid. Deze benadering wordt door hem de represen-
tatie-versterkendee methode genoemd. Het gaat hierbij om de principes van 
politiekee participatie en eerlijke representatie. Constitutionele rechtspraak moet op 
dee optimalisering van deze principes zijn gericht. Omdat deze principes de rechter 
bijj  het interpreteren van vage en open grondwetsbepalingen sturen, kunnen zij als 
secondsecond order principles worden opgevat. De waardegeoriënteerde vorm van recht-
spraakk zoals die door het Bundesverfassungsgericht verdedigd wordt, zou door Ely 
echterr worden verworpen. Deze vorm van rechtspraak is volgens hem niet met een 
representatievee democratie verenigbaar. 

Dee representatie-versterkende methode moet volgens Ely ook op politieke vrij -
heidsrechtenn worden toegepast. Belemmeringen van deze rechten moeten zoveel 
mogelijkk worden voorkomen. 'Rights like these, whether or not they are explicitly 
mentioned,, must nonetheless be protected, strenuously so, because they are critical 
too the functioning of an open and effective democratic process.' Terwijl voor het 
interpreterenn van strikte grondwetsbepalingen volgens Ely het toepassingsmodel 
vann rechtspraak toereikend is, is dit bij politieke rechten niet het geval. Politieke 
vrijheidsrechtenn moeten zo geïnterpreteerd worden dat de openheid van het po-
litiekee proces wordt gegarandeerd. Het is waarschijnlijk dat Ely, net als het Bundes-
verfassungsgericht,verfassungsgericht, uitsluiting van de publieke omroep van de organisatie van 
regionalee en lokale omroepprogramma's en van nieuwe communicatiediensten 

Elyy 1980, p. 105. 
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doorr de wetgever, als ongrondwettig zou beschouwen. Een dergelijke uitsluiting 
leidtt er namelijk toe dat het proces van vrije en onbelemmerde meningsvorming 
wordtt verstoord. Weinig overtuigend aan Ely's theorie is echter dat de constitutio-
nelee rechter zich volgens Ely tot procedurele rechtskwesties zou kunnen beperken. 
Dee rechter zou ook bij de interpretatie van niet strikte grondrechten slechts een mi-
nimalee invloed op het rechtsvindingsproces uitoefenen. Strikte grondwetsbepalin-
genn kunnen naar zijn mening zelfs louter semantisch worden geïnterpreteerd. Dat 
betekentt dat ook Ely's theorie te weinig recht doet aan de complexiteit van het 
rechtsvindingsproces. . 

Dee methodologie die Habermas verdedigt, is niet op een materiële waardetheorie, 
maarr op een 'principetheorie' gebaseerd. Een constitutioneel gerechtshof dat 
zichh bij de interpretatie van de grondwet door materiële waarden laat leiden, 
ontwikkeltt zich volgens hem tot een autoritaire instantie.489 Dat betekent dat de 
waardegeoriënteerdee rechtspraak van het Bundesverfassungsgericht ook door Haber-
mass afgewezen wordt. 

Off  grondrechten als waarden of als principes worden geïnterpreteerd, leidt 
volgenss Habermas bij de rechtstoepassing tot een belangrijk verschil. Terwijl 
grondrechtenn als waarden slechts arbitrair tegen elkaar worden afgewogen, 
kunnenn zij als deontologische principes onpartijdig worden gerechtvaardigd. Het 
onderscheidd tussen waarden en principes komt overeen met het onderscheid 
tussenn ethiek en moraal dat in de Duitse filosofie gangbaar is. Het onderscheid 
tussenn ethiek en moraal stamt uit Hegels kritiek op Kants ethiek. Dit onderscheid 
wordtt door Habermas overgenomen. Terwijl waarden tot het domein van de ethiek 
off  de 'Sittlichkeit' behoren, maken principes deel uit van de moraal. De ethiek heeft 
volgenss Habermas een teleologisch, noncognitivistisch, contextualistisch en 
particularistischh karakter. De moraal is daarentegen deontologisch, cogni-
tivistisch,, formalistisch en universalistisch van aard. Met betrekking tot ethische 
vragenn kan volgens hem geen consensus tot stand worden gebracht. Met betrek-
kingg tot morele normen en principes is dit volgens Habermas wel mogelijk. 
Morelee normen en principes kunnen volgens hem discourstheoretisch worden 
gefundeerd.. Om van een rationele consensus te kunnen spreken, moet de consen-
suss echter onder de voorwaarden van een ideale gespreksituatie tot stand zijn 
gekomen.. Tussen de betrokkenen moet communicatieve symmetrie bestaan. 

Grondrechtenn mogen volgens Habermas bij conflicten dus niet tegen elkaar 
wordenn afgewogen. Ook kunnen zij volgens hem niet mechanisch worden toe-
gepast.. De juistheid van een rechtsbeslissing zou in een toepassingsdiscours wor-
denn bepaald. Terwijl in het funderingsdiscours de geldigheid van rechtsnormen en 
principess wordt vastgesteld, moet de rechter in het toepassingsdiscours nagaan wat 
inn een concreet geval de juiste rechtsbeslissing is. In deze discoursen zijn volgens 
Habermass verschillende criteria van belang. In het funderingsdiscours is dit het 
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universaliseerbaarheidscriterium,, en in het toepassingsdiscours het coherentie-
criterium.. Terwijl de geldigheid van rechtsnormen door de wetgever wordt 
vastgesteld,, moet de constitutionele rechter nagaan welke geldige norm in het con-
cretee geval juist is. Hiervoor moet door de constitutionele rechter een coherente 
relatiee tussen de afzonderlijke principes tot stand worden gebracht. De waarden of 
principess die in het vijfde omroepoordeel een rol spelen, zijn de garantie van vrije 
individuelee en publieke meningsvorming en de garantie van een pluraliteit van 
meningenn door de omroep. Hieruit leidt het Bundesverfassungsgericht de plicht van 
dee publiekrechtelijke omroep om een basisvoorziening aan programma's te leve-
renn en een bestaans- en ontwikkelingsgarantie voor de publiekrechtelijke omroep 
af.. Deze principes of waarden zijn niet van de wetgever afkomstig, maar zij worden 
doorr het Bundesverfassungsgericht uit art. 5 GG afgeleid. Deze waarden en principes 
zijnn bovendien niet procedureel, maar dusdanig concreet en inhoudelijk van aard 
datdat sommigen zich afvragen wat het Bundesverfassungsgericht in de toekomst nog 
meerr uit art. 5 GG zal afleiden. 

Daarnaastt gaat Habermas ervan uit dat er voor ieder rechtsgeval steeds één juis-
tee beslissing mogelijk is. Zoals al is aangegeven, is deze gedachte niet plausibel. Dit 
kann ook aan de hand van het vijfde omroepoordeel duidelijk worden gemaakt. Het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht had in het vijfde omroepoordeel, zoals het parlement en de 
regeringg van de deelstaat Baden-Württemberg in hun verdediging voorstellen, de 
plichtt van de publieke omroep om een basisvoorziening aan programma's te 
leverenn minimalistisch kunnen interpreteren, zonder dat dit werkelijk met art. 5, 
lidd 1, zin 2 GG in strijd zou zijn geweest. 

Habermass heeft met zijn leer van het toepassingsdiscours een discourstheoreti-
schee herinterpretatie van Dworkins herculesmodel gegeven. Net als Habermas is 
ookk Dworkin van mening dat grondrechten als deontologische principes moeten 
wordenn geïnterpreteerd. Een andere overeenkomst tussen de rechtsvindingstheorie 
vann Dworkin en Habermas is dat rechtsbeslissingen volgens beiden op basis van 
eenn coherent geheel aan principes moeten worden genomen. Terwijl deze coheren-
tiee volgens Habermas in een toepassingsdiscours tot stand wordt gebracht, gaat 
Dworkinn uit van de denkbeeldige rechter Hercules. De feitelijke rechter moet bij 
hethet nemen van een rechtsbeslissing volgens Dworkin in de eerste plaats bepalen 
welkee principes het meest in overeenstemming zijn met de bestaande rechtsprak-
tijkk (de dimensie van fit). Vervolgens moet door hem worden vastgesteld welk 
principee de meest gerechtvaardigde interpretatie van de rechtspraktijk biedt (de 
dimensiee van rechtvaardiging). Bij het nemen van rechtsbeslissingen moet de 
rechterr deze twee dimensies tegen elkaar afwegen. Dworkin maakt echter een strik-
tee scheiding tussen principes en beleid. Terwijl principes een rechtvaardiging 
biedenn voor rechten, biedt beleid een rechtvaardiging voor doelen. Door het Bun-
desverfassungsgerichtdesverfassungsgericht wordt een dergelijk onderscheid niet gemaakt. Principe- en 
beleidsafwegingenn lijken nauw met elkaar verbonden. Het doel dat volgens het 
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BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht moet worden nagestreefd, is dat de omroep op zo'n manier 
georganiseerdd wordt dat er een pluraliteit aan meningen tot stand wordt gebracht. 
Inn het licht van dit doel acht het Bundesverfassungsgericht het van belang dat de 
technische,, organisatorische, personele en financiële voorwaarden om publiek-
rechtelijkee omroep te kunnen organiseren, beschermd worden. 

Nett als Habermas is Dworkin bovendien van mening dat er voor alle rechtsge-
vallenn steeds één juiste rechtsbeslissing mogelijk is. Zoals aangegeven, is het echter 
goedd voor te stellen dat het Bundesverfassungsgericht in het vijfde omroepoordeel 
anderee afwegingen zou hebben gemaakt, die ook met art.5 GG te verenigen zouden 
zijn.. Het oordeel van het Bundesverfassungsgericht dat art. 5 GG een bestaans- en 
ontwikkelingsgarantiee van de publieke omroepzenders omvat, is, zoals uit de 
reactiess van het parlement en de regering van de deelstaat Baden-Württemberg 
blijkt ,, controversieel. De reden dat het Bundesverfassungsgericht deze keuze maakt, is 
datdat voor het garanderen van een pluraliteit van meningen een sterke publieke 
omroepp nodig is. Ongebreidelde commercialisering van de omroep leidt tot een 
aantastingg van deze pluraliteit. 

Terwijll  Habermas en Dworkin menen dat de rechter over een geheel aan princi-
pess beschikt die in het concrete geval op de juiste manier tegen elkaar moeten 
wordenn afgewogen, pleit Unger voor de methode van het analogisch redeneren. 
Volgenss deze methode worden rechtsbeslissingen door analogie bepaald. Deze 
methodee is contextgebonden van aard en zou ruimte bieden voor democratisch ex-
perimentalisme.. Dat rechtsbeginselen van vragen over institutionele vormgeving 
gescheidenn kunnen worden, wordt door Unger ontkend. Uit het vijfde omroepoor-
deell  blijkt dat ook het Bundesverfassungsgericht zich over institutionele vraagstuk-
kenn uitlaat. In het derde omroepoordeel is dit nog duidelijker. Het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht geeft hier duidelijk aanwijzigingen aan de wetgever om de privaat-
rechtelijkee omroep te reguleren. De richtlijn die het Bundesverfassungsgericht bij 
zijnn aanbevelingen hanteert, is dat de omroep zo moet worden vormgegeven dat 
eenn pluraliteit van meningen tot uitdrukking wordt gebracht. De afwegingsme-
thodee die door het Bundesverfassungsgericht wordt gehanteerd, lijk t echter niet op de 
analogischee methode waar Unger in zijn theorie voor pleit. De rechtsbeslissingen 
vann het Bundesverfassungsgericht worden niet door analogie bepaald, maar zij 
wordenn op grond van doel-middel en doel-doel afwegingen gemaakt. 

Hoee kan dit het beste worden gerealiseerd? De omroep moet op zo'n manier 
georganiseerdd worden, dat deze in staat is om een kritische, controlerende en inte-
grerendee functie in de maatschappij te vervullen. De omroep is net als de andere 
mediaa een belangrijke actor in het politieke proces. De politieke meningsvorming 
vann burgers is voor een groot deel gebaseerd op de informatie die de media over 
politiekee kwesties geven. De omroep heeft daardoor net als de pers een belangrijke 
democratischee functie. Om deze functie te vervullen is, zoals het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht terecht aangeeft, het ontwikkelen van een pluriforme omroep van 
groott belang. Deze pluriformiteit kan op verschillende manieren tot stand worden 
gebracht.. Ten eerste moet er voor gezorgd worden dat het aanbod van program-
ma'ss pluriform is. Dat betekent dat er door de omroep verschillende soorten 
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programma'ss worden aangeboden zoals nieuws, informatie, cultuur, amusement 
enn educatie. Daarnaast moeten de programma's qua inhoud pluriform zijn. De 
omroepp moet de vrijheid van meningsvorming bevorderen. Om deze pluriformi-
teitt te garanderen, moeten duidelijke programmavoorschriften worden opgesteld. 
Dee naleving van deze voorschriften moet door onafhankelijke toezichtsinstanties 
wordenn gecontroleerd. Ten derde moet er pluriformiteit bestaan met betrekking tot 
dee personen en groepen die door de omroep gerepresenteerd worden. Bij het ver-
strekkenn van uitzendvergunningen aan omroepzenders moet er voor gezorgd 
wordenn dat niet alleen belangrijke sociale, politieke en religieuze groeperingen, 
maarr ook minderheidsgroepen toegang krijgen tot de omroep. Om een pluriforme 
omroepp te garanderen, is het bovendien van belang dat economische concentratie 
enn cross-ownership zoveel mogelijk worden tegengegaan. Daarnaast is het van 
belangg dat de invloed van de overheid op de omroep zo klein mogelijk is. Ten slotte 
moetenn er duidelijke regels voor reclame en sponsering worden opgesteld. 

