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VII I 
Eenn democratisch gelegitimeerd model van 

constitutionelee rechtspraak 

11 Inleiding 

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 Constitutionele rechtspraak en het 
volkssoevereiniteitsprincipe 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 DEMOCRATISCH GELEGITIMEERD MODEL VAN CONSTITUTIONELE 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-

492 2 

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 institutionele vormgeving van constitutionele 
rechtspraak 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 DEMOCRATISCH GELEGITIMEERD MODEL VAN CONSTITUTIONELE 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 voor de 
bevorderingg van het deliberatieve proces 

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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EENN DEMOCRATISCH GELEGITIMEERD MODEL VAN CONSTITUTIONELE RECHTSPRAAK 

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 Conclusie 

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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HOOFDSTUKK VII 

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. 

206 6 


