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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1

De Raad van State gaat over de Grondwet

Nederlandse politieke instituties kijken ootmoedig naar de Raad van State als ze geconfronteerd worden met vragen over de Grondwet. Dat bleek maar weer eens in het
voorjaar van 2020. Het land was sinds een paar weken in de greep van de uitbraak van
het nieuwe coronavirus. Om de verdere verspreiding van het virus te bemoeilijken,
nam de regering verstrekkende maatregelen. Het openbare leven werd zo ongeveer
lamgelegd. De Eerste Kamer vroeg zich af of de Grondwet haar toestond niet fysiek
bijeen te komen maar over te stappen op digitale beraadslaging en besluitvorming.
Voor het antwoord op die vraag deden de senatoren een beroep op de Afdeling advisering van de Raad van State.1 Aan de andere kant van het Binnenhof was de Tweede
Kamer benieuwd hoe allerlei vrijheidsbeperkende crisismaatregelen zich verhouden
tot de grondrechten, alsook naar tips om onder deze omstandigheden democratische
controle te kunnen verrichten. Ook deze Kamer achtte een ander uitnemender dan
zichzelf en riep de hulp in van de Afdeling advisering.2 De kennelijke veronderstelling is dat je bij de Raad van State kunt aankloppen als het om de Grondwet gaat.
Ik heb dit boek geschreven omdat ik benieuwd was of de Raad van State die hooggespannen verwachtingen waarmaakt. Verderop in deze inleiding werk ik mijn
nieuwsgierigheid uit tot een voldragen onderzoeksvraag. Om te laten zien dat de
Raad van State ook buiten crisistijd gezien wordt als hoeder van de Grondwet vertel
ik eerst drie korte verhalen over min of meer recente wetsvoorstellen. Bij alle verschillen die tussen de verhalen bestaan hebben ze dit gemeenschappelijk: op een
zeker moment werd een beroep gedaan op de Raad van State om wijze woorden te
spreken over de grondwettigheid van de wetsvoorstellen.
1.1.1

Dierenwelzijn en de vrijheid van godsdienst

Tijdens joodse en islamitische religieuze plechtigheden worden soms dieren geslacht.
Dat verloopt volgens de voorschriften in de Thora en de Koran. Joodse spijswetten

1
2

Kamerstukken I 2019/20, CXXXIX, C. Zie voor het (niet onomstreden) antwoord van de Afdeling
advisering Kamerstukken I 2019/20, CXXXIX, E.
Kamerstukken II 2019/20, 25 295, 312. De voorlichting van de Afdeling advisering (zaaknummer
W04.20.0139/I/Vo) is gepubliceerd op tweedekamer.nl (kenmerk 2020D20018) en op raadvanstate.nl.
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1 Inleiding

schrijven voor dat een offerdier bij bewustzijn moet zijn als het wordt geslacht; islamitische wetgeleerden verschillen van mening over de vraag of een offerdier bedwelmd mag worden voordat het geslacht wordt.3 Met hun praktijk van onverdoofd
slachten wijken joden en moslims af van wat de Nederlandse wet voorschrijft over
het doden van dieren. Dat mogen ze doen: speciaal voor de “israëlitische of islamitische ritus” voorziet de wet in een uitzondering op de verplichting dieren te bedwelmen voordat ze gedood worden.4
In 2008 nam mevrouw Thieme, destijds fractievoorzitter van de Partij voor de
Dieren in de Tweede Kamer, het initiatief om de onverdoofde rituele slacht te verbieden.5 Zoals dat gaat bij initiatiefvoorstellen werd de Raad van State gevraagd zich
over het wetsvoorstel te buigen. Hij kwam tot de conclusie dat het voorgestelde verbod op onbedwelmd slachten de godsdienstvrijheid van artikel 6 van de Grondwet
in de kern raakt. Tot het stellen van zulke beperkingen is de wetgever volgens de
Raad van State niet bevoegd. Daarnaast meende de wetgevingsadviseur dat een ongeclausuleerd verbod op onverdoofd slachten afketst op de bescherming die artikel
9 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (EVRM) verleent aan belijders van een godsdienst.6 Mevrouw Thieme hield
voet bij stuk en wist de Tweede Kamer voor haar zaak te winnen.7 Aan de overzijde
van het Binnenhof strandde het initiatiefvoorstel alsnog. Een meerderheid van de
leden van de Eerste Kamer koesterde onoverkomelijke bezwaren tegen wat zij zagen
als een inperking van de godsdienstvrijheid.8
Enkele jaren later besloot Thieme het nog eens te proberen.9 In de tussentijd was de
Wet op de Raad van State gewijzigd, zodat het verplichte wetgevingsadvies ditmaal
door de Afdeling advisering werd uitgebracht (daarover meer hierna, in paragraaf
1.3.3). Voor de beoordeling maakte dat niet uit: ook het advies over deze tweede
poging de onverdoofde slacht te verbieden, concludeerde dat het wetsvoorstel te ver
gaat in het aantasten van de vrijheid van godsdienst.10 De initiatiefneemster, nog net
zo vastberaden als bij eerdere gelegenheid, legde ook dit advies naast zich neer en
hield vast aan haar initiatief. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk hoe
het met dit wetsvoorstel verder zal gaan.11

3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

Zoethout 2013, p. 652-655 stelt “that the textual religious sources of ritual slaughter are rather
vague”.
Artikel 2.10, vierde lid van de Wet dieren. Tot 1 juli 2014 was een bepaling van vergelijkbare inhoud
te vinden in artikel 44, derde lid van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
Kamerstukken II 2007/08, 31 571, nr. 1-3.
Kamerstukken II 2009/10, 31 571, nr. 4h, p. 3-5.
Dat kon nadat de Kamer een amendement, dat beoogde de grondrechtelijke bezwaren tegen het
voorstel weg te nemen, aanvaardde. Zie Kamerstukken II 2010/11, 31 571, nr. 19.
Handelingen I 2011/12, nr. 33, item 5, p. 24-25.
Kamerstukken II 2017/18, 34 908, nr. 1-3.
Kamerstukken II 2018/19, 34 908, nr. 4, p. 3-11.
De voortekenen zijn niet bijster gunstig: na Thiemes vertrek stelde de Tweede Kamer aan opvolgend initiatiefneemster mevrouw Ouwehand kritische vragen over onder meer de meerwaarde
van deze hernieuwde poging en de grondrechtelijke aspecten ervan, zie Kamerstukken II 2019/20,
34 908, nr. 8. Sindsdien ligt de behandeling stil.

1.1 De Raad van State gaat over de Grondwet

1.1.2

Groningse aardbevingen en de competentie van de burgerlijke rechter

In 1963 startte de Nederlandse Aardolie Maatschappij b.v. met het winnen van aardgas dat ontdekt was in de bodem van de provincie Groningen. In de eerste jaren
bracht de exploitatie van deze bodemschat louter voordelen. Een enkele criticus
werd als doemdenker genegeerd. Na een paar decennia bleek dat er toch aanzienlijke
nadelen kleven aan het onttrekken van grote volumes aardgas aan de bodem. Het
poreuze gesteente onder Stad en Ommelanden klonk in. De schoksgewijze bodemdaling veroorzaakte schade aan de bebouwing. Nadat in de zomer van 2012 bij het
dorp Huizinge een beving plaatsvond met een magnitude van 3,6 op de schaal van
Richter, vatte algemeen het inzicht post dat de gaswinning voor grote problemen
zorgt.12 Op grond van het burgerlijk recht is de exploitant van een mijnbouwwerk
voor zulke schade aansprakelijk. Gedupeerden die civiele procedures startten, bleken
vanwege de diepe zakken van de NAM op forse achterstand te staan bij hun pogingen
te bewijzen dat de geleden schade door de gaswinning was veroorzaakt.
Onder druk wordt alles vloeibaar en dat geldt ook voor de regeling van de aansprakelijkheid van schade door mijnbouw in het Groningenveld. In 2017 kondigde de minister van Economische Zaken en Klimaat aan dat gedupeerden hun schade niet langer
hoeven te verhalen op de private exploitant van de Groningse gasbel, maar dat voor
hen een bestuursrechtelijke voorziening wordt gecreëerd.13 Toen enkele maanden
later een conceptwetsvoorstel voor internetconsultatie werd vrijgegeven, bleek dat
de burgerlijke rechter eisers die zich melden met een vordering tot vergoeding van
mijnbouwschade voortaan niet-ontvankelijk zou moeten verklaren. Deze afsluiting
van de toegang tot de burgerlijke rechter werd in tijdschriftartikelen gehekeld als
ongrondwettig.14 Ook de Afdeling advisering van de Raad van State had bedenkingen
bij dit onderdeel van het wetsvoorstel.15 Zij wees erop dat de burgerlijke rechter op
grond van artikel 112 van de Grondwet zelf bepaalt of een eiser ontvankelijk is en dat
de wetgever deze toegang tot de restrechter niet kan afsluiten. De regering toonde
zich gevoelig voor de constitutionele kritiek en liet het uitgangspunt van de exclusieve bevoegdheid van de bestuursrechter varen. De parlementaire behandeling van
het wetsvoorstel bracht op dit punt geen verandering. Inmiddels is de Tijdelijke wet
Groningen in het Staatsblad gepubliceerd.16
1.1.3

Het referendum dat niet gehouden mocht worden

Voorstanders van staatsrechtelijke vernieuwing in Nederland moeten beschikken
over een fikse dosis geduld. Kamerleden van een drietal politieke partijen die in
2005 het initiatief namen om een algemene wettelijke regeling voor referenda te
introduceren, konden pas na iets meer dan negen jaren constateren dat hun Wet

12
13
14
15
16

Deze sterk verkorte weergave van de voorgeschiedenis is ontleend aan ABRvS 18 november 2015,
ECLI:NL:RVS:2015:3578, AB 2016/82 m.nt. H.E. Bröring en J.G. Brouwer.
Kamerstukken II 2016/17, 33 529, nr. 330.
De Bock 2019, p. 24; Bröring 2019, p. 355-356; Bovend’Eert 2019b.
Kamerstukken II 2018/19, 35 250, nr. 4, p. 7.
Wet van 5 februari 2020, Stb. 85.
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raadgevend referendum het Staatsblad had gehaald.17 De wet stelde kiezers in staat
een referendum af te dwingen over wel bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wetten.18 Zodra de eerste fase van een verzoek tot zo’n referendum succesvol
was doorlopen, zou de inwerkingtreding van de wet waarover een referendum was
aangevraagd van rechtswege worden opgeschort. Afhankelijk van het verdere verloop van de aanvraag trad de betreffende wet ofwel alsnog in werking, ofwel werd
deze de inzet van een (niet bindende) volksraadpleging.
De inkt van de referendumwet was nog naar net droog toen in het regeerakkoord
van het derde kabinet-Rutte werd afgesproken om deze variant af te schaffen.19 Het
intrekken van wetten gebeurt bij wet – en zulke intrekkingswetten vallen binnen
het bereik van de Wet raadgevend referendum. Omdat het voor de regering een uitgemaakte zaak was dat zij geen gevolg zou geven aan een eventuele electorale wens
tot behoud van het raadgevend referendum, stelde zij voor om in de intrekkingswet
een dubbel slot op te nemen. Daartoe sloot het voorlaatste artikel toepasselijkheid
van de Wet raadgevend referendum wet met zoveel woorden uit en verleende de
slotbepaling aan de intrekkingswet terugwerkende kracht tot aan het moment van
bekrachtiging.20 De gekozen constructie kreeg de zegen van de Afdeling advisering
van de Raad van State. Ze stelde dat het de wetgever vrijstaat om in een latere wet
af te wijken van een al bestaande wet. Hoewel de motivering voor de afwijking van
de referendumwet nog wat kon worden verbeterd, achtte zij de uitsluiting “juridisch
effectief”.21
Toen het regeringsvoorstel eenmaal in de openbaarheid kwam, ontstond georganiseerd verzet tegen de uitsluiting van referendabiliteit van de intrekkingswet. Een
belangengroepering probeerde de bestuursrechter en de civiele rechter zover te krijgen dat zij er een stokje voor zouden steken – maar ving bot.22 De Leidse hoogleraar
staatsrecht Voermans zocht de publiciteit en stelde dat de intrekkingswetgever zich
niet als baron Von Münchhausen aan de toepasselijkheid van de referendumwet kon
ontworstelen.23
Een grote minderheid van de Tweede Kamer toonde zich gevoelig voor de kritiek.
Zij drong er bij de minister op aan om de Afdeling advisering te vragen om, met inachtneming van wat er intussen was besproken over de uitsluiting van referendabiliteit, zich nog eens te buigen over de gekozen systematiek.24 Dat verzoek werd

17

Wet van 30 september 2014, Stb. 2015, 122. Het initiatiefvoorstel is in de laatste weken van 2005
bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt, zie Kamerstukken II 2005/06, 30 372, nr. 1-3.
18 Ook over een verleende stilzwijgende goedkeuring van een verdrag kon een referendum worden
gehouden.
19 Bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 34 700, nr. 34, p. 8.
20 Zie de artikelen V en VI van het wetsvoorstel, Kamerstukken II 2017/18, 34 854, nr. 2.
21 Kamerstukken II 2017/18, 34 854, nr. 4, p. 4-6.
22 ABRvS 2 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:364 (met een vervolg in ABRvS 16 januari 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:98, AB 2019/144 m.nt. G. Boogaard en J. Uzman) (Intrekking Wet raadgevend referendum), respectievelijk rb. Den Haag 4 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7888, AB 2018/399 m.nt.
R. van der Hulle.
23 Voermans 2018a; voor uitwerking van zijn stellingen zie Voermans 2018b en Voermans 2018c.
Over de zelfredzame baron zie Raspe, Bomans & Doré 1967, p. 51-53.
24 Over de parlementaire behandeling van de intrekkingswet zie Borman en Breunese 2019.
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door de minister ingewilligd (onduidelijk is waarom de Kamer zich niet zelf tot de
Afdeling wendde) en binnen een week lag de gevraagde voorlichting er.25 Heroverweging van de door de regering gekozen constructie bracht de Afdeling niet op andere gedachten. Wel kwam ze met een uitgebreidere onderbouwing van haar stelling
dat de latere wetgever zich aan de Wet raadgevend referendum kan onttrekken. In
de kern kwam haar redenering erop neer dat de wetgever enkel aan de leiband van
de Grondwet loopt en dat hij voor het overige niet beperkt wordt door materiële
of procedurele voorschriften die hij zelf heeft uitgevaardigd. Om die reden was de
wetgever bevoegd om aan de intrekkingswet terugwerkende kracht te verlenen.
De voorlichting kon de woelige baren in het Kamerdebat maar nauwelijks tot rust
brengen. Het zal de knoet van het regeerakkoord zijn geweest die een minimale Kamermeerderheid ertoe bracht in te stemmen met de intrekkingswet. Ook in de Eerste
Kamer bleek dat het gezag van de Raad van State onvoldoende was om alle kritiek
op de staatsrechtelijke toelaatbaarheid van de intrekkingswet te doen verstommen.
Na een uitgebreid debat, waar de Kamer zich op voorbereidde door onder meer het
horen van een drietal constitutionalisten, gaf zij uiteindelijk haar fiat. Het wetsvoorstel is dezelfde dag nog door de koning bekrachtigd en verscheen daags erna in het
Staatsblad.26
1.1.4

De moraal van de verhalen

In elk van deze episodes dook vroeger of later de vraag op hoe het betreffende wetsvoorstel zich verhoudt tot de Grondwet. Als het zover was, kwam de (Afdeling advisering van de) Raad van State ten tonele en orakelde een oordeel.
De verhalen laten zien dat, in elk geval bij wetgeving, grondwettigheidskwesties
sterk verweven zijn met politiek. Tegen welke prijs kun je dierenwelzijn opofferen
voor de godsdienstvrijheid, hoe ziet de beste rechtsbescherming tegen schade door
gaswinning eruit en in hoeverre kan de wetgever terugkomen op een eerder besluit:
het zijn vragen waarop het Nederlandse constitutionele recht geen sluitende antwoorden verschaft, maar wel enkele denkrichtingen aanwijst. Dat komt door de aard
van de vragen, maar ook door de aard van de Nederlandse Grondwet – en wellicht
zelfs het gehele staatsrecht. De Raad van State heeft erop gewezen dat het “symbolisch-inspirerende en het juridisch-normatieve gehalte van onze Grondwet beperkt
is”.27 Bovendien is wat de wetgever doet door het toetsingsverbod van artikel 120 van
de Grondwet onttrokken aan beoordeling door de rechter. De wetgever is slager en
keurmeester ineen. Hij pleegt daarbij gewicht toe te kennen aan wat de Raad van State hem heeft voorgehouden. De mate waarin dat gebeurt, varieert van geval tot geval.
Het korte verhaal over onverdoofd slachten laat zien dat de initiatiefneemster en de
Tweede Kamer zich niet door de Raad van State lieten overtuigen en dat pas in de
Eerste Kamer gehoor werd gegeven aan de kritiek van de adviseur. Heel anders verliep de behandeling van de wet over afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen: een klein zetje van de Afdeling advisering was voldoende om de regering op
25 Bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 34 854, nr. 10.
26 Stb. 2018, 214.
27 Kamerstukken II 2007/08, 31 570, nr. 3, p. 7. Over de houdbaarheid van (dit denken over) de Grondwet zie Verhey 2018.
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andere gedachten te brengen en recht te doen aan de door de Grondwet beschermde
positie van de burgerlijke rechter als restrechter. De meeste weerstand werd wellicht
opgeroepen door de advisering over de intrekking van de referendumwet.28 Zowel
in de Tweede als Eerste Kamer klonk gemopper op de kwaliteit van het advies en
tegenstanders van de intrekkingswet wendden ook na uitgifte van het Staatsblad nog
rechtsmiddelen aan. Zodoende werd de Raad van State gedwongen zich, ditmaal in
zijn hoedanigheid van bestuursrechter, nog eens uit te spreken over de juridische
houdbaarheid van de hele operatie.29
Ten slotte illustreren de verhalen dat de Raad van State met zijn adviezen op z’n
minst het debat over de grondwettigheid van een wetsvoorstel voedt en soms in materiële zin ook beslecht. Hoewel terminologisch niet helemaal zuiver (de constitutie
omvat immers meer dan alleen de Grondwet) duid ik die beoordeling aan als constitutionele toetsing. Wanneer de Raad instemmend heeft geknikt, heeft de verdediger
van een wetsvoorstel alvast de wind mee, maar als de wetgevingsadviseur zijn duim
neerwaarts heeft gestoken, moeten doorgaans extra zeilen bijgezet worden om de
Kamers (en de regering, als het een initiatiefvoorstel betreft) ervan te overtuigen dat
een wetsvoorstel binnen de perken van de Grondwet blijft. Als de Raad van State over
de Grondwet spreekt, wordt er aandachtig geluisterd.

1.2

Toetsen aan de Grondwet

Zo-even kwam het beruchte toetsingsverbod van artikel 120 van de Grondwet voorbij. Dit boek gaat niet over de deugden of ondeugden van dat verbod. Over de vraag
of de rechter al dan niet bevoegd zou moeten zijn om de (constitutionele) rechtmatigheid van de wet te beoordelen, zijn stromen inkt gevloeid – en ik heb niet de
pretentie dat ik daar nog iets relevants aan kan toevoegen. Ik constateer slechts dat,
wellicht mede vanwege het toetsingsverbod, advisering door de Raad van State van
bijzondere betekenis is. Ongeacht het verdere verloop van de discussie over het toetsingsverbod verwacht ik bovendien dat advisering door de Raad van State belangrijk
zal blijven voor de grondwettigheidstoetsing tijdens de wetgevingsprocedure. Ik zal
uitleggen waarom ik dat denk.

28 Adviezen van de Raad van State over het referenduminstrument leiden wel vaker tot gefronste
wenkbrauwen. Een berucht voorbeeld is het advies over de noodzaak om, na het referendum over
het Europees Grondwettelijk Verdrag in 2005, ook over de uitkomsten van de Intergouvernementele Conferentie die de communautaire verdragen moest herzien een referendum te houden, zie
Kamerstukken II 2007/08, 31 091, nr. 4. De constatering van de Raad van State dat het hervormingsverdrag (zoals dat door de Intergouvernementele Conferentie was voorbereid) “zich kenmerkend
onderscheidt” van het eerder verworpen Europees Grondwettelijk Verdrag en dat daarom wellicht
geen referendum nodig was, werd sceptisch ontvangen; zie bijvoorbeeld Peters en Reestman 2007,
Van Praag 2007 en Roos 2007.
29 ABRvS 16 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:98, AB 2019/144 m.nt. G. Boogaard en J. Uzman (Intrekking Wet raadgevend referendum). In r.o. 6.2 wordt op een manier die sterk doet denken aan de
eerdere uitlatingen van de Afdeling advisering geconcludeerd dat de latere wetgever bevoegd is
van zijn eigen wetten af te wijken.
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1.2.1

Geen concreet zicht op afschaffing van het toetsingsverbod

De tot dusver meest kansrijke poging om het toetsingsverbod op de schop te nemen
staat op het conto van het voormalige Tweede Kamerlid mevrouw Halsema. In de
lente van 2002 maakte zij een wetsvoorstel bij de Kamer aanhangig dat beoogde
het grondwettelijk toetsingsverbod in zoverre te beperken dat de rechter zou mogen
treden in de verenigbaarheid van wetten met de klassieke grondrechten.30 Het wetsvoorstel leidde tot allerhande staatsrechtelijk reuze interessante debatten: natuurlijk
over het toetsingsrecht, maar ook over de procedure van grondwetsherziening en
de positie van demissionaire kabinetten. Het is Halsema gelukt haar voorstel door
de Staten-Generaal aanvaard en door de regering gecontrasigneerd te krijgen, zodat
bijna zeven jaar later in een wel heel toepasselijk genummerde editie van het Staatsblad een overwegingswet is afgedrukt.31
Voor daadwerkelijke verandering in de Grondwet was nog een tweede lezing
nodig. Die tweede lezing verliep minder voorspoedig. Tussen het moment van aanhangig maken bij de Tweede Kamer en de uiteindelijke parlementaire behandeling
waren al meerdere Kamerverkiezingen verstreken. Doorgaans wordt van het 137ste
grondwetsartikel, waarin de herzieningsprocedure is geregeld, gezegd dat het tussentijdse ontbinding van de Tweede Kamer voorschrijft opdat de kiezer zich over
de voorgestelde grondwetsherziening kan uitlaten.32 Het mandaat van de Tweede
Kamer voor behandeling van het voorstel-Halsema was inmiddels wel erg belegen.
Daartoe aangezet door de regering voerde de Tweede Kamer in de zomer van 2017
daarom een debat over de vraag of zij eigenlijk nog wel bevoegd was het wetsvoorstel in behandeling te nemen. De Kamer klopte bij de Afdeling advisering van de Raad
van State aan en kreeg een ontkennend antwoord.33 Er volgden nog wat strubbelingen over de manier waarop het doek precies moest vallen, maar in oktober 2019 verdween Halsema’s initiatief toch echt van het toneel.34 Nu is het niet uitgesloten dat
iemand anders uit de gelederen van regering of parlement het initiatief neemt om
iets te veranderen aan artikel 120 van de Grondwet, maar gezien de lange duur van

30 Kamerstukken II 2001/02, 28 331, nr. 1-3. Na het vertrek van mevrouw Halsema uit de Tweede
Kamer is de verdediging door verschillende geestverwante Kamerleden overgenomen, laatstelijk
mevrouw Buitenweg. Gemakshalve houd ik het voor de aanduiding van het voorstel bij de achternaam van de oorspronkelijke initiatiefneemster.
31 Wet van 25 februari 2009, Stb. 120.
32 Kortmann 2016, p. 96-97.
33 Kamerstukken II 2017/18, 32 334, nr. 11. Over die voorlichting Brueren & Nap 2018. Vlak voordat
dit proefschrift naar de drukker ging aanvaardde de Eerste Kamer in eerste lezing een voorstel tot
herijking van de grondwetsherzieningsprocedure dat beoogt herhaling van dit probleem te voorkomen, zie Kamerstukken I 2020/21, 35 419, A en Handelingen I 2020/21, nr. 5, item 6, p. 1.
34 Het Kamerlid dat de verdediging van het wetsvoorstel had overgenomen (van twee andere erfgenamen van Halsema) liet de Kamervoorzitter weten dat ze het voorstel wilde intrekken, zie
Kamerstukken II 2018/19, 32 334, nr. 12. De vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken liet de
Voorzitter daarop weten dat ze, geïnspireerd door de voorlichting van de Afdeling advisering van
de Raad van State, tot de conclusie gekomen was dat zulke intrekking “niet toereikend” is en gaf de
Kamer in overweging te besluiten “dat het wetsvoorstel als vervallen moet worden beschouwd”,
zie Kamerstukken II 2018/19, 32 334, nr. 13. De Kamer besloot conform dit voorstel, zie Handelingen
II 2018/19, nr. 10, item 8, p. 1.
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grondwetsherzieningen is er voorlopig geen concreet zicht op afschaﬃng of aanpassing van het toetsingsverbod.
1.2.2

Afschaffing van het toetsingsverbod heeft hooguit beperkte gevolgen

Mocht er over enige tijd dan toch iets veranderen aan het toetsingsverbod, dan is
het goed denkbaar dat de vlak voor de kerstdagen van 2018 verschenen rapportage
van de staatscommissie parlementair stelsel als inspiratiebron wordt benut. Op de
indrukwekkend lange lijst aanbevelingen van deze staatscommissie prijkt ook de introductie van een vorm van constitutionele toetsing. Het voorstel wijkt in zoverre
af van dat van Halsema, dat de staatscommissie de bevoegdheid om wetten aan de
Grondwet te toetsen voorbehoudt aan een specifieke instelling – te weten een nieuw
hof, dat daartoe prejudiciële vragen van rechters beantwoordt. Voor het toetsingskader zocht de staatscommissie juist aansluiting bij Halsema: wanneer het nieuwe
hof heeft vastgesteld dat een wet onverenigbaar is met een klassiek grondrecht, zal de
verwijzende rechter besluiten die wet buiten toepassing te laten. Institutionele bepalingen en grondrechten die een presterende overheid in het vooruitzicht stellen, acht
de staatscommissie minder geschikt om te dienen als rechterlijke maatstaf.35 Daargelaten de mogelijkheid om prejudiciële vragen te stellen, blijft in de voorstellen van
de staatscommissie het toetsingsverbod voor de gewone rechter onverkort gelden.
Hoewel opvolging van deze aanbevelingen de bakens in de verhouding tussen de
staatsmachten ontegenzeggelijk zal verzetten, is het uitdrukkelijk niet de bedoeling
dat grondwettigheidstoetsing door een nieuw hof ten koste van constitutionele toetsing door de Raad van State gaat. De staatscommissie verwacht eerder het tegendeel:
de door haar voorgestelde toetsing door de rechter achteraf kan een stimulerend effect hebben op de zogeheten toetsing ex ante, zoals die gedurende het wetgevingsproces wordt verricht. De wetenschap dat een wet aan rechterlijke beoordeling
bloot kan komen te staan én het uitgangspunt dat het de verantwoordelijkheid van
de wetgever blijft om eventueel geconstateerde gebreken duurzaam te verhelpen,
zullen maken dat bij de totstandkoming van wetgeving de grondwettigheid ervan
een aandachtspunt blijft.36
De staatscommissie staat in die verwachting niet alleen. In zijn advies over het
initiatief van mevrouw Halsema had de Raad van State indertijd ook al gesteld dat
rechterlijke toetsing van de wet over concrete gevallen gaat en daarom “voor een niet
onbelangrijk deel iets anders is dan het organiseren van een duplicaat van de [abstracte, MN] toetsing die bij de totstandkoming van een wet heeft plaatsgehad of zou
moeten plaatshebben”.37 Tijdens de voorbereidende werkzaamheden aan wetgeving
blijft conformiteit aan de Grondwet daarom een aandachtspunt.
Nu is het bepaald niet zeker dat de aanbevelingen van de staatscommissie over
constitutionele toetsing zullen worden opgevolgd. Van het kabinet valt op dit punt
35

Staatscommissie parlementair stelsel 2018, p. 202-203. Mocht de zogeheten algemene bepaling
(Stb. 2018, 86) aan de Grondwet worden toegevoegd, dan zou die bepaling volgens de staatscommissie aan het rijtje toetsingsmaatstaven moeten worden toegevoegd.
36 Staatscommissie parlementair stelsel 2018, p. 213-214.
37 Kamerstukken II 2002/03, 28 331, A, p. 2.
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weinig te verwachten, nu in zijn reactie op het rapport het onderwerp op de lange
baan werd geschoven.38 Voor de manier waarop tijdens het proces van wetgeving de
vinger aan de pols van de grondwettigheid wordt gehouden, doet het evenwel niet
echt ter zake of de aanbevelingen worden opgevolgd – althans, het is aannemelijk dat
in beide scenario’s de toetsing ex ante zo niet belangrijker dan toch in elk geval niet
minder belangrijk of inhoudelijk wordt.
1.2.3

Grondwettigheidstoetsing door de wetgever

De koning, ministers en parlementariërs beloven of zweren bij de aanvang van hun
ambt trouw aan het Statuut en de Grondwet.39 Tezamen oefenen zij de wetgevende
macht uit. Hoewel het geschreven recht de wetgever als zodanig niet expliciet opdraagt om voorstellen aan de Grondwet te toetsen, kan aan het bestaan van zo’n
rechtsplicht niet serieus worden getwijfeld.40 Opeenvolgende organieke wetten kunnen daarom worden gezien als een reeks (positiefrechtelijk bindende) grondwetsinterpretaties.
Al dan niet als afgeleide van de discussie over aanpassing of afschaﬃng van het
toetsingsverbod staat de kwaliteit van de grondwettigheidstoetsing in de wetgevingsprocedure al wat langer in de schijnwerpers. In de cause célèbre over het toetsingsverbod maakte de Hoge Raad gewag van twijfels aan de houdbaarheid van de
veronderstelling dat de parlementaire procedure een afdoende waarborg is voor het
“rechtsgehalte” van wetten.41 Een belangrijke aanzet om het leven (weer eens) te
beteren werd gegeven in de jaren negentig, toen twee regeringsnota’s over wetgevingskwaliteit(sbeleid) verschenen.42 Nadien volgden nog allerlei rapporten en instrumenten. De meeste daarvan concentreerden zich op wat de regering doet om de
constitutionele rechtmatigheid van wetgeving op peil te houden.43 Omdat de vaststelling van wetten op grond van artikel 81 van de Grondwet een gezamenlijk uit te
oefenen bevoegdheid is van de regering en de Staten-Generaal heeft ook het parlement een aandeel in het bewaken van de constitutionele rechtmatigheid van wetgeving. De Eerste Kamer legt zich daar al sinds vele jaren op toe.44 Van den Braak wijst
op een informele lijst die in 1992 door het College van Senioren is rondgestuurd.45
Op die lijst, die expliciet maakte wat de Kamer al placht te doen, wordt de Grondwet
38 Kamerstukken II 2018/19, 34 430, nr. 10, p. 5-6. Nadien is de baan bij herhaling nog wat langer gemaakt, zie Kamerstukken II 2019/20, 34 430, nr. 12, p. 29; Kamerstukken II 2019/20, 34 430, nr. 13,
p. 1-2 en Kamerstukken II 2019/20, 34 430, nr. 14, p. 33-35.
39 Zie artikel 47 van het Statuut voor het Koninkrijk en de artikelen 32, 49 en 60 van de Grondwet,
uitgewerkt in de Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning (Stb. 1992, 121) en de Wet beëdiging
ministers en leden Staten-Generaal (Stb. 1992, 120).
40 Hierover Hennekens 1994.
41 HR 14 april 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD5725, r.o. 3.4, NJ 1989/469 m.nt. M. Scheltema (Harmonisatiewet).
42 Het betreft het beleidsplan van het ministerie van Justitie “Recht in beweging”, Kamerstukken II
1990/91, 21 829, nr. 2 en de kabinetsnota “Zicht op wetgeving”, Kamerstukken II 1990/91, 22 008,
nr. 2.
43 Voor een overzicht en waardering zie Van Gestel 2018.
44 Hierover F. de Vries 2000, p. 345-353.
45 Van den Braak 1998, p. 415-416.
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als één van de bij de behandeling van wetgeving te hanteren beoordelingscriteria genoemd. In de jaarberichten die de Eerste Kamer sinds enkele jaren uitbrengt, wordt
benadrukt dat ze grondwettigheid hoog in het vaandel heeft.46 Aan de andere kant
van het Binnenhof zit dat mogelijk anders. In literatuur over wetgevingskwaliteit is er
al vaak op gewezen dat de constitutionele rechtmatigheid van wetsvoorstellen in de
Tweede Kamer een veronachtzaamd thema is.47 Dat wordt ook door de Kamer onderkend. Toen zij in 2009 in de spiegel keek om haar eigen functioneren te onderzoeken,
nam ze zich voor meer aandacht te besteden aan wetgevingskwaliteit.48 Enkele jaren
later maakte de Kamer dit specifieker. Bij motie sprak ze uit dat ze haar eigen aandeel in het bewaken van de grondwettigheid van wetgeving belangrijk vindt en dat
ze van de regering verwacht dat memories van toelichting voortaan standaard ingaan
op de constitutionele aspecten van wetsvoorstellen.49 Zodoende lag de bal toch weer
bij de regering. Het wat afwerende antwoord op de motie werd verwoord door de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Per brief zette de minister
uiteen welke inspanningen de regering al leverde om het constitutionele gehalte van
regelgeving te bewaken. Omdat hij meende dat van regeringszijde al ruime aandacht
aan (de zichtbaarheid van) constitutionele toetsing in het wetgevingsproces werd
gegeven, bleek de minister niet bereid meer toe te zeggen dan het rondsturen van
een circulaire binnen de rijksdienst.50 De Kamer nam daarmee geen genoegen en
ontplooide zelf initiatieven. In 2016 belegde zij een symposium dat gericht was op
het zoeken naar manieren om de rol van de Tweede Kamer bij de constitutionele
toetsing van wetsvoorstellen te versterken.51 Geïnspireerd door dat symposium opperden twee parlementariërs dat de Tweede Kamer op de voet van artikel 17 van
haar Reglement van Orde tot de instelling van een algemene Kamercommissie voor
constitutionele zaken zou besluiten.52 Ervaringen elders laten zien dat zo’n commissie nuttig werk kan verrichten.53 Het plan leed echter schipbreuk omdat de Kamer
bang was dat zo’n algemene commissie zich zou kunnen verliezen in al te grote abstracties. Wel werd benadrukt dat de bestaande vaste commissies en de Kamer als
geheel zich meer zouden moeten toeleggen op aandacht voor de Grondwet in het
46 Zie bijvoorbeeld het eerste jaarbericht (2003/2004), p. 15, gepubliceerd op eerstekamer.nl. Postma
2000, p. 109-110 vindt de Eerste Kamer ongeschikt voor de juridische toetsing van wetsvoorstellen
omdat de Kamer geen rechter is en niet gegarandeerd is dat haar leden over juridische expertise
beschikken. Mij lijkt dat Postma’s criterium onhoudbare consequenties heeft. Wat te denken van
bijvoorbeeld de artikelen 96 en 105 van de Grondwet, die aan de Staten-Generaal medezeggenschap over militaire en comptabele aangelegenheden verschaffen? Hoewel parlementariërs niet
per definitie beschikken over de relevante deskundigheid, worden zij door de Grondwet wel tot
oordeelsvorming geroepen. Op p. 112 onderkent Postma dat overigens zelf ook.
47 Visscher 2000, p. 99-102; Dorbeck-Jung 2003b, p. 139. Iets recenter maar inhoudelijk vergelijkbaar
De Jong & Kummeling 2009; Staatscommissie Grondwet 2010, p. 44-45; Rouvoet & Pot 2011, p. 7374. Zie ook de relativerende opmerkingen bij Schutgens 2012, p. 197-198 en Sillen 2016, p. 2073.
48 Kamerstukken II 2008/09, 31 845, nr. 3, p. 12, 30-33.
49 Kamerstukken II 2015/016, 34300 VII, nr. 48 en Handelingen II 2015/16, nr. 28, item 18, p. 3. Enkele
maanden eerder verwierp de Kamer overigens nog een enigszins vergelijkbare motie waarin werd
gevraagd om invoering van een grondrechtentoets, zie Kamerstukken II 2014/15, 33 826, nr. 15 en
Handelingen II 2014/15, nr. 4, item 12, p. 1.
50 Kamerstukken II 2015/16, 34 300 VII, nr. 62.
51 Symposiumverslag 2016.
52 Kamerstukken II 2016/17, 34 665, nr. 1
53 Zie over het Finse en Britse parlement De Visser 2015, p. 26-32.
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wetgevingsproces.54 Daarnaast werd de regering nogmaals gevraagd om in de toelichtende stukken explicieter stil te staan bij mogelijke constitutionele aspecten van
wetsvoorstellen. Met nauwelijks verholen tegenzin volgde daarop de toezegging dat
in voorkomende gevallen memories van toelichting bij wetsvoorstellen onder een
apart kopje de uitkomsten van een constitutionele toets zullen gaan vermelden.55
1.2.4

Leunen op de Raad van State

Het staat dus wel vast dat, met of zonder rechterlijk toetsingsverbod, de wetgever zo
niet exclusief dan toch medeverantwoordelijk blijft voor de grondwettigheid van zijn
eigen beslissingen. Algemeen wordt aangenomen dat de wetgever bij zijn onderzoek
naar de constitutionele rechtmatigheid van voorstellen kan rekenen op de adviezen
en voorlichtingen van de Raad van State. Het vertrouwen in die adviezen is zo groot
dat met een zekere regelmaat wordt geopperd om extra of zelfs doorslaggevende betekenis aan het grondwettigheidsoordeel van de Raad te geven.56 De betrokkenheid
van de wetgevingsadviseur wordt zodoende gepresenteerd als remplaçant voor constitutionele toetsing door de rechter.
Een wat oudere illustratie daarvan is de redenering die de regering in de aanloop
naar de grondwetsherziening van 1983 volgde om vast te houden aan het toetsingsverbod. Zij concludeerde dat in het wetgevingsproces voldoende garanties zijn opgenomen om burgers te beschermen tegen ongrondwettige wetgeving. Advisering
door de Raad van State vormde een van die garanties, temeer wanneer de adviezen
openbaar worden.57 Van recenter datum is de toespraak van vice-president De Graaf
die zijn eigen Raad van State aanduidde als “constitutionele toetser ex ante. Dit heeft
natuurlijk ook te maken met het toetsingsverbod aan de achterkant dat artikel 120
van de Grondwet aan rechters heeft opgelegd. Wat niet achteraf kan, kan wel vooraf,
zij het in de vorm van advies”.58
54 Kamerstukken II 2017/18, 34 665, nr. 3. Dit betreft de reactie van de vaste Kamercommissie voor
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uit besluitenlijsten van procedurevergaderingen van
de vaste Kamercommissies valt op te maken dat het presidium van de Kamer op 13 september
2017 overeenkomstig het voorstel heeft besloten. De brief van het presidium noemt enkele door
de vaste Kamercommissies te hanteren instrumenten die de Kamer in staat stellen een constitutionele toets uit te voeren; zie bijvoorbeeld de besluitenlijst van de vaste Kamercommissie voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 december 2017, kenmerk 2017D38760, agendapunt 4
(gepubliceerd op tweedekamer.nl).
55 Kamerstukken II 2018/19, 35 000 VII, nr. 38; zie ook Kamerstukken II 2018/19, 34 430, nr. 10, p. 15-16.
Voor een voorbeeld van een toelichting met zo’n afzonderlijk kopje over de constitutionele toets
zie Kamerstukken II 2019/20, 35 366, nr. 3, p. 3-5. Ook toelichtingen op initiatiefvoorstellen van
Kamerleden expliciteren (soms) de constitutionaliteit, zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2018/19,
34 891, nr. 7, p. 7-8.
56 Bijvoorbeeld Van der Hoeven 1991, p. 787; Hirsch Ballin 2001, p. 58 en 66; De Poorter & Van Roosmalen 2010c, p. 153-157; M.A.H. van der Woude 2010, p. 2755-2756; Schutgens 2012, p. 202-204;
De Poorter 2013, p. 100-101; Sillen 2016, p. 2077. De Raad van State was daar (althans in 1992)
geen voorstander van, zo valt op te maken uit zijn advies over de kabinetsnota inzake rechterlijke
toetsing (zie p. 6 van het advies van 20 maart 1992, nr. W03.91.0613, bijlage bij Kamerstukken II
1993/94, 21 427, nr. 104 en opnieuw overgelegd als bijlage bij Kamerstukken II 2001/02, 28 355,
nr. 2).
57 Kamerstukken II 1975/76,13 872, nr. 3, p. 14.
58 De Graaf 2020.
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De redeneringen hanteren allemaal de meer of minder uitgesproken vooronderstelling dat de Raad van State bij het uitbrengen van zijn wetgevingsadviezen in
elk geval acht slaat op de grondwettigheid van de aanhangig gemaakte wetsvoorstellen. De drie korte verhalen waarmee ik dit hoofdstuk opende, laten zien dat de
wetgevingsadviseur in elk geval bij die gelegenheden inderdaad als constitutioneel
geweten optrad.