Err kunnen grofweg twee omroepmodellen worden onderscheiden, namelijk het 
publicpublic service model, zoals dat tot begin jaren tachtig in West-Europa bestond en 
hethet marktmodel van omroep waarbij de omroep vrijwel geheel aan de markt wordt 
overgelaten.. Voorbeelden van landen waarin de omroep volgens het marktmodel 
georganiseerdd is, zijn Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Het public service 
modelmodel is steeds meer de richting van het marktmodel opgegaan. Op dit moment 
bestaatt in alle Westeuropese landen een duaal omroepbestel. Met de invoering van 
dee commerciële en particuliere omroep zijn echter verschillende gevaren ver-
bonden,, zoals een afname van de kwaliteit van de programma's, een afname van 
dee diversiteit van het programma-aanbod, commercialisering en daardoor een 
aantastingg van de onafhankelijkheid van programma's en een aantasting van de 
integrerendee functie van de omroep. Vanwege deze gevaren moet met het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht worden ingestemd dat het uit art. 5 GG een bestaans- en 
ontwikkelingsgarantiee voor de publieke omroep afleidt, en dat het aan de wetgever 
dee eis stelt dat hij duidelijke richtlijnen voor de organisatie van de particuliere om-
roepzenderss opstelt. 

77 Conclusi e 

Hett oordeel van het Bundesverfassungsgericht dat §13, lid 2, zin 1 en 2 en §45, lid 2 
LMedienGLMedienG niet met art. 5 GG verenigbaar zijn, is overtuigend. Terwijl de publieke 
omroepp door §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG van de organisatie van regionale en 
lokalee omroepprogramma's wordt uitgesloten, verbiedt §45, lid 2 LMedienG de 
publiekrechtelijkee omroepzenders om Video on Demand diensten te organiseren. 
Beidee maatregelen leiden er toe dat de mogelijkheid om door middel van de 
omroepp een bijdrage aan de meningsvorming te leveren, wordt ingeperkt. Deze 
bepalingenn leiden er toe dat de particuliere omroepen wel de publicistische concur-
rentiee met de publiekrechtelijke omroep mag aangaan, maar dat omgekeerd de 
publiekrechtelijkee omroep niet in een concurrentieverhouding met de particuliere 
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omroepp kan treden. De publicistische concurrentie tussen de particuliere en de 
publiekrechtelijkee omroep moet volgens het Bundesverfassungsgericht zo worden 
vormgegevenn dat dit een stimulerend en verlevendigend effect heeft voor het totale 
programma-aanbod.. Hiervan is geen sprake wanneer de publiekrechtelijke om-
roepp van de organisatie van bepaalde programma's en diensten wordt uitgesloten. 

OokOok voor de omstreden keuze dat art. 5 GG een bestaans- en ontwikkelingsga-
rantiee voor de publieke omroepzenders omvat, geeft het Bundesverfassungsgericht 
eenn duidelijk en overtuigend argument. Uit de plicht van de publieke omroep om 
eenn basisvoorziening aan programma's te leveren, wordt een bestaans- en ontwik-
kelingsgarantiee van de publieke omroep afgeleid. Dat betekent dat de noodzakelijke 
technische,, organisatorische, personele en financiële voorwaarden om te kunnen 
functioneren,, moeten zijn vervuld en dat de publieke omroep aan nieuwe ont-
wikkelingenn op omroepgebied kan deelnemen. De richtlijn waar het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht zich door laat leiden, is dat aan de klassieke opdracht van de omroep 
omm een bijdrage aan de menings- en politieke wilsvorming te leveren, moet 
wordenn voldaan. 

Dee rechtsvindingstechniek die het Bundesverfassungsgericht hanteert, is de 
techniekk van de afweging. Dit blijkt duidelijk uit het vijfde omroepoordeel. In dit 
omroepoordeell  worden §13, lid 2, zin 1 en 2; §13, lid 2, zin 4 en §45, lid 2 LMedienC 
aann het evenredigheidsbeginsel getoetst. Hierbij wordt nagegaan of het ingezette 
middell  voor het bereiken van het doel geschikt en noodzakelijk is, en of middel en 
doell  in een redelijke verhouding tot elkaar staan. Terwijl de bepalingen waarin de 
publiekrechtelijkee omroep van de organisatie van lokale en regionale pro-
gramma'ss en van Video on Demand diensten uitgesloten wordt, namelijk §13, lid 
2,, zin 1 en 2 en §45, lid 2 LMedienG, volgens het Bundesverfassungsgericht niet aan 
hett evenredigheidsbeginsel voldoen, is dit bij §13, lid 2, zin 4, dat commerciële 
reclamee in publiekrechtelijke regionale en lokale programma's verbiedt wel het 
geval.. Omdat dit verbod het functioneren van de publieke omroep niet direct 
beperkt,, en dit verbod daarnaast noch de uiting of verspreiding van bepaalde 
meningen,, noch het vrije meningsvormingsproces inperkt, staan middel en doel 
volgenss het Bundesverfassungsgericht bij deze bepaling in een evenredige ver-
houding.. Hoewel deze afwegingstechniek in het vijfde omroepoordeel tot overtui-
gendee conclusies leidt, is dit niet bij alle oordelen van het Bundesverfassungsgericht 
hett geval. Deze afwegingstechniek leidt in veel gevallen tot rechtswillekeur en een 
juridiseringg van de democratische politiek. Omdat in het vijfde omroepoordeel het 
politiekee recht op omroepvrijheid en niet een bepaalde materiële waarde het uit-
gangspuntt voor juridische afwegingen vormt, is dit bij het vijfde omroepoordeel 
niett het geval. 

Dee aanbevelingen die de besproken normatieve theorieën ten aanzien van 
constitutionelee rechtspraak en het constitutionele rechtsvindingsproces doen, 
wijkenn nogal af van de wijze waarop het Bundesverfassungsgericht in het concrete 
gevall  oordeelt. Anders dan Ely en Habermas voorstellen, richt het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht zich. niet uitsluitend op procedurekwesties. Ook beperkt de argumenta-
tiee van het Bundesverfassungsgericht zich niet tot een afweging van principes. In het 
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vijfdee omroepoordeel zijn ook zogenaamde beleidsargumenten van belang. De 
bevoegdheidd van het Bundesverfassungsgericht strekt dus verder dan de meeste nor-
matievee theorieën zouden toestaan. Ungers redenering dat principeargumenten 
niett gescheiden kunnen worden van vragen die met institutionele vormgeving te 
makenn hebben, is met betrekking tot het recht op omroepvrijheid zeer overtuigend. 
Aann de andere kant sluit zijn pleidooi voor het analogisch redeneren weer niet aan 
bijj  de rechtsvindingstechniek die het Bundesverfassungsgericht hanteert. 

187 7 
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Eenn democratisc h gelegitimeer d mode l van 

constitutionel ee rechtspraa k 

11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk wordt ten slotte het vraagstuk van de institutionele vormgeving 
vann constitutionele rechtspraak behandeld. Zoals eerder uiteengezet werd, kan de 
vraagg naar de legitimiteit van instituties niet onafhankelijk van de concrete vorm-
gevingg van deze instituties worden bepaald. Dit geldt ook voor constitutionele 
rechtspraak.. De legitimiteit van constitutionele rechtspraak hangt nauw samen 
mett de manier waarop deze institutie is vormgegeven. Hoewel voor de vormgeving 
vann constitutionele rechtspraak geen algemeengeldige richtlijnen kunnen worden 
opgesteld,, kunnen er wel enkele noodzakelijke voorwaarden worden geformuleerd 
waaraann constitutionele rechtspraak moet voldoen om over democratische legiti-
miteitt te beschikken. Omdat in een democratische en sociale rechtsstaat zowel 
liberale,, democratische als sociale legitimiteitsprincipes van belang zijn, moet 
constitutionelee rechtspraak in dit staatstype zowel op de bescherming van liberale, 
socialee als democratische rechten zijn gericht. Deze rechten zijn niet zonder meer 
mett elkaar verenigbaar. Ook hebben zij niet hetzelfde gewicht. Bij botsing tussen 
dee verschillende rechten hebben democratische rechten noodzakelijkerwijs de 
prioriteit.. Om de legitimiteit van constitutionele rechtspraak te garanderen, is het 
inn de eerste plaats van belang dat constitutionele rechtspraak net als andere staats-
instellingenn met het volkssoevereiniteitsprincipe compatibel is. Constitutionele 
rechtspraakk moet daarom op zo'n manier worden vormgegeven dat de legitimiteit 

4911 Marshall 1992, Bader 1984, p.57. 
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vann constitutionele rechtspraak zo goed mogelijk wordt gegarandeerd. Zoals in 
dezee paragraaf uiteengezet zal worden, kunnen er verschillende legitimiteits-
vormenn onderscheiden worden, namelijk institutionele, personele en inhoudelijke 
democratischedemocratische legitimiteit. Omdat de uitoefening van staatsmacht zonder politieke 
deliberatiee en kritiek niet democratisch gelegitimeerd is, is het in de tweede plaats 
vann belang dat constitutionele rechtspraak op de bescherming van politieke delibe-
ratiee is gericht. 

Inn paragraaf drie zal gedetailleerder worden uiteengezet op welke manier de 
democratischee legitimiteit van constitutionele rechtspraak kan worden gegaran-
deerd.. Omm dit te bepalen, zal in de eerste plaats worden onderzocht op welke manier 
dee democratische legitimiteit van constitutionele rechtspraak als institutie 
(legitima(legitima auctoritas), de legitimiteit van constitutionele rechters (legitima potestas) 
enn de democratische legitimiteit van de beslissingen van constitutionele rechters 
(legitima(legitima decisio) kan worden vergroot. Het vraagstuk dat bij deze bepaling 
centraall  staat, is hoe verhinderd kan worden dat constitutionele rechtspraak zich 
aann het volkssoevereiniteitsprincipe onttrekt. Vanwege de constitutieve betekenis 
vann transparante en onbelemmerde meningsvorming voor de democratie wordt 
inn de tweede plaats onderzocht op welke manier constitutionele rechtspraak aan de 
bevorderingg van politieke openbaarheid en politieke deliberatie kan bijdragen 

Eenn andere regeling die er toe kan leiden dat de democratische legitimiteit van 
constitutionelee rechtspraak wordt vergroot, is de notwithstanding clause. Deze clau-
sulee zal in paragraaf vier worden besproken. De notwithstanding clause is een clau-
sulee die in sectie 33 van de Canadian Charter of Rights and Freedoms is vastgelegd. 
Dezee clausule kan vooral aan de bevordering van politieke deliberatie bijdragen 
wanneerr deze clausule in een aantal opzichten wordt veranderd. Er zullen vier 
correctiess op de bestaande clausule worden voorgesteld. 

22 Constitutionel e rechtspraa k en het 
volkssoevereiniteitsprincip e e 

Constitutionelee rechtspraak is net als andere staatsinstellingen alleen democra-
tischh legitiem wanneer deze institutie met het volkssoevereiniteitsprincipe verenig-
baarr is. In deze paragraaf zullen eerst uiteenlopende visies op het volkssoeverei-
niteitsprincipee worden besproken. Vervolgens zal worden uiteengezet hoe consti-
tutionelee rechtspraakmet het volkssoevereiniteitsprincipekan worden verbonden. 

Zoalss in het eerste hoofdstuk uiteengezet werd, kan volkssoevereiniteit niet als 
eenn ondeelbare politieke macht worden voorgesteld. Dit is het begrip van volkssoe-
vereiniteitt dat door Maus wordt verdedigd. Zij knoopt aan bij het achttiende 
eeuwsee begrip van volkssoevereiniteit dat door Rousseau en Kant is ontwikkeld. 
Objectt en subject van politieke machtsuitoefening, legaliteit en legitimiteit, grond-
wetgevendee macht (pouvoir constituant) en politieke macht (pouvoir constitué) 
vallenn volgens dit begrip van volkssoevereiniteit samen. Delegatie en representatie 
vann politieke macht is net als de constitutionalisering van politieke macht niet 

190 0 



EENN DEMOCRATISC H GELEGITIMEER D MODEL VAN CONSTITUTIONEL E RECHTSPRAAK 

mett dit begrip van soevereiniteit verenigbaar. Als gevolg van deze vooronderstel-
lingg schiet dit begrip van volkssoevereiniteit echter zowel in empirisch, als in 
normatieff  opzicht tekort. In empirisch opzicht schiet deze visie tekort omdat de 
richtlijnenn die door dit begrip van volkssoevereiniteit worden opgesteld nauwelijks 
praktischee relevantie bezitten. Representatie en delegatie van politieke macht moe-
tenn volgens het klassieke begrip van volkssoevereiniteit zoveel mogelijk worden 
vermeden.. Voor een effectieve uitoefening van macht is representatie en delegatie 
vann beslissingsbevoegdheden echter onontbeerlijk. Moderne politieke instituties 
kunnenn niet functioneren wanneer zij niet met representatieve elementen worden 
aangevuld.. Democratie moet daarom niet als directe, maar als representatieve 
democratiee worden opgevat. Hierdoor beschikken niet alleen staatsinstellingen die 
directt met de 'wil van het volk' zijn verbonden, maar ook staatsinstellingen die 
indirectt met de 'wil van het volk' zijn verbonden over democratische legitimiteit. 

Inn normatief opzicht is deze visie onbevredigend, omdat dit begrip van volkssoe-
vereiniteitt tot democratisch totalitarisme leidt. Een constitutionalisering van poli-
tiekee macht wordt door Maus verworpen. Een juridische normering en begrenzing 
vann politieke macht zou slechts tot een inperking van de democratie leiden. De 
vooronderstellingg is dat in de politiek een onpartijdige beslechting van conflicten 
mogelijkk is. Het parlement zou daarom niet enkel de belangen van de meerderheid, 
maarr tegelijkertijd die van minderheden beschermen. Er hoeven geen extra rege-
lingenn getroffen te worden om de belangen van minderheden te beschermen. Het 
probleemm van deze interpretatie van volkssoevereiniteit is dat zij tot een vereen-
voudigdd en ééndimensionaal begrip van democratie leidt. Normatieve conflicten 
tussenn concurrerende doelstellingen worden door het klassieke begrip van demo-
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cratiee niet waargenomen. 
Eenn andere reden dat het klassiek-democratische begrip van volkssoevereiniteit 

moett worden afgewezen, is dat dit begrip van volkssoevereiniteit tot een te vereen-
voudigdee visie op de relatie tussen politiek en (constitutionele) rechtspraak leidt. 
Wanneerr de 'wil van het volk' uitsluitend in het parlement geconcentreerd is dan 
iss het van belang dat politieke kwesties uitsluitend door het parlement en niet door 
rechterss worden beslist. Terwijl de wetgever de bevoegdheid heeft om recht te schep-
pen,, moeten rechters zich beperken tot rechtstoepassing. De democratische legiti-
miteitt van constitutionele rechtspraak kan volgens deze visie uitsluitend door 
middell  van strikte grondwetsbinding worden gegarandeerd. Constitutionele rech-
terss zouden zich bij het interpreteren van de grondwet moeten laten leiden door het 
gebodd van juridische zelfbeperking. 

