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Introductie e 

11 Thema van het onderzoek 

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. 
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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. 

n n 



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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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 Constitutionele rechtspraak vroeger 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. 
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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 Nederlandse debat over constitutionele rechtspraak43 

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. 

18 8 



INTRODUCTIE E 

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. 
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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 Probleemstelling van het onderzoek 

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 Moralisering of democratisering 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 onderzoek 

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. 
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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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