1.3

De Raad van State als actor in het wetgevingsproces

Nu zijn er diverse factoren die eraan bijdragen dat de regering en het parlement zich
bij hun wetgevingstaak iets gelegen laten liggen aan de opvattingen van de Raad van
State. Een belangrijke zal zijn dat zij, behoudens uitzonderingen, simpelweg niet om
die raad heen kunnen. Al eeuwenlang schrijft de Grondwet voor dat over wetsvoorstellen en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur advies wordt ingewonnen bij het Hoge College van Staat.59 Dat advies wordt pas gevraagd nadat allerlei
andere (al dan niet verplichte) raadgevers zich over een voorgenomen regeling hebben uitgesproken.60 In beginsel heeft ook de ministerraad zijn fiat al gegeven. Dat
betekent dat, uitgezonderd de bewindspersoon die het aangaat, ministers doorgaans
niet kunnen profiteren van de inzichten van de Raad van State. Enkel in het geval het
advies ingrijpende kritiek op de inhoud of vormgeving van een regeling bevat, komt
het op de agenda van de ministerraad.61 De Raad van State is zodoende de laatste
wetgevingsadviseur van de regering.
1.3.1

De politieke context van wetgevingsadvisering

De beslissing van de ministerraad om een wetsvoorstel of een ontwerp voor een algemene maatregel van bestuur aanhangig te maken bij de Raad van State veronderstelt
dat er, zeker in de voor Nederland gebruikelijke coalitieverhoudingen, ambtelijke en
politieke consensus is over de voorgenomen regeling.62 Vragen naar het nut en de
noodzaak van het wetsvoorstel zijn op het moment van advisering al voorzien van
een (voorlopig) antwoord. De advisering vindt daarom doorgaans niet plaats tegen
een geheel neutrale achtergrond.
Daarnaast is er enige tijdsdruk. Voor de buitenwacht, waaronder de StatenGeneraal, is namelijk kenbaar dat een wetsvoorstel voor advies aanhangig is gemaakt
bij de Raad van State. De inhoud van het voorstel is dan nog niet openbaar gemaakt,

59 Vandaag de dag volgt dit uit artikel 73 van de Grondwet. Al in de Grondwet van 1814 was iets
vergelijkbaars vastgelegd, zie artikel 32 van de Grondwet van 1814. Sinds 2010 wordt het advies
overigens niet langer uitgebracht door de Raad van State, maar door een afdeling van die Raad.
Daarover meer in paragraaf 1.3.3.
60 Aanwijzing 7.10 van de Aanwijzingen voor de regelgeving.
61 Artikel 4, tweede lid onder a.1 van het Reglement van orde voor de ministerraad en Aanwijzing
7.9 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Op grond van aanwijzing 7.4, eerste lid onder d van
de Aanwijzingen voor de regelgeving worden hevig bekritiseerde wetsvoorstellen en ontwerpen
voor algemene maatregelen van bestuur voorafgaand aan de herhaalde bespreking door de ministerraad nogmaals voorgelegd aan de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van
Justitie en Veiligheid.
62 Zie voor de kritiek die dit heeft uitgelokt Borman 2000, p. 106.
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zodat geregeld met belangstelling uitgekeken wordt naar het moment waarop het
voorstel en het daarover uitgebrachte advies publiek gemaakt worden. Hoewel van
wettelijke termijnen geen sprake is, streeft de Afdeling advisering ernaar haar adviezen binnen drie maanden uit te brengen.63 De cijfermatige bijlages bij de jaarverslagen van de Raad van State laten overigens zien dat die termijn in veruit de meeste
gevallen ruimschoots wordt gehaald.
Voor wetsvoorstellen volgt op de besluitvorming door de regering nog een parlementaire behandeling, waarop de coalitieverhoudingen hun uitwerking overigens
evenmin zullen missen. Wijziging van het wetsvoorstel is nog mogelijk tot aan de
stemming in de Tweede Kamer. Beide Kamers van de Staten-Generaal kunnen bij
hun bespreking van het wetsvoorstel tegenwoordig (daarover meer in paragraaf
1.4.1) beschikken over de inhoud van het advies. Adviezen hebben daarom een argumentatieve waarde die ook van betekenis blijft nadat een wetsvoorstel bij de Tweede
Kamer is ingediend. Dat zorgt voor een extra prikkel om van een wetgevingsadvies
goede nota te nemen: ofwel door in te zetten op een nog betere onderbouwing van
de gemaakte keuzes, ofwel door de inhoud van de regeling aan te passen. Mits zij
oorspronkelijk initiatiefnemer van het wetsvoorstel was kan zo’n aanpassing komen
uit de koker van de regering. De Tweede Kamer is, ongeacht wie het initiatief tot wetgeving nam, steeds bevoegd om wijzigingen te bewerkstelligen. Ook ontwerpen voor
algemene maatregelen van bestuur kunnen na het ontvangen van het wetgevingsadvies nog worden aangepast. In zekere zin krijgt de wetgevingsadviseur dus steeds
een halffabricaat voorgelegd.
Dat de Raad van State gehoord wordt na afronding van de besluitvorming in de
ministerraad maar (althans bij wetsvoorstellen) voorafgaand aan de parlementaire
behandeling, zorgt ervoor dat de marges voor aanpassing van een voorstel beperkt
zijn terwijl tegelijkertijd een definitief oordeel nog niet gegeven kan worden. Wetgevingsadvisering vindt dus plaats in een bij uitstek politieke context.64
1.3.2

Samenstelling van de Raad van State

Een en ander werkt door in de bemensing van de Raad van State. De Grondwet en
de Wet op de Raad van State leggen de benoemingsbevoegdheid in handen van de
regering.65 De recente geschiedenis illustreert dat uitoefening van die bevoegdheid
kan leiden tot controverses. Dat geldt vooral wanneer de functie van vice-president
vacant wordt.66 Hoewel partijpolitieke gezindheid geen formeel selectiecriterium
is, wordt er wel naar gestreefd om “de belangrijkste politieke en maatschappelijke
63 In ieder geval sinds 1998 vermelden de jaarverslagen deze streeftermijn. Zie hierover ook Borman
2000, p. 75-85.
64 Zie ook Borman 2007, p. 5-8.
65 Artikel 74, tweede lid van de Grondwet en artikel 2 van de Wet op de Raad van State.
66 Zie over de omstreden benoemingen van de vice-presidenten Donner in 2011 en De Graaf in 2018
Bovend’Eert 2019a. Eerdere benoemingen verliepen evenmin altijd geruisloos. Zie bijvoorbeeld
Slijkerman 2011, p. 235-237 over de benoeming van W. Scholten tot vice-president in 1980. De controverses zijn niet voorbehouden aan de benoeming van vice-presidenten. Voormalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie F. Teeven kan daarover meepraten. Zijn voorgenomen benoeming
tot lid van de Afdeling advisering werd in de zomer van 2017 afgeblazen. Zie daarover de berichten
in NRC Handelsblad van 13 februari 2017, p. 6; 15 februari 2017, p. 2 en 3 juli 2017, p. 2.
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stromingen in ons land” binnen de Raad van State te vertegenwoordigen.67 De tekst
van vacatureomschrijvingen treedt op dit punt verder niet in bijzonderheden. Veeleer worden daarin de specifieke deskundigheden genoemd waarover de nieuw te
benoemen leden of staatsraden moeten beschikken.68 Dat zal er niet aan afdoen dat,
vooral sinds de verkleining van de Raad van State, bij de selectie ook acht geslagen
wordt op de signatuur van kandidaten. Dat lijkt me niet bezwaarlijk omdat een evenwichtige samenstelling kan bijdragen aan het gezag van het instituut.
1.3.3

De oprichting van de Afdeling advisering69

Van oudsher is wetgevingsadvisering een hoofdtaak van de Raad van State. Tot aan
de herstructurering in 2010 was die taak een aangelegenheid van de zogeheten Volle
Raad, die uit ten hoogste 28 leden bestond.70 In 1976 werd het college bovendien
aangewezen als bestuursrechter. Daartoe maakte de wetgever gebruik van de sinds
1887 bestaande mogelijkheid om aan een afzonderlijke afdeling geschilbeslechting
op te dragen. De Raad van State koesterde aanvankelijk warme gevoelens bij de gedachte dat voor de wetgevingsadvisering een soortgelijke voorziening kon worden
getroffen.71 De achtergrond daarvan was de toegenomen werkdruk en de behoefte
aan specialisatie. De omstandigheid dat alle staatsraden verplicht deelnamen aan
zowel de advisering als de bestuursrechtspraak trok een steeds grotere wissel op de
organisatie en maakte werving van nieuwe staatsraden allengs moeilijker. Door de
immer uitdijende stroom beroepszaken die de Raad als bestuursrechter moest afhandelen, dreigde de wetgevingsadvisering een ondergeschoven kindje te worden.
Tot 1983 kon worden betwijfeld of de Grondwet het wel toestond om de adviestaak
van de Volle Raad af te splitsen.72 De in dat jaar gerealiseerde grondwetsherziening
maakte aan die discussie een einde.73 De regering begon daarop voorbereidingen
voor de oprichting van een zelfstandige afdeling die zou adviseren over wetsvoorstellen die door de Volle Raad aan haar waren doorgeleid. Deze operatie strandde na
enkele jaren. Daarin bijgevallen door de Raad van State besloot de regering in 1987
voorlopig af te zien van de oprichting van een Afdeling advisering.74 Voor die gezamenlijk getrokken conclusie werden verschillende argumenten gebruikt. De regering

67

Dat is al decennia het criterium. Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1979/80, 15 832, nr. 6, p. 5; Jaarverslag 2005, p. 158; Kamerstukken II 2008/09, 30 585, nr. 20, p. 2-3; Kamerstukken I 2008/09,
30 585, C, p. 4, 12 en de notitie “Kwaliteiten staatsraden” op raadvanstate.nl/overrvs/organisatie/
leden-staatsraden.
68 Zie bijvoorbeeld Stcrt. 2018, nr. 27886 en Stcrt. 2020, nr. 5735.
69 Zie hierover uitgebreid P. van Dijk & Heijmans 2011 en Breunese 2011.
70 Het maximale aantal leden is in de loop der jaren enkele malen aangepast. Onder de Wet op de
Raad van State van 1861 telde het college ten hoogste 14 leden. Dat aantal is nadien verschillende keren gewijzigd, totdat in 1980 het aantal op 28 werd bepaald. Zie voor het precieze verloop
Kamerstukken II 1979/80, 15 832, nr. 6, p. 3.
71 P. van Dijk & Heijmans 2011, p. 114.
72 Kamerstukken II 1978/79, 15 300 II, nr. 10; Kamerstukken II 1979/80, 15 832, nr. 3, p. 4.
73 Zie artikel 73, eerste lid van de Grondwet; daarover Kamerstukken II 1979/80, 16 040, nr. 3, p. 6-7.
74 Kamerstukken II 1986/87, 19 890, nr. 3, p. 6-7. Brink & Heijmans 1997, p. 6 schrijven het sneven van
de operatie voornamelijk toe aan “bedenkingen bij de Raad zelf, die van mening was dat aan de
advisering in beginsel de maatschappelijke en politieke inzichten en de kennis en ervaring van alle
leden van de Raad ten grondslag dienden te liggen”.
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was gaan betwijfelen of aan de nieuwe afdeling voldoende voorstellen zouden worden doorgeleid om verzelfstandiging te rechtvaardigen. De wetgevingsadviseur was
van gedachten veranderd uit angst voor ondermijning van de eenheid van de Raad.
Een decennium later bewoog de slinger weer langzaam de andere kant op. Een belangrijke aanzet daartoe was een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van
de Mens, waarin werd gesteld dat de combinatie van wetgevingsadvisering en rechtspraak in de Luxemburgse Raad van State zorgde voor twijfel aan “the institution’s
structural impartiality”.75 Over de vraag of de uitspraak ook voor Nederland gevolgen
had, verschilden de meningen. Uit voorzorg begonnen de regering en de Raad van
State alvast met het inventariseren van mogelijke oplossingen. Omdat beide een uitdrukkelijke voorkeur hadden voor het handhaven van de combinatie van advisering
en rechtspraak binnen een instituut, ging de aandacht daarbij vooral uit naar het
garanderen van persoonlijke onpartijdigheid.76 In 2003 sprak het Straatsburgse Hof
uit dat het de wijze waarop de Nederlandse Raad van State wetgevingsadvisering en
rechtspraak combineert niet per definitie onverenigbaar achtte met het EVRM.77 Die
conclusie wist het Hof slechts tandenknarsend te bereiken. Er bleef sprake van losse
eindjes die het beste konden worden afgehecht door de adviestaak en de rechterlijke
taak institutioneel van elkaar te scheiden.78
Inmiddels waren ook binnen de Raad van State de geesten (weer) gerijpt voor een
splitsing van taken. In zijn jaarverslag over 2002 schreef het college dat het tot de overtuiging was gekomen de adviserende taak beter tot zijn recht komt als een kleiner aantal staatsraden daar meer tijd aan kan besteden; een jaar later verbond het aan die
bevinding de conclusie dat naast de Afdeling bestuursrechtspraak een nieuwe Afdeling
advisering moest worden opgericht.79 De regering kon zich hierin vinden.80 Na een
langdurig voortraject volgde in 2006 de indiening van een wetsvoorstel dat de herstructurering (vooral cosmetisch) vormgaf.81 Tijdens de parlementaire behandeling werd
het voorstel op belangrijke onderdelen aangepast.82 Zo werd het aantal dubbelbenoemingen gemaximeerd, is de benoemingsprocedure transparanter geworden en kregen
beide Kamers de bevoegdheid om voortaan zonder tussenkomst van de regering een
voorlichting over aangelegenheden van wetgeving en bestuur te vragen. De keuze voor
een institutionele scheiding bleef overeind, of beter: werd geprononceerder gemaakt.83
75 EHRM 28 september 1995, nr. 14570/89, §45, AB 1995/588, m.nt. I.C. van der Vlies (Procola t. Luxemburg).
76 Jaarverslag 1995, p. 17-19; Kamerstukken II 1997/98, 25 425, nr. 3; Jaarverslag 2000, p. 101-106.
77 EHRM 6 mei 2003, nr. 39343/98, AB 2003/211, m.nt. Verhey & De Waard (Kleyn t. Nederland).
78 Zie voor een overzicht Reestman 2004. Over de maatregelen die de Raad van State intussen had
getroffen zie het Jaarverslag 2003, p. 31-32.
79 Jaarverslag 2002, p. 28; Jaarverslag 2003, p. 33. In 2004 publiceerde de regering cijfers over het
tijdsbeslag dat met beide taken was gemoeid. De destijds 21 staatsraden besteedden ongeveer 30%
van hun tijd aan wetgevingsadvisering en 70% aan rechtspraak, zie Kamerstukken II 2003/04, 25
425, nr. 7, p. 10.
80 Kamerstukken II 2003/04, 25 425, nr. 7, p. 10-17.
81 Kamerstukken II 2005/06, 30 585, nr. 1-2.
82 Zie voor een overzicht Breunese 2011.
83 De aangepaste organisatie van de Raad van State roept nog wel ingewikkelde vragen op. Daarover
P. van Dijk & Heijmans 2011, p. 120-122.
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Op 1 september 2010 trad de wijzigingswet in werking en was de oprichting van de
Afdeling advisering een feit.84 Daarmee kwam een einde aan een eeuwenlange praktijk
dat wetgevingsadviezen door de (volledige) Raad van State werden uitgebracht.85
Een belangrijke drijfveer voor de herstructurering was de wens de adviesfunctie
te versterken. Daar viel kennelijk winst te behalen. Dat brengt me bij de inhoud van
de wetgevingsadviezen.

1.4

De taakopvatting van de Raad van State

Er is namelijk iets opvallends aan de vanzelfsprekendheid waarmee naar de Raad van
State wordt gekeken als het gaat om de beoordeling van het constitutionele gehalte
van wetsvoorstellen en ontwerpbesluiten.86 Nergens is immers voorgeschreven dat
die raad bij het opmaken van zijn adviezen aandacht schenkt aan de Grondwet. Zo’n
voorschrift heeft ook nooit bestaan. Van meet af aan bepaalde de Grondwet niet veel
meer dan dat wetsvoorstellen en algemene maatregelen van bestuur bij de Raad van
State “in overweging” worden gebracht. Vandaag de dag heet het dat het college
“wordt gehoord”. Successievelijke organieke wetten hebben nooit uitgewerkt waarop het adviescollege acht moest slaan. Over wat er te beluisteren valt als de Raad van
State wordt gehoord, laat het geschreven staatsrecht zich dus niet uit.87 Het uitgangspunt is kennelijk dat de wetgevingsadviseur zelf uitmaakt langs welke lat(ten) hij
een nieuwe regeling legt en hoe hij daarbij te werk gaat.
1.4.1

Transparantie (1)

Tot ver in de twintigste eeuw was kennisneming van adviezen van de Raad van State
voor gewone stervelingen niet weggelegd. Aanvankelijk lagen daar constitutionele
redenen aan ten grondslag. In de memorie van toelichting bij de Wet op de Raad van
State van 1861 had de regering gesteld dat openbaarmaking van de adviezen “tot
84 Wet van 22 april 2010 tot wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State, Stb. 175.
85 In het oorspronkelijke regeringsvoorstel bepaalde artikel 2 van de nieuwe wet dat de Afdeling advisering weliswaar de adviezen formuleerde maar dat zij deze uitbracht namens de Volle Raad; zie
Kamerstukken II 2005/06, 30 585, nr. 2. De Tweede Kamer aanvaardde een amendement dat maakt
dat de Afdeling advisering haar adviezen op eigen naam uitbrengt, zie Kamerstukken II 2008/09, 30
585, nr. 21.
86 In het vervolg van dit boek zal ik waar naar een of meer specifieke adviezen wordt verwezen de
toepasselijke aanduiding (“Afdeling advisering” of “Raad van State”) benutten. Bepalend is dan
de datum waarop het advies is uitgebracht. Waar ik algemene opmerkingen over de wetgevingsadviseur maak, spreek ik meestal van de Raad van State. Dat is weliswaar formeel onjuist, maar het
leest (en schrijft) wel zo makkelijk.
87 Het ontbreken van taakomschrijvingen is niet kenmerkend voor de grondwettelijke en wettelijke
bepalingen over de Hoge Colleges van Staat. Tot aan 1848, bijvoorbeeld, omschreef de Grondwet de
taak van de Algemene Rekenkamer. Nadien werd dat in een gewone wet (verder) uitgewerkt, zie
Warmelink 1993, p. 227-232. Voor de Nationale ombudsman geldt zo ongeveer hetzelfde, zie artikel 78a Grondwet en 9:36, tweede lid Algemene wet bestuursrecht. Sinds 2013 schrijft artikel 2,
achtste lid van de Wet houdbare overheidsfinanciën overigens wel voor dat de Afdeling advisering
van de Raad van State is belast met het toezicht op de naleving van begrotingsregels van de Europese Unie. De in 2019 geïntroduceerde Klimaatwet, daarentegen, laat in de artikelen 5, derde lid en
7, vierde lid in het midden hoe de Afdeling advisering klimaatplannen en klimaatnota’s beoordeelt.
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niets anders leiden zou dan om de werking van onze grondwettige staatsinstellingen
te verzwakken”.88 Ministers en staatsraden zouden niet meer het achterste van hun
tong laten zien als hun interne beraadslagingen openbaar werden nog voordat het
parlement om een oordeel over de uiteindelijke voorstellen was gevraagd. Omdat
wetgevingsadviezen “grondwettig het eigendom des konings” zijn, achtte de regering de gewone wetgever onbevoegd om openbaarmaking ervan voor te schrijven.
Het kan verkeren. In de voorbereidingen op de grondwetsherziening van 1983 koos
de regering een heel ander uitgangspunt. Voortaan schreef artikel 80 van de Grondwet
voor dat het werk van vaste colleges van advies openbaar wordt gemaakt. Waar in de
negentiende eeuw nog angst bestond dat het parlementaire debat zou lijden onder
openbaarmaking van adviezen van de Raad van State, meende de regering nu dat de
meningsvorming binnen de Staten-Generaal juist gediend was bij publicatie.89 In de
voorafgaande jaren kon slechts iets worden vernomen van wat wetgevingsadvisering
inhoudt als de regering adviezen vrijgaf of wanneer een staatsraad uit de school klapte.90
Hoewel dat niet vaak gebeurde, was het voldoende om vast te stellen dat het constitutionele recht al vele jaren één van de toetsingsmaatstaven van de Raad van State vormt.91
Inmiddels is veel mystiek rondom wetgevingsadvisering verdwenen. Dat komt vooral op het conto van de eerste Wet openbaarheid van bestuur, die regelde dat de adviezen behoudens uitzonderingen openbaar worden gemaakt.92 Sindsdien wordt gelijktijdig met de inzending van een regeringsvoorstel aan de Tweede Kamer het daarover
uitgebrachte advies naar buiten gebracht. Tot een jaar of tien geleden gebeurde dat,
hoewel het formeel een taak is van de minister die het rechtstreeks aangaat, feitelijk
door de Tweede Kamer.93 Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet elektronische bekendmaking in 2009 schrijft de Wet op de Raad van State tegenwoordig
voor dat adviezen over ingediende regeringsvoorstellen in de (digitale) Staatscourant
worden opgenomen.94 Overigens worden deze adviezen nog steeds ook als Kamerstuk gepubliceerd. Dat is niet alleen handig voor Kamerleden maar ook voor de buitenwacht. Ik heb althans de indruk dat publicaties waarin wetgevingsadviezen worden aangehaald (vrijwel) steeds naar die Kamerstukken verwijzen. Dat kan uiteraard
niet als de regering afziet van indiening van een wetsvoorstel: dergelijke voorstellen
en de bijbehorende stukken zullen de Kamer in beginsel niet bereiken. Wie nieuwsgierig is naar wat de Raad van State over zulke niet-ingediende wetsvoorstellen heeft
opgemerkt, is aangewezen op de Staatscourant.95 Hetzelfde geldt voor raadpleging

88
89
90
91
92

Kamerstukken II 1857/58, XLV, nr. 3, p. 137.
Kamerstukken II 1979/80, 16 040 (R 1141), nr. 3, p. 14.
Zie bijvoorbeeld het inkijkje dat is geboden bij Van der Hoeven 1977.
Zie Ruppert 1976, p. 919; Polak 1981, p. 288; Van der Net 1983, p. 440-441.
Zie artikel 9 van de Wet openbaarheid van bestuur-1978, Stb. 581, waarmee de Wet op de Raad van
State van 1962 werd gewijzigd. De wet liep vooruit op het nieuwe artikel 80 van de Grondwet van
1983.
93 Hierover Borman 2000, p. 88.
94 Zie artikel VII van de Wet elektronische bekendmaking, Stb. 2008, 551 en artikel 26 van de (huidige) Wet op de Raad van State.
95 Tot aan inwerkingtreding van de al genoemde Wet elektronische bekendmaking vond publicatie
plaats in het zogeheten Bijvoegsel van de Staatscourant. Vanwege de ontoegankelijkheid van deze
veredelde knipselmap werd ook wel gesproken van het Bijeenvoegsel, zie Borman 2005, p. 175.
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van adviezen die zijn uitgebracht over ontwerpen van algemene maatregelen van
bestuur. Heeft een lid van de Tweede Kamer het initiatief voor een wetsvoorstel genomen, dan rust de publicatieplicht op de schouders van die Kamer. Er zit dus wat
variatie in de route, maar het eindstation is (vrijwel) steeds dat adviezen openbaar
worden.
Een tweede belangrijke ontwikkeling die heeft bijgedragen aan transparantie
van wat de Raad van State doet was de opstelling en publicatie van een algemeen
toetsingskader, iets meer dan twintig jaar geleden.96 Volgens het kader wordt voor
het uitbrengen van een advies een drietal toetsen verricht: een beleidsanalytische,
een juridische en een wetstechnische toets. Onder de vlag van de beleidsanalytische
toets spreekt de wetgevingsadviseur zich uit over de probleemanalyse die aan het
wetsvoorstel ten grondslag ligt, en over de vraag of de regeling daar een effectieve en
uitvoerbare oplossing voor biedt.97 Bij de wetstechnische toets gaat de aandacht uit
naar de kwaliteit van de gehanteerde wetgevingstechniek. Hoe belangrijk die toetsen
ook zijn, voor dit onderzoek beperk ik mij tot een deelaspect van de juridische toets,
te weten de verhouding met de Grondwet. Naar eigen zeggen wordt die verhouding
door de Raad altijd bezien – ook als er in het uiteindelijke advies niets over terug is te
lezen.98 Dat betekent dat het ontbreken van opmerkingen over de grondwettigheid
van een wetsvoorstel of een ontwerpbesluit mag worden opgevat als een verklaring
van geen bezwaar. Ook de instelling in 2008 van het zogeheten constitutioneel beraad, een interne commissie, maakt zonneklaar dat de Raad van State voor zichzelf
een taak ziet weggelegd als het gaat om het bewaken van de constitutionele rechtmatigheid van het Nederlandse overheidsoptreden.
1.4.2

Intermezzo: het constitutioneel beraad

Ik kan het niet laten op deze plek iets meer te zeggen over dit constitutioneel beraad. De instelling ervan is het gevolg van een dagje op de hei dat leden van de Raad
van State met elkaar doorbrachten.99 Volgens zijn taakomschrijving is het beraad op
aarde om zowel de Afdeling advisering als de Afdeling bestuursrechtspraak te adviseren over de toepasselijkheid en uitleg van de Grondwet, de nationale constitutionele beginselen, het Statuut voor het Koninkrijk, het constitutionele recht van de
Europese Unie, het EVRM en de andere mensenrechtenverdragen.100 De vruchten van
het constitutioneel beraad zijn voor intern gebruik. Publicatie blijft daarom achterwege.101 Gedurende de eerste jaren dat het beraad bestond werd in jaarverslagen
en begrotingsstukken van de Raad van State iets gemeld over hoe vaak het beraad
wordt ingezet en waar het zich dan mee bezighoudt. Aan die gegevens ontleen ik de
indruk dat de beide afdelingen van de Raad van State zich jaarlijks zo’n 25 keer door
96 Voor het eerst gepubliceerd en toegelicht in het Jaarverslag 1998, p. 27-48. Zie ook raadvanstate.nl/
advisering/toetsingskader.
97 Over (de kwaliteit van) de beleidsanalytische toets zie Van Gestel & Vranken 2008. Op p. 18 melden
zij dat de Raad van State in 1985 voor het eerst een lijst van controle- of toetsingspunten opstelde.
98 Jaarverslag 1995, p. 20.
99 Jaarverslag 2010, p. 47. Zie ook Boogaard 2015, p. 65-66.
100 Jaarverslag 2011, p. 33. Zie over de tijd dat de Raad van State enkel de Afdeling bestuursrechtspraak
kende Jaarverslag 2008, p. 48.
101 Jaarverslag 2010, p. 50.
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het beraad laten voorlichten.102 Sinds 2014 wordt dat soort informatie niet meer verschaft. Dat valt te betreuren, temeer daar het bestaan en het functioneren van het
constitutioneel beraad in het licht van artikel 6 van het EVRM problematisch kan
zijn.103 Voor buitenstaanders is namelijk niet kenbaar welke leden en staatsraden
deel uitmaken van het constitutioneel beraad. Evenmin wordt openheid van zaken
gegeven over de inhoud van dat beraad. Rechtszoekenden die zich afvragen of ze wel
een eerlijk proces hebben gehad, willen allicht weten of en door wie de rechters uit
de Afdeling bestuursrechtspraak zijn gesouﬄeerd. Dat de (naar verluidt niet per se
concludente) preadviezen van het constitutioneel beraad ongepubliceerd zijn, valt
nog wel te begrijpen. Teksten die bedoeld zijn als interne slijpsteen van de geest,
vervullen die functie doorgaans beter als de opsteller ervan zich niet laat leiden door
publicitaire overwegingen. Maar wat is erop tegen om, zoals in het verleden wel gebeurde, open kaart te spelen over aantallen en onderwerpen? En waarom zou niet
bekend mogen worden welke leden of staatsraden het beraad bemensen? Dergelijke
transparantie lijkt me ronduit noodzakelijk in gevallen waarin de Afdeling bestuursrechtspraak het constitutioneel beraad heeft ingeschakeld. Alleen zo valt hard te maken dat de Raad van State voldoet aan het same case-vereiste zoals het Straatsburgse
mensenrechtenhof en de Nederlandse wetgever dat hanteren.104
1.4.3

Transparantie (2)

Het toetsingskader dat de Raad van State gebruikt is nogal abstract. Volgens sommige waarnemers is het voor de dagelijkse praktijk van de advisering bovendien van
beperkte betekenis.105 Sinds 1998 plegen de jaarverslagen van de Raad een legisprudentieoverzicht te bevatten dat aan de hand van het toetsingskader is opgebouwd.106
Die overzichten maken voor buitenstaanders iets inzichtelijker waartoe gebruik van

102 In beginjaar 2009 liet het beraad driemaal van zich horen, zie Kamerstukken II 2010/11, 32500 IIb,
nr. 3, p. 3. Vanaf 2010 werden steeds zo rond de 25 adviezen per jaar uitgebracht, zie Jaarverslag
2010, p. 50 (25 preadviezen, waarvan 12 op verzoek van de Afdeling advisering en 13 op verzoek
van de Afdeling bestuursrechtspraak); Jaarverslag 2011, p. 33 (26 adviezen, waarvan 5 op verzoek
van de Afdeling advisering; het aantal preadviezen aan de Afdeling bestuursrechtspraak wordt
niet vermeld); Jaarverslag 2012, p. 31 (25 preadviezen; het jaarverslag vermeldt niet hoe dat aantal
is verdeeld over beide afdelingen maar meldt wel dat bovendien nog twee preadviezen zijn uitgebracht aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba); Jaarverslag 2013, p. 33 (24 preadviezen; het jaarverslag vermeldt
niet hoe dat aantal is verdeeld over beide afdelingen maar meldt wel dat het beraad “informeel
ondersteuning” heeft verleend aan het Constitutioneel Hof van Sint Maarten). De jaarverslagen
over de jaren 2014-2019 bevatten geen cijfers over werkzaamheden van het constitutioneel beraad, maar volstaan met korte omschrijvingen van de onderwerpen waarmee het beraad zich heeft
beziggehouden.
103 Zie ook Timmermans 2014 en randnummer 5 in de annotatie van G. Boogaard en J. Uzman onder
ABRvS 16 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:98, AB 2019/144 (Intrekking Wet raadgevend referendum).
104 Respectievelijk EHRM 6 mei 2003, nr. 39343/98, AB 2003/211, m.nt. Verhey & De Waard (Kleyn t.
Nederland) en artikel 42, vierde lid van de Wet op de Raad van State.
105 Broeksteeg e.a. 2005, p. 509; Dorbeck-Jung 2003a, p. 26.
106 Vanaf 1988 bevatten de jaarverslagen (destijds nog anders geordende) bloemlezingen uit adviezen; voordien werd slechts bij hoge uitzondering over de inhoud van een advies gemeld. In de
context van dit boek vermeldenswaard is het jaarverslag over 1988, dat op p. 33-35 enkele voorbeelden bespreekt van adviezen met opmerkingen over de grondwettigheid van een regeling.
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het kader leidt. Uit de aard der zaak kan zo’n overzicht niet meer bieden dan een
subjectieve bloemlezing van adviezen. Wie zelf een beeld wil vormen van wat de
Raad allemaal heeft opgemerkt, zal allicht ontmoedigd worden door de omvang van
het aantal adviezen dat het college jaarlijks uitbrengt. In de periode 2010-2020, bijvoorbeeld, werden er nooit minder dan 390 (maar geregeld beduidend meer) per
jaar vastgesteld. Dat probleem wordt deels ondervangen doordat de afgelopen jaren
geregeld over wetgevingsadvisering is geschreven. Daarmee is een laatste verklaring
gegeven voor de toegenomen transparantie rondom wetgevingsadvisering. Dankzij
die literatuur is inmiddels veel meer bekend over de interne organisatie en werkwijze van het adviescollege.107
Ook over de inhoud van de adviezen is door zowel insiders als door externe commentatoren gepubliceerd. Tot die eerste groep behoren bijvoorbeeld De Poorter en
Van Roosmalen. Hun onderzoek betrof de vraag welke rol enkele specifieke grondrechtelijke en institutionele grondwetsbepalingen spelen in de advisering over een
select aantal wetsvoorstellen uit zo ongeveer het eerste decennium van de 21ste eeuw.
Omdat beide auteurs destijds nog bij de Raad van State werkten, hadden zij toegang
tot geheime stukken die worden opgesteld bij de voorbereiding van de advisering.
Dankzij De Poorter en Van Roosmalen weten we nu dat de Grondwet in de wetgevingsadvisering een rol speelt in zowel de juridische toetsing als in de beleidsanalytische beoordeling van een wetsvoorstel, maar dat geregeld onuitgesproken blijft
welke betekenis een grondwettelijk voorschrift dan heeft. Daarnaast brachten zij aan
het licht dat bij de Raad van State soms binnenskamers een debat gevoerd wordt over
de grondwettigheid van een wetsvoorstel, terwijl in het uiteindelijke advies daarvan
niets is terug te vinden. Bijgevolg is de motivering van grondwettigheidsoordelen
nogal eens aan de beknopte kant. Die constatering sluit mooi aan bij wat in het jaarverslag over 1995 gezegd was over stelselmatige maar niet altijd kenbare aandacht
voor de Grondwet.108 Ten slotte stelden zij vast dat ten behoeve van de advisering
over grondwettigheid een waaier van interpretatiemethoden wordt gebruikt en dat
van een rangorde tussen die methoden niet blijkt.109
Van een soort middencategorie is de studie gedaan door onderzoekers van buiten
met begeleiding van mensen van binnen over het gebruik van de term “rechtsstaat”
in de adviezen en rechterlijke uitspraken van de Raad van State. Voor wat betreft
de legisprudentie analyseerden de onderzoekers daartoe 57 adviezen uit de periode
2000-2010. De auteurs vonden onder meer dat rechtsstatelijke noties in de adviezen
maar in beperkte mate expliciet en systematisch aan bod komen. Daarnaast constateerden ze dat grondrechtelijke analyses de ene keer werden afgestemd op het EVRM
en een volgende keer op de Grondwet, zonder dat voor die wisselingen duidelijke
redenen worden aangedragen.110

107 Polak 1981, m.n. p. 283-291; Borman & Konijnenbelt 1997; Polak 1997; Borman 2000; DorbeckJung 2003a; Van Gestel & Vranken 2008, p; 27-28; Breunese & Schipper-Spanninga 2018.
108 Jaarverslag 1995, p. 20.
109 Van Roosmalen 2010, p. 53-57, De Poorter & Van Roosmalen 2010b, p. 97, 113, 127-128. De Raad van
State heeft het gebruik van de waaier-methode overigens expliciet geaccordeerd, zie De Poorter &
Van Roosmalen 2010b, p. 81.
110 Voermans & Gerards 2011, p. 19, 49-51.
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Een belangrijk onderzoek van externe waarnemers is het lijvige boek dat wetenschappers van de Universiteit Maastricht in 2005 uitbrachten. Op verzoek van het
ministerie van Justitie gingen zij na of de eisen aan wetgevingskwaliteit zoals de
regering die in de jaren negentig van de vorige eeuw had geformuleerd (hiervoor,
voetnoot 42), terugkeren in 78 geselecteerde adviezen die in de jaren 2000 en 2001
zijn uitgebracht. Het bleek dat expliciete verwijzingen naar de regeringscriteria in die
adviezen hoegenaamd niet voorkomen, maar dat er wel een sterke inhoudelijke verwantschap bestaat tussen de criteria van de regering en het eigen toetsingskader van
de Raad van State. Wellicht nog belangrijker is hun bevinding dat noch de regeringscriteria, noch het eigen toetsingskader van de Raad van State een zichtbare invloed
op de praktijk van de advisering hebben gehad. De les van het Maastrichtse onderzoek lijkt vooral te zijn dat abstract geformuleerde aandachtspunten enkel een papieren werkelijkheid beschrijven. Voor het advieswerk van alledag wordt met name
op het gezonde verstand vertrouwd. Daarmee is niet gezegd dat grondwettigheid
geen punt van aandacht is in de beoordeling van wetsvoorstellen en ontwerpen voor
algemene maatregelen van bestuur – integendeel. Wel komt uit deze steekproef het
beeld naar voren dat de Raad van State geregeld probeert kool en geit te sparen, zodat
eerder vragen over de grondwettigheid worden opgeworpen dan dat daaromtrent
conclusies worden getrokken.111
Ten slotte noem ik hier nog de pilotstudie van Van Gestel en Vranken. Zij onderzochten, op verzoek van de Raad van State, de kwaliteit van de beleidsanalytische
toetsing. Daartoe vergeleken de onderzoekers de adviezen over twee wetsvoorstellen met de na inwerkingtreding van de betreffende wetten verrichte evaluaties.
Zodoende konden ze nagaan in hoeverre de Raad van State trefzeker was geweest in
het aanwijzen van knelpunten of onwenselijke neveneffecten van de beide wetten.
Met de beperkingen die eigen zijn aan het aantal onderzochte dossiers vonden ze
onder meer dat er geen causale relatie valt te leggen tussen de trefzekerheid van de
advisering en de gevolgde werkwijze of het gehanteerde toetsingskader. Ook concludeerden zij dat onduidelijk blijft op welke feitelijke grondslag de beleidsanalytische
waarderingen van de Raad van State steunen. De overtuigingskracht van het advies
werd zodoende afhankelijk gemaakt van het gezag dat de Raad van State als Hoog
College van Staat heeft.112
Naast deze vier wat omvangrijkere studies over de inhoud van wetgevingsadviezen
zijn er uiteraard ook nog heel wat kortere publicaties verschenen.113 Ze dragen allemaal bij aan het vergroten van het inzicht in hoe de Raad van State te werk gaat.
Een vraag van heel andere orde is wat die advisering uiteindelijk oplevert. Het is uiteindelijk aan de wetgever om de ingefluisterde raad ter harte te nemen en prudente
beslissingen te nemen. Of dat daadwerkelijk gebeurt, wordt nogal uiteenlopend

111 Broeksteeg e.a. 2005, p. 504-510, 514-516.
112 Van Gestel & Vranken 2008, p. 15-21; 105-110.
113 Een selectie: Bergh 2005; Tjeenk Willink 2005, Borman 2006; Hoekstra 2006; Hoekstra 2009; Konijnenbelt 2008; Oosting 2010; Veerman 2011; Vermeulen & Van Roosmalen 2012; Bouwes 2014;
Weggeman 2014.
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beoordeeld.114 Veel hangt natuurlijk af van de definitie van “ter harte nemen”. Ik laat
de opvolging die aan adviezen wordt gegeven of onthouden verder rusten en beperk
me tot de taakvervulling van de Raad van State.

1.5

Wat we nog niet weten: onderzoeksvraag

Bij alle aandacht die de wetgevingsadvisering de laatste decennia heeft gekregen,
is in elk geval één vraag nog onbeantwoord gebleven: hoe draagt advisering door
(een Afdeling van) de Raad van State bij aan de grondwettigheid van wetgeving?115
Met dit boek wil ik op die vraag een antwoord formuleren. Ik kies er daartoe voor
om de breed gedeelde overtuiging dat wetgevingsadvisering bijdraagt aan het bewaken van de grondwettigheid te presenteren als een te toetsen veronderstelling. De
formulering stelt mij in staat zowel iets te zeggen over de mate waarin wetgevingsadviezen (het ontbreken van) grondwettelijke knelpunten signaleren alsook over de
functionaliteit van de adviezen. Op de onderzoeksvraag zijn immers verschillende
antwoorden denkbaar, variërend van “helemaal niet” tot aan “advisering neemt de
zorg om grondwettigheid geheel uit handen van de wetgever”.
Nu is het natuurlijk niet zo dat de tot dusver verschenen literatuur aan deze vraag
volledig voorbijgaat. De hiervoor aangehaalde auteurs hebben laten zien dat de Afdeling advisering (en eerder de Volle Raad) zeker aandacht heeft voor de grondwettigheid van wat bij haar aanhangig wordt gemaakt. Daarmee is echter nog niet zoveel
gezegd over de kwaliteit van die aandacht.
Enkele jaren geleden kwamen uit onverwachte hoek signalen dat op de advisering
wel wat valt aan te merken. In zijn jaarverslag over 2008 signaleerde de Raad van
State dat eigen onderzoek naar de kwaliteit van advisering over de Grondwet “zwakheden in de advisering” had blootgelegd, “zoals het feit dat de Raad over ‘grondwetskwesties’ die in de wetsvoorstellen voorkomen, soms om onduidelijke redenen
nalaat opmerkingen te maken, dat de opmerkingen die hij maakt soms vaag zijn en
dat de gegeven motivering soms te beknopt is”.116 Het college vond dat zelf problematisch. Hiervoor, in paragraaf 1.3.3, kwam al aan de orde dat de instelling van een
afzonderlijke Afdeling advisering onder meer bedoeld was om de kwaliteit van de
adviezen te verbeteren.
Kennelijk was met de herstructurering van 2010 het lek nog niet boven. Nog niet
zo lang geleden berichtte de Volkskrant over een intern onderzoek dat de Afdeling
advisering had laten verrichten.117 Staatsraden bleken somber over het kaliber van
hun advieswerk, onder meer als gevolg van personele mutaties. Naar de precieze
aard van de zelfkritiek kan men slechts gissen, aangezien het rapport voor intern
gebruik is opgesteld en publicatie niet in de rede ligt. Wel is duidelijk dat deze berichten het belang van dit proefschrift onderstrepen. Als zou blijken dat er inderdaad

114 Bijvoorbeeld Van den Berg 1997; Borman 2000, p. 100-104; Eijlander & Voermans 2002; Hoekstra
2006, p. 468-474; Hoekstra 2009, p. 205-206; Bouwes 2014 en de door hen aangehaalde (andere)
bronnen.
115 Zie ook Konijnenbelt 2008, p. 82-84 en Verhey 2009, p. 25.
116 Jaarverslag 2008, p. 47. Vermoedelijk doelt het jaarverslag op Van Roosmalen 2010, aangezien dat
onderzoek in het verslagjaar is afgerond; zie Van Roosmalen 2010, p. 15 (voetnoot 2).
117 Tromp 2018a; zie ook Tromp 2018b.
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geregeld wat mis is met de advisering over de Grondwet, dan kunnen regering en
parlement er minder op vertrouwen dat zij door het horen van de Raad van State in
staat worden gesteld de constitutionele rechtmatigheid van wetten te bewaken.
Om de kwaliteit van grondwettigheidstoetsing te kunnen beoordelen, is het nodig
een inhoudelijke waardering van adviezen te geven. Dat is natuurlijk een hachelijke
aangelegenheid, want elke waardering is per definitie subjectief – en dat is extra
delicaat als het gaat om een waardering door een buitenstaander van het werk van
een Hoog College van Staat met erudiete leden en hooggekwalificeerde ambtelijke
ondersteuning. Toch is zo’n inhoudelijke waardering onvermijdelijk om te kunnen
vaststellen of de gewekte verwachtingen worden waargemaakt. Het enkele feit dat
een wetgevingsadvies de Grondwet noemt, zegt immers nog niets over de mate
waarin het bijdraagt aan het handhaven van de ingeroepen norm.
Ter verduidelijking van dit punt roep ik het advies in herinnering dat in 2008
werd uitgebracht naar aanleiding van het voornemen om onverdoofd slachten te
verbieden.118 Destijds stelde de Raad van State dat het wetsvoorstel neerkwam op
een beperking van de godsdienstvrijheid. Tien jaar later heeft de Afdeling advisering
zich over een identiek voorstel gebogen. Als zij ditmaal zou hebben gezegd dat van
een beperking van de godsdienstvrijheid geen sprake was omdat die vrijheid niet
zover strekt dat levende wezens mogen worden gemaltraiteerd, dan kan toch moeilijk worden volgehouden dat beide adviezen laten zien dat de Raad van State waakt
over de grondwettigheid van wetgeving. Wie dat toch zo wil zien, moet ofwel aantonen dat de godsdienstvrijheid in 2008 een wezenlijk andere betekenis had dan in
2018, ofwel accepteren dat “grondwettigheid” enkel een formeel aspect in adviezen
is dat afgevinkt kan worden zodra er, n’importe de strekking van de verwijzing, een
grondwetsartikel aangehaald is. Om vast te stellen dat een instituut over de Grondwet waakt, moet daarom iets gezegd worden over de inhoud van wat dat instituut
heeft gepresteerd. Aan de andere kant moet worden voorkomen dat het waarderen
van de wetgevingsadvisering een al te particuliere aangelegenheid wordt. Het recht,
en zeker het grondwettelijk recht, is nu eenmaal een discursieve grootheid – en dat
betekent dat uiteenlopende waarderingen op zichzelf genomen nog niet problematisch zijn. In plaats van het hanteren van een al te persoonlijk beoordelingskader
kan daarom beter worden nagegaan of de legisprudentie voldoet aan de inhoudelijke
eisen die redelijkerwijs voortvloeien uit de functie van wetgevingsadvisering.
Een methodologische moeilijkheid die nu opdoemt, is deze: hoe valt vast te stellen
welke inhoudelijke eisen redelijkerwijs voortvloeien uit de functie van wetgevingsadvisering? Een antwoord op die vraag kan, zo meen ik, worden gevonden met behulp van de metafoor van de constitutionele dialoog. In hoofdstuk 2 zet ik uiteen wat
ik met die metafoor bedoel en waarom ik verwacht dat deze beeldspraak geschikt
is om te beoordelen hoe de Raad van State bijdraagt aan het bewaken van de grondwettigheid van wetgeving. Om misverstanden te voorkomen wijs ik er op deze plek
alvast op dat ik het perspectief van de dialoog gebruik als middel om iets te kunnen zeggen over wat de Raad van State doet. De dialoog (tussen de wetgever en zijn

118 Hiervoor, paragraaf 1.1.1.
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voornaamste adviseur) als zodanig is dus niet het onderwerp van mijn onderzoek.
Daarom zal ik mij bij de analyse ook beperken tot de inbreng die de Raad van State
aan de tweespraak levert. De eenzijdigheid in mijn weergave is dus een bewuste (en
naar ik meen te rechtvaardigen) keuze.
Naast een inhoudelijke waardering van afzonderlijke adviezen is ook een onderlinge vergelijking van opeenvolgende uitlatingen nodig. Dan kan namelijk beoordeeld
worden hoe zo’n reeks adviezen zich verhoudt tot de daarin aangehaalde grondwetsbepaling. Als het goed is, levert dat een vrij statisch beeld op. Stabiliteit is immers de
essentie van elke norm. In zijn Groningse oratie noemde Munneke dit “algemeenheid in de tijd”.119 Een gevolg van die algemeenheid is dat, behoudens tussentijdse
wijzigingen van de norm, de uitleg van die norm eveneens gekenmerkt wordt door
een zekere onveranderlijkheid. Vergelijkbare gevallen worden op verschillende momenten in de tijd op vergelijkbare wijze beoordeeld. Dat maakt een norm duurzaam.
Voor de wetgevingsadviseur die tot (zelfgekozen) doel heeft te waken over de grondwettigheid van wetsvoorstellen, betekent dit dat opeenvolgende uitlatingen over de
betekenis van een norm uit de Grondwet onderling consistent moeten zijn.
Dat hoeft niet te leiden tot verstarring. Resultaten uit het verleden bieden geen
dictaat voor de toekomst. Interne en externe ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn
om terug te komen op een eerder gegeven grondwetsuitleg. Personele wisselingen
en de opkomst van informatietechnologie zullen het werk van de Raad van State hebben beïnvloed. Ook is aannemelijk dat de herstructurering van 2010, die mede werd
ingegeven door de wens om de kwaliteit van adviezen te verbeteren, sporen heeft
nagelaten. Het is daarom niet realistisch te verwachten of te vergen dat wetgevingsadvisering over de Grondwet een Droste-effect laat zien. Wel mag worden verwacht
dat de Raad van State zich rekenschap geeft van wat hij bij eerdere, vergelijkbare gelegenheden te berde heeft gebracht. De adviezen die aan de orde kwamen in paragraaf
1.1.3, over de vraag of de referendumwetgever vastzit aan zijn eerdere besluiten, voldoen aan dit vereiste: beide adviezen concluderen dat de wetgever niet is gehouden
aan zijn eerdere beslissingen. Is zulke consistentie te doen gebruikelijk, of speelde
hier mee dat tussen beide adviezen slechts twee maanden verstreken waren?
Het onderzoek dat tot op heden is gepubliceerd, bevat geen analyse van opeenvolgende uitlatingen over een en dezelfde grondwetsnorm.120 Tot dusver is vooral
onderzocht of en hoe de Raad van State ad hoc, dat wil zeggen in afzonderlijke adviezen aandacht besteedt aan grondwetsbepalingen. Ik wil weten hoe systematisch dat
119 Munneke 2017.
120 Het eerste deel van het onderzoek van De Poorter en Van Roosmalen inventariseert in welke gevallen de Raad van State zich over vier grondrechtelijke normen heeft uitgelaten. Het ziet niet
op de vraag of de opeenvolgende uitlatingen onderling consistent zijn; zie Van Roosmalen 2010,
p. 15-17. Voermans & Gerards 2011 analyseerden de inhoud en de consistentie van onder meer
adviezen over het begrip “rechtsstaat”. Dat is echter geen grondwettelijke norm – althans, ten tijde
van hun onderzoek was het dat niet. Mogelijk komt hier verandering in. De wet van 9 maart 2018,
Stb. 86 verklaart dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de
Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling. Als de Grondwet dienovereenkomstig wordt gewijzigd, dan zal voorafgaand aan artikel 1 voortaan zijn bepaald dat de Grondwet
“de grondrechten en de democratische rechtsstaat” waarborgt.
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gebeurt, omdat daarmee iets blijkt van het structurele vermogen van wetgevingsadvisering om grondwettigheid te bewaken. Neem bijvoorbeeld het in paragraaf 1.1.2
bedoelde advies over Groningse mijnbouwschade, waarin de Afdeling advisering
uiteenzet hoe artikel 112 van de Grondwet toegang tot de burgerlijke rechter garandeert. Het ligt voor de hand dat die uiteenzetting ofwel in lijn is met eerdere adviezen
over dezelfde norm, ofwel inzichtelijk maakt waarom het ene geval verschilt van het
andere. Dat vergt een onderlinge vergelijking. Mijn metafoor van de constitutionele
dialoog komt ook hier weer goed van pas, want opeenvolgende uitlatingen (van in dit
geval één van de deelnemers) zijn een kenmerk van dat type interacties. In hoofdstuk
2 werk ik dat verder uit. Dat is ook de beste plek om het te hanteren beoordelingskader te presenteren, de selectie van dialogen te verantwoorden en verder uiteen te
zetten hoe het vervolg van dit boek is opgebouwd.
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Hoofdstuk 2

Constitutionele dialogen tussen de
wetgever en de Raad van State

Introductie
In dit hoofdstuk wil ik aannemelijk maken dat grondwettigheidstoetsing in de wetgevingsadviezen van de Raad van State (beter) te begrijpen en te beoordelen is door
de adviezen te zien als inbreng voor een constitutionele dialoog. Volledigheidshalve
herhaal ik hier nog maar eens dat ik de dialoog gebruik als een middel om te kunnen
zien hoe de Raad van State bijdraagt aan het bewaken van de grondwettigheid van
wetgeving. Het gaat mij, met andere woorden, niet om de interactie tussen de deelnemers aan een dialoog maar om het optreden van een van hen. Achtereenvolgens
sta ik stil bij wat wordt bedoeld met een constitutionele dialoog (paragraaf 2.1), wat
daarover uit enkele andere rechtsstelsels bekend is (paragraaf 2.2), bij het nut en de
noodzaak om wetgevingsadvisering in deze sleutel te plaatsen (paragraaf 2.3) en bij
de verwachtingen die op grond hiervan mogen worden gekoesterd (paragraaf 2.4).
Het hoofdstuk sluit af met een uiteenzetting van de methode die ik heb gekozen om
de praktijk van de wetgevingsadvisering aan deze verwachtingen te toetsen (paragraaf 2.5) en een toelichting op de verdere opbouw van het boek (paragraaf 2.6).

2.1

Constitutionele dialogen

Sinds medio jaren negentig van de twintigste eeuw is het bepaald salonfähig om,
in het bijzonder ten aanzien van de verhoudingen tussen constitutionele instellingen, de term “dialoog” van stal te halen.1 De metafoor wordt vooral gebruikt om de
verhouding tussen rechterlijke colleges onderling of tussen rechters en wetgevers
te beschrijven of zelfs voor te schrijven. In deze voorstelling van zaken verrichten
de betrokken instituties hun werk niet in schitterende afzondering, maar nemen ze
vanuit hun eigen positie deel aan een gemeenschappelijke zoektocht naar wat de
constitutie betekent.

1

Er is een overdadige hoeveelheid literatuur over de constitutionele dialoog. Een goed startpunt
voor raadpleging daarvan is te vinden bij Sigalet, Webber & Dixon 2019b (met name p. 2-19), alsook in de overzichtsartikelen van Bateup 2006 en Meuwese & Snel 2013. Zie over de constitutionele dialoog in de context van de instellingen van de Europese Unie Dawson 2013.