Tegenn deze bevoegdheidsverdeling kan worden ingebracht dat recht en politiek 
niett strikt van elkaar gescheiden kunnen worden, maar juist met elkaar verweven 
zijn.. Terwijl wetgeving niet in een rechtsvrije ruimte plaatsvindt, kan recht-
spraakk niet tot a-politieke rechtstoepassing worden beperkt. Ook de democratisch 

Nascholdd 1968; Scharpf 1970 
Siedlerr 1999, p. 7 e.v. 
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gelegitimeerdee wetgever is steeds aan juridische regels en beginselen gebonden. 
Datt betekent dat de beslissingen van de wetgever binnen het raamwerk van het 
geldendee recht moeten worden genomen. De vormgevingsvrijheid van de wetgever 
iss niet onbeperkt. De gedachte dat wetgeving zuiver politiek van aard is, is daarom 
onverdedigbaar. . 

Aann de andere kant kan rechtspraak ook niet als een a-politieke vorm van 
rechtstoepassingg worden beschouwd. Het beperken van politiek tot het wetgevings-
process leidt tot een te eng begrip van politiek. Doordat het recht geen coherent en 
logischh systeem vormt, maar het recht daarentegen uit tegenstrijdige regels en 
beginselenn bestaat, moeten er door rechters voortdurend politieke keuzes worden 
gemaakt.. Juridisch redeneren is daardoor niet bepaald, maar onbepaald van aard. 
Datt wil zeggen dat rechterlijke beslissingen niet rechtstreeks uit het recht kunnen 
wordenn afgeleid. Omdat constitutionele rechters de bevoegdheid hebben om wet-
gevingg te controleren en vanwege de open- en vaagheid van het constitutionele 
rechtt kan het politieke karakter van constitutionele rechtspraak nog minder wor-
denn ontkend dan het politieke karakter van andere vormen van rechtspraak. Hier-
uitt volgt dat de normatieve richtlijnen voor de institutionele vormgeving van 
constitutionelee rechtspraak niet uit de tegenstelling tussen recht en politiek 
kunnenn worden afgeleid. Vanwege het grote belang dat Maus aan deze tegenstel-
lingg hecht, zal voor het achterhalen van deze normatieve richtlijnen niet bij de 
theoriee van Maus worden aangesloten. 

Eenn andere interpretatie van het volkssoevereiniteitsprincipe wordt door Haber-
mass gegeven. Zoals in het tweede hoofdstuk uiteengezet is, wordt het volkssoeverei-
niteitsbegripp door Habermas discourstheoretisch en proceduralistisch geïnterpre-
teerd.. De 'wil van het volk' wordt volgens hem niet door één instantie tot uitdruk-
kingg gebracht, maar volkssoevereiniteit zou daarentegen in de stroom van com-
municatievormenn opgaan. Daarnaast moet naar zijn mening ook de grondwet 
proceduralistischh worden geïnterpreteerd. In de grondwet moeten enkel de 
proceduress en spelregels van het democratisch wetgevingsproces worden vastge-
legd.. Habermas keert zich met deze interpretatie tegen de visie van het Bundesver-
fassungsgerichtfassungsgericht die de grondwet als een materiële waardeorde beschouwt. Grond-
rechtenn worden door hem niet als materiële, maar als procedurele garanties 
opgevat.. Het optreden van de wetgever mag volgens deze interpretatie niet door 
materiëlee waarden, maar uitsluitend door de voorwaarden en beginselen van het 
democratischh wetgevingsproces worden beperkt. Volkssoevereiniteit en constitu-
tionalismee zijn intern met elkaar verbonden. Net als in de theorie van Maus wor-
denn in de theorie van Habermas dus de spanningen tussen de verschillende nor-
matievee legitimiteitsbeginselen niet waargenomen. 

Doorr Dworkin wordt volkssoevereiniteit in vergaande mate aan de constitue-
rendee grondmacht gelijkgesteld. De directe wilsuiting van het soevereine volk zou 
inn de grondwet tot uitdrukking worden gebracht. Net als Habermas is Dworkin 
vann mening dat volkssoevereiniteit en constitutionalisme met elkaar samenhan-
gen.. In een democratie zijn volgens Dworkin niet alleen input-aspecten, maar met 
namee output-aspecten van belang. De uitkomsten van de democratisch procedure 
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moetenn naar zijn mening met het ideaal van 'gelijke zorg en respect' in overeen-
stemmingg zijn. Zowel rechtspraak als democratie zouden op het ideaal van 'gelijke 
zorgg en respect' zijn gericht. Een morele interpretatie van de grondwet leidt volgens 
Dworkinn niet tot een ondermijning, maar tot een versterking van de democratie. 
Nett als in de theorie van Habermas worden in de theorie van Dworkin de 
spanningenn tussen de verschillende normatieve legitimiteitsprincipes dus niet 
waargenomen. . 

Eenn andere belangrijke overeenkomst die tussen de theorieën van Habermas en 
Dworkinn bestaat, is dat in beide theorieën wordt gewezen op de grote rol van 
normatievee beginselen in het rechtsvindingsproces. Terwijl Maus wijst op het 
belangg van de eis van juridische zelfbeperking kan de legitimiteit van rechterlijke 
beslissingenn volgens Habermas en Dworkin niet door middel van zuivere rechts-
toepassing,, maar uitsluitend door middel van een ethisch of moreel constructieve 
interpretatiee van het recht worden gegarandeerd. Het recht wordt door hen als een 
interpretatievee praktijk beschouwd. Interpretatieve vragen zouden steeds op één 
manierr kunnen worden beantwoord. In ieder rechtsgeval zou daardoor steeds één 
juistee oplossing mogelijk zijn. 'Juistheid' is naar hun mening een kwestie van 
interpretatievee consistentie. De rechtspositivistische visie dat de rechter in moei-
lijk ee gevallen juridische discretie uitoefent, wordt door Habermas en Dworkin ver-
worpen.. Rechtsbeslissingen worden daarentegen op basis van een coherent en 
consistentt geheel van rechtsbeginselen genomen. 

Hett uitgangspunt dat Dworkin en Habermas hanteren, is dat recht niet tot een 
geheell  van rechtsregels kan worden gereduceerd. Ook normatieve beginselen 
makenn deel uit van het recht. Wanneer rechtsregels niet toereikend zijn, of wan-
neerr er conflicten tussen rechtsregels bestaan dan kunnen rechtsbeginselen rech-
terss helpen om de juiste rechtsbeslissing te nemen. Tegenstrijdige rechtsbeginselen 
kunnenn steeds tegen elkaar worden afgewogen. Juridische discretie kan op deze 
manierr worden vermeden. Zo kan worden verhinderd dat door de rechter willekeu-
rigg of discretionair voor een bepaalde oplossing wordt gekozen. Rechterlijke beslis-
singenn zijn daardoor niet onbepaald, maar bepaald van aard. Rechtsbeslissingen 
wordenn steeds op grond van het recht genomen. 

Aann deze visie ligt de volgende vooronderstelling ten grondslag. Een dergelijke 
consistentee en coherente rationele reconstructie van het recht is mogelijk, doordat 
hett recht een coherente rationaliteit belichaamt. Er wordt uitgegaan van de 
coherentiee van de praktische rede. Tegen deze ethisch constructivistische visie 
kunnenn echter verschillende bezwaren worden ingebracht. 

Hett eerste bezwaar dat kan worden genoemd, is het patchwork quilt argument. 
Hett recht is niet coherent, maar is het resultaat van politieke en historische com-
promissen.. Aan het recht ligt niet één substantiële waardeopvatting ten grondslag. 
Hierdoorr is het niet aannemelijk dat rechtsbeslissingen op basis van een coherent 
geheell  aan beginselen kunnen worden genomen. Beginselen zijn namelijk mani-
festatiess van bredere sociale visies waartussen conflicten kunnen ontstaan. In de 
democratischee en sociale rechtsstaat zijn liberale, democratische en sociale waar-
denn van belang. Niet alleen kunnen er tussen liberale, democratische en sociale 
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waardenn conflicten optreden, maar liberale, democratische en sociale waarden 
kunnenn ook onderling in strijd zijn met elkaar. Deze conflicten kunnen niet met 
behulpp van metabeginselen worden opgelost. Een consistente en coherente recon-
structiee van het recht is daardoor niet mogelijk. 

Hett tweede bezwaar dat tegen de ethisch constructieve interpretatiemethode kan 
wordenn ingebracht, is dat deze visie ten onrechte de schijn van noodzakelijkheid 
wekt.. Het ethisch constructivisme heeft onvoldoende oog voor het politieke karak-
terr van het recht. Volgens deze visie kan er in ieder rechtsgeval steeds één juiste 
rechtsbeslissingg worden genomen. Er wordt ontkend dat het rechtsmateriaal over 
hett algemeen verschillende uitkomsten toelaat. 

Hett derde bezwaar dat tegen de ethisch constructivistische positie kan worden 
aangevoerd,, kan ook in Maus' theorie worden aangetroffen. Naar haar mening 
heeftt de ethisch constructivistische positie tot gevolg dat de democratische 
legitimatiee van het recht door een morele fundering van het recht vervangen 
wordt.. De nadelige consequentie daarvan is dat een belangrijke geïnstitutionali-
seerdee controle op het recht verdwijnt. De oplossing die Maus voorstelt, is dat de 
beslissingenn van de rechter strikt aan de wet of de grondwet gebonden moeten zijn. 
Zoalss boven al werd besproken, kan dit voorstel niet als een overtuigende oplossing 
wordenn beschouwd. Ook Unger is van mening dat door een onkritisch beroep op 
rechtsbeginselenn de democratische legitimiteit van het recht kan worden onder-
mijnd.. Hij pleit echter niet voor juridische zelfbeperking, maar voor democratisch 
experimentalismee en institutionele verbeelding. Bovendien pleit hij niet voor een 
depolitisering,, maar voor een democratische politisering van de rechtspraak. 

Wanneerr het legitimiteitsprobleem van constitutionele rechtspraak niet door 
middell  van strikte grondwetsbinding en ook niet door middel van normatieve 
rechtsbeginselenn kan worden opgelost, op welke manier kan dan worden voorko-
menn dat constitutionele rechtspraak zich aan het volkssoevereiniteitsprincipe ont-
trekt?? Er zullen in deze paragraaf twee oplossingen worden besproken. Van ouds-
herr worden de volgende vormen van democratische legitimiteit onderscheiden, 
namelijkk legitima auctoritas, legitima potestas en legitima decisio. Deze vormen van 
democratischee legitimiteit worden door het Bundesverfassungsgericht als institutio-
nele,nele, personele, en inhoudelijke democratische legitimiteit omschreven (BVerfGE 83, 
60,, 72). Ik zal eerst kort de betekenis van deze verschillende vormen van demo-
cratischee legitimiteit uiteenzetten. 

InstitutioneleInstitutionele democratische legitimiteit houdt in dat het ontstaan van staatsin-
stellingenn op de 'wil van het volk' moet kunnen worden teruggevoerd. Met betrek-
kingg tot constitutionele rechtspraak betekent dit dat constitutionele rechtspraak 
doorr het volk als grondwetgever tot stand is gebracht. Van personele democrati-
schesche legitimiteit is sprake wanneer ook de personen die staatsmacht uitoefenen 

Ziee voor een uiteenzetting van deze verschillende legitimiteitsvormen ook: Bockenförde 
1987,, p. 896 e.v. 
Bockenfördee 1987, p. 896. 
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democratischh gelegitimeerd zijn. Het personeel van staatsinstellingen moet direct 
off  indirect door het volk zijn gekozen. Van inhoudelijke democratische legitimiteit 
iss ten slotte sprake wanneer de beslissingen van ambtsdragers in inhoudelijk op-
zichtt op 'de wil ' of de invloed van het volk kunnen worden teruggevoerd. In de 
volgendee paragraaf zullen verschillende institutionele regelingen worden be-
sproken,, waardoor deze verschillende vormen van democratische legitimiteit zo 
goedd mogelijk kunnen worden gegarandeerd. 

Eenn andere manier waarop de democratische legitimiteit van constitutionele 
rechtspraakk kan worden vergroot, is door er voor te zorgen dat constitutionele 
rechtspraakk op de bevordering van een vrij en open menings- en wilsvormings-
process is gericht. Dit wordt in paragraaf vier uiteengezet. Constitutionele recht-
spraakk moet een bijdrage leveren aan de versterking van politieke deliberatie. Het 
democratiebegripp dat aan deze visie op constitutionele rechtspraak ten grondslag 
ligt,, is zowel deliberatief, als complex van aard. Zoals ook in de deliberatieve demo-
cratietheoriee van Habermas uiteengezet wordt, is publieke deliberatie nodig om tot 
aanvaardbare,, legitieme beslissingen te komen. Door middel van deliberatie kan 
wordenn gegarandeerd dat politieke beslissingen met instemming van burgers tot 
standd komen, en dat politieke beslissingen niet slechts aan burgers worden opge-
legd.. In moderne maatschappijen bestaat er geen overeenstemming over funda-
mentelee waarden. Publieke deliberatie kan daarom als een manier worden be-
schouwdd om normatieve onenigheden op te lossen. 