27

2 Constitutionele dialogen tussen de wetgever en de Raad van State

De aantrekkelijkheid van het begrip zal mede zijn ingegeven door allerlei positieve associaties die erdoor worden opgeroepen. We verwachten dat deelnemers aan
een dialoog hun opvattingen begrijpelijk verwoorden en bereid zijn om op basis van
rationele argumenten eerder ingenomen posities te heroverwegen. Machtswoorden
of andere apodictische claims blijven dan achterwege. Waar een dialoog gevoerd
wordt, gloort aan de horizon de belofte van vreedzame consensus.
Deze populariteit heeft ook een keerzijde. Begripsmatige verwarring ligt op de
loer. Nogal eens is het etiket van de (constitutionele) dialoog niet veel meer dan
newspeak voor de rechterlijke uitleg en toepassing op concrete gevallen van eerder
door de wetgever geformuleerde algemene normen. Zulke bij toerbeurt handelende
instellingen doen echter niets bijzonders.2 Hun gedragingen wisselen elkaar in de
tijd af, maar zijn niet per se inhoudelijk op elkaar betrokken. Van daadwerkelijke
interactie is dan geen sprake. Wie dergelijke reeksen aanduidt als een constitutionele
dialoog ziet een keizer met nieuwe kleren.
De begripsverwarring en de hooggespannen verwachtingen waren voor diverse
auteurs aanleiding de bruikbaarheid van de dialoog-metafoor ter discussie te stellen.3 Aan deze kritiek kan tegemoet worden gekomen door goed te onderscheiden
tussen kind en badwater. Er is wel degelijk winst te behalen door sommige interacties tussen statelijke actoren onder bepaalde voorwaarden te begrijpen als een
constitutionele dialoog. Om die meerwaarde te verzilveren is denk ik nodig dat de
aandacht enkel uitgaat naar reeksen uitlatingen tussen gelijkwaardige instituties die
op basis van wederkerigheid en continuïteit beogen uitleg en toepassing te geven aan
constitutionele normen.
Vier elementen uit deze omschrijving behoeven een nadere toelichting: gelijkwaardigheid, wederkerigheid, continuïteit en de te interpreteren constitutionele normen.
Ik begin met het element dat tussen de betrokken instituties gelijkwaardigheid bestaat. Het komt in de meeste beschouwingen over de constitutionele dialoog wel
terug. Onder gelijkwaardigheid wordt dan verstaan een situatie waarin tussen de
betrokken instellingen geen hiërarchie bestaat, of dat in elk geval voor de duur van
de dialoog geen gezagsposities geclaimd worden.4 Het gaat dus om de (eventueel
tijdelijke) afwezigheid van dominantie. Zou zulke hiërarchie wel bestaan, dan valt
immers niet voor te stellen hoe instituties op elkaar betrokken zouden kunnen zijn
in hun zoektocht naar de betekenis van een norm. De instelling met het hiërarchische
gezag zou dan veeleer een orator zijn die eenzijdig oekazes zou kunnen uitvaardigen.
Die situatie laat zich niet goed beschrijven als een tweespraak. Er is geen meerwaarde
te verwachten van het gebruik van de metafoor van de dialoog voor situaties waarin
de instelling die uiteindelijk beslist niet op de een of andere manier moet steunen
op andere instituties. De voorwaarde van de gelijkwaardigheid maakt dit mogelijk.
In de tweede plaats is het verstandig de metafoor van de constitutionele dialoog
te reserveren voor verhoudingen tussen instellingen die op voet van wederkerigheid
2
3
4
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Kavanagh 2009, p. 129-132.
Bijvoorbeeld Tremblay 2005; Bateup 2009, Kuo 2016 en Carolan 2016. Zie voor een antwoord op de
kritiek Young 2019.
Bateup 2006, p. 1109, 1118; Claes & De Visser 2012, p. 103; Meuwese & Snel 2013, p. 125-126;
Uzman 2013, p. 561-570; Kuo 2016, p. 92-93; Young 2019, p. 46-55.
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handelen, dat wil zeggen daadwerkelijk en kenbaar op elkaar betrokken zijn. Daarvan is geen sprake wanneer uitlatingen ongericht worden gedaan, of niet herkenbaar
bedoeld zijn als reactie op wat eerder door de wederpartij is gesteld. Zo zou het uitblijven van een reactie kunnen worden opgevat als stilzwijgende instemming. Er zijn
ook andere verklaringen denkbaar.5 Een instelling kan er het zwijgen toe doen omwille van opvattingen over de onderlinge bevoegdheidsverdeling, maar bijvoorbeeld
ook omdat uitlatingen van de wederpartij simpelweg onopgemerkt zijn gebleven.
Dergelijke signalen vallen buiten de eigenlijke dialoog. De onderlinge interactie moet
bovendien bij voorkeur een constructief karakter hebben.6 Wanneer twee tegenover
elkaar staande personen bij toerbeurt gebaren maken die voor de ander onbegrijpelijk zijn of zelfs niet voor elkaar bestemd zijn, dan is toch moeilijk vol te houden
dat er een onderlinge dialoog gevoerd wordt. Om al deze redenen is het verstandig
de metafoor van de dialoog enkel te gebruiken voor wederkerige, constructief getoonzette uitlatingen met een gemeenschappelijk oogmerk.
Een derde, met de eerste twee verband houdend kenmerk is dat een constitutionele dialoog bestaat bij de gratie van voorlopigheid en daarom continu gevoerd
wordt. De nadruk ligt niet op het doorhakken van knopen door rechtsvragen in een
individuele casus te beantwoorden, maar op een voortdurend en abstract proces van
constitutionele rechtsvinding en -vorming. Het ontbreken of ten minste opschorten
van finaliteit geeft focus op de argumenten en afwegingen, in plaats van op het individuele geval. Juist het voorlopige of discursieve karakter maakt dat de vergelijking
met een dialoog zin kan hebben. De metafoor van de dialoog ziet op het proces, niet
op de uitkomst.7
Een vierde element tenslotte is het constitutionele gehalte van de dialoog. Ik heb
de indruk dat in de literatuur op dit punt grofweg twee varianten kunnen worden
onderscheiden, die overigens wel wat in elkaar overlopen. Er zijn auteurs die een
ruimere opvatting aanhangen. Daarin is de tweespraak (al) van een constitutioneel
gehalte wanneer de betrokken instellingen door het constitutionele recht in het leven
zijn geroepen of zich inlaten met een door de constitutie toebedeelde taak.8 Het gaat
dan om de klassieke taken besturen, rechtspreken of wetgeven. Auteurs die de rekkelijke opvatting aanhangen, zeggen van instellingen die elkaars terrein betreden dat
ze een constitutionele dialoog voeren. Je zou dat ook bemoeizucht kunnen noemen.
Een engere en, naar ik meen veelbelovender opvatting ziet de constitutionele dialoog
vooral als de samenspraak die gericht is op de interpretatie en eventueel tenuitvoerlegging van constitutionele normen. Hoewel het constitutionele recht meeromvattend is beperk ik me voor mijn onderzoek tot normen uit de Grondwet. De dialoog
is dan een methode om te achterhalen of te expliciteren wat de Grondwet bepaalt.
Opeenvolgende interacties kennen weliswaar elk een eigen aanleiding, maar zijn met
elkaar verbonden doordat ze alle om een en dezelfde grondwetsnorm draaien.

5
6
7

8

Carolan 2016, p. 215-217; Kuo 2016, p. 100. Anders op dit punt Meuwese & Snel 2013, p. 126.
Tremblay 2005, p. 631.
Ik ben me ervan bewust dat ik de term “dialoog” anders gebruik dan bijvoorbeeld de Raad van
State zelf deed in zijn Jaarverslag over 2014, p. 57-58. Daar wordt ervan uitgegaan dat de dialoog
stopt zodra de regering met het uitbrengen van een zogeheten nader rapport op het advies heeft
gereageerd.
Bijvoorbeeld IJzermans 2015 en, in zekere zin, ook De Poorter 2014.
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2.2

Ervaringen elders

Veel van wat bekend is over de (methodenleer van de) constitutionele dialoog is
schatplichtig aan de rechtsculturen van de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd
Koninkrijk. Daarom volgt hieronder eerst een korte tour d’horizon langs (de theorievorming over) de constitutionele dialoog in de Angelsaksische juridische dogmatiek
en praktijk. Die excursie is nuttig en nodig omdat, zoals zal blijken, deze buitenlandse
voorbeelden kunnen helpen bij het formuleren van verwachtingen waaraan de inbreng van de Raad van State aan de constitutionele wetgevingsdialoog zou moeten
voldoen om tot zijn recht te komen.
2.2.1

De Verenigde Staten van Amerika: scherpe randjes wegvijlen

In het Amerikaanse recht wordt de metafoor van de dialoog vooral gebruikt in het
debat over de legitimiteit van constitutionele toetsing door de rechter. In de fameuze
Marbury v. Madison-uitspraak uit 1803 verklaarde het Amerikaanse federale hooggerechtshof zichzelf bevoegd federale wetten te toetsen aan de federale Grondwet.9
Sindsdien rekent elke Amerikaanse rechter het tot zijn province and duty om in geval
van een conflict tussen de federale constitutie en de wet vast te stellen wat rechtens
is. Critici van die jurisprudentie wijzen op de gebrekkige democratische legitimatie
van ongekozen rechters die gekozen volksvertegenwoordigers de maat nemen. De
vaak open normen van het constitutionele recht zijn uit de aard der zaak vatbaar voor
meerdere redelijke interpretaties. Er is geen goede reden om aan te nemen dat rechters, die over hun werkzaamheid geen verantwoording afleggen, per definitie betere
uitleggers van de Grondwet zouden zijn dan volksvertegenwoordigers. In navolging
van een in de jaren ‘60 van de twintigste eeuw gepubliceerd boek van Alexander
Bickel wordt dit probleem vaak aangeduid als dat van de “counter-majoritarian diﬃculty”: rechterlijke correctie van besluiten die zijn genomen door gekozen functionarissen is in essentie antidemocratisch.10
De analyse van Bickel is in latere jaren aangescherpt door onder meer Mark
Tushnet.11 Hij wees erop dat rechterlijke toetsing van wetgeving niet alleen bekritiseerd kan worden vanwege zijn antidemocratische inborst, maar ook vanwege
de effecten die ervan uitgaan. Een wetgever wiens beslissingen vatbaar zijn voor
rechterlijke toetsing, zou geneigd kunnen zijn suboptimale keuzes te maken in de
verwachting dat het superieure alternatief tegenover een toetsende rechter minder
goed te verdedigen valt. Rechterlijk toetsingsrecht werpt zo zijn schaduw vooruit
en leidt tot beleidsvervorming (“policy distortion”). Dat is natuurlijk alleen een
probleem voor zover de maatregel die eigenlijk de voorkeur van de wetgever heeft,
naar zijn eigen overtuiging nog wel steeds grondwettig is. Voorkeursmaatregelen die
niet te verenigen zijn met de Grondwet, verdienen een rechterlijk obstakel. Maar als
het toetsingsrecht de wetgever aanzet tot het laten varen van een weliswaar rechtmatige, maar kwetsbaardere wetgevingsvariant, dan kan de uitleg van de Grondwet

9
10
11
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Bickel 1962, p. 16-23.
Tushnet 1995.
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verschralen tot een juristenconstitutie. Een vergelijkbaar risico ligt volgens Tushnet
op de loer als de wetgever zich in het geheel onthoudt van het vormen van een
zelfstandig grondwettigheidsoordeel, omdat hij verwacht dat de rechter eventuele
constitutionele knelpunten wel zal benoemen. Dat zou leiden tot een verzwakking
(“debilitation”) van het democratische proces. Dat bezwaar is vanuit de Nederlandse
context wellicht wat lastiger te plaatsen. Wie zich realiseert dat in de Amerikaanse
doctrine het constitutionele recht de uitdrukking van een democratisch beginsel is,
kan het bezwaar allicht beter volgen. Een volksvertegenwoordiging die moedwillig
nalaat de betekenis van de Grondwet in een concreet geval te expliciteren, verzaakt
haar mandaat en missie.
Bickel en Tushnet zijn in de Verenigde Staten bepaald niet de enige critici van het
rechterlijk toetsingsrecht.12 Het gaat er hier niet om dit discours in beeld te brengen.
Het volstaat om erop te wijzen dat in het Amerikaanse juridische debat stemmen zijn
te vernemen die erop hebben gewezen dat het rechterlijk toetsingsrecht in zichzelf
problematisch is en dat het onwenselijke consequenties kan hebben voor de manier
waarop de wetgever omgaat met de Grondwet.
Om die bezwaren te pareren werd aanvankelijk vol ingezet op het formuleren van
interpretatievoorschriften. Door de rechter te verplichten objectiveerbare uitlegmethodes te hanteren, zou de rechterlijke armslag kunnen worden beperkt. Ongewenste of onmatige bemoeienis met het democratische proces zou zo kunnen worden
tegengegaan. Gaandeweg brak het inzicht door dat waardeoordelen, die van rechters
incluis, niet objectiveerbaar zijn. Pogingen om de bezwaren tegen het toetsingsrecht
met interpretatiediscipline te ondervangen zijn daarom gedoemd te mislukken. Er
zal altijd ruimte blijven voor de mogelijkheid dat redelijke mensen tot verschillende
kwalificaties komen, zelfs als ze zich houden aan spelregels voor de oordeelsvorming.13
Na de vaststelling dat sturen op de inhoud van het debat tussen rechter en wetgever onvoldoende soelaas biedt, lag een overstap naar de structuur van dat debat
voor de hand. Bij de beschrijving van de counter-majoritarian diﬃculty ligt de nadruk
al gauw op de individuele casus waarin een rechter de wetgever corrigeert. In het
concrete dispuut bewerkstelligt de rechterlijke uitspraak finaliteit. Maar daarmee is
nog niet gezegd dat de discussie over de rechtmatigheid van de gewraakte norm ook
in algemene zin beëindigd is. Er staan de wetgever immers verschillende opties ten
dienste nadat een wet als gevolg van een rechterlijk vonnis is gesneuveld. De onrechtmatige regeling kan in lijn met het vonnis worden aangepast of ingetrokken.
Denkbaar is ook dat de wetgever de gewraakte regeling herbevestigt, al dan niet met
verbetering van bijvoorbeeld de gronden. Ten slotte kan niet worden uitgesloten dat
een wetgever eenvoudig weigert het vonnis te gehoorzamen. Rechters zullen dan
gedwongen worden om ofwel voet bij stuk te houden, ofwel op de een of andere manier toe te geven aan de legislatieve weerstand.14 De variant waarin de wetgever een
ramkoers kiest is misschien wat buitenissig, maar de verkenning van de scenario’s
maakt wel zichtbaar dat de rechter en de wetgever op een abstract niveau betrokken
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Beroemd (of berucht) is ook Waldron 2006.
Bateup 2006, 1113-1117.
Tushnet 1995, p. 260-265.
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kunnen zijn in een voortdurende uitwisseling van standpunten en opvattingen waarin geen van beide het uiteindelijk voor het zeggen hoeft te hebben. Door de wetgever
en de rechter zo’n constitutionele dialoog te laten voeren, ontstaat ruimte voor de
specifieke kwaliteit en legitimiteit van zowel de rechter als de wetgever. Daarmee
gaat de druk wat van de antidemocratische ketel. Sommige auteurs volstaan met de
waarneming dat zich een dialoog voltrekt, andere auteurs gaan verder door allerlei
normatieve eisen aan de inrichting van die dialoog te stellen. De interactie tussen
wetgever en rechter is dan in zichzelf een noodzakelijke, of in elk geval gewenste
vorm van rechtsvorming.
Over de precieze grondslag van de constitutionele dialoog bestaan veel verschillen
van opvatting. Hetzelfde geldt voor de precieze eisen die aan de inhoud ervan gesteld kunnen worden.15 Al die nuances zijn hier niet zo relevant. Van belang is het
gemeenschappelijke element in de analyse, namelijk dat het tweegesprek tussen de
rechter en de wetgever een rol kan vervullen in de legitimering van het rechterlijk
toetsingsrecht. Het probleem van de counter-majoritarian diﬃculty kan daarmee
gereduceerd of zelfs volledig opgelost worden zonder afbreuk te doen aan de rol en
verantwoordelijkheid van de betrokken instituties. Als gezegd is het in de literatuur
niet een en al hosanna. Geregeld wordt fundamentele kritiek geleverd op het vermogen van de constitutionele dialoog om het toetsingsrecht te ontdoen van zijn
problematische kanten. Hier is het niet nodig dat debat te beslechten; volstaan kan
worden met de constatering dat de figuur van de constitutionele dialoog een functie
kan vervullen bij het nuanceren of legitimeren van omstreden aanspraken op interpretatiebevoegdheden.
2.2.2

Canada: het mes snijdt aan twee kanten

Waar de constitutionele dialoog voor het Amerikaanse recht vooral geldt als een
achteraf geconstrueerde respons op een eenzijdig door de rechter ingezette ontwikkeling met bekritiseerde effecten, zijn in het Britse en het Canadese recht doelbewust
mechanismen geïntroduceerd die een wisselwerking tussen de rechter en de wetgever op gang moesten brengen of tenminste faciliteren.
Voor Canada gaat het daarbij om bepalingen uit het Canadian Charter of Rights
and Freedoms. Dat handvest is de grondrechtencatalogus waarmee de Constitution
Act 1982 opent. Door de federale regering ingediende wetsvoorstellen moeten door
de minister van justitie worden onderzocht op onverenigbaarheid met “purposes and
provisions” van het handvest. Elke onverenigbaarheid moet zo spoedig mogelijk aan
het Canadese Lagerhuis worden gemeld.16 Tegen aantasting van de door het handvest verleende rechten wordt niet alleen gaandeweg het wetgevingsproces rechtsbescherming geboden, maar ook nog nadien. Eenieder wiens grondwettelijke rechten
en vrijheden geweld is aangedaan, heeft op grond van artikel 24 van het handvest
toegang tot de rechter om rechtsbescherming te krijgen. Dat geldt ook als de inbreuk
15
16
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Zie voor een inventarisatie Bateup 2006 en Meuwese & Snel 2013.
Zie artikel 4.1 van de Department of Justice Act. Op grond van artikel 4.2 van diezelfde wet zet
de minister bovendien uiteen welke “potential effects” het regeringsvoorstel zal hebben op de
rechten en vrijheden die het handvest verleent.
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het gevolg is van federale of provinciale wetgeving. Daarnaast bepaalt artikel 52 van
de Constitution Act 1982 dat elke wet die onverenigbaar is met de Canadese constitutie, gelding ontbeert. Op de door de rechter geboden rechtsbescherming tegen de
wetgever bestaan twee belangrijke uitzonderingen. Beide zijn aanjagers van een constitutionele dialoog tussen de wetgever(s) en de rechter. In de eerste plaats bepaalt
artikel 1 van het handvest dat op de grondrechten slechts beperkingen aangebracht
kunnen worden als ze bij de wet zijn voorzien en voor zover ze aantoonbaar gerechtvaardigd zijn in een vrije en democratische samenleving.17 Zodoende dwingt de bepaling wetgevers om de proportionaliteit van beperkingen aannemelijk te maken. De
daarbij gehanteerde argumenten staan bloot aan rechterlijke beoordeling. Een gevolg
van deze beperkingensystematiek is dat Canadese rechters en wetgevers op elkaar
betrokken zijn in hun beoordeling van grondrechtenbeperkingen.
Een misschien nog wel belangrijkere bepaling voor het Canadese discours over de
constitutionele dialoog is de zogeheten “notwithstanding clause” van artikel 33 van
de Constitution Act 1982.18 Op grond van deze clausule zijn de federale wetgever en
alle provinciale wetgevers bevoegd om bij gewone meerderheid voorschriften uit te
vaardigen en toe te passen, niettegenstaande de daarmee onverenigbare inhoud van
enkele specifieke artikelen uit het Charter. Canadese wetgevers kunnen zodoende
een deel van de grondrechtencatalogus passeren. Zo’n moedwillige afwijking is in tijd
beperkt, maar kan worden verlengd. Met opname van de niettegenstaande-clausule
werd tegemoetgekomen aan de bij sommige provincies bestaande vrees dat opname
van een federale grondrechtencatalogus zou leiden tot ondermijning van provinciale
bevoegdheden. Hoewel introductie van de clausule voornamelijk als wisselgeld werd
ingezet, kon bij een enkele auteur ook een principiële verdediging worden opgetekend. Zo hamerde de Canadese constitutionalist Weiler op het intrinsieke belang van
de erkenning dat grondwettigheid vaak “a matter of degree” is.19 Dat wordt zichtbaar gemaakt door de rechter niet het laatste woord te geven over toepassing van
de betreffende constitutionele normen. De afwijkingsmogelijkheid stelt de wetgever
in staat om zijn producten te onttrekken aan rechterlijke beoordeling. Dat kan bij
voorbaat (preventief) gebeuren, zonder dat er een indicatie is geweest dat de rechter
aan het handvest ontleende bedenkingen tegen een wet heeft. Het inroepen van de
niettegenstaande-clausule kan ook nadat de rechter heeft gesproken. De wetgever
heeft dan een weerwoord op het rechterlijk oordeel dat een eerder uitgevaardigde
wet onverenigbaar is met een in het handvest opgenomen grondrecht, bijvoorbeeld
omdat de beperking niet proportioneel is of de noodzakelijkheid in een democratische samenleving onvoldoende aannemelijk is gemaakt. Door de gesanctioneerde
norm nogmaals uit te vaardigen, ditmaal onder verwijzing naar artikel 33 van de
Constitution Act 1982, houdt de wetgever de wet voortaan en vooralsnog buiten het
schootsveld van de rechter. Gebruik van de niettegenstaande-clausule komt dan neer
op een ad hoc toetsingsverbod. Aangezien te verwachten valt dat zo’n expliciete correctie van een rechterlijk oordeel wenkbrauwen laat fronsen, zal in de parlementaire

17
18
19

Hierover Roach 2005, p. 541-543.
Kelly & Hennigar 2012; Uzman 2013, p. 584-592; Hogg & Amarnath 2017; Albert 2018.
Weiler 1984, p. 80.

33

2 Constitutionele dialogen tussen de wetgever en de Raad van State

behandeling van de wet de grondwettigheidsvraag allicht een centrale rol spelen.
Dat verkleint de kans op onbedoelde grondrechtenbeperkingen, wat als winst kan
worden beschouwd.
Door vooraanstaande Canadese juristen, zoals leden van het federale hooggerechtshof, is de dialoog tussen rechter en wetgever niet alleen aanvaard als beschrijving van het model maar ook omarmd als wenselijke verhouding tussen wetgever
en rechter.20 De combinatie van rechterlijk toetsingsrecht, een op proportionaliteitsafwegingen steunende beperkingensystematiek en de niettegenstaande-clausule
creëert een institutionele arena waarbinnen de rechter en de wetgever op elkaar
kunnen reageren.
Dat voor die interactie de metafoor van de constitutionele dialoog gemeengoed
is geworden, is overigens betrekkelijk toevallig. De kwalificatie dook voor het eerst
op in een publicatie uit 1997 van Peter Hogg en Allison Bushell, waarin zij geruchten
over de op handen zijnde vestiging van een gouvernement des juges ontzenuwden.21
Uit hun analyse van de jurisprudentie sinds de introductie van de rechterlijke bevoegdheid wetten te toetsen aan het handvest, bleek dat de wetgever over het algemeen heel wel slaagde in het realiseren van zijn beleidsdoelstellingen. Als een rechterlijk vonnis een onrechtmatigheid in wetgeving had blootgelegd, werd daar veelal
op gereageerd door het geconstateerde probleem daadwerkelijk te verhelpen. Gevallen waarin Canadese wetgevers regelrecht de confrontatie met de rechter aangingen
door de niettegenstaande-clausule in te roepen, bleken zeldzaam. Hogg en Bushell
concludeerden dat zich tussen de wetgever en de rechter een vruchtbare dialoog had
ontwikkeld over de interpretatie van het handvest.22 Hoewel zij elders in hun analyse de uitkomsten ook kwalificeren als “wetgevingsreeksen” (“legislative sequels”),
is het label “dialoog” het meeste opgepikt. Latere auteurs zijn met die kwalificatie
aan de haal gegaan. De, in de woorden van Uzman, vluchtig neergeschreven zinnen
van Hogg en Bushell stonden aan de wieg van een uitgebreid discours over de constitutionele dialoog, waarbij ook de implicaties en bruikbaarheid van die terminologie
veel aandacht trok.23 Nog steeds geeft de niettegenstaande-clausule aanleiding tot
debat, onder meer over de vraag of de afwijkingsmogelijkheid zichzelf niet overbodig heeft gemaakt.24 In de meeste gevallen waarin wetgevers een beroep deden op
artikel 33 van de Constitution Act 1982 was dat preventief.25 Van een dialoog was
daarom eigenlijk geen sprake: de wetgevers sneden de rechter de pas af nog voordat
een tweespraak op gang kon komen. Het Canadese federale hooggerechtshof heeft
het potentieel van de dialoog bovendien nog verder afgezwakt door te accepteren
dat een wetgever generieke toepassing aan de afwijkingsclausule geeft. Specificatie
van de grondrechtelijke waarborgen die gepasseerd worden, is dan niet vereist.26 Dat
komt het expliciteren van keuzes en argumenten, en dus de constitutionele dialoog,
20 Zie de opinie van rechter Iacobucci namens het Supreme Court of Canada in Vriend v Alberta [1998]
1 SCR 493; vergelijkbare uitlatingen in R v Mills [1999] 3 SCR 668, Sauvé v Canada (Chief Electoral
Oﬃcer) [2002] 3 SCR 519 en Figueroa v. Canada (Attorney General) [2003] 1 SCR 912.
21 Hogg & Bushell 1997.
22 Uzman 2013, p. 570-573.
23 Tremblay 2005; Hogg, Bushell Thornton & Knight 2007.
24 Kuo 2016, p. 87-89; Young 2018, p. 126-128.
25 Uzman 2013, p. 586-592; Kuo 2016, p. 88.
26 Dor 2000, p. 25.
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natuurlijk niet ten goede. Wat daar verder ook van zij, de opname van de niettegenstaande-clausule heeft een belangrijke impuls gegeven aan (tenminste het denken
over) de constitutionele dialoog in Canada.
Nu zou men kunnen denken dat dit een typisch Canadese reactie is die niet zoveel
zegt over de effecten van opname van een afwijkingsmogelijkheid op de betrekkingen tussen de rechter en de wetgever. Ervaringen met varianten op het Canadese
voorbeeld elders, bijvoorbeeld in de Australische deelstaat Victoria, geven evenwel
aanleiding te veronderstellen dat de constructieve dialoog wel degelijk een te verwachten gevolg is van de mogelijkheid dat de wetgever een moratorium over grondrechtenbescherming uitvaardigt.27 De les van het Canadese voorbeeld is dus dat een
geïnstitutionaliseerde constitutionele dialoog aan weerszijden effect heeft: beide
gesprekspartners staan bloot aan prikkels om hun uitlatingen erop aan te passen.
2.2.3

Verenigd Koninkrijk: kool en geit sparen

Ook in Europa zijn voorbeelden aan te treffen van geïnstitutionaliseerde constitutionele dialogen. Heel wat staten in het Avondland kennen een vorm van constitutionele toetsing, al dan niet door een gespecialiseerde rechter. De betrekkingen tussen die rechters en de nationale wetgevende ambten vertonen ook vaak
kenmerken van een constitutionele dialoog.28 Een veelgenoemd voorbeeld biedt
het Verenigd Koninkrijk. Sinds de inwerkingtreding van de Human Rights Act 1998
(verder: HRA 1998) kent het Britse staatsrecht specifieke voorzieningen die een
dialoog tussen de rechter en de wetgever op gang brengt en ordent. Het bijzondere is dat die dialoog plaatsvindt in een constitutionele setting die op relevante
punten verwantschap vertoont met het Nederlandse bestel. Net als de Nederlandse
Grondwet ontzeggen de Britten hun rechters de bevoegdheid formele wetgeving
te toetsen. Een tweede overeenkomst is het beperkte normatieve gehalte van het
constitutionele recht voor het handelen van de wetgever. In het Verenigd Koninkrijk geldt immers dat door het ontbreken van een hiërarchisch hogere regeling de
normering van politieke instituties voornamelijk een zaak van conventies is, en
ook van de Nederlandse Grondwet wordt over het algemeen erkend dat ten minste de centrale politieke instituties er weinig richting aan ontlenen.29 Dat juist in
zo’n omgeving als de Britse een constitutionele dialoog op gang komt, is dan toch
wel opmerkelijk. Men mag op z’n minst verwachten dat deze karakteristieken hun
sporen zullen nalaten in de interactie tussen de Britse rechter en wetgever. Er is
daarom aanleiding even stil te staan bij de constitutionele dialoog in het staatsrecht van het Verenigd Koninkrijk.
Als gezegd is de tweespraak op gang gekomen door de invoering van de HRA 1998.
Die wet zet vrijwel de volledige inhoud van de eerste titel van het EVRM om in Brits
recht. Omzetting is nodig omdat het Verenigd Koninkrijk voor de verhouding tussen het internationale en het nationale recht uitgaat van een transformatiestelsel.
27

Zie de artikelen 28 en 31-32 van de Victoriaanse Charter of Human Rights and Responsibilities Act.
Over de ervaringen aldaar zie Kelly & Hennigar 2012, p. 64-66.
28 Over de verschillende arrangementen zijn bibliotheken volgeschreven. Een goed startpunt biedt
De Visser 2015, in het bijzonder p. 329-440.
29 Zie hierover het monumentale proefschrift van Van der Hoeven, Van der Hoeven 1958.
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Justitiabelen kunnen zich voor de nationale rechter niet rechtstreeks op verdragsrecht
beroepen. Pas nadat omzetting in nationaal recht heeft plaatsgehad, kan aan de van
oorsprong volkenrechtelijke normen interne gelding toekomen. Met dit transformatiestelsel wordt recht gedaan aan het voor het Verenigd Koninkrijk zo kenmerkende
uitgangspunt van de parlementaire soevereiniteit. De doorwerking van het verdragsrecht is immers volledig afhankelijk van de parlementaire beslissingen daaromtrent:
slechts indien, voor zover en voor zolang de parlementaire wetgever de inhoud van
een verdrag heeft omgezet in nationaal recht, kan er voor de rechter een beroep op
worden gedaan.30 In de fameuze Miller-uitspraak over de vraag of de regering parlementaire instemming nodig heeft om het Britse lidmaatschap van de Europese Unie
te beëindigen, formuleerde het hooggerechtshof het aldus: “although [treaties] are
binding on the United Kingdom in international law, treaties are not part of UK law
and give rise to no legal rights or obligations in domestic law.” Deze strikt dualistische
opvatting over de verhouding tussen nationaal en internationaal recht is “a necessary corollary of Parliamentary sovereignty.” 31 Dit uitgangspunt geldt voor alle verdragen en dus ook voor het EVRM, waarvan het Verenigd Koninkrijk één van de eerste
ondertekenaars was. Bij gebrek aan een nationale catalogus van grondrechten waren
Britse justitiabelen lange tijd afhankelijk van de bereidheid van de rechter om grondrechtelijke bescherming te verlenen. Die rechter hanteerde een rechtsvermoeden dat
de bijzondere wetgever zijn verdragsrechtelijke verplichtingen na wilde komen, zodat
het nationale recht in de meeste gevallen verenigbaar bleek met het EVRM. In gevallen
waarin het echter onmogelijk was om een EVRM-norm en het nationale recht door
één deur te laten gaan, prevaleerde het Britse recht.32 Voor zulke gevallen kon dan
nog een gang naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden gemaakt.
Deze situatie werd allengs als minder bevredigend ervaren. Bij de parlementsverkiezingen van 1997 had de Labour Party het oplossen van dit probleem tot een van
haar prioriteiten gemaakt. De partij behaalde een royale parlementaire meerderheid.
Onder de noemer “rights brought home” bevorderde de nieuwe regering de introductie van een nationale grondrechtencatalogus.33 De wet bedoelt een goede balans
te treffen tussen enerzijds het behoud van het uitgangspunt dat de parlementaire
wetgever door geen van de andere staatsmachten gecorrigeerd zou kunnen worden,
en anderzijds de wens effectieve rechtsbescherming te bieden voor alle gevallen
waarin zich een schending van het EVRM voordeed.
Omdat de HRA 1998 de status heeft van een formele wet, geniet ze bij een eventuele
onverenigbaarheid voorrang op alle lagere vormen van wetgeving. Ook bestuursdaden
moeten verenigbaar zijn met de HRA 1998. Een en ander vloeit rechtstreeks voort uit
de parlementaire soevereiniteit. Datzelfde principe staat er evenwel aan in de weg om
de HRA 1998 ook algemene voorrang te geven op zogeheten “primary legislation”.

30 Turpin & Tomkins 2011, p. 42, 61-66; Horne & Le Sueur 2018, p. 267-268, 289.
31 Supreme Court of the United Kingdom 24 januari 2017, R (Miller) v. Secretary of State for Exiting the
European Union, [2017] UKSC 5, r.o. 55 en 57.
32 Hierover Duffy 1980. De gelijkenis met HR 3 maart 1919, NJ 1919/371 (Grenstractaat Aken) is treffend.
33 Het whitepaper (met op p. 3 een foto van een indringend kijkende Tony Blair) is te vinden via gov.
uk/government/publications/the-human-rights-bill.
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Daaronder vallen alle andere formele wetten, maar ook enkele constitutionele curiositeiten zoals de door het Westminster parlement geapprobeerde kerkelijke reglementen
en besluiten die onder uitoefening van het koninklijk prerogatief zijn genomen. In een
poging om kool en geit te sparen geeft de HRA 1998 voor mogelijke spanningen tussen
de HRA 1998 en andere primary legislation procedurevoorschriften en interpretatieregels.34 Dit stelsel is erop gericht te voorkomen dat een onverenigbaarheid moet worden vastgesteld. Tijdens de wetgevingsprocedure maakt de eerstverantwoordelijke
minister expliciet dat de door hem voorgestane wet verdragsconform is. Wanneer hij
voor die verdragsconformiteit niet in kan staan, is de minister gehouden aan te geven
dat de regering desalniettemin totstandkoming van de wet nastreeft.35 Een eenmaal
uitgevaardigd voorschrift (ongeacht de status) moet door de rechter zoveel mogelijk
conform het EVRM en de Straatsburgse jurisprudentie worden uitgelegd.36 In het geval
verdragsconforme interpretatie van primary legislation echt niet mogelijk is, komt aan
enkele met name genoemde hogere rechterlijke instanties de bevoegdheid toe om een
zogenaamde “declaration of incompatibility” af te geven.37 Lagere rechters zullen de
Britse wetten moeten toepassen alsof het conflict zich niet voordoet. Pas in hoger beroep kan de onverenigbaarheid worden geconstateerd. De rechter die overweegt een
declaration of incompatibility af te geven, is gehouden dat voornemen te melden aan
de regering en het parlement.38 Zij kunnen zich dan eventueel voegen in de procedure,
of zich alvast beraden op de stappen die gezet kunnen worden om geconstateerde
problemen weg te nemen. Bovendien kan de regering hoger beroep instellen tegen
een eenmaal uitgesproken verklaring van onverenigbaarheid, behoudens uiteraard het
geval de verklaring afkomstig is van een college tegen welks beslissingen geen beroep
mogelijk is. Het rechtsgevolg van een verklaring van onverenigbaarheid is nihil: de
HRA 1998 bepaalt uitdrukkelijk dat de verklaring de geldigheid van de met het EVRM
onverenigbare wet niet aantast en dat de verklaring evenmin een titel voor schadevergoeding oplevert.39 De functie van de verklaring is dus met name gelegen in het
signaleren van onverenigbaarheden. Afgezien van een in specifieke gevallen bestaande
bevoegdheid om de wet bij een opgetuigde variant van een ministeriële regeling aan
te passen, is het vervolgens aan de formele wetgever om de door de rechter gestelde
onverenigbaarheid al dan niet weg te nemen.40
Hoewel een verklaring van onverenigbaarheid zonder rechtsgevolgen blijft, kan
niet gezegd worden dat de HRA 1998 Britse burgers rechtsbescherming tegen schendingen van het EVRM door de formele wetgever heeft onthouden. Bij de voorbereiding van wetgeving wordt aan de conformiteit met het EVRM aandacht besteed. Uit
de inmiddels opgedane ervaringen blijkt dat rechters terughoudend zijn met het afgeven van een verklaringen van onverenigbaarheid en dat een eenmaal uitgesproken
34 De HRA 1998 vertoont op dit punt sterke gelijkenis met de New Zealand Bill of Rights Act van 1990.
De effecten die deze wet heeft gehad op verhoudingen tussen de Nieuw-Zeelandse wetgever en
de rechter zijn in belangrijke mate vergelijkbaar met de effecten die de HRA 1998 in de Britse verhoudingen heeft gehad; zie Kuo 2016, p. 84-86; zie echter ook Hiebert & Kelly 2019.
35 Artikel 19 HRA 1998. De vergelijking met de Canadese regeling dringt zich op, zie paragraaf 2.2.2.
36 Artikel 2 en 3 HRA 1998.
37 Artikel 4 HRA 1998.
38 Artikel 5 HRA 1998.
39 Artikel 4 HRA 1998.
40 Over die bijzondere ministeriële regeling zie schedule 2 bij de HRA 1998.
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incompatibiliteit niet zelden in hoger beroep ongedaan gemaakt wordt. In de periode
vanaf de inwerkingtreding van de HRA 1998 in 2000 tot en met juli 2019 zijn 42 van
zulke verklaringen afgegeven. Daarvan waren destijds 27 definitief. De overige zijn in
hoger beroep ongedaan gemaakt of anderszins nog voorlopig. Veruit de meest voorkomende reactie van de wetgever op een verklaring van onverenigbaarheid was dat
reparatiewetgeving werd uitgevaardigd.41
Het beeld dat uit dit Britse bestel oprijst, is dat het mogelijk is om in een stelsel
met een relatief zwakke constitutionele normering en een welhaast onaantastbaar
parlement toch een effectieve dialoog op gang te brengen tussen de rechter en de
wetgever. Voor het voeden van die dialoog hebben de Britten zich gekeerd tot de materiële normering uit het EVRM en de Straatsburgse jurisprudentie. Daarbij houden
ze evenwel vast aan het principiële uitgangspunt dat de parlementaire wetgever de
dienst uitmaakt.
2.2.4

Tussenconclusie

Over de interactie tussen Amerikaanse, Canadese en Britse wetgevers en rechters is
natuurlijk veel meer te zeggen.42 Dat laat ik achterwege, omdat het voorgaande volstaat om wat algemene noties te kunnen formuleren over de constitutionele dialoog.
Laat ik vooropstellen dat tussen de drie besproken stelsels wezenlijke verschillen
bestaan. Constitutionele dialogen in de context van op de leest van Westminster geschoeide stelsels hebben gemeenschappelijk dat ze de blik op de voortdurende interactie tussen de gesprekspartners richten. De in die landen opgedane ervaringen
hebben laten zien dat uitlatingen die door een van de deelnemers aan de dialoog zijn
gedaan, vrijwel steeds gevolgen hebben gehad voor het verdere proces van constitutionele rechtsvinding. De wederpartijen trekken zich iets van elkaar aan. Voor het Verenigd Koninkrijk is daarbij nog wel van belang dat de betekenis van het leerstuk van
de parlementaire soevereiniteit moeilijk kan worden overschat. Aan de formele wetgever komt een haast sacrale positie toe. Het Canadese staatsrecht is weliswaar een
loot aan de stam van het Britse Gemenebest, maar legt toch andere accenten. Vooral
door de invoering van mechanismen die rechters in staat stellen de rechtmatigheid
van wetgeving te beoordelen en daar rechtsgevolg aan te verbinden, zijn aan de overkant van de Atlantische oceaan de bakens wezenlijk verzet. Het aloude uitgangspunt
van de onaantastbare wetgever gaat sindsdien niet meer onverkort op. Dat is voor
auteurs wel aanleiding geweest te stellen dat in Canada het leerstuk van de parlementaire soevereiniteit naar de vorm is behouden, maar naar de inhoud is herschreven.43
Ondanks deze relevante verschillen valt op dat de bij de constitutionele dialoog betrokken instituties een neiging tot gematigdheid vertonen. Procedurevoorschriften
dragen bij aan het streven naar consensus en conflictmijding. Machtswoorden over
en weer blijven veelal uit. Het staatsrecht van de Verenigde Staten is in dit opzicht

41

De Britse regering publiceert jaarlijks een overzicht van de opgedane ervaringen met daarin geaggregeerde gegevens vanaf de invoering van de HRA 1998; zie voor het meest recente rapport
gov.uk/government/publications/responding-to-human-rights-judgments-2018-to-2019. Zie ook
Kavanagh 2009, p. 281-292.
42 Zie Knopff e.a. 2017; Sigalet, Webber & Dixon 2019a.
43 Kavanagh 2009, p. 310-337; Kuo 2016, p. 86.
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wezenlijk anders. Als de rechter vaststelt dat de wetgever buiten de lijntjes van de
federale Grondwet heeft gekleurd, dan zal hij de betreffende wet eenvoudigweg niet
toepassen.
Met erkenning van al die (en vast veel meer) verschillen kan toch nog een gemeenschappelijk element in de Angelsaksische rechtsstelsels worden ontwaard: de
karakterisering van de institutionele verhoudingen als een dialoog heeft doorgaans
meer dan enkel beschrijvende betekenis. De metafoor is een voedingsbodem voor
normatieve analyses in zowel wetenschap als rechtspraktijk. De betrokken instellingen behóren een dialoog te voeren over de betekenis van het constitutionele recht en
dat heeft gevolgen voor de manier waarop ze hun respectievelijke taken verrichten.
De enkele omstandigheid dat een van de betrokken instellingen beschikt over de
bevoegdheid om eenzijdig te beslissen, doet er niet aan af dat er een voorkeur is voor
een harmonieuzere wijze van koersbepaling. De nadruk ligt daarbij op het voortduren van de dialoog, op de noodzaak tot het expliciteren van argumenten en op het
vermogen om de constitutionele rechtsvinding niet te laten verworden tot de exclusieve taak van één institutie. Het is mijn stelling dat zoiets ook opgaat voor de verhouding tussen de Nederlandse wetgever en de Raad van State. Ik werk dat nader uit.

2.3

Wetgevingsadvisering als onderdeel van de constitutionele
dialoog

Inmiddels heeft het dialoogdenken ook in de Nederlandse staatsrechtelijke doctrine
aan populariteit gewonnen. In lijn met de juridische debatten elders gaat het dan vaak
over de interactie tussen wetgever en rechter, en dan vooral over de vraag naar de
aard, omvang en rechtvaardiging van een rechtsvormende taak van de rechter.44 Die
invalshoek doet denken aan het Amerikaanse debat waarin de constitutionele dialoog
gebruikt wordt voor het legitimeren van rechterlijke interventie in of correctie van democratische besluitvorming. Voor het perspectief van de wetgever bestaat veel minder
aandacht, terwijl ook vanuit die invalshoek allerlei interessante vragen te stellen zijn.45
Daar komt nog iets bij. Het Nederlandse constitutionele bestel kenmerkt zich, ik
noemde het al eerder, onder meer door de afwezigheid van de mogelijkheid van constitutionele toetsing van wetten door de rechter en door een geringe normativiteit
van de Grondwet. De rechter zal zich daarom bijna nooit in de positie bevinden waarin hij een (bepaling van een) wet in formele zin kan beoordelen op de verenigbaarheid
met een rechtsregel van nationale oorsprong.46 Deze context dwingt op z’n minst tot

44 Bijvoorbeeld Heringa 1996; Kristic, Meuwese & Van der Schyff 2011; Van Gestel 2014; De Poorter
2014; Tjeenk Willink 2014; IJzermans 2015; A.G. van Dijk 2018; Van Eck & Visser 2018 en Feteris
2018.
45 Een uitzondering hierop biedt de prachtige masterscriptie waarmee Arte Brueren de scriptieprijs
2018 van de Staatsrechtkring won, zie Brueren 2018. De Visser 2020 gaat in op hoe niet-gerechtelijke instituties een constitutionele dialoog met de wetgever voeren.
46 Ik kies bewust voor een voorzichtige formulering, omdat de Hoge Raad zich bereid getoond heeft
het muizengaatje voor onvoorziene omstandigheden zoals hij dat in het Harmonisatiewet-arrest
(HR 14 april 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD5725, r.o. 3.4 en 3.9, NJ 1989/469 m.nt. Scheltema) heeft
geconstrueerd, in voorkomende gevallen te benutten – zie bijvoorbeeld HR 19 december 2014,
ECLI:NL:HR:2014:3679, AB 2015/278 m.nt. J.W.C. van Rossem (Bosentan). De toetsing aan eenieder
verbindende verdragsbepalingen laat ik hier buiten beschouwing.
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een relativering van de bruikbaarheid van de metafoor van de constitutionele dialoog
voor het begrijpen van de verhouding tussen de wetgever en de rechter in Nederland.
Ik denk dat de metafoor in de Nederlandse context ook bruikbaar is voor een ander
doel. Dialoogtheorieën stellen het institutionele proces dat wordt gevolgd bij het
uitleggen van constitutionele normen voorop.47 Uit de aangehaalde buitenlandse
voorbeelden blijkt dat dit proces op gang kan worden gebracht door instellingen met
elkaar in een zeker verband te brengen. Daartoe moeten instellingen zodanige taken
of bevoegdheden hebben dat ze op elkaar betrokken zijn rondom een inhoudelijke
vraag. De wetgever en de Raad van State staan in zo’n verband met elkaar.48 Het kan
nuttig zijn om wetgevingsadvisering te bezien als onderdeel van een constitutionele
dialoog: zo’n gedachte-experiment stelt me in staat om de rol van de Raad van State
in het wetgevingsproces beter te begrijpen (wat gebeurt er?) en te beoordelen (gaat
het zoals het zou moeten gaan?). Dat doet misschien een beetje gekunsteld aan. De
moeilijkheid is echter dat voor een waardering van wat de Raad van State doet geen
harde criteria zijn vastgelegd (daarover paragraaf 1.4). Bij gebrek aan een gepositiveerd beoordelingskader moet daarom gezocht worden naar andere maatstaven. De
theorievorming over de constitutionele dialoog vind ik daarvoor geschikt omdat er
een voldoende mate van verwantschap bestaat tussen de taak van de wetgevingsadviseur en die van een constitutionele rechter. De dialoogtheorieën kunnen daarom
dienen als inspiratiebron voor het formuleren van verwachtingen waaraan wetgevingsadvisering moet voldoen om optimaal bij te kunnen dragen aan de bewaking van
de grondwettigheid van wetgeving. Ik werk die stelling in deze paragraaf verder uit.
2.3.1

Ontbreken van hiërarchie

Een bezwaar tegen mijn voorstelling van zaken zou kunnen zijn dat de Raad van State
geen rechter is en dat zijn adviezen de wetgever niet binden.49 Nu is het natuurlijk
waar dat ook de meest doorwrochte adviezen uiteindelijk niet meer dan adviezen
zijn. Dat is niet onoverkomelijk. De ervaringen in het Angelsaksische recht laten zien
dat een constitutionele dialoog ook op gang kan komen als een formele bevoegdheid
tot het uitspreken van onrechtmatigheid van wetgeving ontbreekt (zoals in Canada
na gebruik van de niettegenstaande-clausule) of slechts beperkte betekenis heeft
(zoals de verklaring van onverenigbaarheid in het Verenigd Koninkrijk). Belangrijker
dan het bestaan of ontbreken van formele correctiemogelijkheden is dat tussen de

47 Bateup 2006, p. 1118.
48 Hier past een terminologische opmerking over het begrip “wetgever”. Naar Nederlands staatsrecht
bestaat ‘de’ wetgever niet; veeleer is sprake van een combinatie van organen en procedures die,
wanneer de receptuur van de artikelen 81 tot en met 88 van de Grondwet wordt gevolgd, zich
als wetgever manifesteren. Omdat in de Nederlandse praktijk het gros van de wetsvoorstellen afkomstig is van de regering en de Afdeling advisering bijgevolg aan de regering haar opvattingen
kenbaar maakt, wordt de dialoog feitelijk niet gevoerd met de wetgever maar met de regering.
Toch kies ik ervoor om hier te spreken van een dialoog met de wetgever. Dat doe ik omdat die
term in het Nederlands constitutioneel spraakgebruik is ingeburgerd en omdat (in elk geval sinds
1 mei 1980) alle inhoudelijke adviezen van de Raad van State ook beschikbaar zijn voor de StatenGeneraal, die als medewetgever optreden.
49 Hierover ook Konijnenbelt 2008, p. 75 en De Poorter & Van Roosmalen 2010c, p. 135-138.
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deelnemers aan de dialoog een uitgangspunt van gelijkwaardigheid geldt. Aan die
voorwaarde voldoet de verhouding tussen de wetgever en de Raad van State. Op het
moment dat de Raad van State de tekst van een wetsvoorstel onder ogen krijgt, heeft
het voorstel nog geen kracht van wet. Alleen al om die reden valt niet in te zien
waarom in dit tweegesprek sprake zou zijn van hiërarchie. Daar komt bij dat ook het
bestaan van een grondwettelijke verplichting om de Raad van State te horen over
voorgenomen wetgeving duidt op tenminste een opschorting van het gezag van de
wetgever. Zou het anders zijn, dan valt niet in te zien waarom de Grondwet en de wet
de regering en de Staten-Generaal verplichten advies te vragen. Die plicht veronderstelt dat het zin heeft om de Raad van State te consulteren en dat het mogelijk is dat
op grond van het advies bijvoorbeeld besloten wordt tot bijstelling van wetgevingsvoornemens. In ieder geval ten tijde van dit consult geldt de wetgevingsadviseur als
serieus te nemen gesprekspartner die zijn inzichten op voet van gelijkwaardigheid
deelt. Weliswaar is het vervolgens uitsluitend aan de wetgever om een beslissing
te nemen, maar daarmee is niet gezegd dat al wat aan die beslissing voorafgaat ook
onder het beslag van die eenzijdige gezagsuitoefening staat. Van hiërarchie tussen de
adviserende Raad van State en de wetgever is daarom in zoverre geen sprake.
2.3.2

Constitutionaliteit als inzet van een gedachtewisseling

In het vorige hoofdstuk heb ik al wat opmerkingen gemaakt over de vanzelfsprekendheid waarmee wordt aangenomen dat de Raad van State aandacht besteedt aan
de grondwettigheid van een te becommentariëren wetsvoorstel of ontwerpbesluit.
Ik wees erop dat die veronderstelling zich niets aantrekt van het ontbreken van een
rechtsplicht om op grondwettigheid te toetsen. Het is daarom toch nauwelijks voor
betwisting vatbaar dat de Raad van State een belangrijke rol vervult ten behoeve van
de beoordeling van het constitutionele gehalte van nieuwe regelgeving. Vanwege het
gezag dat in de wetgevingspraktijk aan die adviezen wordt toegedicht, is het ook
in zoverre verdedigbaar de wetgevingsadviezen te lezen als bijdrage aan een dialoog over een constitutionele norm. Dat de wetgevingsadviezen ook een oordeel over
andere aspecten van een wetsvoorstel of ontwerp voor een algemene maatregel van
bestuur plegen te geven, doet daar niet aan af.
2.3.3

Wederkerigheid

De institutionele setting waarbinnen de Raad van State optreedt, biedt bij uitstek
wat nodig is voor het voeren van een constitutionele dialoog. Enkele uitzonderingen
daargelaten worden alle voorstellen van wet, goed te keuren verdragen en ontwerpen
voor algemene maatregelen van bestuur voorgelegd aan de Afdeling advisering.50 Als
gevolg daarvan wordt de Afdeling bij herhaling in de gelegenheid gesteld om over
relevante constitutionele aspecten uitlatingen te doen. Iedere keer dat een regeling
ter advisering wordt aangeboden waarbij bijvoorbeeld de rechterlijke organisatie of
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het geding is, zal zij in kunnen
gaan op het grondwettelijke kader waarbinnen de voorstellen beoordeeld moeten

50 Zie de artikelen 17 en 18 van de Wet op de Raad van State.
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worden. Dergelijke uitlatingen zijn geen monologen met bestemming adres onbekend, maar zijn uitdrukkelijk voorzien als inbreng die behulpzaam moet zijn bij de
besluitvorming van wie het initiatief voor de regelgevende beslissing genomen heeft.
De regering, of in voorkomende gevallen het Tweede Kamerlid, pleegt inhoudelijk
en beargumenteerd op het advies te reageren. Daar is in ieder geval bij wetsvoorstellen en verdragsgoedkeuringen ook alle aanleiding toe, omdat de inhoud van het
advies tegelijk met het voorstel van wet aan de Staten-Generaal wordt aangeboden.
De leden van de Tweede en de Eerste Kamer betrekken de adviezen geregeld bij hun
beraadslagingen. De openbaarmaking vormt zodoende een prikkel om een adequate
reactie te geven op eventuele in het advies opgeworpen vragen of geuite kritiek. Ook
de omstandigheid dat tot aan het uitbrengen van het advies in beslotenheid gewerkt
wordt, stimuleert het voeren van een constructieve dialoog. Stoorzenders van buiten
doen nog niet mee aan het debat, zodat de deelnemers aan de tweespraak enkel met
elkaar van doen hebben.
2.3.4

Geen anachronisme

Veel theorieën over de constitutionele dialoog zijn eerst aan het einde van de twintigste eeuw ontwikkeld. Daarmee is uiteraard niet gezegd dat de metafoor slechts
bruikbaar is voor het bestuderen van de nadien door de Raad van State uitgebrachte
wetgevingsadviezen. Al vele jaren voordat de dialoogmetafoor in zwang kwam, werd
de Raad van State al gezien als een belangrijke bewaker van de grondwettigheid –
niet in de laatste plaats door zijn eigen toedoen.51 Het hanteren van dialoogtheorie bij
het analyseren van de adviespraktijk is daarom geen anachronisme.
2.3.5

Spiegelbeeldige verhoudingen

Ten slotte is de metafoor van de constitutionele dialoog, en bijgevolg veel van wat
daarover is geschreven, bruikbaar voor het begrijpen en duiden van wetgevingsadvisering omdat de verhouding tussen de wetgever en de toetsende rechter (waarop de
metafoor meestal wordt toegepast) in zekere zin spiegelbeeldig is aan de verhouding
tussen de wetgever en de wetgevingsadviseur. Hoezeer dialoogtheorieën ook van
elkaar verschillen, de redeneringen zijn uiteindelijk steeds terug te voeren op twee
uitgangspunten. In de eerste plaats heeft te gelden dat in een rechtsstatelijke democratie het constitutionele recht dwingend gezag heeft over alle overheidshandelen.
Dat constitutionele recht moet, kortom, geëerbiedigd worden. Een dialoog biedt
daartoe een goede prikkel.52 Het tweede uitgangspunt is dat de precieze inhoud en
betekenis van het constitutionele recht steeds neerkomt op een waardering van feiten, omstandigheden en argumenten. Constitutionele rechtsvinding is (vanwege het
fundamentele karakter in nog sterkere mate dan andere vormen van rechtsvinding)

51

Dat blijkt bijvoorbeeld uit een in 1976 uitgesproken rede van de vice-president, na te lezen bij
Ruppert 1976, p. 919. Zie ook Van der Net 1983, p. 440-441.
52 Uzman 2013, p. 561-563 wijst erop dat die eerbiediging in de negentiende eeuw vooral bedoeld
was om de verhoudingen tussen ambten binnen overheden te bewaken, maar dat in de twintigste eeuw de focus is verlegd naar het beschermen van burgers tegen aantasting in hun materiële
rechten en vrijheden door overheden.
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daarom uiteindelijk een subjectieve en vooral voortdurende aangelegenheid. De constitutionele dialoogtheorie ontkent in essentie de finaliteit van een constitutionele
interpretatie in een beslissing. Deze combinatie van uitgangspunten toont als vanzelf
de noodzaak van gesprek over de betekenis van abstracte constitutionele of grondwettelijke normen in een concreet geval aan. Wanneer de bevoegdheid daartoe aan
een van de staatsmachten uitdrukkelijk is onthouden, zoals de Nederlandse rechter,
zal dat gesprek op een andere wijze georganiseerd moeten worden. De functie van
het gesprek verandert daar niet door. In alle constellaties is er een gemeenschappelijk belang, te weten het bevorderen van de grondwettigheid van de uitoefening
van overheidsgezag – in het bijzonder van de wetgevende bevoegdheid. In de theorieën over de constitutionele dialoog gaat het uiteindelijk over overtuigingskracht.53
Daarmee is op zijn minst gegeven dat het niet-bindende karakter van grondwetsinterpretaties van de Raad van State geen beletsel vormt om de interactie tussen de
wetgever en zijn adviseur als constitutionele dialoog op te vatten.
2.3.6

Voldoende verwantschap

Er zijn ook goede redenen om die interactie juist wel als constitutionele dialoog op te
vatten. Als de metafoor in de verhouding met de rechter bedoeld is om enerzijds de
scherpe kantjes van de toetsingsbevoegdheid van de rechter te schaven en anderzijds
die toetsingsbevoegdheid voorziet in tegenmacht tegen de wetgever, kan iets vergelijkbaars allicht ook opgaan voor een stelsel waarin de wetgever een verplichte adviseur als tegenwicht heeft. In het Nederlandse discours wordt soms met een zekere
argwaan gesproken over de partijdige wetgever die besluit over de grondwettigheid
van wetgeving.54 Als wetgevingsadvisering wordt opgezet als een noodzakelijke inbreng aan een constitutionele dialoog kan op zijn minst een beetje aan dat bezwaar
tegemoet worden gekomen. Dat is wat ik hiervoor bedoelde met de spiegelbeeldige
verhouding tussen wetgever en rechter enerzijds, en wetgever en adviseur anderzijds.
De beide constellaties hebben als gemeenschappelijke doelstelling te voorkomen dat
de wetgever in een vacuüm handelt en te bevorderen dat in samenspraak met andere
instituties het constitutionele recht wordt verwezenlijkt. Daarmee is er voldoende
verwantschap tussen wetgevingsadvisering en constitutionele rechtspraak om aan
die laatste vorm van het bewaken van de Grondwet gezichtspunten te ontlenen voor
het waarderen van de praktijk van advisering.

2.4

Verwachtingen aan wetgevingsadvisering

De keuze om wetgevingsadvisering te bezien als aandeel in een constitutionele dialoog is niet vrijblijvend. Meuwese en Snel hebben erop gewezen dat onderscheid zou
moeten worden gemaakt tussen het gebruik van de dialoogmetafoor als lens en als
methode. Bij gebruik van de metafoor als lens worden het feitelijke verloop van besluitvormingsprocessen met meerdere deelnemers beschreven. De metafoor is dan
vooral nuttig om in beeld te krijgen welke spelers betrokken (zouden moeten) zijn bij

53 Uzman 2013, p. 564.
54 De term “partijdige wetgever” is afkomstig van Scheltema 1984.
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besluitvormingsprocessen en hoe ze aan die betrokkenheid invulling geven. Gebruik
van de dialoogmetafoor als methode gaat een paar stappen verder. Intrinsieke eigenschappen van de dialoog worden aangewend om normatieve uitspraken te doen over
hoe interacties zouden moeten verlopen teneinde een bepaald resultaat te kunnen
bewerkstelligen. Dit onderscheid tussen lens en methode is volgens Meuwese en
Snel van belang omdat het mede bepaalt wat het gebruik van de dialoogmetafoor
kan opleveren.55 In mijn onderzoek staat niet zozeer de vraag naar het verloop (lens)
als wel de inhoud en het potentieel (methode) van wetgevingsadvisering centraal.
Door constitutionele interpretatie in wetgevingsadviezen te bezien als bijdrage aan
een dialoog, wil ik kunnen begrijpen hoe de Raad van State bijdraagt aan de grondwettigheid van wetgeving en kunnen beoordelen of die bijdrage naar behoren wordt
geleverd. Het gebruik van de metafoor van de dialoog als methodenleer stelt me in
staat om uitspraken te doen over wat “naar behoren” in dit verband betekent: wetgevingsadvisering draagt bij aan de grondwettigheid van wetgeving indien en voor
zover de Raad van State optimaal invulling geeft aan zijn rol als gesprekspartner in
de constitutionele dialoog. De vraag of dat het geval is, kan worden beantwoord door
de adviespraktijk in het licht van de legitieme verwachtingen over die rolvervulling
te analyseren. De metafoor kan helpen bij het identificeren van die legitieme verwachtingen.
Voor het formuleren van legitieme verwachtingen over de wijze waarop de Raad van
State te werk gaat, kan buitendien gebruik worden gemaakt van werk van de gewezen staatsraad Konijnenbelt. Ten behoeve van de Staatsrechtconferentie van 2007
onderzocht hij hoe de Raad van State beoordeelt of voorgestelde wetgeving in overeenstemming is met grondwettelijke grondrechten. Daarvoor stond hij stil bij zowel
de vraag wat je van een instelling als de Raad van State zou mogen verwachten (in
de woorden van Konijnenbelt een “institutioneel-normatief” perspectief) als bij de
vraag wat in de praktijk van advisering daadwerkelijk valt te constateren.56 Mijn onderzoek doubleert in zekere zin met zijn tweede deelvraag. Voor het beantwoorden
daarvan laat ik me graag inspireren door Konijnenbelts behandeling van de eerste
vraag. Ik bespreek daarom in het navolgende het door hem opgestelde beoordelingskader en maak daar enkele kanttekeningen bij.
Voor zijn institutioneel-normatieve duiding maakte Konijnenbelt onderscheid
tussen verschillende soorten instellingen die aan grondwetsinterpretatie doen. Wanneer zulke interpretatie het exclusieve recht is van een gespecialiseerde rechter, ligt
het volgens hem voor de hand dat die rechter zijn specialisme waar zal willen maken.
Geldingsdrang zal ertoe leiden dat een specialistische constitutionele rechter een
eigen dogmatiek ontwikkelt, mogelijk met onvoorziene uitkomsten tot gevolg. Dit
geldt vooral wanneer deze bijzondere rechter exclusief bevoegd is tot het beoordelen
van de grondwettigheid van alle overheidsoptreden. In stelsels waarin meerdere
specialistische constitutionele rechters naast elkaar bestaan die naar gelang van de
aard van de overheidsgedraging (bijvoorbeeld wetten of bestuursbesluiten) bevoegd

55 Meuwese & Snel 2013, p. 136-138.
56 Konijnenbelt 2008, p. 62.
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zijn tot het beoordelen van de grondwettigheid ervan, verwacht Konijnenbelt een
bescheidener opstelling van de verschillende rechters.57
Anders ligt het wanneer elke rechter bevoegd is tot toetsing aan de Grondwet. Dan
valt volgens Konijnenbelt te verwachten dat de rechters die in laatste instantie oordelen, geneigd zullen zijn tot harmoniërende jurisprudentie en eerder zullen kiezen
voor een grondwetsconforme interpretatie dan voor het uitspreken van ongrondwettigheid. Daarbij ligt het niet voor de hand dat de toetsende rechter op de proppen
komt met al te originele grondwetsinterpretaties. Bij diffuse toetsing zullen rechters
daarom voorzichtiger te werk gaan dan wanneer specialistische rechters een monopolie op grondwetsuitleg hebben.58
Nog terughoudender zal, zo stelt Konijnenbelt, een wetgevingsadviseur als de
Raad van State zich opstellen. Zijn verwachting wordt ingegeven door de omstandigheid dat een adviseur geen bindende uitspraken doet en dat de Raad van State
als gevolg van het toetsingsverbod in de rechter geen natuurlijke bondgenoot heeft.
Het aanwijzen van ongrondwettigheden is in die constellatie volgens Konijnenbelt
eigenlijk alleen zinvol wanneer de onrechtmatigheid evident is of de argumenten
daarvoor vrijwel onweerlegbaar zijn. Omdat juridische bezwaren moeten concurreren met allerlei andere argumenten, zou de Raad van State zijn eigen gezag op het
spel zetten als hij al te snel zou concluderen tot ongrondwettigheid. Door daarentegen in voorzichtige bewoordingen te wijzen op fricties, kan de wetgevingsadviseur
voorkomen dat zijn oprechte opvattingen over constitutionele betekenis al te licht
worden afgedaan als contraproductief activisme. Vergeleken met toetsende rechters
zal een adviserende Raad van State de meest bescheiden opstelling kiezen, aldus
Konijnenbelt.59
Ontegenzeggelijk heeft Konijnenbelt een punt als hij stelt dat institutionele factoren bepalend zijn voor de manier waarop de Raad van State als wetgevingsadviseur
te werk gaat. Voor de belangrijkste van die factoren ga ik na wat dat inhoudt. In de
eerste plaats valt te wijzen op het karakter van een advies. Al enkele malen kwam
aan bod dat uitlatingen van de Raad van State over de aan hem voorgelegde voorstellen de wetgever niet binden. Men zou, zoals Konijnenbelt dat deed, daaraan de
verwachting kunnen ontlenen dat in adviezen heel terughoudend omgegaan wordt
met het uitspreken van ongrondwettigheidsoordelen. Ik ben er evenwel niet direct
van overtuigd dat een adviseur vanwege zijn positie terughoudender zou toetsen dan
een rechter. Beide beoordelaars zullen immers eenzelfde vraag voorgelegd krijgen.
Afhankelijk van het moment waarop die vraag gesteld wordt, is er meer of minder
context voorhanden. De wetgevingsadviseur toetst met het oog op de toekomst
terwijl een rechter kan profiteren van kennis achteraf. Preventieve toetsing vergt
creativiteit om te voorzien welke problemen kunnen rijzen, reactieve toetsing vergt
waardering van bewijs dat aangedragen wordt. Tussen die perspectieven bestaan
uiteraard belangrijke verschillen, maar de te hanteren toetsingsmaatstaf verandert
daar niet door: een regeling is rechtmatig of is dat niet.
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Konijnenbelt 2008, p. 71 en 73. Het onderscheid tussen abstracte toetsing van wetten die nog in
werking moeten treden en concrete toetsing van al in werking getreden wetten is volgens Konijnenbelt niet van groot belang.
58 Konijnenbelt 2008, p. 72-73.
59 Konijnenbelt 2008, p. 73-76, daarin bijgevallen door Schutgens 2012, p. 203.
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Zowel een concreet toetsende rechter als een abstract toetsende adviseur komt
tot zijn bevindingen aan de hand van een weging van argumenten en omstandigheden. Iets anders is dat constitutionele argumenten voor een wetgevingsadviseur
zullen wedijveren met andere, niet-juridische argumenten waar een rechter geen
boodschap aan heeft. In het geval van de Raad van State betreft het dan in het bijzonder de uitkomsten van de beleidsanalytische toetsing en de politieke context
waarin het college opereert (zie de paragrafen 1.3.1 en 1.4.1). Dat zal voor de uiteindelijke waardering van een wetsvoorstel als geheel allicht gevolgen hebben, maar
de afzonderlijke bevindingen ten aanzien van de grondwettigheid zouden daar niet
door mogen worden beïnvloed.
Met Konijnenbelt verwacht ik dat een wetgevingsadviseur genegen zal zijn een
eventueel ongrondwettigheidsoordeel zo overtuigend mogelijk te motiveren – wellicht nog beter dan een rechter zou doen. Anders dan een rechter kan de adviseur bij
twijfelgevallen zich immers niet verschuilen achter een machtswoord, maar hangt
het gezag van zijn opvatting volledig af van de onderbouwing ervan.
Een door Konijnenbelt niet genoemde, maar naar het mij voorkomt wel relevante
institutionele factor is het moment waarop de Raad van State aan het werk gezet
wordt. In paragraaf 1.3.1 wees ik erop dat door de regering geïnitieerde wetsvoorstellen pas op het bordje van de Raad van State komen nadat allerlei departementale
hordes zijn genomen en de ministerraad zich erachter heeft geschaard. Al te opzichtige ongerechtigheden zijn daarom vermoedelijk al weggewerkt bij ambtelijke kwaliteitstoetsen. Bovendien bestaat er tegen die tijd politieke urgentie om het voorstel in
het Staatsblad te doen belanden. Dat zal zeker het geval zijn als, zoals gebruikelijk bij
mediagenieke onderwerpen, na afloop van de vergadering van de ministerraad via
persberichten kond is gedaan van het besluit een wetsvoorstel naar de Raad van State
te sturen. Van onomkeerbare stappen is echter nog geen sprake: zolang de Tweede
Kamer niet over het voorstel gestemd heeft, kan het door zowel de regering als de
Kamer worden gewijzigd. Deze institutionele factor wettigt de verwachting dat constitutionele kritiek in de wetgevingsadvisering een constructief karakter zal hebben:
de wenselijkheid van een wetsvoorstel is voor de adviseur een gegeven. Tegen die
achtergrond zal vooral de vraag spelen hoe wetgevingswensen binnen de grenzen
van de Grondwet kunnen worden gerealiseerd.
Een laatste relevante institutionele factor lijkt mij het verplichte karakter van de
wetgevingsadvisering. Enkele uitzonderingen daargelaten vergen de Grondwet en
de wet dat over alle wetsvoorstellen, voornemens tot verdragsgoedkeuring en ontwerpen voor algemene maatregelen van bestuur de Raad van State wordt gehoord.
Adeldom verplicht. Voor de taakvervulling van de Raad van State zou dit moeten
betekenen dat voldoende zorg wordt besteed aan de inhoud van de adviezen en dat
alles in het werk wordt gesteld om de instantie die uiteindelijk moet beslissen zo
goed mogelijk van dienst te zijn.
Voortbordurend op zowel de metafoor van de constitutionele dialoog en wat daarover bekend is uit buitenlandse ervaringen als op het werk van Konijnenbelt, kan ik
nu bijna verwachtingen formuleren over de wijze waarop de Raad van State deelneemt aan de constitutionele dialoog. Vooraf nog drie opmerkingen. In de eerste
plaats is het van belang duidelijk te maken dat het begrip “verwachting” in deze
context een dubbele betekenis heeft: zowel een feitelijke voorspelling als een
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normatieve claim. Afhankelijk van de mate waarin de verwachtingen bewaarheid
worden, kan gesproken worden van een meer of minder adequate bijdrage aan het
bevorderen van grondwettigheid van wetgeving. Daarmee is ook aangegeven dat de
verwachtingen het karakter hebben van optimalisaties. Het ligt daarom voor de hand
dat er variaties zullen zijn in de mate waarin de legisprudentie aan de verwachtingen
tegemoetkomt. Wie een grote stapel adviezen leest, zal vroeger of later vast stuiten
op adviezen die niet het volledige potentieel benutten. Daarmee is de wetgevingsadvisering als zodanig nog niet gediskwalificeerd. Net als bij andere dialogen zal ook
in de constitutionele dialoog zo af en toe een minder geslaagde uitlating opduiken.
Mensen verspreken zich, of vinden pas na verloop van tijd de juiste toon. Dat is niet
problematisch, omdat ik de constitutionele dialoog nadrukkelijk opvat als een voortdurende uitwisseling van opvattingen. Een enkele uitglijer is dan overkomelijk. Naarmate de reeks van uitlatingen in sterkere mate voldoet aan de verwachtingen, kan
wetgevingsadvisering effectiever bijdragen aan de grondwettigheid van wetgeving.
In de tweede plaats zal het vermoedelijk opvallen dat (sommige van) de verwachtingen open deuren intrappen. Ik ben me daarvan bewust en beschouw evidentie als
een bewijs van de legitimiteit van de verwachting. Met het beoordelen van de mate
waarin wetgevingsadvisering voldoet aan hoogst particuliere opvattingen schiet niemand iets op. Door daarentegen aan te sluiten bij wat redelijkerwijs voortvloeit uit de
typering van wetgevingsadvisering als onderdeel van een voortgaande dialoog over
de betekenis van grondwettelijke normen, kan ik zorgen dat ik reële verwachtingen
koester.
Een laatste opmerking vooraf betreft de onderlinge verhouding tussen de verschillende verwachtingen. Sommige verwachtingen betreffen de rolopvatting van
de wetgevingsadviseur, andere richten zich op de te verwachten inhoud van de
wetgevingsadviezen. Het spreekt wel voor zich dat tussen die varianten geen al te
harde scheidslijnen kunnen worden getrokken en dat ze elkaar ook kunnen beïnvloeden. Een specifieke rolopvatting zal allicht gevolgen hebben voor de inhoud van
een advies. Een deelnemer aan de dialoog die een beperkte rol ambieert, zal niet
zo hoog van de toren blazen als de deelnemer die zich als orakel opstelt. Het is ook
denkbaar dat inhoudelijke aspecten van advisering niet zozeer samenhangen met
een bepaalde rolopvatting maar veeleer een afgeleide zijn van het onderwerp van
de constitutionele dialoog. Over open grondwettelijke normen zal een andere gedachtewisseling worden gevoerd dan over gesloten normen. Evenzeer zullen grondwettelijke bepalingen die na een langslepend conflict zijn vastgelegd allicht anders
worden geduid dan bepalingen over onderwerpen waar niemand wakker van ligt.
Voor de uiteindelijke analyse is dat allemaal niet erg; bepalend is dat de adviespraktijk kan worden beoordeeld op de mate waarin aan de verschillende verwachtingen
tegemoet wordt gekomen.
2.4.1

De dialoogpartners verkeren op voet van rolvaste gelijkwaardigheid

In de door mij gehanteerde definitie van een constitutionele dialoog bestaat tussen
de deelnemers geen hiërarchie. Wanneer het anders zou zijn zou een deelnemer zijn
inbreng aan de dialoog mede kunnen laten bepalen door de status van de tegenspeler. Als op die manier kaarten tegen de borst worden gehouden, doet dat afbreuk aan
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het vermogen van de dialoog om de grootst denkbare helderheid te krijgen over het
voorliggende vraagstuk. Voor de constitutionele dialoog tussen de wetgever en de
Raad van State betekent dit dat de adviseur zelfstandig opvattingen formuleert over
de grondwettigheid van de voorgestelde regeling. Daarbij zijn de norm waaraan getoetst wordt en de regeling waarover geadviseerd wordt, doorslaggevend. Wanneer
de Raad van State zijn oordeel over de grondwettigheid zou opschorten of wegcijferen omdat hij het geven van een inhoudelijk oordeel een privilege van de wetgever
vindt, wordt niet aan deze verwachting voldaan.60
De verwachting dat een constitutionele dialoog gebaat is bij gelijkwaardigheid
tussen de deelnemers, betekent natuurlijk niet dat de betrokken instituties een
gelijke positie hebben. De wetgever maakt nu eenmaal meeromvattende en andere
afwegingen dan zijn adviseur(s). Om recht te doen aan die ongelijke maar gelijkwaardige posities, zal een wetgevingsadviseur moeten voorkomen dat hij beleidsinhoudelijke kritiek verpakt als constitutioneel beletsel, terwijl ook een grondwetsinterpretatie verdedigbaar is volgens welke het voornemen niet onrechtmatig is. Hiervóór
kwam aan bod dat zulke oneigenlijke constitutionele kritiek in de Amerikaanse context wordt aangeduid als policy distortion, een begrip dat ik vertaalde met de term
beleidsvervorming. Zulke bijdragen aan de constitutionele dialoog zijn niet rolvast. In
plaats daarvan mag verwacht worden dat een wetgevingsadviseur de Grondwet niet
gebruikt als stroman maar zichtbaar maakt wat de constitutionele bandbreedte is.
2.4.2

De Raad van State kiest een constructieve opstelling

De rationele veronderstelling dat de Raad van State zal streven naar maximale relevantie van zijn wetgevingsadvisering wettigt de verwachting dat hij bij zijn grondwetsinterpretatie nadrukkelijk een constructieve opstelling zal kiezen. Daarvoor is in
de eerste plaats nodig dat niet wordt volstaan met het eenzijdig formuleren van meer
of minder relevante standpunten, maar dat zo expliciet mogelijk bezien wordt hoe de
voorgestelde regeling zich verhoudt tot het constitutionele recht. De argumentatie
zal daarom waar mogelijk op het scherpst van de snede moeten worden gevoerd.
Er moet klare wijn geschonken worden. Het is in dit verband nuttig om te wijzen
op een onderscheid tussen soorten constitutionele dialogen zoals dat werd gemaakt
door de Canadese constitutionalist Luc Tremblay.61 Tweespraken die de rechtmatigheidsvraag zo open mogelijk laten, duidde hij aan als conversaties. Wanneer daarentegen de rechtmatigheidsvraag zo scherp mogelijk wordt gesteld en vervolgens
beantwoord, is sprake van deliberatie. Een conversatie is volgens Tremblay hooguit
informatief maar niet productief. De conversatie is vrijblijvend en heeft geen extern
doel. Hooguit kan ze de tijd doden of vermaak bieden. Een deliberatie daarentegen
is gericht op het vinden van een gemeenschappelijke waardering of overeenstemming. Een wetgevingsadviseur die uit is op een deliberatieve dialoog zal zijn inbreng
doelgericht formuleren: zijn positie wordt duidelijk gemaakt en de gesprekspartner
wordt uitgenodigd daarop te reflecteren.

60 Deze verwachting wijkt dus af van de door Konijnenbelt veronderstelde terughoudendheid.
61 Tremblay 2005, p. 630-634.
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Verwacht mag bovendien worden dat de wetgevingsadviseur expliciet ingaat op
de stellingen over constitutionele betekenis zoals die door de gesprekspartner zijn
betrokken. Als door externen de constitutionaliteit van voorgestelde maatregelen
in twijfel is getrokken, mag in een deliberatieve dialoog verwacht worden dat hieromtrent expliciet stelling wordt genomen. Daarvoor is nodig dat zichtbaar wordt gemaakt welke grondwettelijke norm in het geding is en welke betekenis daaraan in
de context van de te beoordelen regeling toekomt. Een wetgevingsadviseur die uit
is op deliberatie, zal zich bereid tonen kritiek ter harte te nemen door bijvoorbeeld
terug te komen op eerder ingenomen standpunten. Waar mogelijk en passend zal
een wetgevingsadviseur in een deliberatieve dialoog ook concrete suggesties doen
voor het wegnemen van gesignaleerde constitutionele knelpunten. Omdat de Raad
van State de laatste adviseur is waaraan een wetsvoorstel wordt voorgelegd voordat
de parlementaire behandeling van start gaat, is hij bij uitstek in staat tot het voeren
van een rijke dialoog. Verondersteld mag immers worden dat de Raad van State kan
beschikken over alle opvattingen zoals die door bijvoorbeeld belangenorganisaties
en experts zijn verwoord. Met dit gegeven verdraagt zich niet goed dat eventuele
twijfel over de grondwettigheid stilzwijgend wordt afgedaan: in een dialoog past ook
positieve bevestiging.
2.4.3

De Raad van State zet vol in op de overtuigingskracht van zijn
adviezen

Omdat het effect van wetgevingsadvisering in een constitutionele dialoog volledig
afhangt van de overredingskracht en niet van beslissingsmacht, mag verwacht worden dat de Raad van State zijn grondwetsuitleg solide en overtuigend motiveert.
Naarmate een advies meer overredingskracht bezit, zal afwijking ervan op inhoudelijke gronden moeilijker worden. Onder solide versta ik in dit verband dat een redenering navolgbaar, correct en samenhangend is, en dat de uiteindelijke bevindingen
voortvloeien uit de aangevoerde argumenten. Nu valt moeilijk vast te stellen of een
grondwetsinterpretatie correct is. Het kwam eerder al aan bod: glasheldere kwesties
daargelaten zal in veel gevallen voor meerdere interpretaties iets te zeggen zijn. Om
desalniettemin iets te kunnen zeggen over de mate waarin een advies een correcte
uitleg aan de Grondwet geeft, kan aansluiting worden gezocht bij de oorspronkelijke
bedoeling van de grondwetgever en de breedgedragen opvattingen van rechtsgeleerde schrijvers. Verwacht mag worden dat wetgevingsadviezen waarin grondwetsbepalingen worden geduid, te rijmen zijn met de wetshistorische en doctrinaire uitleg.
Wanneer de Raad van State een daarvan afwijkende uitleg geeft, zal hij die extra
goed moeten motiveren om te voorkomen dat zijn alleingang leidt tot ondermijning
van zijn gezag. Ook innerlijke tegenstrijdigheden doen afbreuk aan de overtuigingskracht. Om die reden mag worden verwacht dat de Raad van State ze vermijdt. Losse
flodders zullen als het goed is niet voorkomen in de wetgevingsadvisering: wanneer
zijdelings een suggestie van (on)grondwettigheid wordt gedaan maar de positie niet
wordt onderbouwd, doet dat afbreuk aan het gezag van het advies. Hetzelfde geldt
voor feitelijke onjuistheden.
Ook verantwoording kan eraan bijdragen dat een deelnemer meer gewicht in de
schaal legt bij de constitutionele dialoog. Daartoe kan openheid van zaken gegeven
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worden over de bronnen of interpretatiemethodes die zijn gebruikt voor een grondwetsinterpretatie. Vooral wanneer de grondwettigheid van een regeling expliciet
ter discussie is gesteld, is het omwille van de overredingskracht van belang om de
gegeven uitleg te verantwoorden.
Ten slotte mag worden verwacht dat de strekking van constitutionele kritiek in
een wetgevingsadvies op één lijn zit met het dictum waarmee het afsluit. Dat geldt
uitsluitend voor zover in een advies wordt geconcludeerd dat de voorgestelde regeling niet verenigbaar is met de Grondwet: wanneer op die kritiek een dictum volgt
dat niet aandringt op aanpassing van het voorstel, spreekt de Raad van State met
dubbele tong. Dat ondermijnt de overtuigingskracht. Omgekeerd is het heel wel mogelijk dat de Raad van State concludeert dat de Grondwet geen strobreed aan een
wetgevingsvoornemen in de weg legt, maar dat hij op heel andere gronden zwaarwegende bezwaren tegen het voorstel koestert. Bedacht moet immers worden dat
wetgevingsadvisering meer aan de kaak stelt dan enkel het constitutionele gehalte
van een regeling: ook de verhouding met andere juridische normen, de algehele wetgevingskwaliteit en een waardering van het probleemoplossend vermogen plegen
een stempel op het advies te drukken.
2.4.4

Precedenten doen ertoe

Het beoordelen van de grondwettigheid van een nog in te voeren wet is uit de aard
der zaak een voorspellende bezigheid. Bij de beoordeling is het zaak om van alle
redelijkerwijs denkbare toepassingen na te gaan of ze passen binnen het grondwettelijke kader. Voor zo’n abstracte toetsing zal in de regel en waar mogelijk gebruik
worden gemaakt van precedenten. Dat biedt enig houvast bij het beoordelen van de
nog onzekere effecten van een wet.
In de Nederlandse context komt aan wetgevingsprecedenten een bijzonder gezag
toe. Uit het toetsingsverbod van artikel 120 van de Grondwet volgt immers dat naar
positief recht de rechtmatigheid van een wet vaststaat zodra de wetgever heeft besloten om een voorstel tot wet te verheffen. Een interessante vraag is vervolgens hoe
ver dat gezag van de wetgever reikt. Het is vaste jurisprudentie dat voorbereidingshandelingen in het wetgevingstraject aan rechterlijke beoordeling zijn onttrokken.62
Dat bij die voorbereidingshandelingen de Grondwet moet worden nageleefd, wordt
daar natuurlijk niet anders door. Het gezag van de wetgever kan logischerwijs niet
inhouden dat in de procedure die moet leiden tot vaststelling van een wet, de betrokken ambten gebonden zijn aan een eerder besluit (waaronder een grondwettigheidsoordeel) van de wetgever. Zou het anders zijn, dan zou de wetgever nooit terug
kunnen komen van zijn eerdere besluiten.63 De afzonderlijke ambten zijn in zoverre
wel gebonden aan het besluit van de wetgever dat ze, daargelaten handelingen in het

62 HR 19 november 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA1056, NJ 2000/160 m.nt. T. Koopmans (Tegelen); HR
21 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE8462, NJ 2003/691 m.nt. T. Koopmans (Waterpakt); HR 1 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO8913, NJ 2004/679 m.nt. T. Koopmans (Faunabescherming Fryslân);
Hof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4366, AB 2017/416 m.nt. G. Boogaard
en J. Uzman (Herindeling Haren).
63 In die zin ook ABRvS 16 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:98, AB 2019/144 m.nt. G. Boogaard en
J. Uzman (Intrekking Wet raadgevend referendum).
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kader van de wetgevingsprocedure, geen van de wet afwijkende rechtshandelingen
mogen verrichten. Daarmee is niet gezegd dat de juistheid van een in de wet vervat
grondwettigheidsoordeel niet ter discussie kan worden gesteld. Bekritiseren mag,
naar die kritiek handelen niet. Aangezien advisering een door de Grondwet verplicht
onderdeel van de wetgevingsprocedure is, ligt het voor de hand aan te nemen dat ook
de Raad van State in zijn beoordeling van wetsvoorstellen niet met handen en voeten gebonden is aan een eerder grondwettigheidsoordeel van de wetgever. Toch kan
vanwege de strekking van het toetsingsverbod ook weer niet worden volgehouden
dat een eerdere beslissing van de wetgever een quantité négligeable is. De wetgever
geniet immers het vertrouwen van de Grondwet, zoals ook blijkt uit de veelal ongeclausuleerde bevoegdheid tot het stellen van beperkingen op grondrechten. Een en
ander is reden om te verwachten dat de Raad van State een door de wetgever aanvaarde grondwetsuitleg opvat als een sterk rechtsvermoeden over de betekenis van
de betreffende norm. Dat rechtsvermoeden kan gemotiveerd terzijde worden gelegd.
Als het aan precedenten geheel ontbreekt zal een zelfstandige beoordeling van de
grondwettigheid kunnen volgen.
2.4.5

Het voorlopige karakter van wetsvoorstellen werkt door in de
beoordeling van de grondwettigheid

De precieze formulering van regelingen die aan de Raad van State worden voorgelegd,
is nog niet definitief. De uiteindelijke beslissing over de voorliggende regeling moet
dus nog worden genomen. Hierbij moet wel onderscheid worden gemaakt. Sommige
regelingen staan nog royaal open voor verandering, andere zijn vrijwel drukklaar.
Voorstellen van wet door de regering aan de Staten-Generaal te doen behoren tot
de eerste categorie omdat ze door zowel de regering als de Tweede Kamer kunnen
worden gewijzigd. Een relativering is hier op zijn plaats: naarmate wetsvoorstellen
meer zijn voorgekookt, bijvoorbeeld omdat ze uitvoering geven aan een afspraak die
is vastgelegd in een (regeer)akkoord, valt het met die veranderlijkheid in de praktijk
nogal eens tegen. In formele zin echter zijn wetsvoorstellen vatbaar voor intensieve
bewerking door zowel de oorspronkelijke initiatiefnemer (de regering of een lid van
de Tweede Kamer) alsook de Tweede Kamer. Ontwerpen voor algemene maatregelen
van bestuur hebben geen coauteurs maar komen uit de pen van de regering. Ze worden als ontwerp bij de Raad van State aanhangig gemaakt en kunnen dus nog worden
aangepast. Ook hier geldt dat de regering in de praktijk niet al te happig zal zijn op
ingrijpende veranderingen. Verdragen en door de Staten-Generaal aanvaarde initiatiefvoorstellen staan daarentegen niet meer open voor aanpassing. Aannemelijk lijkt
dat in de constitutionele dialoog over een regeling het bestaan van aanpassingsruimte doorwerkt. Hoe meer ruimte voor bijstelling nog bestaat, hoe minder aanleiding
er is tot het doen van stellige uitspraken. In plaats daarvan kunnen er algemenere
en voorzichtiger beschouwingen worden gegeven over scenario’s. Als de inhoud van
een regeling daarentegen al goeddeels vaststaat, bestaat er meer duidelijkheid over
de strekking en consequenties ervan. De beoordeling kan dan ook een explicieter en
minder terughoudend karakter hebben.
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2.4.6

Bij wetgevingsadvisering wordt naar consistentie gestreefd

Hiervoor, in paragraaf 2.4.3, formuleerde ik een verwachting over de overtuigingskracht van adviezen. Daarvoor is onder meer nodig dat de Raad van State binnen
een advies consistent adviseert. Een belangrijk kenmerk van een constitutionele
dialoog is dat ze bestaat uit een reeks opeenvolgende uitlatingen. Ook in die reeks
mag, omwille van de effectiviteit van de dialoog, van de Raad van State verwacht
worden dat zijn uitlatingen consistent zijn. Dat geldt temeer wanneer de uitleg in
heel algemene of stellige bewoordingen is geformuleerd. Wanneer de Raad van State
zonder duidelijke aanleiding terugkomt op zijn eerdere opvattingen en zich onvoorspelbaar of grillig opstelt, doet dat afbreuk aan zijn geloofwaardigheid en gezag. Dat
valt niet goed te rijmen met de rationele veronderstelling van een streven naar maximale relevantie.
De behoefte om naar consistentie te streven hoeft niet door te slaan in rigiditeit.
Voor variaties in de uitleg kan aanleiding zijn wanneer een eerdere interpretatie
onjuist is, of wanneer de gehanteerde toetsnorm is veranderd dan wel in een andere
context is komen te staan. Door zijn koerswending te onderkennen en te motiveren,
kan de dialoogpartner voorkomen dat hij aan gezag inboet. Omgekeerd zal gelden
dat door het benadrukken van samenhang en consistentie het gezag van de Raad
van State wordt versterkt: hij laat daarmee zien een voorspelbare en betrouwbare
wetgevingsadviseur te zijn.
De na te streven samenhang betreft niet alleen de inhoud van de grondwetsinterpretatie, maar ook de daarvoor gehanteerde uitlegmethodes. Ik gebruik bewust de
meervoudsvorm. In het Nederlandse staatsrecht wordt algemeen aanvaard dat de
gelaagdheid van de Grondwet in de weg staat aan een eenvormige manier van interpreteren.64 De Grondwet is niet ineens gegeven maar bestaat uit een lappendeken
van bepalingen die elk hun eigen achtergrond en oogmerk hebben. Deze variatie in
soorten grondwetsbepalingen dwingt tot variatie in de te hanteren uitlegmethodes.
Wanneer eenmaal voor een bepaalde manier van uitleggen gekozen is, ligt het voor
de hand om bij toekomstige gevallen zoveel mogelijk voet bij stuk te houden. Het
valt natuurlijk niet uit te sluiten dat er goede redenen zijn om af te wijken van een
eerdere keuze. De hang naar consistentie wettigt voor zulke gevallen de verwachting
dat het inwisselen van methoden wordt verantwoord.

2.5

De praktijk van wetgevingsadvisering

In de vorige paragraaf zijn zes verwachtingen geformuleerd over de wijze waarop de
Raad van State deelneemt aan een constitutionele dialoog en hoe hij met zijn advisering bijdraagt aan het bevorderen van de grondwettigheid van wetgeving. Vervolgens is het zaak te toetsen of en in hoeverre de adviespraktijk aan die verwachtingen
tegemoetkomt.
Het spreekt wel voor zich dat het onmogelijk is om volledigheid te betrachten.
Op jaarbasis brengt de Raad van State al gauw zo’n tweehonderd adviezen uit over

64 Dölle 1988, p. 221-242; Kortmann 1994; Elzinga 1996; Elzinga, De Lange & Hoogers 2014, p. 192194.
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wetsvoorstellen en voornemens tot verdragsgoedkeuring. Het jaarlijkse aantal adviezen over ontwerpen voor algemene maatregelen van bestuur nadert dat aantal.65 Om
een goed beeld te verkrijgen van hoe wordt omgegaan met grondwettigheidsaspecten, moeten adviezen uit een substantiële periode worden betrokken. Dat geldt eens
te meer nu bij eerder onderzoek werd gevonden dat maar in een beperkt deel van alle
adviezen de Grondwet uitdrukkelijk aan bod komt.66 Op grond van die bevindingen
ligt het in de rede dat het onderzoek een vrij fors aantal jaren moet omvatten. Zo kan
immers worden voorkomen dat onvoldoende grondwetsinterpretaties boven komen
drijven om iets zinnigs over de adviespraktijk op te kunnen merken. Overigens is het
bepaald niet gezegd dat adviezen waarin de Grondwet geen rol speelt, buiten beschouwing kunnen blijven. Integendeel: ook wanneer de Raad van State zwijgt over
de constitutionaliteit van een door hem beoordeeld wetsvoorstel, is daarmee iets
gezegd over het constitutionele gehalte ervan. In het vorige hoofdstuk heb ik er al op
gewezen dat de Raad van State ervan uitgaat dat zijn zwijgen over de verhouding met
hoger recht mag worden opgevat als een verklaring van geen bezwaar. De Raad van
State pretendeert dus alles te zien.67 Het realiteitsgehalte van die claim daargelaten
betekent dit uitgangspunt dat voor het toetsen van mijn verwachtingen ook gekeken
moet worden naar adviezen waarin de Grondwet niet wordt opgevoerd. Het aantal
adviezen dat in dit onderzoek betrokken kan worden groeit daardoor aanzienlijk.
Bij de selectie kan ik me bovendien niet beperken tot wetgevingsadviezen. Artikel
21a van de Wet op de Raad van State handelt over “voorlichting in aangelegenheden
van wetgeving en bestuur”. Van oudsher voorzag de wet erin dat de regering zulke
voorlichting kon vragen; sinds de herstructurering van de Raad van State in 2010
komt eenzelfde bevoegdheid de beide Kamers van de Staten-Generaal toe.68 Tussen
adviezen en voorlichtingen bestaan verschillen. Ter gelegenheid van de eerste keer
dat de Eerste Kamer zich rechtstreeks tot haar wendde, heeft de Afdeling advisering
deze verschillen vrij uitvoerig besproken.69 Daardoor weten we dat adviezen betrekking hebben op (min of meer) uitgewerkte voorstellen, terwijl voorlichtingen een of
meer gerichte vragen als onderwerp hebben. Vanwege de grondwettelijke ordening
van het wetgevingsproces vindt de Afdeling het van belang dat zij bij het geven van
voorlichting niet zodanig bij de voorbereiding van wetsvoorstellen wordt betrokken
dat ze daar ten tijde van het uitbrengen van een advies niet meer onbevangen over
kan oordelen. Verder wil de Afdeling zich niet uitlaten over de opportuniteit van
beslissingen die, voorafgaand aan het vragen van voorlichting, in het proces van
wetgeving al zijn genomen door de regering of de Tweede Kamer. Daarom zal zo’n

65 Preciezere gegevens zijn te vinden in de (bijlagen bij de) jaarverslagen, te raadplegen op jaarverslag.raadvanstate.nl.
66 Konijnenbelt 2008, p. 77.
67 Polak 1997, p. 44; Borman 2000, p. 38-39. Konijnenbelt 1999, p. 206 wijst erop dat bij de toetsing
aan verdragsrecht het denkbaar is dat iets over het hoofd wordt gezien. Overigens hebben De Poorter en Van Roosmalen vastgesteld dat alle grondwettelijke kwesties die werden opgeworpen tijdens de parlementaire behandeling van wetsvoorstellen, eerder ook al aan de orde waren geweest
in de door hen geselecteerde wetgevingsadviezen, De Poorter & Van Roosmalen 2010b, p. 81. Ik laat
maar in het midden over wie dat precies iets zegt: is de Raad van State zo nauwgezet of stelt het
parlement zich volgzaam op?
68 Over voorlichtingen aan de Staten-Generaal zie Breunese & Schipper-Spanninga 2018, p. 407-408.
69 Kamerstukken I 2011/12, 33 025, C, p. 1-3.
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voorlichting die tijdens een lopend wetgevingsproces gevraagd wordt, in het bijzonder aandacht geven aan overwegingen van constitutionele aard. Dat gebeurt vanuit
het oogmerk eraan bij te dragen dat wordt voorkomen dat een wet tot stand komt die
in strijd is met grondwettelijke bepalingen, het Unierecht of het EVRM. Zonder deze
verschillen te willen bagatelliseren meen ik dat er binnen het bestek van mijn onderzoek geen reden is om adviezen en voorlichtingen niet als gelijkwaardige bijdragen
aan de constitutionele dialoog te beschouwen. In beide gevallen wordt de Raad van
State immers aangekeken als adviseur met een bijzonder gezag in aangelegenheden
van constitutionele aard, en in beide gevallen is wat de Afdeling advisering te berde
brengt geen bindende beslissing maar een gezaghebbende opinie. Gemakshalve zal
ik in het navolgende daarom steeds spreken over adviezen, maar bedoel ik daar evengoed ook de voorlichtingen mee. Waar ik naar een specifieke voorlichting verwijs, is
dat natuurlijk anders: dan worden man en paard genoemd.
Deze inventarisatie laat zien dat ieder advies en elke voorlichting potentieel relevant is voor het kunnen beantwoorden van mijn hoofdvraag. Een zo ruim opgezet
onderzoek is niet haalbaar; beperkingen zijn nodig. Ook daarbij biedt de metafoor
van de constitutionele dialoog houvast.
2.5.1

Verticale dwarsdoorsnedes

In paragraaf 2.1 kwam aan bod dat in mijn begrip van de constitutionele dialoog
de nadruk niet ligt op het doorhakken van knopen door rechtsvragen in individuele
casus te beantwoorden, maar op een voortdurend en abstract proces van constitutionele rechtsvinding en -vorming. Dat uitgangspunt kan behulpzaam zijn bij het
selecteren van adviezen die voor dit onderzoek onder de loep genomen worden. De
inbreng van de Raad van State voor de constitutionele dialoog is het best te kennen
door acht te slaan op reeksen adviezen die gemeenschappelijk hebben dat daarin
een grondwettelijke norm een rol speelt, of zou moeten spelen. Als zo’n reeks in
onderlinge samenhang wordt bezien, komt aan het licht hoe de Raad van State door
de jaren heen met die norm is omgegaan. Mogelijk blijkt dan ook van veranderingen,
bijvoorbeeld als gevolg van de in 2010 gerealiseerde herstructurering die (mede) was
ingezet om de kwaliteit van de advisering te verhogen. Het resultaat van deze werkwijze is een soort verticale doorsnede van legisprudentie. Zo’n doorsnede is interessant, omdat aan de hand daarvan beoordeeld kan worden of (en hoe) de wetgevingsadvisering stelselmatig bijdraagt aan het naleven van een specifieke grondwettelijke
norm. De inzichten die zo kunnen worden opgedaan, bieden een mooie aanvulling
op wat we uit eerder onderzoek weten over wetgevingsadvisering.70 Voor zover ik na
kon gaan, zijn nog geen onderzoeken gepubliceerd waarin de focus ligt op de gedurende een wat langere periode uitgebrachte adviezen die gemeenschappelijk hebben
dat een bepaalde grondwettelijke norm daarin een rol speelt of zou moeten spelen.
Mijn onderzoek beoogt precies zo’n verticale doorsnede van thematisch gerelateerde
adviezen te maken.