33 De institutionel e vormgevin g van constitutionel e 
rechtspraa k k 

Inn deze paragraaf zal worden nagegaan welke richtlijnen voor de institutionele 
vormgevingg van constitutionele rechtspraak uit deze normatieve overwegingen 
kunnenn worden afgeleid. Het probleem van de meeste theorieën over constitutio-
nelee rechtspraak is dat zij het vraagstuk van de institutionele vormgeving van 
constitutionelee rechtspraak buiten beschouwing laten. Dit geldt met uitzondering 
vann de theorie van Unger ook voor de theorieën die in dit onderzoek behandeld 
zijn.. Hierdoor blijven deze theorieën erg abstract en zijn zij in institutioneel 
opzichtt weinig informatief. Om dit probleem te vermijden, wordt in deze paragraaf 
uitvoerigerr uiteengezet door middel van welke regelingen de institutionele, perso-
nelee en inhoudelijke democratische legitimiteit van constitutionele rechtspraak 
kann worden versterkt. Door middel van deze analyse wordt een eerste aanzet 
gegevenn om over de institutionele vormgeving van constitutionele rechtspraak na 
tee denken. 

Böckenfördee 1987, p. 896-900. 
Böckenfördee 1987, p. 900-901. 
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Zoalss boven werd aangegeven, houdt institutionele democratische legitimiteit in 
datt het ontstaan van staatsinstellingen met het volkssoevereiniteitsprincipe ver-
bondenn moet zijn. Constitutionele rechtspraak moet door de grondwetgever tot 
standd zijn gebracht. Dit houdt in dat de organisatie en bevoegdheden van het con-
stitutionelee hof in de grondwet moeten zijn vastgelegd. De institutionele democra-
tischee legitimiteit van constitutionele rechtspraak is zwak wanneer het toetsings-
rechtt niet in de grondwet en een nader uitgewerkte wet zijn vastgelegd, maar door 
dee rechterlijke macht zelf is afgedwongen. Dit is bijvoorbeeld de wijze waarop con-
stitutionelee rechtspraak in het midden van de twintiger jaren van de vorige eeuw 
inn de Weimarrepubliek is ingevoerd. Het toetsingsrecht was niet uitdrukkelijk in 
dee Reichsverfassung van 1919 vastgelegd.498 Hetzelfde geldt voor de Verenigde Sta-
ten.. Ook hier zijn constitutionele rechters zelf tot toetsing van formele wetten over-
gegaann zonder dat de grondwetgever zich over het toetsingsrecht had geuit. 

Maarr zelfs wanneer de organisatie van constitutionele rechtspraak nauwkeurig 
inn de grondwet is vastgelegd dan nog kan men zich afvragen of dit als een wils-
uitingg van het soevereine volk kan worden geïnterpreteerd. De meeste grondwetge-
vendee vergaderingen functioneren niet erg democratisch. Regelingen om de insti-
tutionelee democratische legitimiteit van staatsinstellingen te vergroten, zouden op 
eenn vergroting van de invloed van het volk in grondwetgevende vergaderingen 
gerichtt moeten zijn. Een regeling die daar aan bij kan dragen, is door de eindbe-
slissingg over grondwetsvernieuwingen door middel van een referendum in han-
denn van de kiezers te leggen. Een andere regeling die er toe kan leiden dat een 
vergrotingg van de institutionele democratische legitimiteit wordt gerealiseerd, is 
doorr een speciaal gekozen grondwetgevende vergadering in te stellen.500 Omdat 
grondwetsvernieuwingenn in veel landen niet op deze wijze tot stand worden 
gebracht,, vormen de constituties in deze landen niet de directe wilsuiting van het 
soevereinee volk. 

Opp welke manier kan de personele democratische legitimiteit van constitutionele 
rechtspraakk worden vergroot? Om dit te bepalen is het van belang om na te gaan 
hoee de selectie en benoeming van (constitutionele) rechters kan worden gedemo-
cratiseerd.. In landen waar de toetsing geconcentreerd is bij een constitutioneel 
hoff  worden constitutionele rechters over het algemeen op een andere wijze geselec-
teerdd dan overige rechters. In landen waar gespreide toetsing bestaat, geldt dit 
meestall  voor de rechters van de hoogste rechtscolleges. 

Omm de personele democratische legitimiteit van constitutionele rechtspraak te 
garanderen,, kunnen leden van de rechterlijke macht in principe net als de leden 
vann het parlement direct door het volk worden gekozen. Het probleem van een 
dergelijkee directe selectieprocedure is echter dat hierdoor de onpartijdigheid en 

4988 Fangmann 1979, p. 8. 
4999 Dit gebeurt onder anderen in Australië, Denemarken, Ierland en Frankrijk. 
5000 Couwenberg 198 l,p. 105. 
5011 De benoeming van rechters vormt de allerlaatste fase in een lange reeks van 

selectiemomenten.. De Werd 1994, p. 7. 

196 6 



EENN DEMOCRATISC H GELEGITIMEER D MODEL VAN CONSTITUTIONEL E RECHTSPRAAK 

onafhankelijkheidonafhankelijkheid van rechters wordt aangetast. Constitutionele rechters worden 
dooreenn directe selectieprocedure afhankelijk van de waan van de dag. Dit zou er 
toee leiden dat het gezag van constitutionele rechters wordt ondermijnd. Om die re-
denn worden constitutionele rechters in geen enkel land direct door het volk 
gekozen.. Het wordt als toereikend beschouwd wanneer de selectie van constitutio-
nelee rechters indirect op de 'wil van het volk' kan worden teruggevoerd. Hierbij 
moett er sprake zijn van een 'ononderbroken op het volk terug te voeren legitimi-
teitsketting'.. Deze legitimiteitsketting mag niet door een niet democratisch gele-
gitimeerdd orgaan worden stopgezet. Vanwege het grote politieke belang van consti-
tutionelee rechtspraak heeft het de voorkeur dat constitutionele rechters door het 
parlementt en niet door een instantie lager in de legitimiteitsketting geselecteerd 
worden. . 

Nett zoals constitutionele rechters beter niet direct door het volk kunnen worden 
gekozen,, is het ook van belang dat constitutionele rechters niet door het constitu-
tionelee hof of de rechterlijke macht zelf worden geselecteerd. Het principe van rech-
terlijkee onafhankelijkheid wordt door een dergelijke procedure weliswaar gegaran-
deerd.. Deze selectieprocedure leidt echter tot een ondermijning van het principe 
vann democratische legitimiteit. Het is daarom van belang dat er voor een mid-
denwegg tussen directe selectie door het volk en een selectie door de rechterlijke macht 
gekozenn wordt. In het ene geval wordt namelijk het principe van rechterlijke onaf-
hankelijkheidd ondermijnd. In het andere geval het principe van democratische 
legitimiteit.. Een dergelijke middenweg wordt bewandeld wanneer constitutionele 
rechterss door de wetgever of door wetgevende organen worden geselecteerd. 

Inn de Verenigde Staten worden de constitutionele rechters van het Supreme Court 
doorr de president benoemd. De benoemingen moeten met meerderheid van 
stemmenn door de Senaat geratificeerd worden. De Senaat heeft alleen de moge-
lijkheidd met de benoemingen in te stemmen of ze af te wijzen. De invloed van de 
Senaatt in deze procedure is dus erg klein. Het zou vanuit het oogpunt van demo-
cratischee legitimiteit te prefereren zijn wanneer de invloed van de Senaat op de 
benoemingenn groter was. In Duitsland worden constitutionele rechters uitslui-
tendd door wetgevende organen gekozen, namelijk door de Bondsdag en door de 
Bondsraad.. Terwijl de Bondsraad via een directe procedure de ene helft van de 
constitutionelee rechters kiest, kiest de Bondsdag indirect, via een commissie van 
kiesmannen,, de andere helft van de constitutionele rechters. Het voordeel van deze 
benoemingsproceduree is dat verschillende politieke partijen invloed op de be-
noemingg uitoefenen. Eenzijdige partijpolitieke beïnvloeding wordt hierdoor ver-
meden. . 

Böckenfordee 1987, p.894, Vocke 1995, p. 118. 
Quintt (1986), p.625. 
Dee leden van de Bondsraad worden benoemd door de parlamenten van de verschillende 
deelstaten. . 
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Voorr het garanderen van de personele democratische legitimiteit van 
constitutionelee rechtspraak is het ook van belang dat constitutionele rechters door 
eenn gekwalificeerde (2/3 of 3/5 meerderheid) en niet door een eenvoudige meer-
derheidd worden gekozen. Bij een keuze door een gekwalificeerde meerderheid 
hebbenn de geselecteerde constitutionele rechters namelijk niet alleen de steun van 
dee coalitiepartijen, maar ook die van een deel van de oppositiepartijen. Hierdoor 
wordtt het vertrouwen in de benoemde constitutionele rechters vergroot. 

Daarnaastt is voor het garanderen van onpartijdige rechtspraak van belang dat 
niett alleen de verschillende politieke krachten, maar ook sexe, etnische en nationa-
lee groepen en verschillende sociale klassen in de rechterlijke macht gerepresenteerd 
worden.. Om te verhinderen dat rechters enkel de belangen en ideologieën van de 
heersendee klasse tot uitdrukking brengen, moet de rechterlijke macht een goede 
afspiegelingg van de bevolking vormen. Bij de werving en selectie van rechters moet 
hierr rekening mee gehouden worden. 

Verderr is de ambtsperiode van invloed op de personele democratische legitimiteit 
vann constitutionele rechtspraak. Ook in dit opzicht moet er een balans tussen het 
principeprincipe van rechterlijke onafhankelijkheid en het beginsel van democratische legiti-
miteitmiteit worden gevonden. Het beginsel van rechterlijke onafhankelijkheid wordt 
hett best gegarandeerd wanneer constitutionele rechters een levenslange 
aanstellingg krijgen. In de Verenigde Staten worden de rechters van het Supreme 
CourtCourt bijvoorbeeld voor het leven benoemd. Omdat zij vaak al op jonge leeftijd 
wordenn aangesteld, kan dit er toe leiden dat zij vaak voor een zeer lange periode 
rechterr zijn. John Marshall en Oliver Wendell Holmes waren bijvoorbeeld langer 
dann dertig jaar rechter van het Supreme Court. Het nadeel van een levenslange 
benoemingg is dat dit tot een verstarring van constitutionele rechtspraak kan 
leiden.. Bovendien zijn de politieke controlemogelijkheden bij een levenslange aan-
stellingg gering. Om verstarring tegen te gaan en de politieke controlemogelijkhe-
denn te vergroten, kunnen constitutionele rechters daarom beter voor een beperkte 
periodee worden aangesteld. In Duitsland worden constitutionele rechters bijvoor-
beeldd voor een periode van twaalf jaar aangesteld. Voor de rechters van het 
Europesee Hof voor de Rechten van de Mens is een benoemingsperiode van negen 
jaarr vastgesteld. Wanneer rechters in de hoogste rechtscolleges niet goed func-
tioneren,, moeten zij bovendien voortijdig kunnen worden afgezet. Dit draagt bij 
aann een vergroting van de personele democratische legitimiteit van constitutionele 
rechtspraak. . 

Inn Duitsland, Italië, België en Portugal is voor de keuze van de constitutionele rechters 
doorr het parlement een 2/3 meerderheid vereist, in Spanje is een 3/5 meerderheid 
voorgeschreven. . 
Baderr 1998, p. 437. 
McWhinneyy 1986, p. 52. 
McWhinneyy 1986, p. 54. 
Jurgenss 1997, p. 863. 
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Tenn slotte wordt op de inhoudelijke democratische legitimiteit van constitutionele 
rechtspraakk ingegaan. Zoals al werd aangegeven, houdt inhoudelijke democrati-
schee legitimiteit in dat de beslissingen van ambtsdragers in inhoudelijk opzicht op 
dee wil of de invloed van het volk moeten kunnen worden teruggevoerd. Het garan-
derenn van inhoudelijke democratische legitimiteit van constitutionele rechtspraak 
levertt in vergelijking met de andere vormen van democratische legitimiteit de 
meestee problemen op. De eerste reden daarvoor is dat er geen politieke middelen 
zijnn om de inhoudelijke legitimiteit van constitutionele rechtspraak te garanderen. 
Constitutionelee rechters zijn niet direct democratisch verantwoordelijk. Zij 
kunnenn daardoor niet worden afgezet. De tweede reden is dat er in bepaalde rechts-
gevallenn vaak meerdere oplossingen mogelijk zijn. Welke beslissingen acceptabe-
lerr zijn dan andere kan uitsluitend door middel van argumentatie worden be-
paald.. Ten derde is de 'wil van het volk' zelf heterogeen. Wat de 'wil van het volk' 
is,, is daardoor onduidelijk. 

Hoee kan de inhoudelijke democratische legitimiteit van constitutionele recht-
spraakk desondanks bevorderd worden? Er zijn verschillende manieren om dit te 
realiseren.. Formeel wordt de inhoudelijke legitimiteit van rechtsbeslissingen 
gegarandeerdd door de binding van (constitutionele) rechters aan de wet. Vanwege 
dee openheid van de grondwet biedt deze binding echter te weinig garanties. Zoals 
verschillendee keren uiteengezet is, is om de inhoudelijke democratische legitimiteit 
vann rechtsbeslissingen te garanderen een openlijke democratische politisering van 
dee rechtspraak van belang. Hiervoor pleit met name Unger in zijn rechtstheorie. 
Dee politieke aspecten van het recht moeten naar zijn mening niet worden verhuld, 
maarr juist aan het licht worden gebracht. Daarnaast kunnen ook zaken als een 
democratischee habitus van rechters, zorgvuldige rechterlijke motiveringen en 
rechtelijkee openbaarheid aan een vergroting van de inhoudelijke democratische 
legitimiteitt van rechtsbeslissingen bijdragen. 