70
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2.5.2

Selectiecriteria

Wie een verticale doorsnede van de bodem wil maken, moet bepalen waar de spade
de grond ingaat. Een soortgelijke opgave speelt bij dit onderzoek. Welke grondwettelijke normen zijn een geschikt ijkpunt voor de analyse? De te selecteren bepalingen
moeten in de eerste plaats hoofdzakelijk tot de wetgever zijn gericht. De uitwerking
van dergelijke grondwetsbepalingen is aan rechterlijke toetsing onttrokken. Het
waarborgen van de grondwettigheid van die uitwerking is daarom een exclusieve
taak van de wetgever, daarin bijgestaan door adviezen van de Raad van State. Dat zal
wel nooit helemaal een exclusief een-tweetje tussen de wetgever en zijn adviseur
zijn. Zij zullen zich allicht in enigerlei mate laten beïnvloeden door jurisprudentie
over de betreffende grondwettelijke norm. Tot het beoordelen van de grondwettigheid van bijvoorbeeld ministeriële regelingen is de Nederlandse rechter immers bevoegd. De uitspraak maakt dan inzichtelijk welke betekenis de rechter aan de grondwetsbepaling geeft. Die betekenis kan ook relevant zijn bij het beoordelen van een
wetsvoorstel dat aan dezelfde grondwetsbepaling raakt. Het is onwaarschijnlijk dat
de wetgever en de Raad van State hun oren stijf dicht houden voor deze uitleg van
de rechter. Kennisnemen van zo’n oordeel is wat anders dan zich eraan conformeren
en het staat de wetgever en de adviserende Raad van State vrij de rechterlijke interpretatie van de Grondwet terzijde te leggen. Van een dwingende rechterlijke invloed
op de constitutionele dialoog is daarom geen sprake. De structuur van de dialoog
over formele wetten is, met andere woorden, voldoende overzichtelijk om te veronderstellen dat het aandeel van de Raad van State daarin goed uit de verf komt.
Het tweede selectiecriterium ligt in het verlengde van het voorgaande en betreft
de uniciteit of zelfstandigheid van de grondwettelijke norm waarover een dialoog
wordt gevoerd. Vooral grondrechtelijke waarborgen in de Grondwet kennen evenknieën in het verdragsrecht. Als gevolg daarvan wordt hun interpretatie mede gekleurd door de jurisprudentie van nationale en internationale rechters of rapportages van toezichthouders. Om die reden zal het lastiger zijn om te achterhalen welke
autonome, niet door andere instituties beïnvloede bijdrage de Raad van State levert
aan de constitutionele dialoog over die normen.71 Door mij te beperken tot grondwettelijke bepalingen die niet gesecondeerd worden door verdragsnormen waaraan
de rechter wetten kan toetsen, houd ik een overzichtelijker speelveld.
In de derde plaats lijkt het aangewezen om normen te kiezen waarvan bekend
is dat ze, bij voorkeur meerdere malen, controverses hebben opgeroepen. Wanneer
grote eensgezindheid bestaat over de betekenis van een norm, ligt het niet voor de
hand dat een analyse van de wetgevingsadvisering daaromtrent veel inzichten oplevert over de bijdrage van de Raad van State aan de constitutionele dialoog. In een
harmonieus koor gaan de verschillende stemmen al gauw in elkaar op. Als er daarentegen bij verschillende wetgevingstrajecten grote verschillen van inzicht zijn geweest
over de precieze betekenis van een grondwettelijke bepaling, dan heeft de gevoerde
constitutionele dialoog naar verwachting een uitgesproken rol en betekenis. Juist in
zulke omstreden gevallen mag van de Raad van State verwacht worden dat hij met
zijn advisering bijdraagt aan het proces van constitutionele rechtsvinding.

71

Van Roosmalen 2010, p. 68-74.
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Een vierde en laatste selectiecriterium is dat de te kiezen normen min of meer
representatief zijn voor de inhoud van de Nederlandse Grondwet. Daarin is een
bonte variatie aan voorschriften opgenomen. Sommige bepalingen zijn oud, andere
daarentegen van veel recenter datum. Er zijn grondwettelijke normen die een sterk
inhoudelijk karakter hebben, terwijl andere bepalingen veel technischer van aard
zijn. De Grondwet bevat waarborgen voor fundamentele rechten van burgers, maar
reguleert ook de interne verhoudingen tussen organen van de centrale overheid en
tussen de verschillende openbare lichamen. Een goede selectie van te bestuderen
grondwettelijke bepalingen komt aan deze diversiteit tegemoet.
2.5.3

Onderwijs, verdragen en de gemeenteraad

Op grond van deze overwegingen heb ik ervoor gekozen onderzoek te doen naar de
wetgevingsadvisering over de artikelen 23 (over het onderwijs), 91, derde lid (over
verdragsgoedkeuring) en 125, eerste lid (over de gemeenteraad) van de Grondwet.
Met artikel 23 Grondwet is een grondrechtelijke norm in het onderzoek betrokken.
De bepaling verleent en reguleert de vrijheid van het bijzonder onderwijs en de algemene beschikbaarheid van openbaar onderwijs. Artikel 23 van de Grondwet onderscheidt zich van verdragsrechtelijke normen doordat de Grondwet zich voornamelijk
richt tot de aanbieders van onderwijs waar verdragen leerlingen en hun ouders of
verzorgers centraal stellen. Onderwijsvrijheid en de daarmee samenhangende garantie van de gelijke bekostiging van scholen zijn zodoende een typisch Nederlandse
norm. Het onderwijsartikel is een bekende splijtzwam in de Nederlandse politieke
en staatsrechtelijke geschiedenis. Dat betekent dat de interpretatie die de wetgever
eraan geeft met argusogen wordt gevolgd. Sinds de pacificatie van de onderwijsstrijd
in 1917 zijn er geen belangrijke inhoudelijke wijzigingen meer in de tekst aangebracht, zodat we van doen hebben met een oude bepaling. Het artikel combineert
ook nog eens inhoudelijke en procedurele normen en het richt zich in de eerste plaats
tot de formele wetgever. Kortom, allerlei redenen maken (aspecten van) artikel 23
van de Grondwet een geschikte toetssteen voor mijn verwachtingen. Omwille van de
uitvoerbaarheid heb ik me daarbij beperkt tot twee facetten van het onderwijsartikel,
te weten de vrijheid van inrichting en de overdracht van wetgevingsbevoegdheid. Die
verbijzondering licht ik aan het begin van hoofdstuk 3 nader toe.
Met de keuze voor artikel 91, derde lid van de Grondwet is een wat recentere,
maar eveneens unieke bepaling in het onderzoek opgenomen. Dankzij dit artikel is
een onverenigbaarheid tussen een verdrag en de Grondwet geen obstakel dat aan
goedkeuring van dat verdrag in de weg hoeft te staan. De norm heeft betrekking op
de verhoudingen tussen instellingen van de centrale overheid, namelijk de regering
als tot verdragssluiting bevoegd orgaan en de Staten-Generaal als verdragsgoedkeurder. Strikt gesproken gaat het hier dus niet om besluiten van de formele wetgever,
maar van de Staten-Generaal. Dat hoeft niet in de weg te staan aan selectie van het
grondwetsartikel voor dit onderzoek, nu het toetsingsverbod van artikel 120 van de
Grondwet evenzeer verdragen als wetten geldt. Daar staat tegenover dat artikel 91,
derde lid de bij verdragsgoedkeuring betrokken organen verplicht om bij gebleken
ongrondwettigheid een bepaalde procedure te volgen. Deze dingen tezamen genomen valt te verwachten dat bij advisering over verdragsgoedkeuring nadrukkelijk
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aandacht wordt besteed aan constitutionele aspecten van het verdrag. Bekend is
dat (ook) dit voorschrift in het verleden tot hevige verdeeldheid aanleiding heeft
gegeven en dat daarbij een sleutelrol was weggelegd voor de Raad van State. Ook dit
voorschrift is daarom heel geschikt om een verticale doorsnede van de advisering te
maken.
Met artikel 125 van de Grondwet, ten slotte, is een bepaling over de inrichting van
het gemeentebestuur gekozen. Het artikel, dat heel oude papieren heeft, stelt een
betrekkelijk open maar wel fundamentele norm over de positie van de gemeenteraad
binnen dat bestuur. Veel van wat het grondwetshoofdstuk over decentrale overheden bepaalt, hangt met het hoofdschap samen. Dat maakt van artikel 125 een sleutelbepaling. Omdat de inrichting van het gemeentebestuur en de daaraan opgedragen
taken veelvuldig de aandacht van de wetgever hebben gekregen, valt te verwachten
dat ook in de advisering daaromtrent een belangrijke rol is weggelegd voor deze
principiële grondwetsbepaling over de rol van de lokale volksvertegenwoordiging.
Binnen het bestek van deze drie normen heb ik ernaar gestreefd alle relevante adviezen die sinds 1 mei 1980 zijn uitgebracht, in de analyse te betrekken. Per die datum
is de (eerste) Wet openbaarheid van bestuur in werking getreden en zijn wetgevingsadviezen in beginsel openbaar. Een enkele keer zijn adviezen van een eerdere datum
in het onderzoek betrokken. Over wat relevante adviezen zijn, kan men allicht twisten. Het was in elk geval niet mijn bedoeling alle adviezen die in de afgelopen veertig
jaar rondom de materie van de respectievelijke grondwetsbepalingen zijn gepubliceerd, te bestuderen. Dat is onmogelijk (vooral waar het de adviezen betreft die over
de Grondwet zwijgen), en gezien de hiervoor geformuleerde verwachtingen ook niet
nodig. In plaats daarvan bestudeerde ik adviezen die ofwel zijn uitgebracht in het
kader van majeure wetgevingstrajecten, ofwel waarop in de rechtsgeleerde literatuur
is gewezen, ofwel die door de Raad van State in latere adviezen zijn aangehaald. Een
combinatie van die factoren is natuurlijk ook mogelijk. Daarnaast zijn ook enkele
na 1999 gepubliceerde adviezen betrokken die dankzij het gebruik van zoektermen
opdoken op de website van de Raad van State. Mij lijkt die manier van selecteren een
verantwoorde invulling van de term “relevant”.
De overgrote meerderheid van de adviezen is uitgebracht naar aanleiding van
voorstellen voor formele wetgeving; een enkele keer nam ik een advies over een
ontwerp voor een algemene maatregel van bestuur mee in het onderzoek.72 Ik ben
me ervan bewust dat die algemene maatregelen van bestuur, anders dan formele
wetten, open staan voor rechterlijke toetsing. Dat kan allicht gevolgen hebben voor
de constitutionele dialoog. Daarom heb ik slechts zeer beperkt naar adviezen over
zulke regeringsbesluiten verwezen. Waar ik dat toch doe is dat steeds in samenhang
met advisering over wetten.

72

Ook zijn enkele voorlichtingen in de zin van artikel 21a van de Wet op de Raad van State in mijn
onderzoek meegenomen. In paragraaf 2.5 heb ik verantwoord waarom ik voorlichtingen en adviezen op één hoop gooi.
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Al met al heb ik van 168 adviezen onderzocht hoe ze zich verhouden tot de door
mij geformuleerde verwachtingen.73 Aan de hand van de te verkrijgen inzichten valt
iets te zeggen over het antwoord op de vraag hoe de Raad van State bijdraagt aan de
constitutionele dialoog over een drietal grondwetsbepalingen, en daarmee aan het
bewaken van de grondwettigheid van wetgeving. Nu bevat de Grondwet, naast de
drie geselecteerde bepalingen, nog 139 andere artikelen en een handjevol additionele artikelen.74 Mijn onderzoek zal daarom niet representatief zijn voor de algehele
praktijk van de wetgevingsadvisering. Toch verwacht ik dat ik, gezien de breedte en
omvang van de selectie, wel indicatieve uitspraken kan doen over die praktijk. Mocht
de analyse geen concludent beeld opleveren, dan is daarmee ook iets gezegd over de
bijdrage van de Raad van State aan de constitutionele dialoog: die is dan kennelijk bij
tijd en wijle onsamenhangend.

2.6

Plan van behandeling

De navolgende hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn aan de grondwetsartikelen 23, 91 en 125
gewijd. Ze kennen op hoofdlijnen een vaste structuur, maar binnen die structuur
heb ik hier en daar de vrijheid genomen om eigen accenten te leggen. Elk hoofdstuk
opent met een reconstructie van de betekenis van de norm aan de hand van de parlementaire geschiedenis en de rechtsgeleerde literatuur.75 Het gaat me daarbij niet om
de finesses of de resterende geschilpunten, maar over de gemene delers in de duiding
van de normen.76 Na zo’n verkenning komt de wetgevingsadvisering van de Raad
van State aan bod. Ik herhaal hier nog maar eens dat ik er bewust voor kies de dialoog eenzijdig weer te geven door me uitsluitend te richten op wat de Raad van State
daaraan heeft bijdragen. Dat is voldoende om te kunnen beoordelen of wetgevingsadvisering de veronderstelde bijdrage aan de grondwettigheid van wetgeving kan
waarmaken. Een gevolg van deze keuze voor eenzijdige weergave is dat de andere
deelnemer aan de dialoog buiten beeld blijft. Dat lijkt me acceptabel omdat de dialoog niet het eigenlijke object van mijn onderzoek is.
Onderzocht wordt welke duiding in de adviezen aan de betreffende grondwettelijke norm is gegeven en hoe die uitleg zich verhoudt tot de grondwetsgeschiedenis en
doctrine. In voorkomende gevallen sta ik ook stil bij adviezen waarin, in weerwil van
gegronde verwachtingen, de grondwettelijke norm niet ter sprake werd gebracht.
Ieder hoofdstuk analyseert de interpretatiemethodes waarvan de Raad van State zich
heeft bediend en de grondwettigheidsoordelen die in de adviezen zijn geveld. Omdat
de hoofdstukken 3 tot en met 5 aan heel verschillende grondwetsnormen zijn gewijd, sluit elk hoofdstuk af met conclusies over de wetgevingsadvisering ten aanzien
73

Als bijlage is een overzicht van alle geraadpleegde adviezen opgenomen. Daarop staan 177 verschillende adviezen. Het verschil in aantallen wordt verklaard doordat in de hoofdstukken 1 en 2
enkele adviezen zijn genoemd die enkel dienen als illustratie bij de inleiding en niet zijn gebruikt
voor de verdere analyse.
74 De wet van 17 juni 2020, Stb. 215 geeft in overweging de additionele artikelen I en II te laten vervallen. Het betrof dus de zogeheten eerste lezing van een grondwetsherzieningsvoorstel.
75 Over het doen van een beroep op de parlementaire geschiedenis bij grondwetsinterpretatie zie
Boogaard 2018.
76 De gehanteerde methode is op dit punt enigszins vergelijkbaar met die van Van Roosmalen 2010,
p. 16-17 en van Voermans & Gerards 2011, p. 18-19.
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van die specifieke norm. In hoofdstuk 6 presenteer ik algemenere bevindingen over
de mate waarin de hiervoor geformuleerde verwachtingen zijn ingelost en wat dat
zegt over de wetgevingsadvisering als bijdrage aan de constitutionele dialoog. Het
zevende en laatste hoofdstuk bevat bij wijze van uitleiding een paar ideeën over hoe
gesignaleerde knelpunten zouden kunnen worden weggenomen en over mogelijk
vervolgonderzoek.
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Hoofdstuk 3

Onderwijs: vrijheid van inrichting
en delegatie

Introductie
In dit hoofdstuk staan de vrijheid van onderwijsinrichting en de overdracht van onderwijswetgevende bevoegdheden centraal. Beide onderwerpen zijn herleidbaar tot
artikel 23 Grondwet.
Het onderwijsartikel is een buitenbeentje in de grondwettelijke grondrechtencatalogus. Het is ongebruikelijk lang en complex geformuleerd. Anders dan de meeste
overige grondrechten uit het eerste hoofdstuk van de Grondwet kent de bepaling
over de onderwijsvrijheid geen verdragsrechtelijke evenknie. Verdragsrecht over het
onderwijs ziet meestal op de ontvanger van scholing, terwijl de Grondwet vooral de
onderwijsaanbieders beschermt. Ten slotte is een eigenaardigheid van artikel 23 dat
bij de interpretatie ervan bovengemiddeld belang gehecht wordt aan de wets- en
rechtsgeschiedenis.
Deze en andere karakteristieken hebben van doen met de voorgeschiedenis van
het onderwijsartikel. Rondom de wisseling van de negentiende naar de twintigste
eeuw stond de onderwijspolitiek in het teken van een hoogoplopend conflict. Deze
schoolstrijd werd uitgevochten tussen twee kampen, die ieder voor zich waren opgebouwd uit meerdere facties.1 Aan confessionele zijde trokken katholieken en antirevolutionairen gemeenschappelijk op. Hun tegenstand kwam aanvankelijk vooral
van de liberalen, maar na verloop van tijd versterkte de sociaaldemocratie de seculiere gelederen. De strijdvragen die zo lang en intensief aanleiding gaven tot een
verschil van inzicht betroffen de gewenste mate van vrijheid bij het stichten van een
school op levensbeschouwelijke grondslag en de bekostiging uit publieke middelen
van onderwijs dat niet van de staat uitging. In 1917 werd met een laatste uit een
reeks (grond)wetsherzieningen de schoolstrijd beslecht. De indertijd overeengekomen regeling is goeddeels ongewijzigd terug te vinden in artikel 23 van de huidige
Grondwet.
In onderwijsrechtelijke literatuur wordt er steevast van uitgegaan dat het onderwijsartikel een drietal rechten beschermt: de vrijheden van stichting, richting en

1

Boekholt 2000; De Haan 2000; Hordijk 2000; Sap 2000; Karsten 2000.
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inrichting.2 Deze vrijheden hebben ieder een eigen aard en inhoud, maar vertonen
ook een sterke samenhang. De stichtingsvrijheid stelt eenieder in staat om een school
op te richten, zonder dat daarvoor een vergunning van de overheid moet worden verkregen. Op grond van de vrijheid van richting kan het onderwijs uitdrukking geven
aan een eigen visie op mens en maatschappij. De inrichtingsvrijheid, ten slotte, geeft
het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling ruimte om de organisatie, het beheer,
het bestuur en de financiën van de school naar eigen inzicht te regelen. Elk van deze
vrijheden geldt specifiek het bijzonder onderwijs; het openbaar onderwijs kent een
eigen positie.
Vrij algemeen wordt aangenomen dat het in de praktijk heel moeilijk is geworden
om de vrijheid van stichting te verwezenlijken. Er zijn maar weinig scholen die het
kunnen stellen zonder overheidsbekostiging. Om voor financiering uit de publieke
ruif in aanmerking te komen moet een nieuwe school voldoen aan strenge normen,
onder meer ter zake van het verwachte aantal leerlingen dat zich zal inschrijven. Dat
potentieel kan maar moeilijk worden benut, omdat er vrijwel overal een dekkend
aanbod is van bijzonder onderwijs. Nieuwe scholen van richtingen die al bediend
worden zijn daarom nauwelijks levensvatbaar. Stichting van een school met een
nieuwe richting is evenmin eenvoudig. Bekostiging is pas mogelijk als aannemelijk
kan worden gemaakt dat voor onderwijs van deze nieuwe richting voldoende belangstelling bestaat.3 De horde die genomen moet worden om als richting erkend te
worden, is nogal fors. Medio jaren negentig van de twintigste eeuw bepleitte de Onderwijsraad een terugkeer naar het systeem van de zogenoemde richtingvrije planning, zoals dat praktijk was onder de Lager Onderwijswet 1920.4 Wanneer richting
geen rol meer zou spelen bij het toetsen van de aanvraag voor het stichten van een
nieuwe school, dan zou de stichtingsvrijheid wellicht weer aan betekenis winnen.
Aanvankelijk liet de regering zich door de Onderwijsraad overtuigen en bereidde ze
een wetsvoorstel voor. Nadat de Raad van State echter een negatief advies had uitgebracht, besloot de regering af te zien van indiening van het wetsvoorstel. Sinds
enige jaren staat richtingvrije planning toch weer op de politieke agenda.5 Dat heeft
geresulteerd in een wet die beoogt het onderwijsaanbod bij nieuwe of veranderende
overtuigingen van ouders en leerlingen te laten aansluiten.6 Deze recente ontwikkeling is een witte raaf. Wetgeving over de oprichting van nieuwe scholen is zo schaars
dat de Raad van State niet in de gelegenheid is gesteld een voor mijn onderzoek voldoende substantiële constitutionele dialoog over de stichtingsvrijheid te voeren. Om
die reden heb ik dit aspect van de onderwijsvrijheid goeddeels buiten beschouwing
gelaten.
Heel anders zit dat bij de vrijheden van richting en inrichting. Onderwijskundige
vernieuwingen zijn aan de orde van de dag – soms tot wanhoop van de mensen die
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Drop/Postma 1995, p. 66, 109-139; Vermeulen 1999, p. 39-68; Onderwijsraad 2002, p. 25-27; Mentink & Vermeulen 2011, p. 52-65; Onderwijsraad 2012, p. 18.
Artikelen 74, 76-78 Wet op het primair onderwijs.
Onderwijsraad 1996.
Zie daarover Onderwijsraad 2012.
Wet van 20 mei 2020, Stb. 160. In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2018/19, 35 050,
nr. 3, p. 4-10) wordt de lange voorgeschiedenis bondig samengevat. Over die voorgeschiedenis ook
Huisman e.a. 2011.

Introductie

op de scholen werken. Ook in de manier waarop religieuze en levensbeschouwelijke
overtuigingen zich in de samenleving manifesteren zijn belangrijke veranderingen
opgetreden. Die ontwikkelingen hebben hun weerslag op het onderwijs en de onderwijswetgeving niet gemist. De grondwettelijke regeling van het onderwijs stond daarbij vaak in het centrum van de belangstelling. In het krachtenveld tussen het rigide artikel 23 en de fluïde maatschappelijke behoeftes kan de constitutionele interpretatie
in de wetgevingsadvisering van de Raad van State van bijzondere betekenis zijn.
Van de drie vrijheden wordt alleen de vrijheid van richting met zoveel woorden in
artikel 23 Grondwet genoemd. De betekenis en het bereik ervan zijn behoorlijk uitgekristalliseerd. Daar komt bij dat algemeen wordt aangenomen dat de richtingsvrijheid een welhaast onaantastbaar karakter heeft. Deze omstandigheden tezamen
geven aanleiding te veronderstellen dat de advisering van de Raad van State over dit
aspect van de onderwijsvrijheid niet zo veel zal onthullen over het verloop van de
constitutionele dialoog.
Bij de vrijheid van inrichting daarentegen is van onaantastbaarheid noch van een
glasheldere positiefrechtelijke inhoud sprake. Deze vrijheid lijkt daarom op voorhand
een interessante invalshoek als het gaat om de manier waarop de Raad van State de
constitutionele dialoog over een grondrecht voert. Eenzelfde vooronderstelling ligt
ook ten grondslag aan een publicatie van Heijmans uit 1989 waarin adviezen van de
Raad van State over beperkingen op de inrichtingsvrijheid onder de loep werden genomen.7 Dit hoofdstuk sluit bij die invalshoek aan en pikt de draad op bij advisering
na 1989. Een enkele keer zijn oudere adviezen betrokken, bijvoorbeeld omdat ze uitdrukkelijk zijn aangehaald of omdat ze de belangrijke grondwetsherziening van 1983
betroffen.
Het onderwijsartikel biedt om nog een geheel andere reden een interessante proeftuin voor mijn onderzoek. De vraag naar de mogelijkheden tot overdracht van onderwijswetgevende bevoegdheden heeft heel wat pennen, waaronder die van de Raad
van State, in beroering gebracht. Op het eerste oog is dat opmerkelijk. Het valt niet
direct in te zien waarom delegatie van wetgevingsbevoegdheid op het terrein van het
onderwijs anders zou zijn dan in fiscale of strafrechtelijke aangelegenheden. Elk van
die onderwerpen wordt in de Grondwet aangestipt. Er is een uitgebreide maar vooral
ook algemene staatsrechtelijke doctrine over de toelaatbaarheid van delegatie van
wetgevingsbevoegdheid. De mogelijkheid tot overdracht van onderwijswetgevende
bevoegdheden ligt evenwel vaak extra gevoelig. Dat bleek onder meer ten tijde van
de grondwetsherzieningen van 1983 en 1987. De indertijd in de Grondwet geïntroduceerde delegatieterminologie, aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of overdracht mogelijk is, heeft uiteindelijk geen vat gekregen op artikel 23. Te midden van
de andere grondwettelijke bepalingen die dienen als grondslag voor delegatie neemt
artikel 23 sindsdien een afwijkende en wat onheldere positie in. Tegen deze achtergrond kan worden aangenomen dat voor het delegatievraagstuk de advisering van de
Raad van State eveneens van bijzonder belang is. Ook deze veronderstelling sluit aan
bij de publicatie van Heijmans uit 1989.

7

Heijmans 1989b.
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Om deze redenen gaat het in dit hoofdstuk over de uitleg die de Raad van State geeft
aan de inrichtingsvrijheid en de delegatiemogelijkheden op grond van artikel 23 van
de Grondwet. Het lijkt me niet verstandig om de inrichtingsvrijheid en de delegatieproblematiek geheel te isoleren van hun constitutionele context. Voor zover dat bijdraagt aan een beter begrip van de eigenlijke materie komen daarom ook andere
aspecten van het onderwijsartikel aan bod. Net als in de hoofdstukken 4 en 5 worden
in het navolgende eerst de contouren van de betreffende normen in kaart gebracht.
Daarvoor ga ik te rade bij de grondwetsgeschiedenis (paragraaf 3.1) en bij de doctrine
(paragraaf 3.2). Op basis van de zo verkregen inzichten kunnen uitlatingen van de
(Afdeling advisering van de) Raad van State over artikel 23 Grondwet worden geanalyseerd. Daarbij beperk ik me wel tot de inrichtingsvrijheid (paragraaf 3.3) en delegatievraagstukken (paragraaf 3.4), al zal het een enkele maal nuttig blijken ook andere
aspecten van het onderwijsartikel in de analyse te betrekken. De laatste paragraaf
(3.5) dient om conclusies te trekken.

3.1

Parlementaire geschiedenis

In de geschiedenis van de grondwettelijke regeling van het onderwijs is het jaar
1917 een scharnierpunt. In de voorafgaande jaren was er aanvankelijk geen of een
feitelijk beperkte onderwijsvrijheid. Na het beslechten van de schoolstrijd in 1917
heeft de Grondwet steeds onderwijsvrijheid en de daarbij behorende financiële gelijkstelling beschermd. Hiermee is niet gezegd dat de eerste periode onbelangrijk
is voor de twee hoofdonderwerpen van dit hoofdstuk. Overdracht van onderwijswetgevende bevoegdheden aan decentrale overheden is immers eerst aan de orde
als die bevoegdheden op rijksniveau zijn belegd. Dat was niet altijd het geval. De
keuze om onderwijs tot voorwerp van regeringszorg te maken dateert van het einde
van de 18e eeuw. Het is daarom zinnig bij de bespreking van delegatiemogelijkheden
de voorgeschiedenis van het onderwijsartikel te betrekken. Evenzeer krijgt de sinds
1917 beschermde inrichtingsvrijheid van het bijzonder onderwijs meer diepte door
haar in grondwetshistorische context te plaatsen.
3.1.1

Onderwijs in de Grondwet tot 1917

Met de overgang van de Republiek der Verenigde Nederlanden naar de Bataafse Republiek ontstond er breed draagvlak voor staatsbemoeienis met het onderwijs als
belangrijk vehikel voor de ontplooiing van de individu en het smeden van nationale
eenheid. De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk van 1798 droeg het uitvoerend
bewind dan ook op een “agent voor de nationale opvoeding” te benoemen, die zich
onder meer zou bezighouden met de bevordering van het openbaar onderwijs.8 Onderwijs werd daarmee een rijksaangelegenheid.
In 1806 trad een eerste nationale Schoolwet in werking. De wet bracht uniformering en standaardisering van het onderwijs. Dat had een belangrijke verbetering van
de onderwijskwaliteit tot gevolg. Deze verdiensten zullen eraan hebben bijgedragen
8
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Artikel 92 Staatsregeling voor het Bataafsche Volk 1798. Over het onderwijs in deze periode Drop/
Postma 1995, p. 24-26; Vermeulen 1999, p. 13-15; Boekholt 2000, p. 18-20; Onderwijsraad 2019,
p. 14-15 (allen met verdere verwijzingen).
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dat het stelsel tot ver na beëindiging van de Franse tijd gehandhaafd bleef. In het
voetspoor van de in 1798 gemaakte keuze bestempelden de Grondwetten van 1814
en 1815 het openbaar onderwijs tot aanhoudende zorg van de regering. De koning
werd verplicht daaromtrent jaarlijks te rapporteren aan de Staten-Generaal.9 Het
stelsel zoals de Schoolwet van 1806 dat had gebracht, werd door de overgang van
republiek naar constitutionele monarchie niet veranderd.
Volgens dit stelsel werd onderscheid gemaakt tussen het uit de staatskas bekostigde openbare onderwijs en het met private middelen gefinancierde bijzonder
onderwijs. Ongeacht de wijze van financieren gold een vergunningsplicht voor de
stichting van een lagere school. Evenmin maakte de wet onderscheid bij het formuleren van de doelstelling van de school. Leerlingen van zowel het openbaar als het
bijzonder onderwijs moesten worden opgeleid “tot alle maatschappelijke en christelijke deugden”. In de praktijk betekende dit dat een protestants stempel op de nationale school werd gedrukt.
Het vergunningsvereiste werkte zo uit dat in toenemende mate stichting van orthodox-protestantse en katholieke scholen werd bemoeilijkt. Dit wekte wrevel bij
beide confessionele smaldelen in de Nederlandse samenleving.10 Een algemene
maatregel van bestuur uit 1842 trachtte de bezwaren weg te nemen door te bepalen dat onderwijsvacatures evenredig over de plaatselijke kerkelijke groeperingen
moesten worden verdeeld.11 Geestelijken kregen de mogelijkheid bij de onderwijsinspectie aan te dringen op censureren van het lesmateriaal. Voor het katholieke zuiden werden zo de grootste bezwaren weggenomen. Anders zat het in de regio’s waar
het ontbrak aan een overheersende denominatie. Onderwijzers en schoolopzieners
moesten daar op eieren lopen. Protestanten en liberalen bleven dan ook ontevreden
met de algemeen christelijke signatuur van het onderwijs: de eerstgenoemden omdat ze het als kleurloos ervoeren, de laatstgenoemden omdat ze hogere verwachtingen hadden van het particulier initiatief. In toenemende mate ontstond verzet tegen
het ontbreken van onderwijsvrijheid.12
De grondwetsherziening van 1848, onder regie van de liberale staatsman J.R.
Thorbecke, bracht hier verandering in. Met zoveel woorden ging de Grondwet bepalen dat het geven van onderwijs vrij is.13 De formulering bracht zowel een recht
van onderwijzers op vrije beroepskeuze (het “droit d’enseigner”) als een recht van
ouders om hun kinderen het onderwijs dat zij goed achtten te laten volgen (het
“droit d’apprendre”) onder bescherming van de Grondwet. Niet enkel de religieuze of

9
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Artikel 140 Grondwet 1814, artikel 226 Grondwet 1815. De Grondwet van 1814 sprak zich nog uit
over het belang van het openbaar onderwijs: “ter bevordering van de Godsdienst, als een vaste
steun van den Staat en ter uitbreiding van kennis”. Deze motieven zijn weggelaten bij de grondwetsherziening van 1815. Merk op dat het uitgangspunt van staatsbemoeienis met onderwijs, dat
in moderne termen doorgaans tot de sociale grondrechten wordt gerekend, oudere papieren heeft
dan het klassieke grondrecht op vrijheid van onderwijs.
Zie enkele voorbeelden bij De Haan 1998, p. 187-195.
Koninklijk besluit van 2 januari 1842, Stb. 1. De considerans van het besluit verwijst naar de ingekomen adressen, “en willende daarin te gemoet komen” voor zover de Schoolwet van 1806 dat
toelaat. Hierover Boekholt 2000, p. 25-27; Sperling 2010, p. 203-208; Dölle 2011, p. 200-201.
Zie ook De Haan 1998, p. 183-203.
Artikel 194 Grondwet 1848, zoals het luidde sinds de wet van 11 oktober 1848, Stb. 68. Zie over de
voorgeschiedenis van de bepaling Mentink 1997, p. 125-126 en Sperling 2010, p. 208-210.
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levensbeschouwelijke voorkeuren van onderwijzers en ouders werden beschermd.
Het was uitdrukkelijk de bedoeling ook schoolstichting op grond van pedagogische
en economische motieven mogelijk te maken.14
Vrijheid van onderwijs betekende onder meer dat het vergunningvereiste kwam
te vervallen. Wel werd op openbaar en bijzonder onderwijs in gelijke mate staatstoezicht gehouden. Onderwijzers in het lager en middelbaar onderwijs moesten bovendien voldoen aan bekwaamheids- en zedelijkheidseisen.15
Van het openbaar onderwijs bepaalde de Grondwet voortaan dat het van overheidswege werd aangeboden en alomtegenwoordig was. Bijzonder onderwijs daarentegen ging uit van particulier initiatief. Het eerder gehanteerde onderscheid tussen
openbaar en bijzonder onderwijs op basis van financieringsbron of publieke toegankelijkheid werd losgelaten.16 Daarmee was het tot op heden bestaande zogeheten
duale stelsel geïntroduceerd.
De Grondwet van 1848 gebruikte voor het eerst het begrip “inrichting” in de context
van het onderwijs, zij het met een ietwat andere betekenis dan vandaag de dag. Om
te voorkomen dat zich tussen openbare scholen grote regionale verschillen zouden
voordoen, kreeg de wetgever de opdracht de inrichting van dat onderwijs te bepalen. Daarbij moest in ieder geval worden gegarandeerd dat het openbare onderwijs
“ieders godsdienstige begrippen” zou eerbiedigen. Het van overheidswege aangeboden onderwijs kon zich om die reden niet begeven op het terrein van godsdienstige leerstelligheden.17 Hoe het bijzonder onderwijs zou worden ingericht, werd
door de grondwetgever en de wetgever vrijwel geheel overgelaten aan de ouders en
leerkrachten.18
Het onderwijsbestel mag in 1848 dan wel duaal zijn geworden, van volledige gelijkstelling tussen beide soorten was nog geen sprake. Volgens de toelichting op het
nieuwe grondwetsartikel was het openbaar onderwijs “door den Staat ingesteld,
aangekweekt, aanbevolen en beschermd”.19 De grondwetgever behield, met andere woorden, een voorkeur voor het openbaar onderwijs. Dat viel onder meer terug
te zien in de bekostiging. Openbaar onderwijs werd van overheidswege en dus op
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Mentink 2005, p. 137; Mentink & Vermeulen 2011, p. 22; zie voorts de bespreking van de parlementaire behandeling bij Sperling 2010, p. 212-214.
Deze staatsbemoeienis hing samen met het recht van de overheid om toezicht te houden op de
scholen en te waken over de kwaliteit (bekwaamheid) van de onderwijzers, zie Kamerstukken II
1847/48, XLIX nr. 21, p. 355 en Sperling 2010, p. 211.
Zoals gezegd knoopte de Schoolwet van 1806 voor het onderscheid tussen openbaar en bijzonder
onderwijs aan bij de financieringswijze. De Grondwet van 1814/1815 verstond onder openbaar
onderwijs de tegenhanger van het besloten thuisonderwijs (onderwijs met gesloten deuren).
Sinds 1848 wordt door Grondwet en wet onderscheiden op grond van de vraag of er sprake is van
overheidsinvloed op het (beheer van het) onderwijs. Zie over de in de loop van de tijd variërende
betekenis van het begrip “openbaar onderwijs” Sperling 2010, p. 191-203; Mentink & Vermeulen
2011, p. 18-19 en de daar aangehaalde literatuur.
Kamerstukken II 1847/48, XLIX, nr. 21, p. 355. Overigens betekende dit niet dat het openbaar onderwijs na 1848 zich niet meer zou richten op het bijbrengen van christelijke idealen, integendeel, zie
Drop/Postma 1995, p. 31.
Vermeulen 1999, p. 17.
Kamerstukken II 1847/48, XLIX, nr. 21, p. 355. Zie over het belang dat gehecht werd aan de beschikbaarheid van het openbaar onderwijs Buijs 1884, p. 763-769.
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overheidskosten aangeboden, terwijl bijzonder onderwijs voor rekening kwam van
hen die er belang bij hadden. Dit verschil leidde ertoe dat het feitelijke gebruik van
de onderwijsvrijheid werd belemmerd. Van de grondwetsherziening van 1848 wordt
daarom wel gezegd dat deze slechts formele vrijheid bracht en dat de materiële onderwijsvrijheid een illusie bleef.20 De schoolstrijd was, met andere woorden, nog niet
ten einde.
In 1878 gooide een onder de zorg van de liberale minister van Binnenlandse Zaken
J. Kappeyne van de Coppello ingevoerde nieuwe Lager Onderwijswet olie op het vuur.
De wet stelde hogere eisen aan de grootte van klassen, de kwaliteit van schoolgebouwen en de bekwaamheid van onderwijzers dan voorheen. De kosten namen
navenant toe. Ouders die hun kinderen naar bijzondere scholen stuurden, betaalden
voor het onderricht van hun voorkeur een steeds hoger wordende prijs. Zij waren
zich er daarbij van bewust dat ze niet alleen voor de bijzondere school betaalden,
maar via de belastingen ook het openbaar onderwijs fourneerden. Samen met de arbeidersbeweging, die ten gevolge van de kinderarbeid voorzag dat veel jongeren verstoken zouden blijven van goed onderwijs, vormden ze een coalitie die pleitte voor
rechtsherstel.21 Het bijzonder onderwijs moest in elk geval ten dele uit de publieke
kas betaald worden.
Volgens liberale Kamerleden echter stond de Grondwet in de weg aan subsidiëring van het bijzonder onderwijs. Zij leidden uit de bepaling dat het openbare onderwijs voorwerp van regeringsbemoeienis is, a contrario af dat het bijzonder onderwijs
het zonder overheidssteun moet stellen.22 Zolang liberalen weigerden overheidsfinanciering van het bijzonder onderwijs grondwettelijk mogelijk te maken, onthielden confessionelen hun steun aan de door liberalen gewenste uitbreiding van het
kiesrecht. Liberalen en confessionelen hielden elkaar zo in een houdgreep die later
bekend werd als de non possumus-politiek.23
De patstelling werd doorbroken door enkele liberale leden van de Eerste Kamer.
Hoewel het grondwetsartikel over het onderwijs naar de letter onveranderd bleef
(een herzieningsvoorstel werd door de Eerste Kamer verworpen) meenden zij bij
nader inzien dat de Grondwet niet in de weg stond aan overheidssubsidiëring van
het bijzonder onderwijs.24 Als wisselgeld incasseerden de liberalen de door hen zo
vurig begeerde verruiming van het kiesrecht. Een parlementaire meerderheid voor
subsidiëring van het bijzonder onderwijs was nu binnen handbereik. De antirevolutionaire minister van Binnenlandse Zaken Æ. Mackay kon daarom in 1889 met succes

20 Postma 1988, p. 5; Mentink 1989, p. 45.
21 Zijlstra 1989, p. 1-2; Drop/Postma 1995, p. 32-33; Onderwijsraad 2019, p. 16-17.
22 De problemen waartoe de openingsfrase van het grondwetsartikel kon leiden werden al gesignaleerd bij Buijs 1884, p. 770-771.
23 De term is afkomstig van de bijdrage van het antirevolutionaire Kamerlid O. baron Van Wassenaer
van Catwijck aan het debat over de grondwetsherziening van 1887, Handelingen II 1885/86, nr. 65,
p. 1193.
24 Postma 1988, p. 5-7; Zijlstra 1989, p. 2; Drop/Postma 1995, p. 42; Mentink 1996, p. 67-69; Oud/
Bosmans 1997, p. 137-139; Vermeulen 2009, p. 776; Mentink & Vermeulen 2011, p. 24. De liberale
tournure is het schoolvoorbeeld van Verfassungswandlung in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, zie bijvoorbeeld Elzinga, De Lange & Hoogers 2014, p. 152, 193-194 en Kortmann 2016,
p. 73-74.
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een wijziging van de Lager Onderwijswet bevorderen. Voortaan werden de verplichte
personeelskosten van scholen voor bijzonder onderwijs gedeeltelijk gesubsidieerd.25
Nog was de schoolstrijd niet gestreden. De mate waarin openbare en bijzondere
scholen aanspraak konden doen op overheidsfinanciering, bleef namelijk ongelijk.26
Dat werd extra nijpend toen in 1900 de leerplicht ingevoerd werd. Ouders die hun
kinderen naar een school voor bijzonder onderwijs wilden sturen, zagen zich geconfronteerd met kosten die niet gemaakt zouden worden als de kinderen een openbare
school zou bezoeken. Voorstanders van het bijzonder onderwijs ervoeren dit als een
belemmering in hun vrijheid van geweten.27 De zaak werd er niet eenvoudiger op
doordat ook twistpunten van heel andere aard, zoals de verdere verruiming van het
kiesrecht en de verbetering van de erbarmelijke arbeidsomstandigheden, partijen
verdeeld hielden. De sociale kwestie, de kiesstrijd en de schoolstrijd raakten hoe
langer hoe meer verstrengeld.28
3.1.2

De grondwetsherziening van 1917

In de troonrede van 1913 kondigde koningin Wilhelmina de instelling van een staatscommissie aan die tot taak kreeg te onderzoeken “in hoever eene algemeen bevredigende regeling mogelijk is ter zake van de subsidieering van het bijzonder onderwijs en de voorwaarden welke daaraan verbonden moeten worden”.29 Vanwege deze
opdracht wordt de commissie vaak Bevredigings- of Pacificatiecommissie genoemd.
De staatscommissie was volledig parlementair. Naast de vrijzinnig-liberale voorzitter
D. Bos bestond ze uit de voorman en de onderwijsspecialist van elke in de Tweede
Kamer voorkomende groepering. Vanwege die brede samenstelling werd de commissie ook wel aangeduid als voorparlement.30
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de staatscommissie-Bos de bestaande
grondwettelijke regeling als uitgangspunt zou nemen. Ze zou slechts onderzoeken
welke wijzigingen de wet moest ondergaan om bekostiging van het bijzonder onderwijs bevredigend te regelen. Deze beperkte opdracht ontmoette veel weerstand
omdat dientengevolge de bron van de problemen werd ontzien. Onder hevige druk
van zowel buiten als binnen de Staten-Generaal besloot minister-president Cort van
der Linden daarom in de opdracht te bepalen dat de staatscommissie de bevoegdheid
25
26
27
28

Over de precieze regeling van de financiering Mentink 1989, p. 49-57.
Mentink 1989, p. 57-58; Postma 1995, p. 33-34; Sap 2000, p. 98.
Mentink 1989, p. 45-46.
Hierover Te Velde 2007, p. 149-175. Lange tijd werd gedacht dat in 1917 de basis is gelegd voor de
pacificatie van deze drie twisten. Een belangrijke bron bij dit alles was de parlementaire geschiedschrijving van P.J. Oud, zoals nu nog terug te vinden in Oud/Bosmans 1997. Onder politicologen
en historici is twijfel ontstaan over de juistheid van deze aanname. De feitelijke geschilpunten
zouden eerder al zijn weggenomen. Veeleer zou in 1917 sprake zijn geweest van het herschikken
van partijpolitieke standpunten, zie Spoormans 1988, p. 190-197 en De Rooy 2005.
29 Handelingen I/II 1913/14, 16 september 1913, p. 1. In de rede werd een grondwetsherziening inzake
het algemeen kiesrecht aangekondigd. Voor deze taak werd eveneens een staatscommissie ingesteld.
30 Een ten tijde van de installatie van de commissie gepubliceerde spotprent maakt de vergelijking
met de ark van Noach, waarin van elke (onreine) diersoort een mannetje en zijn wijfje werden
meegevoerd. De spotprent is terug te vinden in het tweede fotokatern bij Den Hertog 2007, p. 256257.
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kreeg de grondwettelijke regeling van het onderwijs “zoo noodig” in haar werkzaamheden te betrekken.31 Van die ruimte maakte de commissie-Bos gebruik toen zij twee
jaren later haar verslag uitbracht.32 Ter uitvoering van haar mandaat had de staatscommissie eerst een tekstvoorstel voor een nieuwe Lager Onderwijswet gemaakt.
Vervolgens ontwierp de commissie een grondwetsbepaling die als constitutioneel
fundament voor de nieuwe Lager Onderwijswet kon dienen.33
Het commissierapport werd door de grootst mogelijke meerderheid van de leden
onderschreven.34 Gelet op de samenstelling van de commissie was parlementaire
steun tevoren verzekerd. Het is dan ook weinig verrassend dat de voorstellen van
de Bevredigingscommissie ongewijzigd bij de Tweede Kamer als wetsvoorstel zijn
ingediend.35 De regering stelde weliswaar dat de wetgever formeel niet gebonden
was aan de opvattingen van de staatscommissie-Bos (om die reden weigerde ze aanvankelijk openbaarmaking van de notulen van de commissie), maar erkende dat aan
het rapport een groot gezag toekwam.36 Dat bleek toen het voorstel tot grondwetsherziening in stemming kwamen bij de Tweede Kamer: het werd in eerste lezing met
één tegenstem aangenomen.
Daarmee was de gelijke bekostiging van het bijzonder onderwijs nog niet geregeld. Zoals dat gaat bij grondwetsherzieningen was nog een tweede lezing vereist. Die zou pas plaats kunnen hebben na ontbinding en nieuwe verkiezingen voor
beide Kamers.37 Een gevolg van de gemaakte afspraken was dat de beslechting van
de schoolstrijd en de invoering van het algemeen kiesrecht gezamenlijk tot inzet van
de grondwetsherziening werden gemaakt.38 Nu het zulke beladen onderwerpen betrof, bestond het risico dat de verkiezingen roet in het eten zouden gooien. Om dat
te voorkomen, sloten de gevestigde politieke stromingen een pact: onder het motto
“laat zitten wat zit” kwam men overeen geen onderlinge verkiezingsstrijd te voeren.
Een gevolg van dit pact was dat de ontbindingsverkiezingen van 1917 een nadien

31
32
33
34

35
36
37

38

Zie voor een reconstructie Den Hertog 2007, p. 351-364. Het instellingsbesluit is in te zien op
resources.huygens.knaw.nl/grondwetscommissies/ (Commissie-Bos).
Zie voor een sfeertekening van de beraadslagingen in de commissie Hordijk 2001, p. 105-110; Den
Hertog 2007, p. 365-372.
In de woorden van Akkermans 1983, p. 44-47: de Bevredigingscommissie ving eerst een interpretatie in wettelijke voorschriften en heeft die vastgelegd in een grondwetsbepaling.
Slechts het liberale lid Tydeman bracht een minderheidsstandpunt uit. Het verslag van de commissie is, inclusief Tydemans minderheidsstandpunt, in te zien via resources.huygens.knaw.nl/
grondwetscommissies (Commissie-Bos).
Kamerstukken II 1915/16, 359, nr. 1-3.
Zie bijvoorbeeld de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer, Kamerstukken I 1916/17, 45,
p. 457; verdere citaten bij Akkermans 1983, p. 44-46.
Indertijd werden bij grondwetsherzieningen nog zowel de Tweede als de Eerste Kamer ontbonden.
Sinds de grondwetsherziening van 1995 gebeurt dat alleen nog met de Tweede Kamer, zie de wet
van 10 juli 1995, Stb. 403.
Op de achtergrond speelde een derde grondwetsherziening mee, een “even noodzakelijke als technische aanpassing aan gewijzigde omstandigheden” die de gemoederen veel minder bezighield.
Het betreft de introductie van het evenredige kiesstelsel – een verandering waarvan anno 2020
het belang moeilijk kan worden overschat. Hierover Loots 2004, citaat op p. 9, zie verder vooral
p. 123-144.
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zelden meer vertoond plebiscitair karakter hadden.39 In de districten waar meer dan
een kandidaat gesteld was brachten voorstanders van de grondwetsherziening hun
stem uit op de zittende kandidaat en steunden tegenstanders de opponent. Geheel
volgens plan veranderde de stembusgang niets aan de samenstelling van de beide
Kamers, zodat ook de tweede lezing van de grondwetsherziening vlot kon worden
afgehandeld. Eind 1917 trad de herziene Grondwet in werking.40
Op allerlei manieren was de opbrengst van de grondwetsherziening voor het onderwijs van grote betekenis. Veel daarvan gaan het bestek van dit hoofdstuk te buiten.41
Daarom wordt hier volstaan met ze kort te noemen. Wellicht de belangrijkste verandering was de financiële gelijkberechtiging. Voortaan behoefden financiële motieven niet meer van invloed te zijn op de keuze voor bijzonder of openbaar onderwijs.
Daarnaast maakte de nieuwe Grondwet alle onderwijs (in plaats van enkel het van
staatswege aangeboden onderwijs) voorwerp van aanhoudende regeringszorg en
werd de alomtegenwoordigheid van openbaar onderwijs gegarandeerd.
Een uitkomst die hier meer aandacht verdient is de opdracht tot het stellen van
deugdelijkheidseisen aan onderwijs dat geheel of gedeeltelijk uit de openbare kas
wordt bekostigd. Zulke eisen stellen namelijk grenzen aan de vrijheid van richting en
inrichting van het bijzonder onderwijs. Van deze beide vrijheden noemde de grondwetgever uitsluitend de vrijheid van richting uitdrukkelijk.42 De indertijd gevoerde
parlementaire discussie over deugdelijkheidseisen is desalniettemin ook van belang
voor de inrichtingsvrijheid. Dat wordt duidelijk als men bedenkt dat de Bevredigingscommissie bij het opstellen van een nieuwe Lager Onderwijswet deugdelijkheidseisen voor ogen had die niet alleen de richting maar ook de inrichting van de school
regardeerden.43
Een belangrijk twistpunt rondom de grondwettelijke grondslag voor deugdelijkheidseisen betrof de gelijke behandeling van het bijzonder onderwijs. Met de
Bevredigingscommissie hield de regering het voor vanzelfsprekend dat deugdelijkheidseisen aan het openbaar onderwijs zouden kunnen verschillen van die aan
het bijzonder onderwijs. Voor gelijkheid was geen noodzaak, mits de eisen maar
gelijkwaardig zouden zijn.44 Die stellingname schoot voorstanders van het openbaar
onderwijs in de Tweede Kamer in het verkeerde keelgat. Ze voorzagen dat voor het
bijzonder onderwijs de lat minder hoog gelegd zou worden dan voor het openbaar
onderwijs. Dat was voor hen onverteerbaar.45 Voor zover er al aanleiding was niet
gelijke, maar slechts gelijkwaardige deugdelijkheidseisen aan het bijzonder onderwijs

39 Wellicht de laatste keer dat ontbindingsverkiezingen tot maatschappelijk engagement leidden was
in 1948, toen de dekolonisatie van Nederlands-Indië haar beslag kreeg: “Indië verloren, rampspoed geboren”.
40 Wet van 29 november 1917, Stb. 661.
41 Uitgebreid Huart 1925, p. 337-381.
42 De term “inrichting” zoals die sinds 1848 werd gebruikt in de context van het openbaar onderwijs
(en dus niet zag op een bepaalde vrijheid), werd in 1917 geschrapt.
43 Verslag van de staatscommissie-Bos 1916, p. 60-63.
44 Kamerstukken II 1915/16, 359, nr. 3, p. 2; zie ook het Verslag van de staatscommissie-Bos 1916,
p. 61-63.
45 Een van de liberale leden van de Bevredigingscommissie, Tydeman, bracht om precies deze reden
een minderheidsrapport uit, zie het Verslag van de staatscommissie-Bos 1916, p. 155-156.
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te stellen, lag het volgens hen in elk geval voor de hand dat expliciet in de Grondwet
op te nemen. Veel liever zagen zij echter dat gelijkheid werd betracht bij de te stellen
eisen. Aan de andere kant wilden pleitbezorgers van volledige financiering van het
bijzonder onderwijs voorkomen dat de geldelijke gelijkstelling gepaard ging met
een toename van overheidsbemoeienis met de inhoud van het onderwijs (onder het
motto “wie betaalt, bepaalt”).46
Aanvankelijk hield de regering voet bij stuk. Ze was in algemene zin weinig genegen mee te werken aan welke wijziging van haar voorstel dan ook. Zo wilde zij
voorkomen dat het broze compromis dat de Bevredigingscommissie had weten te
bereiken, alsnog schipbreuk zou lijden.47 De weigerachtigheid van de regering om
specifiek de formule over deugdelijkheidseisen aan te passen werd ingegeven door
de wens recht te doen aan de vrijheid van richting. Richting, onderwijsinhoud en
onderwijsdeugdelijkheid hingen volgens de regering sterk samen. Het regelen van
de deugdelijkheid zou, met andere woorden, niet kunnen zonder de inhoud van
het onderwijs daarbij te betrekken. Wanneer voor het openbaar onderwijs dezelfde
deugdelijkheidseisen zouden gelden als voor het bijzonder onderwijs, dan zou dat
ofwel ten koste gaan van de neutraliteit van het openbaar onderwijs, ofwel ten koste
van de vrijheid van richting van het bijzonder onderwijs.48
De Kamer bleef echter aandringen. Zowel liberalen als confessionelen twijfelden
of de voorgestelde tekst van het grondwetsartikel het in de Bevredigingscommissie gesloten compromis over de deugdelijkheidseisen voldoende duidelijk formuleerde. Men wilde voorkomen dat toekomstige wetgevers aan de haal zouden gaan
met onbedoelde lacunes. Nadat van linker- en rechterzijde amendementen werden
ingediend, dreigde een onoverzichtelijke situatie te ontstaan. Daartoe uitgenodigd
door de rooms-katholieke voorman Nolens kondigde minister-president Cort van der
Linden een wijziging van het regeringsvoorstel aan.49 De wet moest zodanige eisen
stellen dat de deugdelijkheid van het bijzonder lager onderwijs en het openbaar lager
onderwijs “even afdoende” werd gewaarborgd. De daartoe gestelde deugdelijkheidseisen moesten de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze van leermiddelen en de aanstelling van onderwijzers ontzien. Toen een laatste aanscherping
duidelijk maakte dat de vrijheid van onderwijs meer betrof dan alleen leermiddelen
en onderwijzersbenoemingen (door invoeging in de tekst van “met name”), waren
alle hindernissen weggenomen en was de schoolstrijd beslecht.50

46
47
48
49

Kamerstukken II 1915/16, 359, nr. 4, p. 6-7.
Kamerstukken II 1915/16, 359, nr. 3, p. 13, 16.
Kamerstukken II 1915/16, 359, nr. 5, p. 15.
Handelingen II 1916/17, nr. 31, p. 661-668, zie ook Kamerstukken II 1916/17, 45, nr. 10 (Nota van
wijziging) en 14 (doorlopende tekst). Het betreft het fameuze debat waarin Nolens de hoop uitspreekt dat de van de regering gevraagde wijziging aanvaarding van het wetsvoorstel mogelijk
maakt, “hetzij dan Nolens volens of Nolens nolens”, p. 665 (gecorrigeerd conform Handelingen II
1916/17, nr. 32, p. 695). Meer over dit debat bij Den Hertog 2007, p. 379-388.
50 Handelingen II 1916/17, nr. 32, p. 683 (suggestie De Savornin Lohman tot opname van de woorden
“met name”); p. 693 (regering neemt suggestie De Savornin Lohman over); p. 695 (stemming).
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3.1.3

De grondwetsherziening van 1972

Na de moeizaam bevochten pacificatie van 1917 bleef het onderwijsartikel decennia
onaangetast. In 1972 kwam een kleine herziening van de Grondwet tot stand.51 De
wijziging vormde een antwoord op enkele rechterlijke uitspraken die kleine onvolkomenheden aan de dag hadden gebracht. Zo oordeelde de Hoge Raad dat de bij
gemeentelijke verordening vereiste vergunning voor het aanbieden van autorijlessen
een ongeoorloofde beperking van de onderwijsvrijheid inhield.52 Ook op nationaal
niveau bleek het onderwijsartikel een obstakel bij het reguleren van de rijscholenbranche. Een wetsvoorstel dat kwaliteitseisen wilde opleggen was daarom volledig
aangewezen op vrijwillige medewerking van de betrokken rijinstructeurs.53 Deze
consequenties van de onderwijsvrijheid werden als onwenselijk beschouwd, zodat
de regering een aanpassing van de grondwetstekst bevorderde. Sinds deze herziening is de wetgever bevoegd te bepalen voor welke vormen van onderwijs eisen aan
de bekwaamheid en zedelijkheid van onderwijzers kunnen worden gesteld.54 Voor
het overige werd de onderwijsvrijheid ongemoeid gelaten.
3.1.4

De grondwetsherziening van 1983/1987

In 1983 is een algehele grondwetsherziening gerealiseerd. In 1987 zijn enkele losse
eindjes die nog resteerden, geregeld. Anders dan de regering zich had voorgenomen,
is het onderwijsartikel bij deze herzieningen vrijwel onveranderd gebleven.55 Toch is
er aanleiding iets langer bij deze herziening stil te staan. De voorgestelde wijziging en
de mislukking daarvan stonden namelijk vooral in het teken van het delegatievraagstuk. Bovendien heeft de regering bij deze gelegenheid enkele tot op heden relevante
opmerkingen gemaakt over de vrijheid van inrichting.

51 Hierover Akkermans 1980, p. 22-45.
52 HR 10 december 1957, NJ 1958/176 (Goudse rijschool) en HR 8 december 1961, NJ 1962/56 (VAMOR).
Eerder al, in 1934, oordeelde de Hoge Raad dat het geven van onderwijs geen onderwerp mag zijn
van een autonome gemeentelijke verordening omdat alleen de wetgever op dit vlak bevoegd is;
HR 17 december 1934, NJ 1935, p. 392-395 (Amsterdamse bewaarschool). In HR 17 juni 1969, NJ
1970/27 (Autorijles) sauveerde de Hoge Raad de bij algemene maatregel van bestuur gestelde eis
dat de instructeur voldoende ervaren was. Het arrest maakt niet geheel duidelijk waarom de cassatierechter deze beperking accepteerde; volstaan wordt met de stelling dat de onderwijsvrijheid
niet meebrengt dat de verkeerswetgever onbevoegd is om “uit hoofde van verkeersbelangen”
beperkingen te stellen aan verkeersonderricht. Advocaat-generaal Remmelink redeneerde dat de
ervaringseis de verkeersveiligheid bevorderde. De bepaling zou daarom niet vrijheidsbeperkend
maar juist vrijheidsbevorderend uitpakken.
53 Zie het voorstel voor de Wet erkenning rijscholen, Kamerstukken II 1968/69, 10 214, nr. 1-3. Het
wetsvoorstel kon worden vervangen door een verreikender regeling nadat de Grondwet was herzien. Aansluitend is het ingetrokken, Kamerstukken II 1972, 10 214, nr. 6.
54 Eerder bepaalde de Grondwet dat zulke eisen uitsluitend betrekking konden hebben op het algemeen vormend lager en middelbaar onderwijs. Zie Kamerstukken II 1970/71, 11 101, nr. 1-3 (eerste
lezing); Kamerstukken II 1971, 11 310 (tweede lezing). De tweede lezing leidde tot de wet van 10
februari 1972, Stb. 106.
55 Op de voet van artikel 138 Grondwet zijn enkele noodzakelijke grammaticale en terminologische
wijzigingen gerealiseerd, zie de wet van 19 januari 1983, Stb. 15.
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Twee van de door de regering ingediende herzieningsvoorstellen betroffen het onderwijs.56 De voorstellen hadden, zo stelde de regering, niet het oogmerk afbreuk te
doen aan de pacificatie van 1917. Veeleer was het de bedoeling te moderniseren en
te verduidelijken. Het eerste wetsontwerp verving de zorgplicht voor het onderwijs
door een algemene zorgplicht voor vorming en opleiding. Deze verbrede zorgplicht
moest hekkensluiter worden van een reeks sociale grondrechten.57 Een implicatie
van de nieuwe zorgplicht was dat, anders dan voorheen, maatschappelijke behoeften
een rol gingen spelen bij het treffen van onderwijsvoorzieningen. Deze verandering
werd door een Kamermeerderheid afgewezen. Bij amendement besloot ze de tekst op
dit punt ongewijzigd te laten.58 Het regeringsvoorstel voor een nieuwe, meeromvattende zorgplicht werd verworpen.59 Het tweede voorzag in het herformuleren van de
artikelleden over de onderwijsvrijheid, de algemene beschikbaarheid van openbaar
onderwijs, de financiële gelijkstelling en de grondslag voor deugdelijkheidseisen.60
Voor elk van deze onderwerpen werd aangesloten bij de voor de nieuwe Grondwet
ontworpen delegatieterminologie.61
Uit de bewoordingen van de herziene Grondwet moest gaan blijken of delegatie
van wetgevende bevoegdheid mogelijk zou zijn. Of en in welke mate van een eenmaal door de Grondwet geopende delegatiemogelijkheid gebruik werd gemaakt, was
aan de wetgever. Voor de grondrechten beoogde deze systematiek duidelijk te maken
welk(e) overheidsambt(en) bevoegd kunnen zijn om de gelding van een grondrecht
aan banden te leggen.62 Door selectief te zijn bij de toekenning van beperkingsbevoegdheden werd de kring van beperkers klein gehouden. Bij dit alles ging de herziene Grondwet uit van de zogeheten leer van de bijzondere beperkingen. Die leer houdt,
kort gezegd, in dat beperkingen op grondrechten in beginsel slechts toelaatbaar zijn
indien en voor zover zij herleidbaar zijn tot een grondwettelijke beperkingsclausule.63
De herzieningsvoorstellen voor het onderwijsartikel waren volgens deze systematiek geformuleerd. Het nieuwe onderwijsartikel liet veel ruimte voor delegatie,
onder meer ten aanzien van de regeling van het staatstoezicht en het stellen van
bekostigingsvoorwaarden. Bevoegdheden konden niet alleen aan de regering of de
minister, maar ook aan een decentraal openbaar lichaam worden overgedragen. Onduidelijk bleef of de wetgever bij delegatie steeds de vrije keuze tussen centrale en
decentrale overheid zou hebben.
56

57
58
59
60
61
62
63

Over de veranderingen die het regeringsvoorstel zou brengen Kortmann 1987, p. 125-129. Al bij eerdere gelegenheid nam de regering initiatieven tot het wijzigen van diverse grondrechtenbepalingen,
zie Kamerstukken II 1970/71, 11 051, nr. 1-3. Dat voorstel voorzag ook in aanpassing van het onderwijsartikel. Omdat werd voorzien dat de behandeling van dit voorstel lang zou duren, is de beoogde
wijziging van het onderwijsartikel in 1972 met een afzonderlijk wetsvoorstel bewerkstelligd (zie
paragraaf 3.1.3). Het meeromvattende voorstel uit 1970 is ingetrokken toen duidelijk was dat een
integrale grondwetsherziening zou worden bevorderd, zie Kamerstukken II 1975/76, 11 051, nr. 5.
Kamerstukken II 1975/76, 13 873, nr. 2, artikel 1.22.
Kamerstukken II 1976/77, 13 873, nr. 17.
Handelingen II 1976/77, nr. 39, p. 2476.
Kamerstukken II 1975/76, 13 874, nr. 2.
Kamerstukken II 1976/77, 13 874, nr. 3, p. 5 en 8, Kamerstukken II 1976/77, 13 874, nr. 6, p. 5, 13-15.
Kortmann 1987, p. 25-30; Vermeulen 1995, in het bijzonder p. 4-8; Van Bijsterveld 2000, p. 54-59;
Elzinga, De Lange & Hoogers 2014, p. 280-281.
Zie de kritische besprekingen bij Akkermans, Bax & Verhey 1999, p. 146-149; Elzinga, De Lange &
Hoogers 2014, p. 281-283; positiever Vermeulen 1995, p. 8-19. Zie ook hierna, paragraaf 3.2.2.
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Ten slotte stelde de regering voor te breken met het sinds 1917 bestaande onderscheid tussen eisen van deugdelijkheid en bekostigingsvoorwaarden. Als het aan de
regering lag, sprak de Grondwet voortaan van bij of krachtens de wet te stellen voorwaarden aan bekostiging die garanderen dat de deugdelijkheid van het bijzonder
onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd als die van het openbaar onderwijs.
De onduidelijk begrensde delegatiemogelijkheden en het weggevallen onderscheid tussen bekostigingsvoorwaarden en deugdelijkheidseisen werden door enkele fracties in de Tweede Kamer slecht ontvangen.64 Dat confessionele fracties tegenstribbelden mag niet verrassen. De weerstand was niet beperkt tot deze natuurlijke
bondgenoten van het bijzonder onderwijs: ook de liberalen en sociaaldemocraten
toonden zich sceptisch. Hoezeer de regering ook stelde dat haar voorstellen materiële verandering beoogden noch bewerkstelligden, een Kamermeerderheid zag in de
voorstellen toch ongewenste inhoudelijke wijzigingen. Toen enkele op reparatie van
ondervonden gebreken gerichte amendementen werden verworpen, was het lot van
het wetsvoorstel bezegeld: het sneuvelde al bij de eerste lezing.65
Enkele jaren later is geprobeerd om het onderwijsartikel alsnog aan te passen aan
de delegatieterminologie zoals de Grondwet die hanteerde sinds de herziening van
1983.66 Gelet op de recente ervaringen deed de regering haar best de gevoeligheden
die het eerdere echec hadden veroorzaakt, te omzeilen. Zo stelde zij voor om, in afwijking van wat overigens in de herziene Grondwet gold, specifiek te bepalen in
welke gevallen delegatie uitsluitend aan de regering of de minister, dan wel ook aan
decentrale overheden mogelijk was. De langslepende schriftelijke behandeling van
het wetsvoorstel maakte duidelijk dat er in de Tweede Kamer sterk uiteenlopende
opvattingen leefden over de wenselijkheid van het voorstel. Tijdens de formatie van
het in 1989 aangetreden kabinet-Lubbers III werd dan ook erkend dat er onvoldoende perspectief op overeenstemming bestond, zodat intrekking was aangewezen. In
april 1990 is aan dit voornemen uitvoering gegeven.67 Eerder al constateerde de regering dat, als gevolg van het stranden van herzieningsvoorstellen, beperkingen op de
onderwijsvrijheid en delegatie van zulke beperkingsbevoegdheden mogelijk zouden
zijn in de mate waarin dat voor 1983 het geval was.68 Die constatering is een belangrijke opbrengst van deze gesneefde poging tot grondwetsherziening.
Bij de herziening van het onderwijsartikel in 1983/1987 is niet alleen gesproken over
de overdracht van regelingsbevoegdheden. De regering gaf desgevraagd haar opvatting over de inhoud en reikwijdte van de vrijheid van inrichting.69

64 De gang van zaken valt na te lezen bij Kortmann 1987, p. 129-135.
65 Handelingen II 1976/77, nr. 39, p. 2477.
66 Kamerstukken II 1984/85, 19 032, nr. 2. Het voornemen grondwetsherziening te bevorderen was
opgenomen in de regeerakkoorden van achtereenvolgens de kabinetten-Van Agt II, Van Agt III en
Lubbers I. De (steeds gelijkluidende) passage uit de regeerakkoorden is terug te lezen in Kamerstukken II 1984/85, 19 403, nr. 3, p. 4 (voetnoot 3).
67 Kamerstukken II 1989/90, 19 032, nr. 19.
68 Kamerstukken II 1982/83, 17 450, nr. 5, p. 4. Zie ook Drop 1985, p. 240; Kortmann 1987, p. 145; Mentink & Vermeulen 2011, p. 27-28.
69 Zie Kamerstukken II 1976/77, 13 874, nr. 6, p. 23-25; nr. 10, p. 12-14.
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Als in de Grondwet de vrijheid van het bijzonder onderwijs wordt genoemd, dan
worden volgens de regering de vrijheden van richting, oprichting en inrichting bedoeld. De inrichtingsvrijheid hangt ten dele samen met de vrijheid van richting, maar
heeft ook betrekking op terreinen waar de richting niet in het geding is. Van een
absolute bescherming tegen bemoeienis van de wetgever, zoals de richtingsvrijheid
die biedt, kan in het geval van de vrijheid van inrichting geen sprake zijn. De regering
beschreef de inrichtingsvrijheid als een opdracht voor de wetgever om te zoeken
naar het evenwicht tussen het algemene belang van een goede en doelmatige inrichting van met belastinggeld gefinancierd onderwijs enerzijds en het belang van
instellingen voor bijzonder onderwijs om hun eigen inzichten en opvattingen in de
inrichting van het onderwijs tot uitdrukking te brengen anderzijds.
Volgens de regering brachten haar voorstellen op het punt van de inrichtingsvrijheid geen veranderingen. Haar uitleg gold, anders gezegd, evenzeer de oude als
de nieuwe tekst. Daaruit volgt dat de verwerping van de voorstellen geen gevolgen
heeft voor de interpretatie van de inrichtingsvrijheid zoals de regering die gaf. Ook
deze uitlatingen zijn van blijvende betekenis voor de duiding van artikel 23 van de
Grondwet.
3.1.5

De grondwetsherziening van 200670

Het duale stelsel zoals dat sinds 1848 door de Grondwet werd voorgeschreven, hanteerde een strikt onderscheid tussen openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs.
Scholen die werden opgericht en beheerd “vanwege de overheid” waren openbaar;
scholen die werden opgericht en beheerd door een privaatrechtelijke (rechts)persoon waren bijzonder.71 Een derde variant was niet mogelijk: tertium non datur.
Naarmate ideeën over schaalgrootte, eﬃciencyvoordelen en de (on)wenselijkheid
van de verzuiling en integratie veranderden, kwam het duale onderwijsbestel onder
druk te staan. Eind jaren negentig bleek dat tientallen scholen experimenteerden met
het gecombineerd aanbieden van zowel openbaar als bijzonder onderwijs.72 Bij gebrek aan een grondwettelijke grondslag ontstond gerede twijfel over de toelaatbaarheid van dergelijke samenwerkingsscholen. Zo stelden de Onderwijsraad en de Raad
van State dat de samenwerkingsschool zich niet verdraagt met het duale bestel van
70

71
72

De grondwetsherziening van 2006 is niet de meest recente verandering van het onderwijsartikel.
Bij de wet van 1 november 2017, Stb. 426 is het vierde lid van artikel 23 gewijzigd, zodat de alomtegenwoordigheid van het openbaar onderwijs ook gegarandeerd is in de krachtens artikel 132a
ingestelde openbare lichamen in het Caribische deel van Nederland. Deze grondwetswijziging was
bedoeld om een constitutionele basis te creëren voor het bestuur van de voormalige Antilliaanse
eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Delegatie van onderwijswetgevende bevoegdheid
noch de vrijheid van inrichting zijn bij deze grondwetsherziening punt van aandacht geweest. De
grondwetsherziening van 2017 blijft daarom verder buiten beschouwing.
Over de wettelijke consequenties van dit verschil zie Huisman 2002, vooral p. 30-59.
In 1996 werd op verzoek van de minister van Onderwijs een enquête gehouden. Daaruit bleek dat
er ten minste 86 samenwerkingsscholen actief waren. Zie de bijlage bij Kamerstukken II 1995/96, 24
137, nr. 10 (de aanbiedingsbrief noemt 87 scholen). In latere jaren is het onderzoek tweemaal herhaald. In 2002 werden 42 samenwerkingsscholen geteld; in 2006 was dat aantal opgelopen tot 55.
Zie voor de onderzoeksgegevens en verklaringen voor de veranderlijkheid daarvan de bijlage bij
Kamerstukken I 2005/06, 28 726, G. Meer over de ontwikkeling van en discussie over de gedachte
van samenwerking bij Huisman 2002, p. 78-142.
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artikel 23 Grondwet.73 Na een uitgebreide discussie besloot de regering grondwetsherziening te bevorderen.74 Onder gelijktijdige herbevestiging van het uitgangspunt
dat openbaar onderwijs wordt gegeven in een openbare school, zou de Grondwet een
grondslag moeten gaan bevatten voor de samenwerkingsschool. Aan de waarborgen
die vanouds in het onderwijsartikel besloten lagen voor zowel het bijzonder onderwijs als het openbaar onderwijs, zou het wetsvoorstel niets veranderen.75
De parlementaire behandeling van deze grondwetsherziening stond voornamelijk in het teken van de uitzonderlijkheid van samenwerkingsscholen. Aanvankelijk
wilde de regering oprichting van samenwerkingsscholen niet slechts in uitzonderingssituaties, maar ook in reguliere gevallen mogelijk maken.76 Dit riep evenwel
zowel binnen als buiten het parlement zoveel verzet op, dat de regering “na ampele
overweging” hiervan terug kwam.77 Een amendement dat, gebruikmakend van de
in 1983 geïntroduceerde delegatieterminologie, de wetgever wilde verplichten de
regulering van de samenwerkingsschool zelf ter hand te nemen om zo de uitzonderlijkheid van de samenwerkingsschool zeker te stellen, werd op advies van de regering
verworpen.78 Bij haar ontrading van het amendement hanteerde de regering een
uitleg van de in artikel 23 Grondwet gebruikte begrippen die spoort met de delegatieterminologie van 1983. Gelet op de over het amendement gevoerde discussie
lijkt het aannemelijk dat regering en Staten-Generaal het tegenovergestelde van het
amendement hebben willen bewerkstelligen, namelijk dat binnen het bestek van de
samenwerkingsschool overdracht van regelingsbevoegdheid mogelijk zou zijn.79 De
bij de herziening van 1983/1987 gevoerde discussie kreeg zo een reprise; ditmaal
met een andere afloop. Voortaan mag worden aangenomen dat het gebruik van het
woord “regels” in het vierde lid duidt op de mogelijkheid van delegatie. In zoverre is
de uitzonderingspositie die artikel 23 in het grondwettelijk bestel innam, opgeheven.
De voorgestelde grondwetsherziening verkreeg in eerste en in tweede lezing de vereiste meerderheid. Voor het eerst in bijna negentig jaren werd het onderwijsartikel
inhoudelijk gewijzigd.80
Voor de inrichtingsvrijheid en de problematiek van overdracht van regelingsbevoegdheden is de grondwetsherziening van 2006 van bescheiden belang. Drie
zaken verdienen het hier gemeld te worden. In de eerste plaats is dat de (herhaalde)
erkenning door de regering dat de Grondwet de vrijheid van inrichting beschermt.81
Daaruit volgt dat introductie van samenwerkingsschool met die vrijheid kennelijk
verenigbaar is. In de tweede plaats is sinds deze herziening de delegatieterminologie
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76

Advies van de Onderwijsraad van 11 februari 1994, nr. OR93000481/Alg., p. 5, 7 (in te zien via
deeplink.archiefweb.eu/OR19) respectievelijk Kamerstukken II 1994/95, 24 138, A, p. 7.
Kamerstukken II 2000/01, 28 081, nr. 1-2.
Kamerstukken II 2000/01, 28 081, nr. 3, p. 3-4.
Kamerstukken II 2000/01, 27 400 VIII, nr. 3, p. 5; Kamerstukken II 2001/02, 28 081, nr. 3, p. 3-5.
Kamerstukken II 2001/02, 28 081, nr. 5, p. 3-4. Bij de tweede lezing bleef de regering deze opvatting
toegedaan, zie bijvoorbeeld Kamerstukken I 2004/05, 28 726, E, p. 2.
Kamerstukken II 2001/02, 28 081, nr. 7; Handelingen II 2001/02, nr. 48, p. 3496-3497.
Zie Handelingen II 2001/02, nr. 47, p. 3386-3387, 3398-3400, 3405-3406 en 3410.
Wet van 16 maart 2006, Stb. 170. Zie voor een kritische bespreking van de grondwetsherziening en
de organieke wetgeving Noorlander 2011a.
Kamerstukken II 2001/02, 28 081, nr. 3, p. 4.
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zoals die in 1983 werd geïntroduceerd maar aan artikel 23 Grondwet voorbij was gegaan, toepasselijk op het vierde lid. Ten slotte heeft de regering tijdens de parlementaire behandeling meer dan eens beklemtoond dat ook in de toekomst de historischgrammaticale uitleg van artikel 23 Grondwet richtinggevend moet zijn.82
3.1.6

Resumerend

Het merendeel van de grondwetsherzieningen die sinds 1815 zijn gerealiseerd heeft
het onderwijsartikel ongemoeid gelaten. Van oudsher onderkent onze constitutie het
nationale belang van deugdelijk onderwijs. Daarom wordt de zorg ervoor tot regeringsaangelegenheid bestempeld. De Grondwet maakt zo duidelijk dat het onderwijs zich hooguit in beperkte zin leent voor delegatie aan decentrale overheden. De
twee belangrijkste herzieningen van het onderwijsartikel zijn die van 1848 en 1917
geweest. De eerste van die twee herzieningen vestigde de onderwijsvrijheid, als gevolg waarvan het geven van onderwijs niet afhankelijk kan zijn van een vergunning.
De herziening van 1917 resulteerde in het onderwijsartikel zoals dat, op enkele aspecten na, tot op de dag van vandaag in de Grondwet is terug te vinden. Als blauwdruk gold een ontwerp voor een Lager onderwijswet, dat betrekking had op zowel
de levensbeschouwelijke en pedagogische signatuur van het onderwijs als op de organisatorische facetten ervan.
Sinds de pacificatie van de schoolstrijd is het Nederlandse onderwijsbestel duaal.
Onder de voorwaarde dat het uit particulier initiatief voortkomende bijzonder onderwijs voldoet aan zogeheten deugdelijkheidseisen, maakt het net zoals het van
staatswege aangeboden onderwijs aanspraak op volledige bekostiging uit publieke
middelen. Bij het formuleren van deugdelijkheidseisen moet het streven van de wetgever erop gericht zijn de kwaliteit van beide soorten onderwijs “even afdoende” te
waarborgen. Dat impliceert wel gelijkwaardigheid, maar geen gelijkheid. Hoewel de
Grondwet sinds 1917 uitsluitend de zogeheten vrijheid van richting met zoveel woorden noemt, staat buiten kijf dat het onderwijsartikel ook de vrijheid van inrichting
beschermt. De inrichtingsvrijheid hangt ten dele samen met de vrijheid van richting,
maar heeft ook betrekking op terreinen waar de richting niet in het geding is. Waar
de twee vrijheden samengaan, verleent de Grondwet zeer sterke bescherming tegen
bemoeienis van de formele wetgever. Als enkel de inrichtingsvrijheid aan de orde is,
komt daaraan een minder vergaande bescherming toe. In de kern komt deze vrijheid
neer op de vrije ruimte van het bevoegd gezag van een bijzondere school om eigen
inzichten en opvattingen over de organisatie en het beheer van het onderwijs tot uitdrukking te brengen.
Pogingen om de formulering van het onderwijsartikel in de pas te laten lopen met
de delegatie- en beperkingensystematiek zoals die sinds 1983 elders in de Grondwet
wordt gehanteerd, mislukten. Als gevolg daarvan is het stellen van beperkingen op
de onderwijsvrijheid mogelijk in de mate waarin dat voor 1983 ook al het geval was.
Hetzelfde kan gezegd worden van de mogelijkheid om die beperkingsbevoegdheden
te delegeren. Alleen voor de wetgeving over de zogeheten samenwerkingsschool zit

82 Handelingen II 2003/04, nr. 62, p. 4048; Kamerstukken I 2004/05, 28 726, C, p. 2-4; Kamerstukken I
2004/05, 28 726, E, p. 1, Handelingen I 2005/06, nr. 20, p. 937.
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het iets anders. Als gevolg van een grondwetsherziening in 2006 en de daaromtrent
gevoerde discussie tussen regering en parlement mag worden aangenomen dat het
gebruik van de term “regels” in het vierde lid van artikel 23 van de Grondwet tegenwoordig tot uitdrukking brengt dat delegatie is toegestaan. Voor het overige geldt dat
bij de uitleg van het onderwijsartikel vooral acht geslagen moet worden op wat in
het verleden ligt. De historisch-grammaticale methode van grondwetsinterpretatie
is richtinggevend.

3.2

Literatuur

Artikel 23 van de Grondwet heeft aanleiding gegeven tot een overvloedige hoeveelheid literatuur. Het is onmogelijk en gelukkig ook niet nodig hier in extenso te bespreken wat de onderwijsrechtelijke schrijvers verbindt en wat hen verdeeld houdt.
Deze paragraaf heeft enkel tot doel om uit standaardliteratuur de grote lijnen van de
vrijheid van inrichting en de delegatieproblematiek af te leiden.
In de introductie is al gewezen op de sterke samenhang tussen de verschillende
onderdelen van artikel 23 Grondwet. Vanwege de onderlinge verwevenheid tussen
die onderdelen kies ik ervoor de inrichtingsvrijheid en de overdracht van regelingsbevoegdheden niet buiten hun context te bezien. In plaats daarvan worden hierna
ook enkele andere aspecten van het onderwijsartikel in de beschouwing betrokken.
Zo veel als mogelijk houd ik daarbij de volgorde van artikel 23 Grondwet aan. Het
spits wordt afgebeten met enkele algemene noties.
Voor deze literatuurverkenning heb ik vier publicaties als vertrekpunt gekozen.
Daartoe behoren twee adviezen van de Onderwijsraad. Deze raad, ingesteld ter gelegenheid van de pacificatie van de schoolstrijd in 1917, wordt algemeen erkend als
een gezaghebbende commentator van het onderwijsrecht en onderwijsbeleid.83 In
2002 publiceerde de raad op verzoek van de regering zijn advies “Vaste grond onder
de voeten”. Het advies bedoelde binnen de kaders van artikel 23 een grondwetsinterpretatie aan te reiken die gewenste ontwikkelingen niet in de weg stond, maar juist
als inspiratiebron kon dienen.84 Tien jaar later verscheen een tweede algemene studie van de Onderwijsraad over artikel 23 Grondwet.85 Dit tweede advies, uitgebracht
op verzoek van de Tweede Kamer, moest voorzien in een “gezaghebbende interpretatie die in de plaats kan komen van uiteenlopende en incidentele interpretaties”.86
Daarnaast heb ik mij verlaten op het commentaar dat de onderwijsrechtsgeleerden
Mentink en Vermeulen op artikel 23 Grondwet hebben gepubliceerd.87 Ten slotte is
aansluiting gezocht bij een veelvuldig aangehaald boekje van Vermeulen over constitutioneel onderwijsrecht.88 Deze vier publicaties lenen zich ervoor als algemeen vertrekpunt te worden gekozen, aangezien ze uitdrukkelijk bedoeld zijn als bespreking
van het geldende recht. In de onderwijsrechtelijke literatuur wordt dan ook vaak naar
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Dit komt onder meer tot uiting in de Wet op de Onderwijsraad.
Onderwijsraad 2002, p. 12.
Onderwijsraad 2012.
Kamerstukken II 2010/11, 32 500 VIII, nr. 145; Handelingen II 2010/11, nr. 60, p. 35.
Mentink & Vermeulen 2011.
Vermeulen 1999.
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deze titels verwezen. Voor enkele specifieke onderdelen heb ik gebruik gemaakt van
andere literatuur dan de genoemde vier publicaties.
3.2.1

Het belang van de (grond)wetsgeschiedenis

Meer nog dan andere grondwetsbepalingen wordt de betekenis van het onderwijsartikel in sterke mate bepaald door de grondwetshistorie en door eerdere beslissingen
van de wetgever. Schrijvers erkennen dat de wetgevingstraditie een belangrijke rol
speelt bij het bepalen van de beperkings- en delegatieruimte die artikel 23 Grondwet
biedt.89 Zij wijzen erop dat ook de regering het bijzondere belang van de historische
interpretatiemethode en de wetgevingstraditie heeft onderstreept.90 Vanwege deze
karakteristiek mag verwacht worden dat zal blijken dat de (Afdeling advisering van
de) Raad van State geregeld teruggreep op de geschiedenis van artikel 23 van de
Grondwet en de wijze waarop de wetgever daaraan in de loop van de tijd uitwerking
heeft gegeven.
3.2.2

Algemene beperkingen

Grondrechten bieden doorgaans geen absolute bescherming tegen (of aanspraken
op) overheidsingrijpen. De grondwetgever van 1983 achtte beperkingen van grondrechten mogelijk, op voorwaarde dat de leer van de bijzondere beperkingen daarbij
zou worden gevolgd. Deze leer eist dat de inperking van een grondrecht herleidbaar
is tot de uitdrukkelijke clausulering van de bepaling. Als een inbreuk niet kan worden herleid tot de tekst van de Grondwet, kan het grondrecht niet legitiem worden
ingeperkt.91
Met deze stellingname wees de grondwetgever zogeheten algemene beperkingen
van de hand. Algemene beperkingen zijn inbreuken op grondrechten die voortvloeien uit de toepassing van rechtsregels die niet specifiek gericht zijn op de uitoefening
van het grondrecht. Een inbreuk op het grondrecht is dan niet het beoogde rechtsgevolg van de regel, maar een neveneffect. De afwijzing van algemene beperkingen
is, met andere woorden, de afwijzing van de mogelijkheid dat een grondrecht wordt
beperkt door een rechtsregel die daar niet uitdrukkelijk voor is bedoeld.
In paragraaf 3.1.4 is er al op gewezen dat het onderwijsartikel buiten de herziening
van 1983/1987 is gebleven en daarom niet onder het beslag van de leer van bijzondere beperkingen staat. In navolging van de regering verbindt de literatuur hieraan de

89 Drop/Postma 1995, p. 42; Mentink 1996, p. 5-6 en 96-98; Vermeulen 1999, p. 23-24; Mentink &
Vermeulen 2000, p. 246-249; Onderwijsraad 2002, p. 19; Dölle 2011, p. 216-218; Mentink & Vermeulen 2011, p. 33-35; Onderwijsraad 2012, p. 76-78.
90 Vooral bij de behandeling van de voorstellen die leidden tot de grondwetsherziening van 2006
heeft de regering zich in die zin uitgelaten, zie Kamerstukken II 2002/03, 28 726, nr. 5, p. 2; Kamerstukken I 2004/05, 28 726, C, p. 3; Kamerstukken I 2004/05, 28 726, E, p. 1-3; Handelingen II
2003/04, nr. 62, p. 4048; Handelingen I 2005/06, nr. 20, p. 937 en 943. Mentink 2007, p. 36 stelt dat,
voor zover hem bekend, het niet eerder is voorgekomen dat de grondwetgever (bedoeld zal zijn:
de regering) zo’n stellige voorkeur voor een interpretatiemethode uitsprak. Mentink & Vermeulen
2011, p. 34 wijzen op een latere, moeilijk met deze opvatting verenigbare uitlating van de regering.
91 Vermeulen 1995, p. 4-8; Nieuwenhuis, Den Heijer & Hins 2017, p. 137-148.
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conclusie dat, in dezelfde mate als voorheen, algemene beperkingen mogelijk zijn.92
Dat is vooral relevant voor beperkingen op de vrijheid van inrichting, die als zodanig
niet in het onderwijsartikel genoemd wordt. Van herleidbaarheid van beperkingen
tot de grondwettelijke clausulering van de inrichtingsvrijheid kan dan immers per
definitie geen sprake zijn.93
3.2.3

Delegatie

De dragende gedachte van de centralisatie van het onderwijsbeleid aan het begin
van de negentiende eeuw was dat normstelling en handhaving niet konden worden
overgelaten aan particulieren of decentrale overheden. In plaats daarvan werd het
onderwijs voorwerp van aanhoudende regeringszorg. Dat dit motief nog steeds een
rol speelt, bleek bij de grondwetsherziening van 1983/1987.94 Inmiddels wordt aangenomen dat, binnen zekere grenzen, normstelling inzake het onderwijs op onderdelen kan worden overgedragen (of overgelaten) aan decentrale overheden. Dit blijft
echter een controversieel punt.
Hoewel artikel 23 Grondwet termen gebruikt die elders in de Grondwet de (on)
mogelijkheid tot delegatie uitdrukken, kan daaraan niet zonder meer dezelfde betekenis worden toegekend. In plaats daarvan moet per geval beoordeeld worden of er
ruimte is om bevoegdheden te delegeren. Volgens de Onderwijsraad zal dat op sommige punten weinig omstreden zijn, maar zijn er ook onderwerpen waar de vraag
naar de mogelijkheid van delegatie minder eenduidig kan worden beantwoord.95
Alleen van het vierde lid, dat ziet op de bij de wet te stellen regels over samenwerkingsscholen, wordt inmiddels aangenomen dat de daar gehanteerde terminologie
dezelfde betekenis heeft als elders in de Grondwet.96
Een belangrijk aspect hierbij is het onderscheid tussen horizontale en verticale
delegatie. In het onderwijsrecht wordt van horizontale delegatie gesproken wanneer
een bevoegdheid wordt overgedragen aan een ambt van de rijksoverheid. Te denken
valt aan de regering of een minister. De bevoegdheid wordt dan uitgeoefend door
een orgaan uit hetzelfde openbare lichaam als waartoe de delegans behoort. Van verticale delegatie is sprake in geval van een overdracht van een bevoegdheid aan een
ander openbaar lichaam, zoals gemeenten of provincies.
Artikel 23 Grondwet laat betrekkelijk veel ruimte voor horizontale delegatie. Deze
vorm van delegatie laat zich goed rijmen met het aan artikel 23 Grondwet ten grondslag liggende uitgangspunt dat het onderwijs een zaak van de rijksoverheid is. De

92 Postma 1995, p. 60-62 en 112-113; Vermeulen 1999, p. 26-27; Onderwijsraad 2002, p. 83. De rechtspraak lijkt op dit punt terughoudender, zie bijvoorbeeld CRvB 16 november 1989, AB 1991/24,
m.nt. H.Ph.J.A.M. Hennekens waarin de Centrale Raad zich in allerlei bochten wringt om een niet
tot de onderwijsvrijheid herleidbare beperking te rechtvaardigen. Door annotator Hennekens en
door Verhey en Vermeulen (NTOR 1990, p. 97-103) is gewezen op de uitzonderingspositie van artikel 23 Grondwet. De Centrale Raad van Beroep heeft evenwel aan deze jurisprudentie vastgehouden, zie zijn uitspraken van 8 augustus 1991, AB 1991/576 en AB 1991/577, beide m.nt. H.Ph.J.A.M.
Hennekens.
93 Zie ook hierna, paragraaf 3.2.6.3.
94 Crijns 1982, vooral p. 448-460 en p. 474-480.
95 Onderwijsraad 2002, p. 83-84.
96 Mentink & Vermeulen 2011, p. 28-29.
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wetgever maakt op ruime schaal gebruik van de mogelijkheid de regering of de minister regelstellende bevoegdheden te verlenen.97 Voor het stellen van regels over
de bekostiging en daarmee samenhangende kwaliteitseisen ligt dit genuanceerd
anders. De hoofdzaken daaromtrent moeten in de wet of in een algemene maatregel
van bestuur worden vastgelegd.98
Bij het ontbreken van een grondwettelijke grondslag werd lange tijd aangenomen
dat, behoudens op punten van ondergeschikte betekenis, verticale delegatie uitgesloten was.99 Medio jaren negentig van de twintigste eeuw lijkt de doctrine een
andere koers in te zijn geslagen. De aanleiding daartoe was de totstandkoming van
wetgeving waarbij belangrijke regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden zijn opgedragen aan gemeentebesturen. Volgens de huidige inzichten is verticale delegatie
verenigbaar met de Grondwet, mits daarbij duidelijke inhoudelijke kaders zijn gesteld door de formele wet en ook overigens terughoudendheid wordt betracht.100
3.2.4

Onderwijs

Het woord “onderwijs” wordt in artikel 23 Grondwet zeventienmaal gebruikt. Het
heeft niet steeds dezelfde inhoud, maar kent meerdere betekenissen. Het kan betrekking hebben op een pedagogische activiteit, op instellingen, op vormen van onderwijs of op het gehele stelsel van onderwijsvoorzieningen.
Als het tweede lid stelt dat het geven van onderwijs vrij is, wordt een bijzonder
breed palet aan onderwijzende activiteiten bedoeld. De aard van het onderwijs of
van wat wordt onderwezen lijkt nauwelijks relevant. Op voorhand zal duidelijk zijn
dat het systematisch overbrengen van inzichten, waarden en normen, zoals dat op
bijvoorbeeld basisscholen gebeurt, beschermd wordt. Maar er is meer. In de onderwijsrechtelijke literatuur wordt een reeks rechterlijke uitspraken genoemd waarin
allerlei soorten onderricht onder de hoede van de Grondwet zijn gebracht. Te denken
valt aan autorijles en dansles, maar ook instructies op het terrein van zweefvliegen,
lichamelijke handvaardigheid en schaatsles. Ondersteunende activiteiten (werving
en promotie, onderwijsondersteuning) worden niet door de onderwijsvrijheid beschermd.101
Op andere plaatsen in artikel 23 Grondwet, zoals in het vierde, zesde en zevende
lid, worden vooral onderwijssoorten en schoolvormen bedoeld. De benamingen “algemeen vormend lager onderwijs” en “algemeen vormend middelbaar onderwijs”
zijn intussen verouderd. Buiten de Grondwet en het koninklijk besluit waarbij het
ministerie van Onderwijs is ingesteld, komen ze in de geldende wetgeving niet meer

97 Onderwijsraad 2002, p. 22; Mentink & Vermeulen 2011, p. 27-28.
98 Onderwijsraad 2018, p. 21; Onderwijsraad 2019, p. 29.
99 Uitgebreid Mentink 2004. Zie voorts Crijns 1982, p. 474-478; Hermans 1985, p. 13; Akkermans
1987, p. 356-357; Kortmann 1987, p. 129; Akkermans & Koekkoek 1992, p. 360-361; Koekkoek
1995; Vermeulen 1996b.
100 Zeer uitgebreid Mentink 2004, zie verder Vermeulen 1999, p. 94-103; Mentink & Vermeulen 2000,
p. 249-251; Onderwijsraad 2002, p. 21-22; Mentink 2004, p. 219-223; Mentink & Vermeulen 2011,
p. 47-50; Onderwijsraad 2012, p. 58; Onderwijsraad 2017, p. 41.
101 Akkermans & Koekkoek 1992, p. 361-362; Vermeulen 1999 p. 24-27; Mentink & Vermeulen 2000,
p. 248-251; Mentink & Vermeulen 2011, p. 37-39.
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voor.102 Het hedendaagse synoniem voor algemeen vormend lager onderwijs is het
leerplichtig of funderend onderwijs.103
3.2.5