Zorgvuldigee rechterlijke motiveringen en rechtelijke openbaarheid zijn nodig 
omm publieke controle op rechtsbeslissingen mogelijk te maken. Vanwege de 
rechterlijkee geheimhoudingsplicht is er over het algemeen weinig bekend over de 
manierr waarop rechtsbeslissingen tot stand komen. De beraadslagingen van con-
stitutionelee rechters zijn in de meeste landen niet openbaar. Een middel om meer 
inzichtt in dit proces te krijgen, is door constitutionele rechters het recht te geven 
omm een van de meerderheid afwijkende mening te formuleren. Aanvankelijk 
bestondd deze mogelijkheid alleen in de Amerikaanse rechtspraak. Geleidelijk aan 
iss de dissenting opinion echter ook in andere landen ingevoerd. Met het recht van 
dee rechters om een afwijkende mening te formuleren, zijn verschillende voordelen 
verbonden.. Ten eerste dwingt de dissenting opinion de meerderheid van de rech-
terss om zorgvuldig over hun positie na te denken. De dissenting opinion fungeert 
daardoorr als een intern controlemechanisme. Ten tweede draagt de dissenting 

5100 Bijvoorbeeld in Duitsland, Spanje, Portugal en in Griekenland. 
5111 VonBrünneck 1992, p. 49. 
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opinionopinion aan de rechtsvorming bij. De afwijkende meningen die in de rechtspraak 
tott uitdrukking worden gebracht, kunnen later de opvatting van de meerderheid 
worden.. Ten derde wordt door de dissenting opinion de acceptatie van beslissingen 
vann constitutionele rechters vergroot, doordat ook argumenten van verliezende 
partijenn verwoord worden. Het gangbare argument tegen de dissenting opinion is 
datdat hierdoor het gezag en het aanzien van constitutionele rechtspraak wordt 
ondermijnd.. In de praktijk blijkt de kwaliteit en overtuigingskracht van rechtsbe-
slissingenn door het openbaar maken van stemverhoudingen en minderheidsop-
vattingenn echter juist toe te nemen. 

Daarnaastt zijn constitutionele rechters alleen in staat om juiste rechtsbeslissin-
genn te nemen, wanneer zij goed geïnformeerd zijn. Voor vrijwel alle rechtsbeslis-
singenn die door constitutionele rechters moeten worden genomen, is specialisti-
schee kennis vereist. Het is daarom van belang dat zij over goede informatiebron-
nenn beschikken. Hierbij kan gedacht worden aan juridische vaktijdschriften, 
monografieën,, sociaalwetenschappelijke literatuur, gesprekken met collega's, 
gesprekkenn met deskundigen en literatuur van belanghebbenden. Om de veel-
heidd aan informatie goed te kunnen ordenen en beoordelen, is het daarnaast ook 
vann belang dat constitutionele rechters over wetenschappelijke diensten beschik-
ken.. Deze wetenschappelijke diensten kunnen, bij geconcentreerde toetsing, in de 
constitutionelee hoven worden ondergebracht. 

Tenn slotte kan ook een constitutionele regeling als de notwithstanding clause aan 
eenn vergroting van de inhoudelijke legitimiteit van constitutionele rechtspraak 
bijdragen.. Deze regeling wordt in de volgende paragraaf besproken.Voor het 
garanderenn van de democratische legitimiteit van constitutionele rechtspraak is 
hethet echter ook van belang dat er voor wordt gezorgd dat constitutionele recht-
spraakk op de bevordering van een vrij en open menings- en wilsvormingsproces is 
gericht.. Constitutionele rechtspraak kan aan de bevordering van een vrij en open 
menings-- en wilsvormingsproces bijdragen wanneer constitutionele rechters zich 
inn de rechtspraak vooral op de bescherming van politieke communicatierechten 
richten.. Zoals in de voorgaande hoofdstukken uiteengezet werd, vormen politieke 
communicatierechtenn de uitdrukking van het volkssoevereiniteitsprincipe. Het 
gaatt daarbij om rechten als vrijheid van meningsuiting, persvrijheid of omroep-
vrijheid.. Deze rechten vormen het terrein waar rechtsstaat en democratie elkaar 
overlappen.. Politieke communicatierechten hebben daardoor een dubbele functie. 
Dezee rechten beschermen niet alleen de individuele vrijheidssfeer van burgers, 
maarr zij zijn ook van essentieel belang voor de democratie. Zij bieden de constitu-
tionelee rechter de mogelijkheid om het politieke proces in democratisch opzicht te 
corrigeren.. Om die reden zijn politieke vrijheidsrechten fundamenteler van 

5122 Von Brünneck 1992, p. 52. 
5133 Landfried 1984, p. 161 e.v. 
5144 Landfried 1984, p. 161 e.v. 
5155 Vocke 1995,p.l23 
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aardd dan andere vrijheidsrechten. Zij moeten daarom als preferred freedoms wor-
denn beschouwd. Of deze vrijheidsrechten worden nageleefd, moet strikt worden 
gecontroleerd. . 

44 Het belang van de notwithstanding clause voo r de 
bevorderin gg van het deliberatiev e proce s 

Hett probleem van de meeste stelsels van constitutionele rechtspraak is dat er naast 
dee controle van de wetgever door constitutionele rechters geen omgekeerde controle 
mogelijkk is. Een controle van de grondwettelijke controleurs ontbreekt in dit geval. 
Doorr het ontbreken van politieke middelen om de inhoudelijke legitimiteit van 
constitutionelee rechtspraak te garanderen, ontstaat daardoor een legitimiteits-
probleem.. Terwijl de leden van het parlement in de vorm van verkiezingen, tegen-
overr het volk democratische verantwoording afleggen, verantwoorden regering en 
ministerss zich ten opzichte van het parlement. Wanneer leden van het parlement 
off  de regering tot illegitieme beslissingen komen, dan kunnen hier politieke 
consequentiess uit getrokken worden. Bij illegitieme beslissingen van consti-
tutionelee rechters is dit niet het geval. Rechters dragen geen democratische verant-
woordelijkheid. . 

Eenn ander probleem van dergelijke stelsels van constitutionele rechtspraak is dat 
dee uiteindelijke grondwettelijke interpretatiebevoegdheid geheel bij de constitutio-
nelee rechter ligt. De wetgever beschikt niet over de mogelijkheid om tegenover de 
interpretatiee van een constitutionele rechter een alternatieve grondwettelijke inter-
pretatiee te stellen. De beslissing van de constitutionele rechter is in deze stelsels on-
aanvechtbaarr en onveranderlijk. Er wordt geen rekening mee gehouden dat er over 
hett algemeen verschillende grondwettelijke interpretaties mogelijk zijn. De grond-
wettelijkee interpretatie van de constitutionele rechter kan niet ter discussie worden 
gesteld.. Als gevolg van deze asymmetrische relatie tussen wetgever en con-
stitutionelee rechter kan er geen dialoog tussen beide instellingen ontstaan. De wet-
geverr is wel aan de beslissing van de constitutionele rechter gebonden, maar een 
omgekeerdee binding is er niet. In sectie 33 van de Canadian Charter of Rights and 
FreedomsFreedoms is een oplossing voor dit probleem gevonden. De tekst van paragraaf 33 
luidt: : 

'' (1) Parliament or the legislature of a province may expressly declare in an Act of 
thee Parliament or of the legislature, as the case may be, that the Act or a pro-
visionn thereof shall operate notwithstanding a provision included in section 2 or 
sectionss 7 to 15 of this Charter. 

(2)) An Act or a provision of an Act in respect of which a declaration made under 
thiss section is in effect shall have such operation as it would have but for the 
provisionn of this Charter referred to in the declaration. 

(3)) A declaration made under subsection (1) shall cease to have effect five years after 
itt comes into force or on such earlier dates as may be specified in the declaration. 
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(4)) Parliament or the legislature of a province may re-enact a declaration made 
underr sub section (5). Subsection (3) applies in respect of a re-enactment made 
underr subsection (4).' 

Sectiee 33 van de Canadian Charter of Rights and Freedoms wordt over het algemeen 
alss de notwithstanding clause of de override clause aangeduid. Door middel van deze 
clausulee beschikt de federale of provinciale wetgever over de mogelijkheid om 
verschillendee bepalingen van de Canadian Charter of Rights and Freedoms tijdelij k 
buitenn werking te stellen. Het gevolg van een toepassing van deze clausule is dat 
wettenn waarin deze clausule is opgenomen voor een periode van vij f jaar niet door 
hett Hooggerechtshof aan de Canadian Charter kunnen worden getoetst. Door deze 
componentt in de constitutie ontstaat er een stelsel van constitutionele rechtspraak 
datt zowel elementen van het stelsel van 'parlementaire suprematie' als elementen 
vann het stelsel van 'constitutionele suprematie' bevat. Dat in Canada een dergelij-
kee stelsel is ontstaan, is het gevolg van het feit dat de Canadese constitutionele 
geschiedeniss zowel door het Britse, als door het Amerikaanse constitutionalisme is 
beïnvloed.5166 De notwithstanding clause biedt een voorbeeld van datgene wat Unger 
alss 'institutionele fantasie' aanduidt. Door middel van een combinatie van ele-
mentenn van het Britse constitutionalisme met elementen van het Amerikaanse 
constitutionalismee wordt een zo acceptabel en legitiem mogelijk stelsel van consti-
tutionelee rechtspraak ontwikkeld. 

Terwijll  het voordeel van een stelsel van parlementaire suprematie is dat het pri-
maatt bij de direct democratisch gelegitimeerde wetgever ligt, is het probleem van 
ditt stelsel dat de rechten en vrijheden van burgers niet noodzakelijkerwijs door de 
wetgeverr worden beschermd. De wetgever kan bijvoorbeeld efficiënte, kostenbespa-
rendee wetgeving laten prevaleren boven wetgeving die op de bescherming van 
grondrechtenn is gericht. Zonder constitutionele rechtspraak kan dit er toe leiden 
datt de rechtsbescherming van burgers in gevaar komt. 

Hett voordeel van een stelsel van constitutionele suprematie is aan de andere kant 
datt een effectievere controle op de rechtskwaliteit van wetgeving mogelijk is. Wet-
gevingg waarin bepaalde grondrechten worden geschonden, worden in een stelsel 
vann constitutionele suprematie sneller ongedaan gemaakt dan in een stelsel van 
parlementairee suprematie. Het belangrijkste probleem van dit stelsel is echter weer 
datt constitutionele rechters niet over democratische verantwoordelijkheid beschik-
ken.. Zij kunnen bij het nemen van illegitieme beslissingen niet worden afgezet. 

5166 Ook het Verenigd Koninkrijk, waar tot nu toe steeds een stelsel van parlementaire supre-
matiee bestond, kent sinds de Human Rights Act van 1998 een dergelijk compromiskarak-
ter.. Sectie vier van deze wet, die op 2 oktober 2000 in werking trad, geeft de rechter de be-
voegdheidd om bij strijdigheid van een wet met het EVRM een 'declaration of incompati-
bility '' uit te spreken. Deze verklaring dient als signaal naar het parlement om de wet op-
nieuww in overweging te nemen. Door deze verklaring wordt de wet niet ongeldig ver-
klaard.. De beslissing om de wet te veranderen, ligt dus geheel bij de wetgever. 

5177 Rusell 1991, p. 294. 
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Doorr een vorm van constitutionele rechtspraak te ontwikkelen, waarbij de uitein-
delijkee beslissing over de grondwettigheid van wetgeving in een aantal gevallen 
tochh bij de wetgever ligt, lijk t de Canadese constitutie een aantal fundamentele 
problemenn te kunnen vermijden die met de stelsels van parlementaire en constitu-
tionelee suprematie zijn verbonden. 

Dee Canadian Charter of Rights and Freedoms vormt pas sinds 17 april 1982 een 
onderdeell  van de Canadese constitutie. Voor 1982 werden de rechten en vrijheden 
vann de Canadese burgers uitsluitend door federale wetten beschermd. De meeste 
vann deze rechten en vrijheden waren vastgelegd in de Canadian Bill  of Rights. De 
rechtenn in deze wet konden door de federale regering eenvoudig worden herzien. 
Voorr de herziening van de Canadian Charter is daarentegen een ingewikkelde 
grondwetsproceduree vereist. Hoewel sinds 1982 de belangrijkste rechten en vrijhe-
denn van de Canadese burger in de Canadian Charter kunnen worden aangetroffen, 
zijnn er daarnaast nog steeds rechten en vrijheden in wetten vastgelegd. Zowel de 
rechtenn die in de Canadian Charter zijn vastgelegd, als de rechten die in verschil-
lendee wetten zijn opgenomen, gelden niet absoluut. Zij kunnen door de wetgever 
wordenn ingeperkt. Wanneer door de wetgever de notwithstanding clause wordt 
toegepastt dan is de wetgever daar zelfs expliciet toe bevoegd. Dit betekent aan de 
anderee kant niet dat rechten en vrijheden door de wetgever onbeperkt mogen wor-
denn ingeperkt. De Canadian Charter bevat twee mechanismen om misbruik van de 
notwithstandingnotwithstanding clause door de wetgever tegen te gaan. Zoals in sectie 33, lid 3 is 
vastgelegd,, is de notwithstanding clause niet onbeperkt geldig. Wetten waarin de 
notwithstandingnotwithstanding clause is opgenomen, moeten na vijf jaar opnieuw door het parle-
mentt worden goedgekeurd. Doordat er in deze periode tussentijdse verkiezingen 
plaatsvinden,, zal een nieuwe regering opnieuw moeten overwegen of de notwith-
standingstanding clause nogmaals toegepast wordt. Ook sectie 1 van de Canadian Charter 
steltt beperkingen aan het gebruik van de notwithstanding clause. Volgens sectie 1 
zijnn 'alleen die begrenzingen van rechten en vrijheden toegestaan, die in een vrije 
enn democratische maatschappij als aanvaardbaar worden beschouwd.' De beteke-
niss van deze garantie is dat alle wetgeving die de rechten en vrijheden op een on-
aanvaardbaree manier inperken door het Hooggerechtshof nietig kunnen worden 
verklaard. . 