Openbaar onderwijs

In artikel 23 Grondwet ligt de garantie besloten dat niemand gedwongen wordt onderwijs te volgen dat strijdig is met de eigen opvattingen en opvoedkundige inzichten.
Om dat mogelijk te maken moet in een genoegzaam aantal basisscholen openbaar
onderwijs worden aangeboden. Dit wordt ook wel de garantiefunctie genoemd.104
Een formeel kenmerk van het openbaar onderwijs is dat het van overheidswege
wordt aangeboden. Lang werd aangenomen dat de Grondwet verplicht tot het in
stand houden van openbare staatsscholen, ook als dat door teruglopende aantallen leerlingen steeds bezwaarlijker werd. In paragraaf 3.1.5 is weergegeven hoe de
grondwetsherziening van 2006 het mogelijk maakte dat in uitzonderingsgevallen
openbaar onderwijs in het gebouw van een bijzondere school wordt aangeboden.
Die combinatie zal niet snel de inrichtingsvrijheid van de bijzondere school onder
druk zetten. Anders wordt het wanneer een samenwerkingsbestuur als bevoegd gezag optreedt.105 Zo’n bestuur houdt openbare en bijzondere scholen in stand. Deze
mogelijkheid van bestuurlijke fusie is in de marge van de discussie over de samenwerkingsschool geregeld.
Een materieel kenmerk van een openbare school is de levensbeschouwelijke neutraliteit. Die neutraliteit werkt door in de inhoud van het onderwijs en in de selectie
van leerkrachten en leerlingen. Van overheidswege aangeboden onderwijs kan wel
aandacht besteden aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, maar
eventueel vormingsonderwijs komt voor rekening van anderen.106 In de literatuur
wordt ervan uitgegaan dat de overheid bij het regelen van het openbaar onderwijs
rekening moet houden met de aan de inrichtingsvrijheid verwante pedagogische
autonomie van openbare scholen.107 Als gevolg van de vereiste neutraliteit kan een
openbare school bij de selectie onderscheidenlijk toelating van personeel en leerlingen geen op godsdienst of levensovertuiging gestoelde criteria hanteren.108

102 Voor het instellingsbesluit van het ministerie zie het KB van 25 september 1918, Stb. 551.
103 Drop/Postma 1995, p. 53; Vermeulen 1999, p. 25; Mentink & Vermeulen 2000, p. 266; Onderwijsraad 2002, p. 18 en 84; Mentink & Vermeulen 2011, p. 39; Onderwijsraad 2012, p. 21. Akkermans 1987 p. 365-366 hanteert de term basisonderwijs. De strijd om financiële gelijkberechtiging
draaide in de kern om dit type onderwijs, aangezien grote delen van de bevolking geen hogere
opleiding hadden genoten.
104 Onderwijsraad 2002, p. 25-28; Mentink & Vermeulen 2011, p. 89-90; Onderwijsraad 2019, p. 29.
105 Overes 1998; Huisman 2002, p. 193-195.
106 Naar verwachting is dat “voor eigen rekening” althans in letterlijke zin een aflopende zaak: de wet
van 6 juni 2017, Stb. 289 voorziet in bekostiging van vormingsonderwijs op openbare scholen. Hierover Jurn de Vries 2017.
107 Huisman 2002, p. 53, die verwijst naar Drop 1987, p. 15; Onderwijsraad 2012, p. 20. Nolen spreekt
in deze context van een aan het openbaar en bijzonder onderwijs gemeenschappelijk “onderwijsrechtelijk autonomiebeginsel”, zie Nolen 2017, p. 45-46 en 559-583.
108 Mentink & Vermeulen 2000, p. 260-262; Onderwijsraad 2002, p. 33; Mentink & Vermeulen 2011,
p. 83-93.
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3.2.6

Onderwijsvrijheid

Uit het tweede, vijfde en zesde lid van artikel 23 Grondwet blijkt dat de vrijheid van
onderwijs in de eerste plaats toekomt aan de aanbieders van bijzonder onderwijs. In
de praktijk betreft het rechtspersonen die een of meer scholen in stand houden. De
onuitgesproken vooronderstelling van de onderwijsvrijheid is dat (ouders of verzorgers van) leerlingen de vrije keuze hebben onderwijs te (laten) volgen dat aansluit bij
hun overtuigingen. Het recht om onderwijs aan te bieden is vooral een bescherming
tegen door de staat afgedwongen uniformiteit van onderwijs.109 Van oudsher wordt
daarbij onderscheiden tussen drie deelvrijheden: de vrijheden van stichting, richting
en inrichting.110 Elk van de drie vrijheden vertoont een zekere verwantschap met de
andere twee. Het onderscheid tussen de richtingsvrijheid en de inrichtingsvrijheid is
het moeilijkst te duiden.
3.2.6.1

Vrijheid van stichting

Voor het aanbieden van onderwijs is geen overheidstoestemming nodig. Het recht
van vrije stichting of oprichting komt toe aan zowel collectieven (privaatrechtelijke
rechtspersonen) als aan individuen. Het oprichten van een bijzondere onderwijsinstelling mag dan vrij zijn, in de praktijk bemoeilijken allerlei restricties de uitoefening van dit recht. Doorgaans zijn initiatieven om een school te stichten aangewezen
op financiering uit publieke middelen. Om voor overheidsbekostiging in aanmerking
te komen, moet evenwel aan een reeks voorwaarden worden voldaan. Ongeacht de
wijze van bekostiging gelden bovendien allerlei eisen aan het onderwijs dat aan leerplichtige leerlingen wordt gegeven.111
3.2.6.2

Vrijheid van richting

De richtingsvrijheid is de enige van de drie vrijheden die met zoveel woorden in de
Grondwet is genoemd. Het vijfde lid van artikel 23 bepaalt dat de deugdelijkheidseisen die gesteld worden aan het uit publieke middelen gefinancierde bijzonder onderwijs de vrijheid van richting moeten respecteren. Die vrijheid werkt echter op meer
terreinen door dan alleen bij de te stellen deugdelijkheidseisen. Ze biedt het bevoegd
gezag van een bijzondere school de ruimte om in het onderwijs een eigen visie op

109 Akkermans 1987, p. 352; Vermeulen 1999, p. 69-72; Mentink & Vermeulen 2000, p. 255-257; Onderwijsraad 2002, p. 27, 70; Mentink 2006, p. 5; Dölle 2011, p. 207-208, 215; Mentink & Vermeulen
2011, p. 67-74; Onderwijsraad 2019, p. 31.
110 In de literatuur is verdeeldheid over de herkomst van de leer van de drie vrijheden. Sommige
auteurs stellen dat het onderscheid na de pacificatie is ontwikkeld in de literatuur, zie bijvoorbeeld Drop 1985, p. 196-197. Crijns 1982, p. 497 stelt dat de begrippen “vrijheid van oprichting”
en “vrijheid van inrichting” zijn ontleend aan een onderwijskundige dissertatie uit 1960. Andere
auteurs menen dat de driedeling al kort na de grondwetsherziening van 1848 werd geïntroduceerd
en ten tijde van de pacificatie gebruikelijk was, zie Akkermans 1987, p. 365; Mentink 1996, p. 1012; Mentink & Vermeulen 2000, p. 252; Mentink & Vermeulen 2011 p. 52.
111 Vermeulen 1999, p. 39-43; Dölle 2011, p. 251-252; Mentink & Vermeulen 2011, p. 53-56; Onderwijsraad 2012, p. 18-19.
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mens en samenleving tot uitdrukking te brengen.112 In de kern gaat het daarmee om
een oriëntatievrijheid.
In de literatuur bestond verdeeldheid over de vraag of uitsluitend godsdienstige
en, sinds 1983, levensbeschouwelijke richtingen beschermd worden, dan wel of ook
andere grondslagen meetellen. De onduidelijkheid is mede in de hand gewerkt doordat de Bevredigingscommissie, op wier werk het onderwijsartikel is gebaseerd, in
haar eindrapport het richtingsbegrip nauwelijks heeft toegelicht.113
In hun uitwerking van de richtingsvrijheid beperken wetgeving en rechtspraak
zich tot de godsdienstige en levensbeschouwelijke grondslag van scholen.114 De
drempel om als richting te worden erkend, ligt daarbij hoog: vereist is dat de betreffende geestelijke stroming zich in een binnen Nederland waarneembare beweging
openbaart en ook op andere terreinen van het leven doorwerkt.115 Diverse auteurs,
waaronder de Onderwijsraad, meenden dat deze beperkte uitleg strookte met de uitdrukkelijke bedoeling van de grondwetgever van 1917.116 Gedurende een lange tijd
werkte de sterk verzuilde Nederlandse samenleving die uitleg ook in de hand.
De laatste jaren is een omslag te zien en wordt een andere opvatting dominant.
Met een beroep op archiefonderzoek kan worden volgehouden dat het bijzonder
onderwijs oorspronkelijk niet was bedoeld als ideologisch gemotiveerde tegenhanger van het neutrale openbare onderwijs.117 De Bevredigingscommissie en de
grondwetgever hebben rekening willen houden met de behoefte van ouders om
hun kinderen onderwijs te laten volgen dat niet van staatswege werd aangeboden.
Welke religieuze overtuiging in de het onderwijs werd uitgedragen, was daarbij niet
per se van belang. Het klopt dat in de parlementaire stukken rondom de pacificatie
van 1917 nauwelijks aandacht is besteed aan het begrip richting. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat in eerdere jaren al consensus was bereikt over welke ruimte
het bijzonder onderwijs zou moeten krijgen. In het verlengde van die oorspronkelijke
bedoeling zou de vrijheid van richting weer kunnen worden opgevat als het recht
in het onderwijs een fundamentele oriëntatie tot uitdrukking te brengen, ongeacht
of dat gebeurt vanuit een levensbeschouwelijk, godsdienstig of pedagogisch perspectief. Wat er ook van deze relativeringen en herontdekkingen van oorspronkelijke
bedoelingen zij, het positieve recht heeft steeds vastgehouden aan de beperkte uitleg

112 Akkermans 1983, p. 26; Mentink & Vermeulen 2000, p. 253; Mentink & Vermeulen 2011, p. 57.
113 De Raad van State veronderstelde in zijn advies over het door de Bevredigingscommissie ontworpen grondwetsartikel dat de vrijheid van godsdienstige richting werd bedoeld. Door de regering is
toegevoegd dat ook de ethische richting bedoeld kon zijn, zie vermelding bij Heijmans 1989a, p. 81.
114 Vaak wordt in dit verband het koninklijk besluit van 15 mei 1933, AB 1933/543 als ijkpunt aangewezen. Huisman e.a. 2011, p. 21-22 betwijfelen of dit koninklijk besluit wel juist is geïnterpreteerd
maar erkennen dat de jurisprudentie nadien richting heeft beperkt tot godsdienst en levensovertuiging.
115 Onderwijsraad 2012, p. 42. Zie voorbeelden bij Vermeulen 1999, p. 56-57; Mendelts 2002, p. 114125; Huisman e.a. 2011, p. 17-20.
116 Zijlstra 1989, p. 24-25, 97; Vermeulen 1996a, p. 87-13, 43; Vermeulen 1999, p. 51-57; Huisman
2002, p. 44-51; Onderwijsraad 2002, p. 26; Zoontjens 2003, p. 564-565.
117 Mentink 2005, vooral p. 143-146; Mentink 2007, p. 44-46; Sperling 2010, p. 243-247; Huisman e.a.
2011, p. 23-29; 54; Onderwijsraad 2012, p. 40. Zie ook reeds Akkermans 1983; Akkermans 1987,
p. 351-356 en Mentink 1996, p. 8-53. Voor bedenkingen zie Vogelaar 2016, p. 60-61.
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van de term richting.118 Het is vaste jurisprudentie dat daaronder moet worden verstaan een fundamentele oriëntatie, die wordt ontleend aan een welbepaalde godsdienstige overtuiging of levensbeschouwing en die ook op andere terreinen van het
maatschappelijk leven doorwerkt en zich als zodanig openbaart in een binnen Nederland waarneembare beweging of stroming.119
3.2.6.3

Vrijheid van inrichting

De vrijheid van inrichting ziet op de vrijheid die het bevoegd gezag van een school
geniet bij het bepalen van de organisatie, het beheer en het bestuur van het onderwijs. Deze vrijheid wordt niet met zoveel woorden in artikel 23 Grondwet genoemd,
maar algemeen wordt aangenomen dat deze organisatievrijheid in de onderwijsvrijheid besloten ligt.120
Het zesde lid noemt wel expliciet twee aspecten die tot de inrichtingsvrijheid
worden gerekend: de te stellen deugdelijkheidseisen moeten met name de vrijheid
van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze van leermiddelen en de aanstelling van onderwijzers eerbiedigen. De woorden “met name” bedoelen te zeggen dat
de opsomming niet uitputtend is. Een andere lezing is ook mogelijk. Er is wel verdedigd dat de Grondwet hier verschillende beschermingsniveaus introduceert. De
selectie van docenten en leermiddelen hebben een sterke relatie met de inhoud van
het onderwijs. Aan dat aspect van de inrichtingsvrijheid zou de Grondwet dan meer
bescherming hebben willen bieden dan aan niet-inhoudelijke, organisatorische aspecten.121 Dit punt raakt aan de vraag of de inrichtingsvrijheid al dan niet een zelfstandige status heeft, los van de vrijheid van richting. Dit komt dadelijk uitgebreider
aan bod.
Wetgeving die niet specifiek voor het onderwijs is bedoeld, zoals het Burgerlijk
Wetboek, bevat soms voorschriften die rechtspersonen beperken in het vrijelijk bepalen van hun organisatie. De toepasselijkheid van die wetgeving op rechtspersonen
die een school in stand houden, kan de onderwijsvrijheid onder druk zetten.122 In
paragraaf 3.2.2 is er al op gewezen dat dergelijke algemene, niet specifiek voor het

118 In het regeerakkoord van het derde kabinet-Rutte (2017) is aangekondigd dat het richtingsbegrip
niet langer doorslaggevend zal zijn voor het stichten van nieuwe scholen; zie Kamerstukken II
2017/18, 34 700, nr. 34 (bijlage), p. 11. Inmiddels is de wet dienovereenkomstig herzien, zie de
gegevens in voetnoot 6.
119 Zie ABRvS 15 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2197, AB 2015/383 m.nt. P.J.J. Zoontjens;
ABRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2542, AB 2017/79 en ABRvS 20 juni 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:2019. Ook de strafrechter houdt vast aan het beperkte richtingsbegrip, zie HR
6 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL6719, NJ 2010/422 en recent nog bevestigd in HR 17 december
2019, ECLI:NL:HR:2019:1925.
120 Drop 1987, p. 14-16; Mentink & Vermeulen 2000, p. 253; Onderwijsraad 2002, p. 25-26; Huisman
2002, p. 51-52; Mentink & Vermeulen 2011, p. 63; Onderwijsraad 2012, p. 19-20; Onderwijsraad
2019, p. 35.
121 Vermeulen 1994, p. 41; Vermeulen 1999, p. 64-65; Onderwijsraad 2008, p. 35, 36.
122 Over de verhouding tussen het rechtspersonenrecht, de onderwijswetgeving en de onderwijsvrijheid Overes 1995, m.n. hst. 1 en 2 en Nolen 2017, m.n. hst. 6.
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onderwijs geschreven beperkingen van de inrichtingsvrijheid volgens de literatuur
op voorwaarde van terughoudendheid worden geaccepteerd.123
3.2.6.4

De verhouding tussen richting en inrichting

Een precieze afbakening tussen de richting en de inrichting van een school is moeilijk te geven. De beide vrijheden vertonen een zekere overlap.124 Als vanzelf komt
daardoor de vraag op naar de onderlinge verhouding of afhankelijkheden. Die verhouding is van belang, omdat ze medebepalend is voor de vraag in hoeverre en door
welke overheidsambten beperkingen gesteld kunnen worden. In oudere literatuur
is gesteld dat de inrichtingsvrijheid een afgeleid of connex recht van de vrijheid van
richting is.125 Tegenwoordig wordt aangenomen dat de inrichtingsvrijheid een zelfstandige waarde heeft of zelfs het meeromvattende recht is waar de vrijheid van
richting deel van uitmaakt.126 De door de Grondwet beschermde handelingsvrijheid
van het bevoegd gezag van een school is daarom niet beperkt tot de richting van het
onderwijs.127 Zo staat het scholen vrij een niet-richtinggebonden toelatingsbeleid te
voeren, bijvoorbeeld op grond van postcodegebieden of CITO-scores.128
Het verschil tussen de vrijheden van richting en inrichting is vooral belangrijk
als het gaat om de mogelijkheden tot beperking. Over het algemeen wordt namelijk
aangenomen dat het zelfstandige deel van de vrijheid van inrichting (het deel dat
niet gerelateerd is aan een richting) verdergaand dan of zelfs in tegenstelling tot de
vrijheid van richting beperkt kan worden.129 Naarmate overheidsbemoeienis met
het onderwijs richtinggevoeliger en onderwijsinhoudelijker wordt, zou er terughoudender en bovendien door hogere normstellers moeten worden opgetreden. Regelingen met een tijdelijk, technisch en uitvoeringskarakter zijn minder bezwaarlijk en
kunnen ook in delegatie, al dan niet door decentrale ambten, worden vastgesteld.130

123 Over beperkingen op grond van het burgerlijk recht CTW 1989, p. 26, 33; Overes 1995, p. 14-17,
22-24.
124 Akkermans 1980, p. 53, 55; Akkermans 2000, p. 161; Mentink & Vermeulen 2011, p. 63-65. In zijn
advies uit 2002 ging de Onderwijsraad uit van een harde grens tussen beide vrijheden. De vrijheid
van inrichting omschreef hij als “de vrijheid om het onderwijs in te richten zonder dat dit rechtstreeks aan de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting te relateren is” en “de vrijheid om
leerlingen op basis van andere criteria dan de religieuze grondslag (richting) te mogen selecteren”;
zie Onderwijsraad 2002, p. 26, respectievelijk p. 60. Een decennium later was hij voorzichtiger: de
vrijheid van inrichting “kan ook betrekking hebben op aangelegenheden die niet direct te maken
hebben met de richting van de school”, Onderwijsraad 2012, p. 20.
125 Drop 1985, p. 200; Drop 1987, p. 19.
126 Vermeulen 1999, p. 63-65; Mentink & Vermeulen 2000, p. 255; Huisman 2002, p. 52; Mentink
& Vermeulen 2011, p. 63-64; Onderwijsraad 2012, p. 20; Onderwijsraad 2019, p. 35. Vermeulen
1994, p. 39-42 gaat nog iets verder en stelt dat de richtingsvrijheid (“grofweg”) is aan te merken
als onderdeel van de vrijheid van inrichting.
127 Dit standpunt is bij de grondwetsherziening van 1983 door de regering ingenomen, zie Kamerstukken II 1976/77, 13 874, nr. 10, p. 13. Zie evenwel ook Kamerstukken II 1976/77, 13 874, nr. 6, p. 25
waar de regering stelt dat de vrijheid van stichting en inrichting hun bestaansgrond verliezen als
ze niet gericht zijn op het verwezenlijken van de vrijheid van richting.
128 Onderwijsraad 2002, p. 60; uitgebreid Huisman & Mentink 2009.
129 Akkermans & Koekkoek 1992, p. 369; Vermeulen 1999, p. 62-63, 65; Onderwijsraad 2002, p. 23,
26; Mentink & Vermeulen 2011, p. 63; Onderwijsraad 2012, p. 20.
130 Vermeulen 1999, p. 64-65; Onderwijsraad 2002, p. 26; Mentink & Vermeulen 2011, p. 63-65.
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3.2.7

Deugdelijkheidseisen en bekostigingsvoorwaarden

Het vijfde, zesde en zevende lid van artikel 23 Grondwet bieden een grondslag voor
het stellen van eisen aan onderwijs dat uit publieke middelen wordt betaald.131 In
het vijfde en zesde lid wordt gesproken van eisen van deugdelijkheid, terwijl het
zevende lid spreekt van voorwaarden voor bekostiging. Dit terminologische verschil
doet, volgens de moderne literatuur, niet ter zake. De termen deugdelijkheidseis en
bekostigingsvoorwaarde zijn daarom inwisselbaar.132
Naar de letter genomen leggen deugdelijkheidseisen geen rechtstreekse beperkingen op aan bijzondere scholen maar stellen ze voorwaarden aan bekostiging. Voor
scholen die afhankelijk zijn van financiering uit algemene middelen is dat onderscheid evenwel niet relevant. Hun voortbestaan hangt af van overheidsfinanciering
en daarmee van de deugdelijkheidseisen. Dit verklaart dat de wetgever niet de vrije
hand heeft bij het stellen van eisen: in ieder geval ten aanzien van het bijzonder
onderwijs moeten de vrijheden van inrichting en richting in acht worden genomen.
Een gevolg daarvan is dat de eisen aan het bijzonder onderwijs niet per se gelijk
zijn aan de eisen die aan het openbaar onderwijs gesteld worden. Eenvormigheid
in de deugdelijkheidseisen zou de (in)richtingsvrijheid van het bijzonder onderwijs
geweld aan kunnen doen. In plaats daarvan vergt de Grondwet dat de eisen “even
afdoende” zijn. In de literatuur wordt dit vertaald als “gelijkwaardig”.133
3.2.8

Volledige bekostiging en financiële gelijkberechtiging

Leerplichtig onderwijs kan in Nederland kosteloos genoten worden. Scholen voor
openbaar en bijzonder leerplichtig onderwijs zijn gelijkgerechtigd tot volledige financiering uit publieke middelen, zo volgt uit het zesde en zevende lid van artikel 23.
Voor het niet-leerplichtige vervolgonderwijs is het anders: de Grondwet laat aan de
wetgever de ruimte om te besluiten tot gedeeltelijke bekostiging. In de wetgevingspraktijk is de financiële gelijkstelling evenwel doorgetrokken. In de literatuur wordt
soms voorzichtig geopperd dat deze doorgaande pacificatie regels van ongeschreven
staatsrecht heeft opgeleverd.134

131 De grondwetgever van 1917 had met het stellen van deugdelijkheidseisen nog een tweede doel
voor ogen, namelijk uitsluiten van negatieve concurrentie tussen het openbaar en het bijzonder
onderwijs. Volgens de Onderwijsraad 2002, p. 23-24 is deze “stelselbeschermende of pacificerende functie” in de wetgevingspraktijk naar de achtergrond verdwenen.
132 In oudere literatuur werd aan de verschillende bewoordingen inhoudelijke gevolgen verbonden,
zie Huart 1925, p. 380. Hiervoor, in paragraaf 3.1.4 is aangehaald dat het beweerdelijke verschil tussen deugdelijkheidseisen en bekostigingsvoorwaarden een van de kliffen was waarop de grondwetsherziening van 1983/1987 schipbreuk leed. Zie ook Hermans 1985, p. 14-16; Mentink 1989,
in het bijzonder p. 147, 202-205; Postma 1995, p. 110-111; Onderwijsraad 2002, p. 23; Mentink &
Vermeulen 2011, p. 97-98. Vermeulen 1999, p. 86 tekent aan dat er deugdelijkheidseisen zijn die
niet tegelijkertijd een voorwaarde voor bekostiging zijn.
133 Leenknegt 1997, p. 145; Vermeulen 1999, p. 86-87; Onderwijsraad 2002, p. 23; Mentink & Vermeulen 2011, p. 98-99.
134 Akkermans & Koekkoek 1992, p. 360; Drop/Postma 1995, p. 53; Onderwijsraad 2002, p. 18 (weifelend); Mentink & Vermeulen 2011, p. 41; Onderwijsraad 2012, p. 21. De laatste twee bronnen
beroepen zich voor de kwalificatie “ongeschreven constitutioneel recht” op een advies van de Raad
van State uit 1995 (Kamerstukken II 1994/95, 24 149, B, p. 6).
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Een heet hangijzer bij de onderwijsbekostiging is de zogeheten overschrijdingsregeling zoals die door gemeenten wordt uitgevoerd. Deze regeling is het rechtstreekse
gevolg van het grondwettelijke uitgangspunt van financiële gelijkberechtiging van
openbaar en bijzonder onderwijs. Ze verplicht gemeenten onder omstandigheden
ertoe om extra betalingen uit de publieke kas aan van overheidswege in stand gehouden scholen, te compenseren met gelijksoortige betalingen aan niet door de overheid
in stand gehouden scholen.135 Gemeenten zijn daartoe gehouden omdat het uitgangspunt van artikel 23 Grondwet is dat het leerplichtig onderwijs volledig wordt
gefinancierd. Als er aanleiding is voor extra gemeentelijke betalingen aan scholen
die van overheidswege in stand worden gehouden, dan volgt daaruit dat de rijksbekostiging kennelijk onvoldoende is. Het bijzonder onderwijs maakt dan aanspraak
op een percentueel vergelijkbare geldelijke bijdrage.136 Sinds enkele jaren genieten
gemeenten een ruimere autonomie bij de uitvoering van de overschrijdingsregeling.
Daardoor kan de financiële gelijkberechtiging van openbaar en bijzonder onderwijs
onder druk komen te staan.137
3.2.9

Resumerend

In het onderwijsrecht geverseerde schrijvers hechten veel waarde aan de wetgevingstraditie en de parlementaire geschiedenis van artikel 23 van de Grondwet. Dat
werkt onder meer door in hun beoordeling van de reikwijdte van de onderwijsvrijheid en van de mogelijkheid tot (het overdragen van) het stellen van beperkingen op
die vrijheid. Ten aanzien van de reikwijdte van de onderwijsvrijheid leiden auteurs
uit de wetgevingspraktijk af dat, hoewel de tekst van de Grondwet vooral handelt
over het funderend onderwijs, het vervolgonderwijs een vergelijkbare bescherming
krijgt. In dit verband wordt zelfs gesproken van een ongeschreven staatsrechtelijke
norm van doorgaande pacificatie. Aan de mislukking van pogingen om het onderwijsartikel onder het beslag van de moderne grondwettelijke beperkingensystematiek te brengen, verbinden auteurs de consequentie dat algemene beperkingen op
de inrichtingsvrijheid zoals die bijvoorbeeld in het algemene rechtspersonenrecht
besloten liggen, op voorwaarde van terughoudendheid toelaatbaar zijn. De oriëntatie
op de parlementaire geschiedenis heeft niet geresulteerd in een statische interpretatie van het onderwijsartikel. Overdracht van regelgevende bevoegdheid aan ambten
van de rijksoverheid is van meet af aan als minder problematisch ervaren. Mettertijd
hebben auteurs erkend dat vergelijkbare overdracht aan decentrale overheden niet is
uitgesloten. Kenteringen in de literatuur betroffen niet alleen het delegatievraagstuk,
maar ook de duiding van de vrijheid van inrichting. In de eerste plaats wordt vandaag de dag, anders eerder, aangenomen dat de inrichtingsvrijheid een zelfstandige

135 Sinds medio jaren negentig maakt de wet op dit onderdeel niet langer onderscheid tussen het
openbaar en het bijzonder onderwijs, maar tussen scholen die door gemeenten in stand worden
gehouden en scholen die niet door gemeenten in stand worden gehouden. Dit houdt verband met
de ontwikkeling om het openbaar onderwijs te verzelfstandigen. Een verzelfstandigde openbare
school wordt voor de toepassing van de overschrijdingsregeling gelijkgesteld met een bijzondere
school. Hierover Van Holsteijn 1997.
136 Vermeulen 1999, p. 88-92; Mentink & Vermeulen 2011, p. 105-107.
137 Zie bijvoorbeeld de noot van Huisman onder ABRvS 21 maart 2012, Gst. 2012/73.
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waarde heeft naast de vrijheid van richting. In de tweede plaats wordt de vrijheid van
richting door hedendaagse auteurs ruimer uitgelegd dan enkel een bescherming van
het recht om in het onderwijs een godsdienstige en levensbeschouwelijke oriëntatie
tot uiting te brengen. Tegenwoordig is de heersende idee dat de Grondwet met de
vrijheid van richting ook de pedagogische oriëntatie van onderwijsaanbieders wil
beschermen. Als gevolg van die verruiming van het richtingsbegrip zal de grens tussen de vrijheden van richting en inrichting diffuser worden. Toch doet dat verschil er
nog wel toe, vooral op het punt van de toelaatbaarheid van (delegatie tot) het stellen
van beperkingen. Schrijvers gaan ervan uit dat het openbaar onderwijs aanspraak
maakt op een vorm van autonomie die verwant is aan de vrijheid van inrichting zoals
die aan het bijzonder onderwijs toekomt.

3.3

Advisering over de vrijheid van inrichting

In 1989 verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht een tweeluik
van de hand van A.M.J. Heijmans over onderwijsvrijheid in de wetgevingsadvisering
van de Raad van State. In het eerste deel besprak Heijmans hoe in de periode 18481917 geadviseerd was over grondwetsherzieningen en wijzigingen in de wetgeving
voor het lager onderwijs.138 Voor het tweede deel koos de auteur een wat specifiekere invalshoek door zich te concentreren op adviezen over de inrichtingsvrijheid
van het bekostigde onderwijs.139 Aan de orde kwamen de gronden die aangevoerd
konden worden om een beperking te kunnen dragen, het regelingsniveau waarop
zulke beperkingen moesten worden gesteld en de grenzen aan de mogelijkheden tot
beperking. Heijmans concludeerde dat de Raad van State beperkingen op de inrichtingsvrijheid accepteert, mits de vrijheid van richting daarbij wordt gerespecteerd.
Waar beperkingen de vorm van deugdelijkheidseisen aannamen, kon de wetgevingsadviseur daarmee instemmen. Ook andersoortige voorwaarden aan subsidiëring (en
de daarmee gepaard gaande inperkingen van bestedingsvrijheid) waren door de Raad
van State akkoord bevonden. Met betrekking tot het regelingsniveau van de beperkingen trof Heijmans enkele inconsistenties aan. Over het algemeen vergde de Raad dat
de essentie van de beperking in de wet zelf opgenomen was. In enkele gevallen echter
was hij ook tevreden met een wettelijke grondslag om bij algemene maatregel van
bestuur beperkingen aan te brengen. Daarbij gold als algemene voorwaarde dat van
de mogelijkheid tot horizontale delegatie een “wijs” gebruik moest worden gemaakt.
Heijmans leidde uit de adviezen af dat de Raad van State tegen verticale delegatie
geen bezwaren had. Alles overziend kwalificeerde hij de adviespraktijk als “weinig
dogmatisch”. Uitgesproken negatieve beoordelingen kwamen weinig voor. In plaats
daarvan maakte de Raad van State kritische kanttekeningen over de verhouding tussen voorgelegde regelingen en de Grondwet. Als gevolg daarvan had de Raad van State volgens Heijmans bijgedragen aan gedegen en weloverwogen wetgevingsbeleid.140
Het valt op dat in Heijmans’ citaten uit wetgevingsadviezen de term inrichtingsvrijheid als zodanig niet voorkomt. In plaats daarvan gaat het in die aanhalingen
vaak over de vrijheid van richting, of over de vrijheid van onderwijs. Het is een eigen
138 Heijmans 1989a.
139 Heijmans 1989b.
140 Heijmans 1989b, p. 135-136.
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keuze van Heijmans, in het voetspoor van overigens heel respectabele bronnen, om
enkele van die passages aan te merken als opmerkingen over de inrichtingsvrijheid.
Dit herinnert aan de vraag naar de verhouding tussen de vrijheden van richting en inrichting zoals die in de bespreking van literatuur, hiervoor in paragraaf 3.2.6.4, aan de
orde geweest is. Waarom wordt de inrichtingsvrijheid in de geciteerde wetgevingsadviezen niet als zodanig opgevoerd? Is dat omdat die vrijheid een onderdeel van of
annex is aan de richtingsvrijheid en daarom niet zelfstandig aan de orde kan zijn?
Wat is dan het bereik van de vrijheid van inrichting?
In deze paragraaf wil ik, in aansluiting op het werk van Heijmans, onderzoeken of adviezen van de Raad van State die zijn uitgebracht ná het verschijnen van het tweeluik
op deze en verwante vragen antwoorden geven. In afwijking van het artikel van Heijmans wordt het regelingsniveau van te stellen beperkingen op de vrijheid van inrichting hier niet besproken. Dat wordt ruimschoots gecompenseerd in paragraaf 3.4, als in
algemene zin de grondwettigheid van delegatie van onderwijswetgevende bevoegdheden aan bod komt. Ik heb ervoor gekozen om het delegatievraagstuk als afzonderlijk
thema op te nemen, omdat uit de bespreking van de parlementaire geschiedenis is
gebleken dat overdracht van regelgevende bevoegdheid niet alleen bij de inrichting
van het onderwijs maar over volle breedte van artikel 23 een heet hangijzer is.
De opbouw van deze paragraaf is als volgt. In paragraaf 3.3.1 wordt onderzocht of
de vrijheid van inrichting als zodanig aan de orde komt in de adviezen die de Raad van
State na 1989 heeft uitgebracht. Zoals gezegd is die vraag relevant gelet op het ontbreken van expliciete verwijzingen naar de inrichtingsvrijheid in Heijmans’ citaten
en vanwege de discussie over de verhouding tussen de richtingsvrijheid en de inrichtingsvrijheid. Het zal blijken dat de inrichtingsvrijheid gedurende een zekere periode
in de legisprudentie vrijwel ongenoemd is geweest, maar dat er rond de eeuwwisseling een kentering is opgetreden. In het verlengde van deze bevinding wordt in
paragraaf 3.3.2 stilgestaan bij de zelfstandige status van de inrichtingsvrijheid naast
de vrijheid van richting. Paragraaf 3.3.3 laat aan de hand van enkele voorbeelden zien
dat ondanks de zo-even bedoelde kentering fricties met de inrichtingsvrijheid enkele
malen aan de aandacht van de Raad van Staten lijken ontsnapt. Vervolgens komt in
paragraaf 3.3.4 de inhoud van de inrichtingsvrijheid aan bod. De paragraaf sluit af
met een beschouwing over de in de adviezen aangetroffen interpretatiemethodes
(paragraaf 3.3.5) en grondwettigheidsoordelen (paragraaf 3.3.6).
3.3.1

De onzichtbare inrichtingsvrijheid (1)

In de adviezen over onderwijswetgeving zoals ze in het eerste decennium na publicatie van de analyse van Heijmans zijn uitgebracht, speelde de vrijheid van inrichting
een onduidelijke en bij tijden haast onzichtbare rol. Meer dan eens concludeerde de
Raad van State weliswaar dat de inrichtingsvrijheid in het geding was, maar liet hij in
het midden op welke wijze een voorstel aan de stoelpoten van die vrijheid zaagde.141

141 Kamerstukken II 1987/88, 20 381, B, p. 10; Kamerstukken II 1991/92, 22 461, B, p. 3; Kamerstukken II
1992/93, 22 957, A, p. 8; Kamerstukken II 1997/98, 25 979, A, p. 4; Kamerstukken II 2000/01, 27 728,
A, p. 8.
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Het zou tot enkele jaren na de eeuwwisseling duren voordat hierin wezenlijk verandering kwam. Wanneer in de jaren daaraan voorafgaand de inrichtingsvrijheid
toch aan bod kwam, schonk de Raad van State meestal geen klare wijn.
Dat wordt goed zichtbaar wanneer de adviespraktijk wordt gezien door de lens van
een advies uit 1996 waarin de inrichtingsvrijheid juist wel nadrukkelijk een rol speelde. De concrete aanleiding voor dit advies was een wetsvoorstel dat voortvloeide uit
het zogeheten Schevenings Beraad. Onder die naam is een serie besprekingen tussen
de rijksoverheid en de onderwijskoepelorganisaties de geschiedenis ingegaan. De
overleggen leidden tot zogeheten gezamenlijke richtinggevende uitspraken over de
bestuurlijke inrichting van het primair en voortgezet onderwijs.142 Om de gemaakte
afspraken gestand te doen diende de regering enkele wetsvoorstellen in. Een daarvan
belastte gemeenten met het voeren van een onderwijsachterstandenbeleid.143 Ook
de toedeling van achterstandsmiddelen aan scholen werd een gemeentelijke taak. De
gemoeide hoeveelheid geld zou voor sommige scholen bijna de helft van de formatie
kunnen betreffen. De Onderwijsraad had zich kritisch uitgelaten over de verregaande
zeggenschap die gemeenten zouden krijgen over de besteding van deze middelen.
Met een dergelijke overdracht van de formele wetgever aan het gemeentebestuur zou
de inrichtingsvrijheid “ten principale en in belangrijke mate worden aangetast”.144
In zijn advies onderschreef de Raad van State die conclusie. Uit wat de Onderwijsraad en het Schevenings Beraad te berde hadden gebracht, leidde de Raad van State af
dat de vrijheid van inrichting volgens “gangbare opvatting” betrekking heeft op “het
naar eigen inzicht (…) regelen van de organisatie, het beheer en het bestuur van de
school in verband met de te verrichten pedagogische activiteit”. Daarbij geldt dat “uitsluitend het bevoegd gezag van een school de beslissingsbevoegdheid toekomt binnen
het in [het] vijfde en zesde lid [van artikel 23 Grondwet] geregelde wettelijke kader”.145
Deze definitie sluit goed aan bij wat in de doctrine en de parlementaire geschiedenis steeds onder inrichtingsvrijheid is verstaan en is dus inderdaad gangbaar. Het advies biedt daarom een bruikbaar referentiekader om de onderwijswetten waarover
de Raad van State in de jaren sinds het verschijnen van het tweeluik van Heijmans
had geadviseerd, nog eens tegen het licht te houden. Dat kan nuttig zijn om te achterhalen of er misschien eenvoudigweg geen aanleiding was om de inrichtingsvrijheid
in stelling te brengen. Ik breng in herinnering dat de Raad van State naar eigen zeggen immers ieder wetsvoorstel toetst aan de Grondwet en dat uit het zwijgen van de
Raad moet worden afgeleid dat een becommentarieerd voorstel niet ongrondwettig
is.146 Omdat de definitie uit het advies over het onderwijsachterstandenbeleid zo
goed aansluit bij wat al langer onder inrichtingsvrijheid werd verstaan, is er niets op
tegen om ook oudere wetsvoorstellen langs deze meetlat te leggen.
In het navolgende komen enkele wetsvoorstellen op het terrein van het onderwijs aan bod. Ze hebben gemeenschappelijk dat ze in het laatste decennium van de

142 Gezamenlijke richtinggevende uitspraken 1994.
143 Kamerstukken II 1995/96, 24 778, nr. 1-2.
144 Advies van de Onderwijsraad van 26 januari 1996, kenmerk 95000346/Alg (in te zien via deeplink.
archiefweb.eu/OR19).
145 Kamerstukken II 1995/96, 24 778, B, p. 2.
146 Jaarverslag 1995, p. 20.
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twintigste eeuw in procedure werden gebracht en dat ze traden in de zeggenschap
van het bevoegd gezag van een school over de organisatie, het beheer en het bestuur
van de pedagogische activiteit. Van elk van die wetsvoorstellen wordt bezien hoe de
voorgestelde maatregelen zich verhouden tot de inrichtingsvrijheid zoals verwoord
in het advies over het onderwijsachterstandenbeleid. Om die beoordeling niet te
veel afhankelijk te maken van eigen inzichten, is waar mogelijk gebruik gemaakt van
rechtsgeleerd commentaar dat aan de betreffende wetsvoorstellen is gewijd.
3.3.1.1

De Tijdelijke wet arbeidsbemiddeling onderwijs

In de jaren negentig van de twintigste eeuw bleek dat de uitgaven aan onderwijs
sterk toenamen. Bovendien was er sprake van forse en oplopende werkloosheid in de
onderwijssector. Om aan deze beide ongewenste ontwikkelingen een halt toe te roepen, bevorderde de regering de invoering van de Tijdelijke wet arbeidsbemiddeling
onderwijs (Twao).147 Kort gezegd verplichtte de Twao bevoegde gezagsorganen van
scholen voor primair en voortgezet onderwijs om vacatures te melden aan het regionaal bestuur van de arbeidsvoorziening.148 Dat bestuur beheerde een kaartenbak met
ontslagen onderwijspersoneel dat aanspraak kon maken op een wachtgelduitkering
(wachtgelders). In reactie op een gemelde vacature droeg de arbeidsvoorziening een
wachtgelder ter benoeming voor. Het bevoegd gezag van de school was in beginsel verplicht deze voordracht te volgen. Bij benoeming van een niet-wachtgelder
volgde een forse bekostigingssanctie, tenzij het bevoegd gezag zich kon beroepen
op de ontheﬃngscriteria in de Twao. De wet bevatte drie ontheﬃngscriteria. In de
eerste plaats kon een bevoegd gezag afzien van benoeming van een wachtgelder
wanneer geen van de kandidaten voldeed aan de benoembaarheidseisen of functievoorwaarden. Onder benoembaarheidseisen en functievereisten werden uitsluitend
de formele bekwaamheidseisen verstaan, zoals het bezit van de voor een bepaalde
vorm van onderwijs vereiste graad. Het was in ieder geval niet de bedoeling dat het
bevoegd gezag subjectieve voorwaarden aan benoeming zou stellen: daarmee zou
het doel van de Twao, namelijk het terugdringen van het aantal wachtgelders, kunnen worden ondergraven. Ontheﬃng van de benoemingsplicht was voorts mogelijk
wanneer geen van de voorgedragen wachtgelders de beschikbare functie wilde aanvaarden. Ten slotte was het bevoegd gezag van een school voor bijzonder onderwijs
niet gehouden kandidaten te benoemen die niet voldeden aan de uit de grondslag en
doelstelling van de school voortvloeiende eisen.
De Twao was zeer omstreden, onder meer vanwege de vermeende aantasting
van de vrijheid van richting.149 In zijn oratie stelde de Tilburgs-Nijmeegse hoogleraar onderwijsrecht Vermeulen dat de Twao niet zozeer de vrijheid van richting
als wel de vrijheid van inrichting schond. Hij kwam tot die conclusie na te hebben
vastgesteld dat de wet een bevoegd gezagsorgaan het recht ontzegde eigen kwaliteitscriteria te hanteren bij de benoeming van personeel. De uiteindelijke beoordeling
van de geschiktheid van een kandidaat was door de Twao bij het bevoegd gezag weggehaald en in handen van een bestuursorgaan gelegd. Als gevolg daarvan werd de
147 Wet van 1 juli 1992, Stb. 1992, 381.
148 De beschrijving van de inhoud en doelstellingen van de Twao is gebaseerd op Vermeulen 1994.
149 Zie behalve de te bespreken oratie van Vermeulen 1994 ook Huibers 1993 en Naves 1996.
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pedagogisch-organisatorische autonomie van het bevoegd gezag dusdanig ingeperkt
dat de Twao, volgens Vermeulen, in strijd was met de vrijheid van inrichting.150
De aspecten die voor Vermeulen aanleiding waren te hoop te lopen tegen de
Twao, maakten deel uit van het wetsvoorstel zoals dat aan de Raad van State ter
advisering was aangeboden.151 Het wetgevingsadvies had, met andere woorden, vergelijkbare kritiek kunnen bevatten. In het advies wordt artikel 23 Grondwet niet met
zoveel woorden genoemd. Wel komt de benoemingsvrijheid van instellingsbesturen
ter sprake. De Raad van State wierp de vraag op of het wetsvoorstel niet te vergaande
beperkingen stelde aan de ruimte van het bevoegd gezag om op grond van richtingbezwaren af te kunnen zien van benoeming van een wachtgelder. Hij meende dat
onvoldoende was gebleken dat alternatieven voor deze verregaande bemoeienis tekortschoten. Aan de richting ontleende bezwaren tegen de benoemingsvoordracht
zouden volgens de Raad van State moeten worden gehonoreerd.152 De beperking van
de niet-richtinggebonden benoemingsvrijheid van het bevoegd gezag werd in het advies echter niet aan de orde gesteld. Afgezet tegen de door de Raad van State bij latere
gelegenheid zelf gegeven omschrijving van de inrichtingsvrijheid, is er toch aanleiding te veronderstellen dat de Twao wel degelijk met die vrijheid op gespannen voet
stond. Het bevoegd gezag werd immers verregaand beperkt in de mogelijkheden om
eigen selectiecriteria te hanteren bij het vervullen van vacatures. Het advies miskende dat; de inrichtingsvrijheid speelde hier ten onrechte geen zichtbare rol.
3.3.1.2

De Wet educatie en beroepsonderwijs

Kort na invoering van de Twao zijn het beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs ingrijpend gereorganiseerd. Daartoe werden bestaande instellingen samengevoegd tot brede scholengemeenschappen, voortaan regionaal opleidingencentrum
(ROC) geheten. De reorganisatie vond zijn sluitstuk in de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web).153 Instellingen die in aanmerking wilden blijven komen voor bekostiging moesten een keuze maken uit twee fusiemodellen. In de minst verregaande
variant zouden beheerstaken inzake financiën, personeel en kwaliteitsbeleid voortaan worden verricht door een gefuseerd bestuur en bleven de instellingen overigens
redelijk zelfstandig. Het alternatief was volledige institutionele integratie: één instelling met één bevoegd gezag en veel centraal beleid.154
Het zal duidelijk zijn dat de Web bevoegde gezagsorganen substantieel beperkte
in hun bestuurlijke en pedagogische autonomie, zowel op terreinen waar de richting van het onderwijs ertoe deed als waar de richting niet aan de orde was. De
Onderwijsraad had in zijn advies dan ook gesteld dat diverse maatregelen uit het

150
151
152
153

Vermeulen 1994, p. 45-57.
Kamerstukken II 1991/92, 22 324, A en nr. 2.
Kamerstukken II 1991/92, 22 324, B, p. 7-8.
Wet van 31 oktober 1995, Stb. 501. Ik spreek van sluitstuk omdat veel ROC’s al waren opgericht nog
voordat de Web in werking trad.
154 Artikel 1.3.1 en 1.3.2 van de Web, zoals ze luidden tot 1 augustus 2008. Per die datum is artikel
1.3.2. Web vervallen, zie de wet van 27 juni 2008, Stb. 267. Zie voorts Kamerstukken II 1993/94, 23
778, nr. 3, p. 50-51, 125-126.
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wetsvoorstel afbreuk deden aan de vrijheid van inrichting.155 Net als bij de Twao waren deze beperkingen van meet af aan opgenomen in het wetsvoorstel. Ook deze wet
was omstreden.156 Er was, met andere woorden, opnieuw aanleiding en gelegenheid
voor de Raad van State om bij het opstellen van zijn advies uit het vaatje van de inrichtingsvrijheid te tappen.
Inderdaad gaf de Raad van State er blijk van bekend te zijn met de slechte ontvangst die het wetsvoorstel had gekregen.157 Kennelijk onderschreef hij de constitutionele kritiek niet. De grondwettigheid van de verplichte bestuurlijke reorganisatie
van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie kwamen in het advies althans
niet aan de orde. In het eerdere advies over de Twao ontbraken weliswaar expliciete
verwijzingen naar artikel 23 Grondwet, maar was het wetsvoorstel onmiskenbaar getoetst aan de vrijheid van richting. Anders was het in het geval van de Web: nergens
in het advies blijkt van enige toetsing aan de onderwijsvrijheid. Er is wel geopperd
dat de Raad de onderwijsvrijheid niet van toepassing achtte op het beroeps- en volwassenenonderwijs.158 Die verklaring is niet zo aannemelijk, nu het advies er geen
concrete aanwijzingen voor bevat en de Raad bij zowel eerdere als latere gelegenheden artikel 23 Grondwet wél heeft betrokken in zijn beoordeling van wetgeving
op het terrein van het beroeps- en volwassenenonderwijs.159
Wat er ook van zij, de kritiek op de vermeende inperking van de autonomie van
instellingen was na het advies van de Raad van State allesbehalve verstomd. Een
belangrijke impuls voor de discussie werd geleverd toen tijdens de parlementaire
behandeling van het wetsvoorstel twee deskundigen een rapport publiceerden. Zij
stelden dat de wetgever zich bij de behandeling van de Web wel degelijk rekenschap
moest geven van de onderwijsvrijheid. De Web bood, zo meenden zij, niet de garantie
dat in een bestuurlijk gefuseerde instelling het onderwijs kon worden ingericht overeenkomstig de eigen richting.160 Tegen deze achtergrond en gelet op de aard van de
interventie in het beheer van de te fuseren scholen had een toetsing aan de inrichtingsvrijheid voor de hand gelegen.
3.3.1.3