Zoalss uit sectie 33, lid 1 blijkt, kunnen met behulp van de notwithstanding clause 
niett alle bepalingen van de Canadian Charter buiten werking worden gesteld. De 
bepalingenn waarop de notwithstanding clause wel kan worden toegepast, zijn para-
graaff  2, paragraaf 7-14 en paragraaf 15. Paragraaf 2 omvat naast verschillende 
politiekee rechten zoals de vrijheid van meningsuiting en de pers, de vrijheid van 
verenigingg en vergadering, ook de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. 
Inn paragraaf 7-14 zijn verschillende justitiële rechten vastgelegd. Paragraaf 15 
omvatt het recht op gelijkheid. De overige rechten en vrijheden kunnen door het 
parlementt of de provinciale wetgever niet opzij worden gezet. Hierbij gaat het om 
democratischee rechten zoals het stemrecht, het recht op een democratische rege-
ringg (paragraaf 3-5), mobliteitsrechten (paragraaf 6), het recht op het gebruik van 
dee officiële talen Engels en Frans (paragraaf 16-22), het recht van Franse en 
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Engelsee linguïstische minderheden om in hun eigen taal te worden onderwezen 
(paragraaff  23) en de rechten van aboriginals (paragraaf 25). 

Opp de notwithstanding clause kan de volgende kritiek worden geleverd. Een 
belangrijkee constructiefout van deze clausule is dat wetten en wetsbepalingen door 
dee toepassing van de notwithstanding clause, ondanks de grondrechten die in sectie 2, 
sectiee 7-14 en sectie 15 zijn vastgelegd, kunnen gelden. Schendingen van grond-
rechtenn door de wetgever worden in deze gevallen niet afgekeurd, maar getolereerd. 
Omdatt op deze manier echter de waarde van bepaalde grondrechten in de 
CanadianCanadian Charter wordt aangetast, moet de notwithstanding clause op zo'n manier 
wordenn geherformuleerd dat formele wetten niet met grondrechten zelf, maar uit-
sluitendd met de jurisprudentie van constitutionele gerechtshoven in strijd mogen 
zijn.. Een andere belangrijke correctie die in de notwithstanding clause moet worden 
aangebracht,, is dat deze clausule, vanwege het fundamentele belang van politieke 
vrijheidsrechtenn voor de democratie, niet op deze rechten toegepast wordt. Met een 
inperkingg van deze rechten zijn namelijk grote risico's verbonden. Om die reden 
moett de uiteindelijke interpretatie over de schending van deze rechten niet bij de 
wetgever,, maar bij de constitutionele rechter worden gelegd. In dit opzicht moet de 
notwithstandingnotwithstanding clause daarom worden aangepast.Uit sectie 33 blijkt bovendien dat 
dee notwithstanding clause door de wetgever al voor een oordeel van het constitutio-
neell  gerechtshof kan worden toegepast. Het is voor de stimulering van het publieke 
debatt echter van belang dat de wetgever pas na de interpretatie van de con-
stitutionelee rechter van de notwithstanding clause gebruik kan maken. 

Zall  de notwithstanding clause door de wetgever niet worden gebruikt om 
ongrondwettigee wetten tot stand te brengen? In Canada blijkt dit tot nu toe nog 
niett het geval te zijn geweest. Uitsluitend de wetgevers in de provincies Quebec, 
Saskatchewann en Alberta hebben een beroep op de notwithstanding clause gedaan. 
Inn de provincie Quebec werd de notwithstanding clause tussen 1982 en 1985 op alle 
provincialee wetgeving toegepast. De regering in Quebec wilde met deze maatregel 
duidelijkk maken dat Quebec niet met de Canadese grondwet instemde. De Canade-
see grondwet wordt door deze provincie nog steeds als politiek illegitiem beschouwd. 
Dee liberale regering die in 1985 de Parti Québécois opvolgde, brak echter met de 
werkwijzee van de voorgaande regering. De notwithstanding clause werd door deze 
regeringg niet langer in alle gevallen toegepast. De liberale regering paste de not-
withstandingwithstanding clause voor het eerst weer in 1987 toe. De regering van Quebec wilde 
doorr het gebruik van de notwithstanding clause verhinderen dat het Hooggerechts-
hoff  van Canada een taalwet in strijd zou achten met het recht op de vrijheid van 
meningsuiting.. Deze taalwet verbood tweetalige reclameboodschappen. De recla-
mess binnen de provincie Quebec zouden uitsluitend nog in het Frans mogen zijn. 
Dee vrijheid om te adverteren in de taal die men wenste, werd daardoor ingeperkt. 
Terwijll  deze maatregel in de provincie Quebec vrij veel bijval kreeg, leidde het 
gebruikk van de notwithstanding clause in het Engelstalige deel van Canada tot zeer 
grotee opschudding. Deze taalwet bleef van 1988 tot 1993 van kracht. De taalwet 
kreegg na 1993 niet opnieuw de steun van de regering. Na 1993 waren weer twee-
taligee reclameboodschappen toegestaan. 
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Inn 1985 werd de clausule door de regering van Saskatchewan in een back-to-
xvorkxvork wet toegepast. Het gebruik van de notwithstanding clause in deze wet bleek 
echterr doelloos omdat het stakingsrecht niet in de Canadian Charter is vastgelegd. 
Hierdoorr beschikte het Hooggerechtshof ook zonder het gebruik van de notwith-
standingstanding clause niet over mogelijkheden om deze wet ongrondwettig te verklaren. 
Tenn slotte is de notwithstanding clause ook door de conservatieve Ralph Klein rege-
ringg in Alberta toegepast. Dit gebeurde in een wet die moest verhinderen dat 
geestelijkk gehandicapten die tussen 1928 en 1972 het slachtoffer waren geworden 
vann gedwongen sterilisatie door de overheid van Alberta een schadevergoeding 
zoudenn eisen die hoger was dan $ 150,000. Deze wet werd op 10 maart 1998 inge-
diend.. Vanwege de negatieve reactie van de bevolking op deze wet, werd zij de vol-
gendee dag al weer ingetrokken. 

Dee notwithstanding clause veroorzaakte ook veel opschudding in de zaak Delwin 
Vriend.. Delwin Vriend was vanwege zijn homosexuele geaardheid in januari 
19911 als docent door de christelijke universiteit King's College ontslagen. Als 
reactiee daarop diende hij een klacht in bij de Alberta Human Rights Commission. 
Naa een langdurige rechtsprocedure besliste het Hooggerechtshof in april 1998 in 
hett voordeel van Delwin Klein. Het Hooggerechtshof wees er op dat het recht op 
gelijkheidd in Alberta's Human Rights Act moest worden uitgebreid naar homo-
sexuelen.. Vanwege de financiële consequenties die deze beslissing voor de provin-
ciee Alberta had, overwoog de regering van de provincie Alberta opnieuw om de 
notwithstandingnotwithstanding clause toe te passen. Vanwege de negatieve reacties van de bevol-
kingg gebeurde dit uiteindelijk niet. 

InIn de provincie Alberta is als reactie hierop een wet ingevoerd die bepaalde dat 
voorr het gebruik van de notwithstanding clause in het vervolg een referendum en 
eenn veto van de wetgevende vergadering vereist waren. Hierdoor zou voor de 
toepassingg van de notwithstanding clause in het vervolg de instemming van de 
bevolkingg nodig zijn. Het oordeel over het wel of niet toepassen van de notwith-
standingstanding clause wordt in de provincie Alberta sindsdien dus niet langer uitsluitend 
doorr het Hooggerechtshof of de regering geveld. Vanwege de positieve gevolgen 
vann deze maatregelen voor het publieke debat kan deze regeling als een belangrijke 
correctiee van de notwithstanding clause worden beschouwd. 

55 Conclusi e 

Zoalss in dit hoofdstuk werd aangegeven, is de vraag of constitutionele rechtspraak 
well  of niet democratisch legitiem is in grote mate afhankelijk van de manier 
waaropp constitutionele rechtspraak is vormgegeven. Door de theorieën die in dit 
onderzoekk zijn behandeld, wordt daar geen aandacht aan besteed. Omdat deze 
theorieënn met betrekking tot het vraagstuk van de constitutionele rechtspraak 
weinigg concreet zijn, werd in dit hoofdstuk een eerste aanzet voor een institutionele 
analysee gegeven. 
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Omm te verhinderen dat constitutionele rechtspraak tot een inperking van het 
volkssoevereiniteitsprincipee leidt, moet constitutionele rechtspraak op zo'n manier 
wordenn vormgegeven dat de institutionele, procedurele, personele en inhoudelijke 
democratischee legitimiteit van constitutionele rechtspraak zo goed mogelijk 
gegarandeerdd worden. Daarnaast moet constitutionele rechtspraak op de bevor-
deringg van vrije en gelijke politieke deliberatie zijn gericht. Hieraan kan ook de 
notwithstandingnotwithstanding clause een bijdrage leveren. Hiervoor moeten in de bestaande clau-
sulee echter verschillende wijzigingen worden aangebracht. In de eerste plaats 
mogenn formele wetten uitsluitend met de jurisprudentie van constitutionele 
gerechtshoven,, maar niet met grondwetsbepalingen zelf in strijd zijn. In de tweede 
plaatss moet de notwithstanding clause, vanwege het grote belang van politieke vrij -
heidsrechten,, juist niet op deze rechten worden toegepast. In de derde plaats zou 
moetenn worden geregeld dat de notwithstanding clause pas na en niet voor een oor-
deell  van het constitutioneel gerechtshof kan worden toegepast. Ten slotte moet er 
voorr worden gezorgd dat aan de toepassing van de notwithstanding clause steeds een 
referendumm vooraf gaat. 
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Hett thema van dit onderzoek is het vraagstuk van de constitutionele rechtspraak. 
Mett constitutionele rechtspraak wordt de rechterlijke toetsing van formele wet-
gevingg aan de Grondwet bedoeld. In Nederland is dergelijke toetsing, op grond van 
art.. 120 Grw, verboden. Op 11 april 2002 is er echter een initiatiefwet verschenen, 
waarinn voor een gedeeltelijke opheffing van het toetsingsverbod wordt gepleit. 
Constitutionelee rechtspraak staat dus opnieuw in de politieke belangstelling. Het 
vraagstukk van de constitutionele rechtspraak is echter niet alleen vanuit politiek, 
maarr ook vanuit rechtsfilosofisch perspectief interessant. De reden daarvoor is dat 
mett constitutionele rechtspraak een legitimiteitsprobleem verbonden is. In dit 
onderzoekk stond de rechtsfilosofische vraag naar de democratische legitimiteit van 
constitutionelee rechtspraak centraal. Omdat door middel van constitutionele 
rechtspraakk de beslissingen van de direct democratisch gelegitimeerde wetgever 
opzijj  kunnen worden gezet, bestaat er een spanningsrelatie tussen constitutionele 
rechtspraakk en democratie. De probleemstelling van dit onderzoek was of deze 
spanningsrelatiee kan worden opgelost. Kan constitutionele rechtspraak, als niet 
directt democratisch gelegitimeerde institutie, een bijdrage leveren aan de verster-
kingg van de democratie, en welke rol spelen methoden van grondwetsinterpretatie 
daarbij? ? 

Inn dit onderzoek zijn vijf normatieve theorieën over constitutionele rechtspraak 
geanalyseerd,, namelijk de theorieën van Maus, Ely, Habermas, Dworkin en 
Unger.. De relatie tussen constitutionele rechtspraak en democratie wordt door 
dezee theorieën verschillend beoordeeld. Alleen Maus meent dat constitutionele 
rechtspraakk en democratie niet met elkaar verenigbaar zijn. Dat constitutionele 
rechtspraakk een bijdrage kan leveren aan de versterking van de democratie, wordt 
doorr haar ontkend. Maus verdedigt een democratisch wetspositivistische positie. 
Volgenss deze positie kan de soevereiniteit van het volk uitsluitend in de wet tot uit-
drukkingg worden gebracht. De veronderstelling van deze positie is dat de formele 
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wetgeverr in een democratie de hoogste staatsmacht is. Het primaat van de wetgever 
magg niet door constitutionele rechtspraak worden aangetast. Wanneer dit wel 
gebeurt,, dan leidt dit tot een inperking van de democratie. 

Dee centrale uitgangspunten die ingenomen moeten worden om een normatieve 
theoriee over constitutionele rechtspraak te formuleren, worden door Maus 
bestreden.. Dit is in de eerste plaats het constitutionalistische uitgangspunt dat ook 
dee democratisch gelegitimeerde wetgever aan hoger recht gebonden is, en in de 
tweedee plaats het uitgangspunt dat democratische besluitvormingsprocedures nog 
geenn voldoende waarborgen voor rechtvaardige rechtsvorming bieden. Maus 
meentt daarentegen dat het democratisch wetgevingsproces in het algemeen goed 
functioneert.. De belangen en behoeften van burgers worden in het democratisch 
wetgevingsprocess gewoonlijk gelijk gerepresenteerd. Niet alleen de belangen van de 
meerderheid,, maar tegelijkertijd die van minderheden zouden door de wetgever in 
achtt worden genomen. Een vorm van constitutionele rechtspraak die op de cor-
rectiee van het democratisch wetgevingsproces is gericht, is daarom niet gewenst. 

Dee competenties tussen rechterlijke en wetgevende macht worden door Maus 
mett behulp van het onderscheid tussen recht en politiek van elkaar afgebakend. De 
rechtsvindingsmethodee die Maus voorstelt, is die van de strikte wetsbinding. Het 
rechtt dat de wetgever tot stand heeft gebracht, moet door de rechter slechts passief 
wordenn toegepast. Iedere zelfstandige bijdrage van de rechter in het rechtsvin-
dingsprocess wordt als een ondermijning van het volkssoevereiniteitsprincipe 
opgevat.. Om de rationaliteit van rechtsbeslissingen te waarborgen, moet de 
invloedd van de rechter zo beperkt mogelijk zijn. Vanwege het duidelijke politieke 
karakterr van constitutionele rechtspraak wordt deze vorm van rechtspraak door 
Mauss afgewezen. 

Volgenss Ely, Habermas, Dworkin en Unger zijn constitutionele rechtspraak en 
democratiee wel met elkaar verenigbaar. Omdat een gelijke representatie van 
belangenn en behoeften niet automatisch door het democratisch wetgevingsproces 
wordtt gegarandeerd, moet constitutionele rechtspraak op een correctie van dit pro-
cess zijn gericht. Constitutionele rechtspraak kan daardoor een bijdrage leveren 
aann een versterking van de democratie. Op welke manier dit kan worden gereali-
seerd,, wordt verschillend geïnterpreteerd. 

Zowell  Ely en Habermas menen dat bepaalde belangen door de wetgever kunnen 
wordenn uitgesloten. Dit is naar hun mening het gevolg van storingen die bij gele-
genheidd in democratische wetgevingsprocedures optreden. Hierbij moet gedacht 
wordenn aan discriminatie, uitsluiting, sociale ongelijkheid of systematische com-
municatievee storingen in het discursieve menings- en wilsvormingsproces. Het 
gevolgg van deze storingen is dat de juridische gelijkheid van burgers om aan het 
politiekee proces deel te nemen, nog geen feitelijke gelijkheid impliceert. Hieruit lei-
denn Ely en Habermas twee taken voor constitutionele rechters af. Ten eerste moe-
tenn zij middels een strikte controle van politieke vrijheidsrechten ervoor zorgen dat 
hett politieke systeem voor iedereen in gelijke mate open blijft , en ten tweede moeten 
zijj  de belangen van minderheden beschermen. 
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Dee taak van constitutionele rechters wordt door Ely en Habermas procedureel 
gedefinieerd.. Constitutionele rechters hebben enkel de taak om de democratische 
wetgevingsproceduress te perfectioneren. Inhoudelijke waardeoordelen moeten 
daarentegenn aan de wetgever worden overgelaten. Om een overschrijding van 
bevoegdhedenn te vermijden, mogen constitutionele rechters niet de resultaten van 
dee democratische wetgevingsprocedure op hun grondwettigheid toetsen, maar 
enkell  de democratische wetgevingsprocedures zelf. Op deze manier kan volgens 
Elyy en Habermas worden voorkomen dat de constitutionele rechter uitspraken 
overr omstreden rechtskwesties velt. Als maatstaf voor de beoordeling van de ratio-
naliteitt of irrationaliteit van het feitelijke politieke proces hanteren zij een ideaal 
begripp van democratie dat geen representatieve of communicatieve storingen kent. 
Terwijll  Ely een utilitaristisch democratiebegrip verdedigt, verdedigt Habermas een 
deliberatieff  democratiebegrip. 

Elyy pleit voor twee methoden van grondwetsinterpretatie, namelijk een 'inter-
pretivistische'' methode voor duidelijke en strikte grondwetsbepalingen en een 're-
presentatie-versterkende'' methode voor vage of open grondwetsbepalingen. Ter-
wijll  duidelijke grondwetsbepalingen volgens Ely strikt kunnen worden toegepast, 
moett de constitutionele rechter bij vage of open grondwetsbepalingen een beroep 
doenn op de procedurele, representatie-versterkende waarden die uit de normatieve 
kernn van de gehele constitutie kunnen worden afgeleid. De interpretivistische me-
thodee is te vergelijken met de positivistische rechtsvindingsmethode waar Maus 
voorr pleit. Met behulp van de tweede methode onderzoekt de rechter in het concrete 
gevall  hoe de participatie en representatie van burgers kan worden versterkt. 

Habermass verdedigt daarentegen een hermeneutische visie op het rechtsvin-
dingsproces.. Rechterlijke interpretatie is naar zijn mening noodzakelijkerwijs 
scheppendd en constructief van aard. De bevoegdheden van de rechterlijke en wet-
gevendee macht worden door hem met behulp van het onderscheid tussen funde-
rings-- en toepassingsdiscours van elkaar afgebakend. Terwijl in het funderings-
discourss rechtsnormen worden gefundeerd, wordt in het toepassingsdiscours 
onderzochtt welke van deze gefundeerde rechtsnormen in het concrete geval moeten 
wordenn toegepast. Habermas sluit zich bij zijn formulering van het toepassings-
discourss nauw aan bij Dworkins omschrijving van het 'recht als integriteit'. Net 
alss Dworkin is Habermas van mening dat rechtsbeslissingen op basis van een 
coherentt geheel van beginselen moeten worden genomen. De rechter gaat er in het 
rechtstoepassingsdiscourss vanuit dat alle geldige normen uiteindelijk een ideaal 
coherentt systeem vormen, en dat iedere toepassingssituatie precies één juist ant-
woordd toelaat. De rechter maakt bij het nemen van een rechtsbeslissing een afwe-
gingg tussen het rechtszekerheidsbeginsel en de legitimiteitseis. 

Ookk Dworkin meent dat constitutionele rechtspraak een bijdrage kan leveren 
aann de versterking van de democratie. Dat er een spanningsrelatie tussen demo-
cratiee en constitutionele rechtspraak bestaat, wordt door Dworkin ontkend. Con-
stitutionelee rechtspraak en democratie zijn volgens hem beiden op het beginsel 
vann 'gelijke zorg en respect' gericht. Dit beginsel omvat zowel het formele, restric-
tievee beginsel dat iedereen recht heeft op gelijke behandeling, als het materiële 
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beginsell  dat iedereen als gelijke behandeld moet worden. Het omvattende beginsel 
vann 'gelijke zorg en respect' vormt volgens Dworkin zowel de grondslag van 
democratischee instituties, als ook de grondslag van individuele vrijheidsrechten. 

Datt democratische instituties op de totstandbrenging van 'gelijke zorg en 
respect'' gericht zijn, betekent nog niet dat feitelijke politieke beslissingen ook 
democratischh zijn. In de eerste plaats worden in het politieke besluitvormingspro-
cess slechts de beslissingen van de meerderheid tot uitdrukking gebracht. In de 
tweedee plaats staan bij politieke beslissingen beleidsargumenten centraal. Hier-
doorr kan het voorkomen dat er in het politieke proces te weinig rekening gehouden 
wordtt met het beginsel van 'gelijke zorg en respect'. Het beginsel van 'gelijke zorg 
enn respect' biedt een outputcriterium voor democratische legitimiteit. Het is vol-
genss Dworkin de taak van de constitutionele rechter om politieke beslissingen aan 
ditt beginsel te toetsen. Zolang de constitutionele rechter politieke beslissingen aan 
ditt beginsel toetst, zijn constitutionele rechtspraak en democratie niet met elkaar 
inn strijd. 

Nett als Habermas verdedigt Dworkin een hermeneutische visie op het rechts-
vindingsproces.. Bovendien meent ook Dworkin dat rechtsbeslissingen op basis 
vann een coherente constructie van het recht als geheel moeten worden genomen. 
Dworkinn maakt daarbij gebruik van het beeld van de superrechter Hercules, die 
overr oneindig veel tijd en kennis beschikt. Bij het nemen van rechtsbeslissingen 
maaktt de rechter een afweging tussen het element van fit en het element van recht-
vaardiging.. Met het element van fit bedoelt Dworkin dat de rechter die beslissingen 
neemt,, die zo goed mogelijk bij het bestaande recht aansluiten. Het element van 
rechtvaardigingg eist dat de rechter die beslissingen neemt, die in normatief opzicht 
dee beste rechtvaardiging van de rechtpraktijk bieden. Dworkin meent, net als 
Habermas,, dat er voor ieder rechtsgeval steeds één juiste rechtsbeslissing mogelijk 
is. . 

Ungerr verdedigt ten slotte een breed of sterk begrip van democratie. Dit begrip 
vann democratie wordt door hem als empowered democracy aangeduid. Het uit-
gangspuntt van dit democratiebegrip is dat alle domeinen in de samenleving voor 
dee democratische politiek worden opengesteld. Fundamentele vraagstukken mo-
genn niet uit de politiek worden verbannen, maar zij moeten het voorwerp van col-
lectievee deliberatie en strijd zijn. Unger pleit voor democratisch experimentalisme, 
datt wil zeggen voor het uitdenken en ontwikkelen van alternatieve instituties en 
praktijken.. Ook het handelen van de rechter moet volgens Unger op het uitdenken 
vann alternatieve institutionele mogelijkheden zijn gericht. De rechter wordt op die 
manierr een deelnemer aan het democratisch proces. 

Dee rechtsvindingsmethode waar Unger voor pleit, is de methode van het analo-
gischh redeneren. Dat wil zeggen dat actuele rechtsgevallen met soortgelijke rechts-
gevallenn uit het verleden worden vergeleken zonder dat van een algemene rechtsre-
gell  wordt uitgegaan. Anders dan de heersende rationaliserende rechtsanalyse waar 
Ungerr krititiek op heeft, verhult de analogische methode niet de afwijkingen en in-
consistentiess in het recht. Bovendien biedt deze methode de rechter de mogelijkheid 
omm institutionele alternatieven te ontwikkelen. 
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Ungerr verdedigt een normatief pluralistische visie op het recht. Het recht vormt 
naarr zijn mening een geheel van tegenstrijdige normen, beginselen en waarden. 
Niett alleen tussen rechtsregels, maar ook tussen rechtsbeginselen bestaan conflic-
ten.. Rechtspraak is volgens Unger een vorm van politiek met andere middelen. 
Democratiseringg van de rechtspraak kan niet met behulp van morele beginselen, 
maarr uitsluitend door een openlijke politisering van het recht tot stand worden 
gebracht.. Andere manieren om een democratisering van de rechtspraak tot stand 
tee brengen, is dat er eisen aan de rechtenopleiding, de selectie en benoemingen van 
rechterss en de rechterlijke openbaarheid worden gesteld. 

Hoee overtuigend zijn deze theorieën? Voor het ontwikkelen van een democra-
tischh gelegitimeerd model van constitutionele rechtspraak kan bij verschillende 
onderdelenn van de besproken normatieve theorieën aangesloten. Enerzijds wordt 
aangeslotenn bij Ungers normatief pluralistische visie op het recht. Rechtsnormen, 
beginselenn en waarden zijn volgens deze visie niet tot één centrale norm te herlei-
den.. In plaats daarvan wordt van een pluraliteit van rechtsnormen uitgegaan. 
Tussenn deze normen bestaan spanningen, tegenstellingen en conflicten waardoor 
err door constitutionele rechters voortdurend afwegingen moeten worden gemaakt. 
Rechtsbeslissingenn kunnen niet zonder discretie uit het recht worden afgeleid, 
maarr voor een rechtsbeslissing zijn vaak meerdere juiste oplossingen mogelijk. 
Hett politieke aspect van het recht moet daarom niet worden ontkend, maar zicht-
baarr worden gemaakt. 

Ookk Ungers opvatting dat de rechtvaardigheid van regels, beginselen en rechten 
niett onafhankelijk van concrete instituties en praktijken kan worden beoordeeld, is 
aannemelijk.. Zoals uit hoofdstuk zes bleek, kan er geen strikte scheiding tussen 
normatievee idealen en beginselen enerzijds en instituties en praktijken anderzijds 
wordenn gemaakt. De afwegingen die constitutionele rechters als gevolg van de 
spanningenn en conflicten tussen de verschillende normen moeten maken, zijn 
voortdurendd concreet en inhoudelijk van aard. Het gevolg is een opheffing van de 
scheidingg tussen procedure en inhoud, tussen principe en beleid, en tussen recht en 
politiek. . 

Hett democratiebegrip waarbij aangesloten wordt, is Habermas' deliberatieve 
begripp van democratie. Volgens het deliberatieve democratiebegrip is publieke deli-
beratiee nodig om tot aanvaardbare politieke beslissingen te komen. Normatieve 
onenighedenn moeten door middel van publieke deliberatie worden opgelost. Van-
wegee het grote belang van publieke deliberatie voor de democratie moet constitu-
tionelee rechtspraak zowel op deliberatie gebaseerd, als op deliberatie gericht zijn. 
Constitutionelee rechtspraak moet in de eerste plaats op deliberatie gebaseerd zijn, 
omdatt alleen op deze manier kan worden vastgesteld welke rechtsbeslissingen 
aanvaardbaarderr of rechtvaardiger zijn dan andere rechtsbeslissingen. Bovendien 
wordtt uitsluitend op basis van rechterlijke argumentatie de inhoudelijke demo-
cratischee legitimiteit van rechterlijke beslissingen gegarandeerd. 

Daarnaastt moet constitutionele rechtspraak ook op de bevordering van een vrij 
enn open menings- en wilsvormingsproces zijn gericht. Zoals Ely en Habermas 
terechtt aangeven, moeten constitutionele rechters garanderen dat het politieke 
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process voor iedereen in gelijke mate open blijft . Hiervoor is de bescherming van 
politiekee vrijheidsrechten van belang. Politieke vrijheidsrechten zoals vrijheid van 
meningsuiting,, persvrijheid of omroepvrijheid maken democratische correctie 
vann het politieke proces mogelijk. Om die reden zijn politieke vrijheidsrechten 
fundamentelerr van aard dan andere vrijheidsrechten. 

Watt zijn de consequenties van deze normatieve visie voor de institutionele 
vormgevingg van constitutionele rechtspraak? Constitutionele rechtspraak is de-
mocratischh legitiem wanneer deze institutie met het volkssoevereiniteitsprincipe 
verenigbaarr is. Om dit te realiseren, moet er voor gezorgd worden dat constitutio-
nelee rechtspraak op zo'n manier wordt vormgegeven dat de institutionele, perso-
nelee en inhoudelijke democratische legitimiteit van constitutionele rechtspraak 
versterktt wordt. Verschillende regelingen die gericht zijn op een democratisering 
vann de werving en selectie van rechters, en op een vergroting van de rechtelijke 
openbaarheidd kunnen hieraan bijdragen. Een goede regeling om de inhoudelijke 
democratischee legitimiteit van constitutionele rechtspraak te vergroten, is boven-
dienn de notwithstanding clause. Deze clausule kan er toe leiden dat de relatie tussen 
wetgeverr en constitutionele rechter symmetrischer wordt. Deze clausule stelt de 
wetgeverr in staat om zijn grondwettelijke interpretatie tegenover die van de consti-
tutionelee rechter te stellen. Hierdoor kan er een dialoog tussen constitutionele 
rechterr en wetgever ontstaan. 
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Thee theme of this study is constitutional review, where constitutional review refers 
too the judicial testing of formal legislation against the Constitution. This kind of 
revieww is prohibited in the Netherlands under Article 120 of the Constitution; but 
aa private member's bill arguing for a partial lifting of the prohibition on such 
revieww was published on 11 April 2002, and as a result, constitutional review has 
againn become a focus of political interest. However, the issue of constitutional re-
vieww is interesting not only from the political perspective, but also from the per-
spectivee of philosophy of law. The reason for this is that there is a problem of le-
gitimacyy associated with constitutional review. This study has focused on the 
questionn of the democratic legitimacy of constitutional review within the philoso-
phyphy of law. Since the decisions of the directly democratically legitimated legislator 
couldd be set aside through constitutional review, there is a tension between con-
stitutionall  review and democracy. The question at issue in this study has been 
whetherr that tension can be resolved. Can constitutional review, as an institution 
withoutt direct democratic legitimation, contribute to strengthening democracy, 
andd what is the role of methods of constitutional interpretation in that process? 

Thiss study has analysed five normative theories on constitutional review, those 
off  Maus, Ely, Habermas, Dworkin and Unger. These theories present differing 
assessmentss of the relationship between constitutional review and democracy. 
Onlyy Maus takes the view that constitutional review and democracy are not com-
patiblee with each other. She denies that constitutional review can make a contri-
butionn to strengthening democracy. Maus advocates a position of democratic legal 
positivism.. According to that position, the sole way that popular sovereignty can 
bee expressed through statute. The basic assumption in this position is that in a 
democracyy the legislator is the highest state power. The primacy of the legislator 
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mustt not be undermined by constitutional review; if that does happen, it results in 
aa restriction of democracy. 

Mauss challenges the central assumptions that have to be adopted in order to 
formulatee a normative theory of constitutional review. These are firstly the con-
stitutionalistt assumption that even a democratically legitimated legislator is 
boundd by higher law, and secondly the assumption that democratic decision-
makingg processes do not in themselves provide sufficient guarantees for just laws. 
Mauss takes the view that the democratic legislative process does generally function 
properly,, and that citizens' interests and needs are usually represented equally in 
thee democratic legislative process. She argues that the legislator takes account not 
justt of the interests of the majority, but of minority interests too. Therefore there is 
noo need for a form of constitutional review that is aimed at correcting the 
democraticc legislation process. 

Mauss distinguishes the relative areas of competence of the judiciary and the 
legislaturee with an appeal to the difference between law and politics. The method of 
legall  construction that Maus proposes treats the law as strictly binding. The 
courts'' role is merely to implement passively the law that has been created by the 
legislature,, and any independent contribution by the courts to the process of con-
struingg the law is seen as undermining the principle of popular sovereignty. The 
judge'ss influence must be as limited as possible to guarantee the rationality of 
legall  decisions. Maus rejects constitutional review because of the clearly political 
characterr of that form of jurisdiction. 

Ely,, Habermas, Dworkin and Unger take the view that constitutional review 
andd democracy are in fact compatible with each other. Since the democratic legis-
lativee process does not automatically guarantee the equal representation of inter-
estss and needs, constitutional review must be directed towards correcting that 
process.. In this way, constitutional review can make a contribution to strength-
eningg democracy. Interpretations vary on how this can be achieved. 

Bothh Ely and Habermas consider that certain interests may be excluded by the 
legislature.. In their view, this results from occasional stoppages of democratic 
legislativee processes. Examples of such stoppages include discrimination, exclu-
sion,, social inequality or systematic distortions of communication in the discur-
sivee process of opinion-formation and will-formation. The result of these stop-
pagess is that citizens' legal equality as regards their participation in the political 
processs does not necessarily imply actual equality. From this, Ely and Habermas 
derivee two tasks for the judiciary: firstly, they must review rights of political liberty 
carefullyy and ensure that the political system remains open to the same extent for 
everyone,, and secondly they must protect the rights of minorities. 

Thee task of constitutional courts is defined by Ely and Habermas procedurally. 
Thee sole task of courts is to perfect the democratic legislative procedures. On the 
otherr hand, value judgements on content must be left to the legislature. To avoid 
exceedingg their powers, the court must not test the constitutionality of the results 
off  the democratic legislative process, but only the constitutionality of the democ-
raticc legislative processes themselves. Ely and Habermas argue that this is a way 
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too prevent the judiciary passing judgments on disputed legal issues. They take as 
thee criterion for the rationality or irrationality of the actual political process an 
ideall  concept of democracy that is free of stoppages to representation or communi-
cation.. While Ely advocates a utilitarian concept of democracy, Habermas advo-
catess a deliberative concept of democracy. 

Elyy argues for two methods of interpreting the constitution, namely an 'inter-
pretivist'' method for clear, strict constitutional provisions and a 'representation-
reinforcing'' method for vague or open-ended constitutional provisions. Ely con-
siderss that while clear constitutional provisions may be applied strictly, in the case 
off  vague or open-ended constitutional provisions the court must invoke the pro-
cedural,, representation-reinforcing values that can be derived from the normative 
corecore of the whole constitution. The interpretivist method may be compared to the 
methodd of positivist judicial construction argued for by Maus. Using the second 
method,, the court investigates how in the specific case citizens' representation and 
participationn can be reinforced. 

Forr his part, Habermas advocates a hermeneutic view of the process of judicial 
construction.. In his opinion, interpretation by the courts is of necessity creative 
andd constructive by nature. He delimits the powers of the judiciary and the legis-
laturee from each other using the distinction between justification discourse and 
applicationn discourse. Whereas legal norms are justified in the justification dis-
course,, the application discourse investigates which of the legal norms so justified 
aree to be applied in the concrete case. In his formulation of the application dis-
course,, Habermas closely follows Dworkin's description of 'law as integrity'. Like 
Dworkin,, Habermas believes that legal decisions must be taken on the basis of a 
coherentt whole of principles. In the application discourse, the judge proceeds on 
thee basis that all the valid norms ultimately form an ideal coherent system, and 
thatt each application situation permits exactly one correct answer. When reaching 
aa legal decision, the judge weighs the principle of legal certainty and the legitimacy 
requirementt against each other. 

Dworkinn too considers that constitutional review can make a contribution to 
strengtheningg democracy. He denies that there is a tension between democracy 
andd constitutional review, arguing that both constitutional review and democracy 
aree directed towards the principle of 'equal concern and respect'. This principle 
includess both the formal, restrictive principle that everyone has the right to equal 
treatmentt and the material principle that everyone must be treated as an equal. 
Dworkinn argues that the overarching principle of 'equal concern and respect' 
formss both the foundation of democratic institutions and the foundation of rights 
off  individual liberty. 

Evenn if democratic institutions are directed towards achieving 'equal concern 
andd respect', this does not automatically mean that actual political decisions are 
democratic.. Firstly, only the decisions of the majority are expressed in the political 
decision-makingg process, and secondly the focus in political decisions is on policy 
arguments.. This can mean that the political process does not take sufficient ac-
countt of the principle of'equal concern and respect'. The principle of'equal con-
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cernn and respect' provides an output criterion for democratic legitimacy, and 
Dworkinn argues that it is the task of the court to test political decisions against 
thatt principle. As long as the court tests political decisions against that principle 
theree is no conflict between constitutional review and democracy. 

Likee Habermas, Dworkin advocates a hermeneutic view of the process of judicial 
construction.. And Dworkin too considers that legal decisions must be taken on the 
basiss of a coherent structure of the law as a whole. Here, Dworkin employs the 
imagee of Hercules as the superjudge who has infinite time and knowledge at his 
disposal.. When taking legal decisions, the judge weighs the element of 'fit ' and the 
elementt of 'justification' against each other. By the element of 'fit' , Dworkin 
meanss that the judge takes the decisions that fit  best with existing law. The ele-
mentt of' justification' calls for the judge to take the decisions which provide the 
bestt justification of legal practice in the normative sense. Like Habermas, 
Dworkinn believes that there is always one correct legal decision possible for every 
case. . 

Finally,, Unger advocates a broad or strong concept of democracy. He describes 
thiss concept of democracy as 'empowered democracy'. The principle of this concept 
off  democracy is that all areas of society are opened up to democratic politics. Fun-
damentall  issues should not be banished from politics, but they must be the subject 
off  collective deliberation and argument. Unger argues for democratic experimen-
talism,, that is for finding and developing alternative institutions and practices. He 
considerss that the actions of the courts too must be directed towards finding alter-
nativee institutional possibilities. In this way, the judge becomes a participant in 
thee democratic process. 

Thee method of construing the law advocated by Unger is the method of reason-
ingg by analogy. That is, current cases are compared with similar cases from the 
past,, rather than being based on a general legal rule. Unlike the dominant ration-
alizingg legal analysis which is criticized by Unger, the analogical method does not 
conceall  the deviations and inconsistencies in the law. In addition, this method 
providess the court with the possibility of developing institutional alternatives. 

Ungerr advocates a normative pluralistic view of law. In his opinion, the law is a 
wholee consisting of conflicting norms, principles and values. There are conflicts 
nott only between legal rules, but also between legal principles. According to Unger, 
jurisdictionn is a form of politics by other means. Jurisdiction cannot be 
democratizedd by applying moral principles; this can only be achieved through an 
overtt politicization of the law. Another method of achieving a democratization of 
jurisdictionn is by making demands in respect of legal education, the selection and 
appointmentt of judges and judicial transparency. 

Howw convincing are these theories? Various parts of the normative theories dis-
cussedd can serve as a basis for developing a democratically legitimized model of 
constitutionall  review. Firstly, Unger's normative pluralistic view of law is 
adopted.. In this view, legal norms, principles and values cannot be reduced to one 
centrall  norm; instead, a plurality of legal norms is assumed. There are tensions, 
contradictionss and conflicts between these norms, so that constitutional judges 
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constantlyy have to weigh considerations against each other. Legal decisions can-
nott be derived from the law without discretion, but there are often several correct 
solutionss for a legal decision. Accordingly, the political aspect of the law must not 
bee denied; instead it should be made visible. 

Unger'ss view that the justification of rules, principles and rights cannot be as-
sessedd independently of concrete institutions and practices is also convincing. As 
shownn in chapter 6, it is not possible to draw a strict division between normative 
idealss and principles on the one hand and institutions and practices on the other. 
Thee considerations that constitutional courts have to weigh as a result of the ten-
sionss and conflicts between the various norms are always concrete and intrinsic in 
nature.. The result is to abolish the division between procedure and content, 
betweenn principal and policy, and between law and politics. 

Thee concept of democracy that is adopted as a basis is Habermas' deliberative 
conceptt of democracy. In this concept, public deliberation is necessary to reach 
acceptablee political decisions. Normative disagreements must be resolved through 
publicc deliberation. Because of the great importance of public deliberation for de-
mocracy,, constitutional review must be both based on deliberation and directed 
towardstowards deliberation. In the first place, constitutional review must be based on de-
liberationn because this is the only way to determine what legal decisions are more 
acceptablee or more justified that other legal decisions. In addition, judicial argu-
mentt is the only basis that can guarantee the intrinsic democratic legitimacy of 
judiciall  decisions. 

Constitutionall  review must also be directed towards promoting a process of free 
andd open opinion-formation and will-formation. As Ely and Habermas correctly 
state,, the judiciary must guarantee that the political process remains open to all 
onn an equal basis, and here the protection of rights of political liberty is important. 
Rightss of political liberty such as free expression of opinion, press freedom or 
broadcastingg freedom make democratic correction of the political process possible. 
Forr that reason, rights of political liberty are more fundamental in nature than 
otherr liberties. 

Whatt are the consequences of this normative vision for the institutional design 
off  constitutional review? Constitutional review is democratically legitimate where 
thiss institution is compatible with popular sovereignty. To achieve this, it must be 
ensuredd that constitutional review is designed in such a way that the institutional, 
personall  and intrinsic democratic legitimacy of constitutional review is rein-
forced.. A range of provisions directed towards democratizing the recruitment and 
selectionn of judges and towards increasing judicial transparency could help to 
achievee this. Another useful provision to increase the intrinsic democratic legiti-
macyy of constitutional review is the "notwithstanding clause". That clause can 
makee the relationship between the legislature and the court more symmetrical. It 
enabless the legislature to set its own interpretation of the constitution against that 
off  the reviewing judiciary, resulting in a dialogue between the judiciary and the 
legislature. . 
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Ruimm gedefinieerd omvat constitutionele rechtspraak al die juridische 
proceduress die op de directe handhaving van de constitutie zijn 
gericht.. Deze vorm van rechtspraak is met name omstreden wanneer 
dee rechter formele wetgeving aan de Grondwet toetst. Vormt de for-
melee wetgever in een democratie niet de hoogste staatsmacht? De 
grondwettigheidscontrolee van formele wetten moet in dat geval aan de 
wetgeverr zelf en niet aan onafzetbare rechters worden overgelaten. 
Ditt was ook de opvatting van de Nederlandse grondwetgever in 1848, 
toenn hij aan art. 115 Grw. de zinsnede 'De wetten zijn onschendbaar' 
toevoegde.. Sindsdien is er echter vaker voor een gedeeltelijke 
opheffingg van het toetsingsverbod gepleit. Het vraagstuk van de con-
stitutionelee rechtspraak staat daardoor geregeld in de politieke 
belangstelling.. Dit vraagstuk is echter niet alleen vanuit politiek, maar 
ookk vanuit rechtsfilosofisch perspectief interessant. In dit boek wordt 
onderzochtt hoe verschillende rechtsfilosofen de relatie tussen con-
stitutionelee rechtspraak en democratie interpreteren. De normatieve 
visiess die met name worden besproken, zijn die van Maus, Ely, 
Habermas,, Dworkin en Unger. Om de praktische bruikbaarheid van 
dezee visies te onderzoeken, worden zij aan een concrete uitspraak van 
eenn constitutioneel hof getoetst. Daarbij wordt ook het vraagstuk van 
dee institutionele vormgeving van constitutionele rechtspraak aan de 
ordee gesteld. 
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