Samenwerkingsschool en samenwerkingsbestuur

De door de Web verplichte fusie tussen besturen van onderwijsinstellingen gaf de
Raad van State geen aanleiding artikel 23 Grondwet van stal te halen. In dat licht is

155 Advies van 3 februari 1994, kenmerk OR 93000442/SK, p. 3-4, 18 (in te zien via deeplink.archiefweb.eu/OR19).
156 De memorie van toelichting geeft een overzicht van de ontvangen kritiek, zie Kamerstukken II
1993/94, 23 778, nr. 3, p. 8-9. Zie voor kritiek op de aantasting van de autonomie van de instellingen p. 14.
157 De Raad wijst erop dat het wetsontwerp tijdens de consultatie van diverse betrokken partijen
kritisch is ontvangen en dat er geen maatschappelijk draagvlak voor bestaat, zie Kamerstukken II
1993/94, 23 778, B, p. 1-2. Zie voor de aan de Raad aangeboden versie Kamerstukken II 1993/94, 23
778, A.
158 Mentink & Akkermans 1995, p. 24-26, 47-52 en Akkermans 1997; zie ook Huisman 1998, p. 54,55.
159 Bijvoorbeeld Kamerstukken II 1993/94, 23 693, B, p. 2 (NB het betreft een advies dat 7 weken eerder
is uitgebracht dan het Web-advies); Kamerstukken II 2008/09, 32 040, nr. 4, p. 12-13; Kamerstukken
II 2009/10, 32 396, nr. 4, p. 6.
160 Mentink & Akkermans 1995.
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het opmerkelijk dat de Raad een half jaar later nieuwe regels voor een vrijwillige
fusie van scholen wél beoordeelde op hun verhouding tot artikel 23. Hij deed dat
in zijn advies over het wetsvoorstel over het zogeheten samenwerkingsbestuur en
de samenwerkingsschool.161 Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen bleek
er behoefte te bestaan aan scholen die onderwijs van meer dan één richting zouden kunnen aanbieden.162 Daarvoor is geen overheidsinterventie vereist: het geven
van onderwijs is immers vrij. Anders is het als er behoefte is aan het in één school
combineren van openbaar en bijzonder onderwijs (een samenwerkingsschool), of
aan een gemeenschappelijk bestuur dat openbaar en bijzonder onderwijs in stand
houdt (een samenwerkingsbestuur). In het duale stelsel was het steeds hom of kuit
geweest, zodat zulke combinaties niet in het bestaande wettelijke stelsel pasten. Om
samenwerkingsscholen en samenwerkingsbesturen toch mogelijk te maken, diende
de regering in 1995 een wetsvoorstel in.163
De Raad van State betwistte het openbare karakter van het door een samenwerkingsschool aangeboden onderwijs. Bovendien meende hij dat in een samenwerkingsschool de vrijheid van het bijzonder onderwijs om onderwijzend personeel
van de eigen richting te benoemen, in het geding kwam. Soortgelijke kritiek had de
Raad op de bepaling in het wetsvoorstel die een extra belemmering opwierp tegen
het oprichten van een nieuwe school van een zekere richting als een nabijgelegen
samenwerkingsschool onderwijs van diezelfde richting aanbood.164
Al deze bezwaren waren uitdrukkelijk gericht op de beknotting van de vrijheid
van richting van scholen voor bijzonder onderwijs – de vrijheid van inrichting kwam
niet ter sprake. Daar was wel degelijk aanleiding toe, zoals de dissertatie van Huisman laat zien. Hij plaatst de introductie van de samenwerkingsschool en het samenwerkingsbestuur in een ontwikkelingsperspectief waarbij de vrijheid van inrichting
in toenemende mate is ingeperkt.165 Vooral op het terrein van de medezeggenschap
en de benoemingsvrijheid zorgt het samenwerkingsbestuur voor spanningen met
de inrichtingsvrijheid. Huisman wijst erop dat de kritiek die onder meer tijdens de
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel inzake het samenwerkingsbestuur
werd geleverd op de grondwettigheid van de samenvoeging van bijzonder en openbaar schoolbestuur, werd weerlegd met een beroep op het zwijgen van de Raad van
State over een vergelijkbare constructie in de Web. Hoewel de regering destijds, bij
de parlementaire behandeling van de Web, uitdrukkelijk heeft gesteld dat van enige
precedentwerking geen sprake was, beriepen de regering en een meerderheid van
de Tweede Kamer zich in de discussie over het samenwerkingsbestuur dus toch op
dat Web-precedent om de grondwettigheid van het wetsvoorstel aannemelijk te maken. Daarbij ging men eraan voorbij dat de fusies die de Web bevorderde, uitsluitend
161 Kamerstukken II 1994/95, 24 137, A.
162 Over de (historie van de) samenwerkingsschool uitgebreid Huisman 2002, vooral p. 77-142; aanvullingen bij Noorlander 2011a.
163 Oorspronkelijk werden de samenwerkingsschool en het samenwerkingsbestuur in één wetsvoorstel geregeld. Naar aanleiding van enkele kritische reacties besloot de regering tot splitsing in een
voorstel inzake de samenwerkingsschool en een voorstel inzake het samenwerkingsbestuur; zie
Kamerstukken II 1994/95, 24 138, 1-3 en Kamerstukken II 1994/95, 24 137, nr. 1-3. Hierover ook
Huisman 2002, p. 117-133.
164 Kamerstukken II 1994/95, 24 137, A, p. 5-6.
165 Huisman 2002, zie vooral p. 264-278.
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scholen voor bijzonder onderwijs betroffen en in zoverre dus slecht vergelijkbaar
waren met samenwerkingsscholen.166 Bezien in het licht van het advies over het
onderwijsachterstandenbeleid was er voldoende aanleiding om bij het beoordelen
van het wetsvoorstel over de samenwerkingsschool en het samenwerkingsbestuur
de vrijheid van inrichting te betrekken. Dat gebeurde niet.
3.3.1.4

Materiële financiële gelijkstelling

De financiële gelijkstelling tussen openbare en bijzondere scholen vormde een van
de belangrijkste onderdelen van de pacificatie van 1917. In de onderwijswetgeving
was dit principe zo uitgewerkt dat extra gemeentelijke uitgaven aan het openbaar
onderwijs nominaal werden doorberekend aan het bijzonder onderwijs. Gaandeweg
zwol de kritiek op deze uitwerking aan. Ze zou voorbijgaan aan de specifieke omstandigheden waarin scholen verkeren. Als gevolg daarvan zouden scholen meer of
minder financiële middelen ontvangen dan feitelijk gerechtvaardigd was.
Bij het Schevenings Beraad was aan dit probleem aandacht besteed. De regering
en de onderwijsorganisaties spraken onder meer af dat bij de toekenning van aanvullende gemeentelijke middelen het beginsel van de zogeheten materiële financiële
gelijkstelling zou worden gevolgd. Als gevolg daarvan zouden materieel gelijke gevallen gelijk kunnen worden behandeld.167 Ter uitwerking van deze afspraken werd een
wetsvoorstel ingediend op grond waarvan gemeenten op verzoek aanvullende en
geoormerkte middelen beschikbaar konden stellen voor het onderwijs.168 Bij de toekenning van de middelen mocht geen onderscheid worden gemaakt tussen openbaar
en bijzonder onderwijs, maar moest conform artikel 23, zevende lid van de Grondwet
“dezelfde maatstaf” worden gehanteerd.169 Voortaan konden schoolbesturen van instellingen voor bijzonder onderwijs niet meer vrijelijk beschikken over aanvullende
middelen. In plaats daarvan konden schoolbesturen de van gemeentewege ontvangen middelen slechts besteden conform de door de gemeente gestelde voorwaarden.
Een en ander moest bij gemeentelijke verordening worden geregeld.
In zijn advies over het wetsvoorstel onderkende de Raad van State dat de keuze
voor materiële financiële gelijkstelling betekende dat de bestedingsvrijheid zou verdwijnen. Hij wees erop dat een
“[g]evolg van dat systeem is dat de invloed van de schoolbesturen op de aard en omvang van de lokale onderwijsvoorzieningen sterk is teruggedrongen: zij kunnen enerzijds slechts die voorzieningen aanvragen, die in de verordening worden opgesomd
en zij hebben anderzijds geen wettelijk vastgelegde invloed op de inhoud van de verordening.”170

Wellicht bij wijze van compensatie voor het verlies aan bestedingsvrijheid opperde
de Raad de gemeentelijke overheid en de bevoegde gezagsorganen te verplichten tot

166
167
168
169
170
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Hierover Huisman 1998 en Huisman 2002, p. 131-132 en 245-248.
Gezamenlijke richtinggevende uitspraken 1994, p. 36-37,85-87.
Kamerstukken II 1995/96, 24 645, 1-2.
Kamerstukken II 1995/96, 24 645, nr. 3, p. 1-2.
Kamerstukken II 1995/96, 24 645, B, p. 5.
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op consensus gericht overleg over het gemeentelijk onderwijsbeleid. Bezien in het
licht van de definitie van de inrichtingsvrijheid, zoals die enkele maanden na het
uitbrengen van dit advies door de Raad van State geformuleerd zou worden in het
nog te bespreken onderwijsachterstanden-advies, kan geconstateerd worden dat het
reguleren van de bestedingsvrijheid een inperking inhoudt van de autonomie die het
bevoegd gezag toekomt bij het beheer en het bestuur van de school. Uit het advies
blijkt niet of de Raad van State zich daar bewust van was. De vrijheid van inrichting
bleef weer onzichtbaar.
3.3.1.5

Samenwerkingsverbanden basisonderwijs en speciaal onderwijs

Leerlingen die vanwege leer- of gedragsproblemen of vanwege lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps of door gedragsstoornissen op school extra zorg
nodig hebben, kunnen in Nederland zogeheten speciaal onderwijs volgen. Onder de
noemer Weer Samen Naar School is vanaf het begin van de jaren negentig van de
twintigste eeuw gestreefd naar vervaging van het onderscheid tussen regulier en
speciaal onderwijs. De inzet van de operatie was dat op een doorsnee school zowel
gehandicapte als niet-gehandicapte kinderen samen zouden leren. Daarmee moest
een einde komen aan de hoge vlucht die de segregatie van kinderen met beperkingen
in het speciaal onderwijs had genomen.171
Het spreekt wel voor zich dat deze operatie ingrijpende gevolgen zou hebben voor
scholen die tot dusver niet bezocht werden door leerlingen met bijzondere zorgbehoeften. Om alle scholen in staat te stellen de vereiste ondersteuning aan leerlingen
te geven, werd een wettelijke verplichting in het leven geroepen om samenwerkingsverbanden op te richten. Deze samenwerkingsverbanden, waarin reguliere en
speciale scholen participeren, zouden het beheer (en de bijbehorende beschikkingsbevoegdheid) krijgen over de zorgformatie en de bijbehorende financiën. De samenwerkingsverbanden verenigden niet enkel regulier en speciaal onderwijs, maar ook
openbaar en bijzonder onderwijs. Voor sommige soorten besluiten van het samenwerkingsverband werd daarom unanimiteit gevergd. Een geschillencommissie zou
bindende uitspraken doen bij conflicten in het samenwerkingsverband.172
In zijn advies over het wetsvoorstel dat een en ander regelde wees de Raad van
State erop dat als gevolg van de keuze de geschillencommissie bindende oordelen
te laten geven, de unanimiteitseisen aan betekenis zouden inboeten.173 Een weigering van een bevoegd gezag in te stemmen met een voorliggend besluit zou immers
kunnen worden gecorrigeerd door de geschillencommissie. Naar het oordeel van de
Raad zou dit afbreuk doen aan de autonomie van het bevoegd gezag. De associatie
met de vrijheid van inrichting is dan gauw gemaakt. Een uitdrukkelijke verwijzing
naar die vrijheid ontbreekt in het advies. Gelet op de aard van de beslissingen die
in het samenwerkingsverband worden genomen en die aan de geschillencommissie
kunnen worden voorgelegd, is de vrijheid van inrichting echter wel aan de orde. Jaren later is dat door de Raad van State alsnog met zoveel woorden erkend.174
171
172
173
174

Hierover Bronneman-Helmers 2011, p. 185-205.
Kamerstukken II 1996/97, 25 409, nr. 1-2.
Kamerstukken II 1996/97, 25 409, A, p. 5.
Kamerstukken II 2011/12, 33 106, nr. 4, p. 10.
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3.3.1.6

Regeling leerlinggebonden financiering

De in paragraaf 3.3.1.5 genoemde Weer Samen Naar School-operatie vergde ook een
andere wijze van financiering van het onderwijs. De coördinatie en ondersteuning
van het zorgaanbod en bijbehorende taken werden opgedragen aan een bundeling
van scholen voor speciaal onderwijs, voortaan aan te duiden als regionaal expertisecentrum of REC. Aan de ouders van een zorgbehoevende leerling zou een eigen
budget (ook wel bekend als het rugzakje) worden toegekend. Uitbetaling van het
budget vond plaats aan de school waar het kind geplaatst was, die vervolgens bij een
regionaal expertisecentrum zorg zou kunnen inkopen.175
De Raad van State maakte bezwaar tegen een passage in de toelichting die vooruitblikte op de toekomst van regionale expertisecentra. Volgens de toelichting stond
in deze beginfase van Weer Samen Naar School de school voor (voortgezet) speciaal
onderwijs centraal. In de tweede fase zouden de regionale expertisecentra de centrale eenheid worden.176 De Raad gaf te kennen dat hij de inhoud van die tweede fase
nog niet kon becommentariëren, maar er toch aan hechtte
“reeds nu uit te spreken dat het bij wet overhevelen van onderwijsinhoudelijke taken
van speciale scholen naar de REC’s een inbreuk vormt op de vrijheid van inrichting van
die scholen”.177

De vrijheid van inrichting komt hier dus expliciet aan bod en wordt bovendien (zij
het beperkt) geduid: onderwijsinhoudelijke taken moeten op grond van inrichtingsvrijheid aan de school gelaten worden.
3.3.1.7

Resumerend

Uit deze analyse van (literatuur over) een zestal wetsvoorstellen uit de periode 19892001 blijkt dat de Raad van State in alle gevallen op goede gronden had kunnen
besluiten bij zijn advisering uitdrukkelijk aandacht te besteden aan de inrichtingsvrijheid. Voor ten minste vier wetsvoorstellen geldt dat uit de adviezen niet valt af
te leiden of van zulke toetsing sprake is geweest. Eén van de adviezen constateerde
spanning tussen het wetsvoorstel en een norm die de Raad van State later zelf zou
duiden als inrichtingsvrijheid. Een laatste advies gaf een schot voor de boeg door van
een nog niet ingediend wetsvoorstel alvast aan te geven wanneer het zou schuren
met de vrijheid van inrichting. Een objectieve verklaring voor de onzichtbaarheid van
de inrichtingsvrijheid in de meeste van deze adviezen lijkt niet voorhanden.
3.3.2

De zelfstandige status van de vrijheid van inrichting

Hiervoor, in de paragrafen 3.2.6.2 en 3.2.6.4, is ingegaan op de enge en de ruime uitleg van het richtingsbegrip en op het onderscheid tussen de inrichtingsvrijheid en de
richtingsvrijheid. Uit diverse adviezen blijkt dat de (Afdeling advisering van de) Raad
175 Kamerstukken II 2000/01, 27 728, nr. 1-2; zie ook Bronneman-Helmers 2011, p. 207-210.
176 Kamerstukken II 2000/01, 27 728, nr. 3, p. 22.
177 Kamerstukken II 2000/01, 27 728, A, p. 8.
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van State de strikte uitleg van richting hanteert.178 Dat betekent dat onder de richting
van een school uitsluitend een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag
wordt verstaan.179 Als wordt uitgegaan van deze strikte uitleg en bovendien wordt
aangenomen dat artikel 23 van de Grondwet de inrichting slechts als connex recht
van de richtingsvrijheid beschermt, zou dat ertoe leiden dat allerlei pedagogischdidactische keuzes die niet samenhangen met de religieuze of levensbeschouwelijke
richting van het onderwijs, geen grondwettelijke bescherming genieten. Inrichtingsaspecten die wél met de richting van het onderwijs samenhangen, krijgen dan juist
een zeer sterke bescherming. Van de vrijheid van richting wordt immers (ook door
de Raad van State) aangenomen dat daarop geen wezenlijke beperkingen zijn toegestaan.180
Hoe weinig uitgesproken de wat oudere adviezen van de Raad van State ook mogen zijn over de betekenis van de inrichtingsvrijheid, ze maken wel duidelijk dat
inperking ervan als zodanig niet uitgesloten is.181 Mits daar een zorgvuldige afweging
van belangen aan ten grondslag ligt en de onderwijsvrijheid “niet in wezen” wordt
aangetast, zijn zulke grensverleggingen volgens de Raad van State verdedigbaar.
Wanneer deze twee uitgangspunten samen worden genomen, kan worden vastgesteld dat de inrichtingsvrijheid zoals de Raad van State die begrijpt althans gedeeltelijk betrekking moet hebben op zaken die niet onder de bescherming van de
onaantastbare vrijheid van richting kunnen worden gebracht. Bij de Raad van State is
de inrichtingsvrijheid, met andere woorden, in elk geval niet volledig afhankelijk van
of connex aan de richtingsvrijheid.
Wie meer wil weten over wat de Raad van State onder die inrichtingsvrijheid verstaat, wordt van adviezen uit de periode 1989-2002 niet veel wijzer, zo bleek hiervoor. Aan het begin van de 21ste eeuw lijkt de Raad van State het over een andere boeg
te gooien. De in 1996 al eens gehanteerde definitie van de vrijheid van inrichting (of
een variant daarop) verschijnt vanaf 2002 met enige regelmaat in adviezen. Bovendien bevatten deze recentere adviezen duidelijke aanwijzingen dat de Raad de inrichtingsvrijheid als een zelfstandige, niet van de richtingsvrijheid afhankelijke en
inhoudelijk daarvan afwijkende vrijheidsaanspraak beschouwt. Hieronder komen
de belangrijkste van deze recentere adviezen aan bod. De invalshoek is daarbij de

178 Kamerstukken II 1994/95, 24 137, A, p. 5; Kamerstukken II 1994/95, 24 149, B, p. 6; advies van
6 oktober 1998, nr. W05.98.0177, Bijvoegsel Stcrt. 12 februari 2001, nr. 31; Kamerstukken II 2016/17,
34 642, nr. 4, p. 3-4. In Kamerstukken II 2018/19, 35 050, nr. 4, p. 3 erkent de Afdeling advisering
dat de vrijheid van richting zou kunnen worden verbreed naar meer dan enkel godsdienstige of
levensbeschouwelijke stromingen.
179 Sinds de herziening van 1983 zijn godsdienst en levensovertuiging nevengeschikt. Invoeging van
de term levensovertuiging was onderdeel van de redactionele afronding van de grondwetsherziening op de voet van artikel 138, zie Kamerstukken II 1981/82, 17 450, nr. 1-2 (voorstel van wet)
en Kamerstukken I 1982/83, 17 450, nr. 45 (gewijzigd voorstel van wet). De nevenschikking kon volgens de Raad van State gerijmd worden met het criterium dat aanpassingen op grond van artikel
138 niets aan de zin en strekking van de grondwettelijke voorschriften wijzigen, zie Kamerstukken
II 1981/82, 17 450, B.
180 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1990/91, 22 014, B, p. 6-7, Kamerstukken II 1991/92, 22 467, B, p. 6;
Kamerstukken II 1996/97, 25 409, A, p. 7; Kamerstukken II 2003/04, 29 371, 4, p. 8 en Kamerstukken
II 2008/09, 31 828, 4, p. 4.
181 Zie bijvoorbeeld het advies over de invoering van de basisvorming en eindtermen in het voortgezet
onderwijs Kamerstukken II 1987/88, 20 381, B, p. 10.
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zelfstandige status van de inrichtingsvrijheid; de materiële betekenis van die vrijheid
komt verderop ter sprake.182
3.3.2.1

Flexibilisering scholenbestand

Op aanmoediging van de Onderwijsraad had de regering besloten te bevorderen dat
zogeheten richtingvrije planning mogelijk zou worden.183 Daaronder wordt verstaan
dat in de besluitvorming over de bekostiging van scholen de richting van het onderwijs geen rol meer speelt. In plaats daarvan wordt die besluitvorming gebaseerd op
kwantitatieve aspecten, namelijk het te verwachten aantal leerlingen.184
In de lente van 2002 adviseerde de Raad van State over het wetsvoorstel.185 In
het advies is, voor zover ik na kon gaan voor het eerst, aangegeven dat de vrijheid
van inrichting zelfstandig bestaansrecht heeft naast de richtingsvrijheid en dat beide
vrijheden verschillen in bereik. De Raad schreef:
“Na 1917 werd de heersende opvatting dat het begrip richting exclusief verbonden
is met godsdienst of levensbeschouwing. Deze interpretatie van het begrip “richting”
als een verwijzing naar normen en waarden die doorwerken op alle terreinen van het
maatschappelijk leven, betekende echter ook toen al niet dat de (grond)wetgever geen
oog had voor het belang van pedagogisch-didactische ontwikkelingen. Onderwijskundige differentiaties kunnen zowel in het openbaar als in het bijzonder onderwijs een
plaats krijgen; in het bijzonder onderwijs moeten zij echter worden verwezenlijkt via
de vrijheid van inrichting”.

Verderop in het advies is de Raad nog iets specifieker als hij spreekt over pedagogisch-didactische vernieuwingsconcepten
“als deel van de inrichting, niet de richting van het onderwijs”.

Hiermee is in ieder geval gezegd dat de vrijheid van richting volgens de Raad van
State betrekking heeft op “normen en waarden die doorwerken op alle terreinen van
het maatschappelijk leven” en dat de inrichtingsvrijheid gelegenheid biedt “pedagogisch-didactische vernieuwingsconcepten” een plaats te geven in het onderwijs.
Weer anders gezegd: in dit advies ging de Raad van State ervan uit dat de vrijheid
182 Volledigheidshalve wijs ik erop dat ik niet stel dat de vrijheid van inrichting sinds enkele jaren enkel nog als zelfstandige norm wordt aangehaald. Ook nu nog komt het geregeld voor dat adviezen
wetsvoorstellen beoordelen op hun verhouding tot de combinatie van vrijheden van richting en
inrichting, zie bijvoorbeeld het advies van 22 juni 2012, W05.12.0134/I, Stcrt. 2012, nr. 15449; het
advies van 18 juli 2012, nr. W05.12.0070/I (niet oﬃcieel gepubliceerd maar beschikbaar via raadvanstate.nl); Kamerstukken II 2014/15, 33 862, nr. 5, p. 2 en Kamerstukken II 2019/20, 35 352, nr. 4,
p. 4.
183 Onderwijsraad 1996; zie voor de kabinetsreactie Kamerstukken II 1996/97, 25 167, nr. 1 en Kamerstukken II 2000/01, 25 167, nr. 4.
184 Over richtingvrije planning zie Laemers 2008; Huisman e.a. 2011, in het bijzonder p. 11-16 en 3751; Mentink & Vermeulen 2011, p. 54-55.
185 Advies van 12 april 2002, W05.01.0643/III, Bijvoegsel Stcrt. 14 december 2004, nr. 241. Uit het daarbij gepubliceerde nader rapport valt af te leiden dat regering uiteindelijk afzag van indiening van
het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer, omdat het niet in een behoefte voorzag.
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van inrichting (in ieder geval ten dele) een andere inhoud heeft dan de vrijheid van
richting en dat inrichtingsvrijheid een school gelegenheid biedt volgens eigen onderwijskundige en opvoedkundige opvattingen te werken.
3.3.2.2

Toelatingsrecht bijzonder onderwijs

Enkele jaren later, in 2006, bracht de Raad van State opnieuw een advies uit waarin
hij de verhouding tussen de vrijheden van richting en inrichting aan de orde stelde.
De aanleiding tot het advies was de volgende. Leden van de Tweede Kamer wilden
scholen bij wet verbieden leerlingen te weigeren op denominatieve gronden, tenzij
ouders van de leerling of de meerderjarige leerling zelf niet bereid waren te verklaren de grondslag te zullen respecteren.186 De parlementariërs vonden het bezwaarlijk
dat bijzondere scholen die geen plaatsen meer beschikbaar hebben leerlingen mogen
weigeren, terwijl een openbare school vanwege de garantiefunctie van artikel 23,
vierde lid van de Grondwet gehouden is uiteindelijk uitbreiding van de capaciteit te
realiseren. De door deze Kamerleden voorgestelde beperkingen op het vrije toelatingsbeleid bedoelden segregatie in het onderwijs tegen te gaan.187
In zijn advies ging de Raad van State door op de weg die hij was ingeslagen met
zijn advisering over de flexibilisering van het scholenbestand. Net als in dat eerdere
advies stelde hij dat een school op grond van de inrichtingsvrijheid ruimte biedt voor
allerlei niet-denominatieve keuzes van onderwijsinhoudelijke, onderwijskundige of
pragmatische aard. Dat al eerder gemaakte onderscheid tussen richting en inrichting
werkte hij nu uit door te differentiëren tussen de mogelijkheden tot beperking van
de betrokken vrijheden. Deze beperkingsmogelijkheden waren relevant omdat de
initiatiefnemers de oorzaak van segregatie in het onderwijs zochten in de bevoegdheid van bijzondere scholen om leerlingen op denominatieve gronden, dus omwille
van de richting, te weigeren. Een toelatingsrecht zou daar een einde aan kunnen
maken. Uit onderzoek van het Kohnstamm-instituut was echter gebleken dat de
schoolkeuze van veel ouders slechts in geringe mate wordt bepaald door de richting
van het onderwijs en dat andere factoren doorgaans belangrijker zijn.188 De invoering
van een toelatingsrecht, dat neerkwam op een ingrijpende beperking van de vrijheid
van scholen om pal te staan voor hun richting, kon daarom niet het gewenste effect
hebben. Segregatie in het onderwijs hing, zo stelde de Raad, veeleer samen met de
inrichtingsvrijheid. Voor die inrichtingsvrijheid geldt dat ze “voor zover zij niet samenhangt met de richting, anders dan de vrijheid van richting (…), in vergaande (sic,
MN) mate aan begrenzingen onderworpen [kan] worden”.189 Die uitleg duidt op een
erkenning van een zelfstandige betekenis van de vrijheid van inrichting.

186 Kamerstukken II 2005/06, 30 417, nr. 1-2.
187 Kamerstukken II 2005/06, 30 417, nr. 3, p. 2-4.
188 De Raad van State ontleende deze gegevens aan beschouwingen van de Onderwijsraad over segregatie in het Onderwijs, zie Onderwijsraad 2002, p. 52-57.
189 Kamerstukken II 2005/06, 30 417, nr. 4, p. 3.
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3.3.2.3

Canon van de Nederlandse geschiedenis

De lijn van het advies over de introductie van een recht op toelating tot bijzonder
onderwijs is doorgetrokken in een in 2008 uitgebracht advies over een ontwerp voor
een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het curriculum van het primair
en het voortgezet onderwijs. De regering wilde scholen verplichten in hun onderwijs
aandacht te besteden aan de zogeheten canon van de Nederlandse geschiedenis.190
De Raad van State ontraadde het ontwerp, onder meer omdat het een te vergaande inbreuk op de inrichtingsvrijheid zou bevatten. Deze vrijheid werd in het advies
gedefinieerd als het recht om de bijzondere school en het daarin gegeven onderwijs
naar eigen inzicht in te richten, onder meer voor wat betreft de inhoud en de methode van het onderwijs. Zo begrepen zal er veelal overlap bestaan tussen richting en
inrichting. Dat wordt ook door de Raad erkend:
“Voor zover de inrichting samenhangt met de richting van de school kunnen aan deze
vrijheid door de wetgever maar zeer beperkt grenzen worden gesteld. Voor zover de
inrichting niet met de richting samenhangt kan zij aan verdergaande beperkingen
worden onderworpen”.191

In een afzonderlijk advies over een historische canon in de kerndoelen van het speciaal onderwijs deed de Raad van State, onder verwijzing naar het advies over het
reguliere onderwijs, een soortgelijke aanbeveling.192
3.3.2.4

Resumerend

Een rode draad in de advisering is dat de inrichtingsvrijheid zelfstandige betekenis
heeft naast de vrijheid van richting. Steevast wijst de Raad van State erop dat het
beschermingsniveau dat beide vrijheden bieden, niet gelijk is: de inrichtingsvrijheid
laat beperkingen toe die bij de vrijheid van richting uitgesloten zijn. Er valt een opvallende verandering waar te nemen in de formulering van de adviezen. Aanvankelijk,
in het advies over het toelatingsrecht tot bijzondere scholen uit 2006, stelde de Raad
van State dat de vrijheid van inrichting “vergaand” zou kunnen worden beperkt. Met
die term sloot de Raad van State zich aan bij de woordkeuze van de Onderwijsraad,
die ook nog gesteld had dat de vrijheid van inrichting “in substantiële mate” door de
wetgever kan worden beperkt.193 In latere adviezen drukte de Raad van State zich
voorzichter uit en stelde hij dat de inrichtingsvrijheid “aan nadere begrenzingen”
respectievelijk “verdergaande beperkingen” kan worden onderworpen.194

190 De canon en het daaraan ten grondslag liggende rapport zijn in te zien via canonvannederland.nl.
191 Advies van 16 december 2008, nr. W05.08.0440/I, Bijvoegsel Stcrt. 9 juni 2009, nr. 103. Zie ook
hierna, paragraaf 3.3.3.3.
192 Advies van 12 maart 2009, nr. W05.08.0382/I, Stcrt. 2009, 10317.
193 Onderwijsraad 2002, p. 61.
194 Kamerstukken II 2008/09, 32 040, nr. 4, p. 12; Kamerstukken II 2008/09, 31 828, nr. 4, p. 4; advies van
16 december 2008, nr. W05.08.0440, Bijvoegsel Stcrt. 9 juni 2009, nr. 103.
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3.3.3

De onzichtbare inrichtingsvrijheid (2)

Tegenover de voorbeelden van adviezen waarin de vrijheid van inrichting een zelfstandige rol speelt, staan echter ook voorbeelden van adviezen waarin de inrichtingsvrijheid schuil lijkt te gaan achter de richtingsvrijheid. In het recente verleden zijn diverse wetgevingsvoornemens die scholen onderwijsinhoudelijke of organisatorische
normen opleggen, aan de Raad van State voorgelegd. Dat leidde niet altijd tot opmerkingen over de verhouding tussen het wetsvoorstel en de vrijheid van inrichting,
ook niet als dat wellicht verwacht mocht worden.
Een mogelijke verklaring hiervoor is de overlap tussen de vrijheden van richting
en inrichting. Denkbaar is dat de Raad van State, nadat hij heeft geconstateerd dat
een voorstel op gespannen voet staat met de vrijheid van richting, afziet van een
afzonderlijke beschouwing over de vrijheid van inrichting. Die verklaring is op voorhand alleen plausibel voor zover toetsing aan de vrijheid van inrichting in een concreet geval geen meerwaarde heeft ten opzichte van toetsing aan de vrijheid van
richting. Zo’n situatie kan zich voordoen, zeker als bedacht wordt dat de vrijheid van
richting minder beperkingen toestaat en dus een sterkere bescherming biedt. Als gezegd heeft de Raad van State dat in zijn recentere adviespraktijk uitdrukkelijk erkend.
De inhoudelijke overlap tussen beide vrijheden biedt echter niet voor alle gevallen
waarin de vrijheid van inrichting ongenoemd bleef een adequate verklaring. Voorgenomen wetgeving die scholen geen strobreed in de weg legt bij de verwezenlijking van hun grondslag (richting), kan nog steeds in meer of minder hevige mate
inbreken op de onderwijsinhoudelijke en organisatorische autonomie (inrichting). In
die situatie mag verwacht worden dat een afzonderlijke toetsing aan de vrijheid van
inrichting wordt verricht. Hieronder zal blijken dat die verwachting door de Raad van
State niet steeds is waargemaakt.
3.3.3.1

Modernisering medezeggenschap en versterking invloed ouders en
leerlingen

In paragraaf 3.3.2.1 bleek dat de Raad van State bij zijn beoordeling van een voorstel
de planprocedure van scholen te flexibiliseren, de inrichtingsvrijheid nadrukkelijk
aan de orde had gesteld. Nog geen drie maanden nadat dit advies was uitgebracht,
liet de Raad van State zijn licht schijnen over drie wetsvoorstellen die gezamenlijk
ertoe strekten ouders en leerlingen een sterkere positie in de school te geven en de
medezeggenschapsregelingen te moderniseren.195
In de plannen van de regering kregen het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs medezeggenschapsregelingen die waren geënt op de Wet op de ondernemingsraden; voor het primair onderwijs werd de mogelijkheid geboden om met
die vorm van medezeggenschap te experimenteren. De regering koos voor de modernisering omdat ze meende dat scholen mettertijd steeds meer op organisaties
in het bedrijfsleven waren gaan lijken. Voor het onderwijspersoneel was daarom de
medezeggenschapsstructuur van bedrijven inmiddels passender dan de ooit speciaal
voor scholen ontworpen structuren.

195 Kamerstukken II 2003/04, 29 371, nr. 4.
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De wens om de invloed van ouders en leerlingen te versterken, lag aan de basis
van verschillende concrete maatregelen voor het primair onderwijs, het voortgezet
onderwijs en beroepsonderwijs. In de context van mijn onderzoek zijn drie voorstellen van bijzonder belang. Het eerste daarvan verleende de schoolraad een initiatief- en instemmingsrecht voor besluiten tot wijziging van de grondslag van een
school. Wanneer het bevoegd gezag weigerde aan zo’n wijziging mee te werken, zou
de schoolraad beroep kunnen instellen bij een onafhankelijke geschillencommissie.
In de tweede plaats wilde de regering verzekeren dat aan alle ouders en leerlingen
zowel het passief als het actief kiesrecht toekwam voor medezeggenschapsorganen
van een bijzondere school, ook als de ouders of leerlingen de grondslag van de bijzondere school niet zouden willen respecteren. Een derde voorstel maakte een eind
aan de mogelijkheid om respect voor de grondslag van de school te hanteren als
voorwaarde voor benoembaarheid in het schoolbestuur. Kort en goed: elk van deze
voorstellen raakte op een nogal ingrijpende manier aan de vrijheden van richting en
inrichting, zoals die vrijheden enkele maanden eerder nog door de Raad van State
waren geïnterpreteerd. Voor zover de voorgestelde maatregelen het bevoegd gezag
beperkten in de wijze waarop het de grondslag van de school wil verwezenlijken, is
de vrijheid van richting in het geding. Waar het wetsvoorstel zich inliet met de structuur van medezeggenschapsorganen, de toedeling van actief en passief kiesrecht of
de mogelijkheid benoembaarheidsvoorwaarden te stellen, is (ook) de vrijheid van
inrichting aan de orde. De Onderwijsraad lijkt die conclusie te delen.196
In zijn bespreking van het deel van de voorstellen over de herstructurering van de
medezeggenschap liet de Raad van State artikel 23 Grondwet, en dus ook de inrichtingsvrijheid, buiten beschouwing.197 Dat is opmerkelijk, omdat in eerdere adviezen
over medezeggenschap op scholen de onderwijsvrijheid wel als maatstaf werd gehanteerd.198 In het deel van het advies dat handelt over de voorgenomen versterking
van de positie van ouders en leerlingen komt artikel 23 Grondwet wel aan bod. De
Raad van State erkende dat er een maatschappelijke behoefte is aan een sterkere
binding tussen de (ouders van) ontvangers van onderwijs en de aanbieders ervan.
Toch had de Raad bezwaar tegen de gedachte dat ouders en leerlingen niet alleen
medezeggenschap zouden moeten hebben over de wijze waarop een (openbare of
bijzondere) school haar taken vervult, maar ook over de identiteit of grondslag van
de school. De Raad meende dat er spanning bestaat tussen deze benadering en het
recht van het bevoegd gezag de identiteit van de school te waarborgen. Aangezien
de Onderwijsraad doende was met het opstellen van een verkenning van artikel 23
Grondwet, ontraadde de Raad van State daarop vooruit te lopen met veranderingen
in het onderwijsbestel die “evidente spanning oproepen met de heersende leer omtrent dat artikel”.199
196 Advies van 1 maart 2002, OR 20020075/662 (in te zien via deeplink.archiefweb.eu/OR19).
197 Wetsvoorstel 29 371 is uiteindelijk ingetrokken, zie Kamerstukken II 2007/08, 29 371, nr. 13. In zijn
advies over twee (materiële) opvolgers van dit wetsvoorstel laat de Raad van State de inrichtingsvrijheid en artikel 23 Grondwet opnieuw ongenoemd, zie Kamerstukken II 2005/06, 30 414, nr. 4 en
Kamerstukken II 2007/08, 31 266, nr. 4.
198 Zie bijvoorbeeld het advies over de eerste algemene wettelijke regeling voor medezeggenschap in
het onderwijs, Kamerstukken II 1980/81, 16 606, B, p. 22 en de opvolger van die wet, Kamerstukken
II 1991/92, 22 461, B, p. 2-4.
199 Kamerstukken II 2003/04, 29 371, nr. 4, p. 8-11.
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Het advies stond in de sleutel van de vraag naar wat er zou veranderen in de
zeggenschap van het bevoegd gezag over de wijze waarop een school de grondslag
verwezenlijkt. De beoordeling van de Raad van State leunde daarbij geheel op de
vrijheid van richting. Het effect van het wetsvoorstel reikte echter verder dan de richting van de school. Een schoolbestuur kan ook andere dan identiteitsredenen hebben
om ouders een positie als bestuurslid te willen onthouden. In zo’n geval is niet de
vrijheid van richting maar de vrijheid van inrichting aan de orde. De wetsvoorstellen
ontnamen scholen om zulke benoembaarheidsvoorwaarden te stellen. Het advies
ging evenwel niet in op de vraag naar de toelaatbaarheid van deze beperkingen van
de vrijheid van inrichting.
3.3.3.2

Sociale integratie scholieren

Een drietal Kamerleden nam in de zomer van 2004 het initiatief om de sociale integratie van jongeren te bevorderen. Daartoe wilden zij scholen bij wet verplichten
interculturele ontmoetingen te organiseren, burgerschapsvorming op te nemen in
het onderwijs en in de schoolgids verantwoording af te leggen over het integratiebeleid.200 Aan dit wetsvoorstel ligt een opvatting ten grondslag die, zoals de initiatiefnemers erkennen, de richting van het bijzonder onderwijs kan raken.201 Ook de
vrijheid van inrichting kan hier in het geding zijn. Vooral de verplichting ontmoetingen tussen leeftijdsgenoten uit verschillende culturen te organiseren, heeft immers
betrekking op pedagogische activiteiten die los kunnen staan van de richting van het
onderwijs.
In zijn beoordeling van het wetsvoorstel bracht de Raad van State artikel 23
Grondwet heel voorzichtig ter sprake. Hij wees erop dat de verplichting om in het
schoolprogramma te voorzien in interculturele ontmoeting en burgerschapsvorming
“zo ruim is geformuleerd, dat deze op gespannen voet kan komen te staan met de
vrijheid van onderwijs, zoals deze in artikel 23 van de Grondwet ligt verankerd”.202

In zijn commentaar op het onderdeel van het wetsvoorstel dat de inhoud van het
burgerschapsonderwijs voorschreef, noemde de Raad expliciet de vrijheid van richting als aandachtspunt.203 Concretere uitlatingen over de verenigbaarheid met de
vrijheid van onderwijs bevat het advies niet.
3.3.3.3

Canon van de Nederlandse geschiedenis – reprise

Hiervóór is al stilgestaan bij het negatieve advies van de Raad van State over de algemene maatregel van bestuur die voorschreef dat de canon van de Nederlandse
geschiedenis moest worden opgenomen in het curriculum van het primair onderwijs
en het voortgezet onderwijs. De Raad vond dat die verplichting de vrijheid van inrichting te ingrijpend beperkte. Naar aanleiding van de adviezen besloot de regering
200
201
202
203

Kamerstukken II 2003/04, 29 666, nr. 2.
Kamerstukken II 2003/04, 29 666, nr. 6, p. 2-3.
Kamerstukken II 2004/05, 29 666, nr. 4, p. 2.
Kamerstukken II 2004/05, 29 666, nr. 4, p. 4.

105

3 Onderwijs: vrijheid van inrichting en delegatie

de op te leggen verplichting af te zwakken. De canon zou slechts dienen “als inspiratiebron voor de behandeling van de tijdvakken”.204 Op grond van wettelijke verplichtingen moest deze algemene maatregel van bestuur bij de Staten-Generaal worden
voorgehangen.205 Tijdens die procedure maakte de Tweede Kamer duidelijk dat ze
vond dat de Raad van State het bij zijn interpretatie van artikel 23 bij het verkeerde
eind had gehad.206 Ze riep de regering bij motie op gebruik van de canon minder
vrijblijvend voor te schrijven.207 Daarop maakte de regering een tweede ontwerpalgemene maatregel van bestuur bij de Raad van State aanhangig. Conform de motie
zou de canon gaan dienen “als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken”. De
algemene maatregel van bestuur gold zowel het speciaal onderwijs als het primair
en voortgezet onderwijs. Hoewel het ontwerp moeilijk verenigbaar lijkt met de twee
eerdere adviezen over de canon, adviseerde de Raad ditmaal blanco.208
3.3.3.4

Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

Naar aanleiding van gebleken misstanden bij afstudeertrajecten in het hoger onderwijs (met name bij de Hogeschool InHolland) onderkende de regering in 2011 een
noodzaak om meer waarborgen voor de kwaliteit van hbo-opleidingen te introduceren.209 Zij nam daarom het initiatief voor wetgeving.210 Tot de voorgestelde maatregelen behoorde de introductie van een ministeriële aanwijzingsbevoegdheid bij
financieel wanbeheer. Op die aanwijzingsbevoegdheid had de Afdeling advisering
heel wat aan te merken, maar de moeizame verhouding met de vrijheid van inrichting werd niet benoemd.211 Verderop in het wetgevingstraject kreeg de Afdeling de
gelegenheid zich nogmaals over die verhouding uit te laten. Bij de derde nota van
wijziging werd het bereik van de aanwijzingsbevoegdheid belangrijk verruimd tot
het nogal onbepaalde “onderwijskundig falen”. Vanwege de ingrijpendheid van deze
nota van wijziging werd de Afdeling advisering van de Raad van State erover gehoord.
In haar advies wees de Afdeling erop dat pas een aanwijzing kan worden gegeven als
vaststaat dat een in de wet neergelegde bekostigingsvoorwaarde is overschreden.
Door te verzekeren dat onderwijskwaliteitsmaatstaven in voldoende mate precies en
bij wet zijn vastgesteld, kan worden “voorkomen dat de overheid zich te veel inlaat
met de inrichting van het onderwijs”. Met die uitgangspunten valt de door de nota
van wijziging geïntroduceerde vrijwel ongenormeerde bevoegdheid tot het geven
van aanwijzingen niet goed te rijmen. Daardoor
“wordt zonder adequate wettelijke grondslag in de autonomie van de onderwijsinstellingen getreden”.212
204 Besluit van 29 april 2009, Stb. 223.
205 Artikel 9, vijfde lid, Wet op het primair onderwijs en artikel 11b, eerste lid, Wet op het voortgezet
onderwijs.
206 Zie het verslag van een algemeen overleg, Kamerstukken II 2008/09, 31 972, nr. 7.
207 Kamerstukken II 2008/09, 31 972, nr. 5.
208 Zie de vermelding in het slotformulier van het besluit van 22 januari 2010, Stb. 37.
209 Kamerstukken II 2010/11, 31 288, nr. 167.
210 Kamerstukken II 2012/13, 33 472, nr. 1-2.
211 Kamerstukken II 2012/13, 33 472, nr. 4, p. 17-19.
212 Kamerstukken II 2013/14, 33 472, nr. 16, p. 3.
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Ondanks het gebruik van termen als “inrichting” en “autonomie” en de verwijzing
naar een advies waarin vergelijkbare kritiek een constitutioneel fundament heeft,
zijn in het advies over deze nota van wijziging geen expliciete verwijzingen naar artikel 23 Grondwet of de inrichtingsvrijheid opgenomen.
3.3.3.5

Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

In 2012 bleek dat enkele grote scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs
en middelbaar beroepsonderwijs in grote financiële moeilijkheden verkeerden. Dat
was voor de regering aanleiding om de zogeheten bestuurskracht van onderwijsinstellingen te willen versterken.213 Zij nam het initiatief voor wetgeving met daarin
onder meer de verplichting voor de interne toezichthouder van een school om in geval van een redelijk vermoeden van wanbeheer de onderwijsinspectie te informeren.
Afhankelijk van het vertrouwen dat de inspectie heeft in het vermogen van de interne toezichthouder om problemen op te lossen, zou de inspectie zich meer of minder
actief gaan bemoeien met de school. In haar advies wees de Afdeling advisering erop
dat de interne toezichthouder door de meldplicht in een onmogelijke positie komt te
verkeren. Haar bezwaren baseerde ze op een redenering die is geënt op het algemene
rechtspersonenrecht.214 Hoewel aannemelijk lijkt dat de meldplicht in het wetsvoorstel verstrekkende gevolgen heeft voor de vrijheid van inrichting, kwam die vrijheid
in het advies niet ter sprake.
3.3.3.6

Toelatingsrecht mbo-opleidingen

Alle middelbare beroepsopleidingen in Nederland gaan uit van scholen voor bijzonder onderwijs. Naar de letter vallen deze scholen niet binnen het bereik van de
vrijheden van artikel 23 Grondwet. Ze bieden immers geen algemeen vormend lager
onderwijs aan. Toch wordt op grond van de zogeheten doorgaande pacificatie aangenomen dat ook het niet-leerplichtige onderwijs aanspraak kan maken op de constitutionele garanties voor bijzondere scholen. In lijn daarmee kende de Wet educatie en beroepsonderwijs, de voor mbo-instellingen relevante wet, aan het bevoegd
gezag van de scholen het (geclausuleerde) recht toe om te besluiten over toelating
van leerlingen die zich wilden inschrijven.215 In twee etappes is de bevoegdheid
van het bevoegd gezag om leerlingen te selecteren omgedraaid in een individueel
recht van leerlingen op toelating.216 Dat heeft de inrichtingsvrijheid van de bevoegde
gezagsorganen wezenlijk verkleind.217 In de adviezen die ter gelegenheid van deze
aanpassingen door de Afdeling advisering zijn uitgebracht, is deze beperking van de
inrichtingsvrijheid niet aan de orde gesteld.218

213
214
215
216
217

Kamerstukken II 2012/13, 33 495, nr. 1 en 10.
Kamerstukken II 2014/15, 34 251, nr. 4.
Meer over (de veranderingen in) de toelating tot het mbo bij Lathouwers & Van Schoonhoven 2017.
Wetten van 26 juni 2013, Stb. 288 en 5 oktober 2016, Stb. 362.
Volgens Lathouwers & Van Schoonhoven 2017, p. 113 is met deze verandering “de onderwijskundige inrichtingsvrijheid ernstig beperkt”. Zij noemen het schrappen van de autonome beslissingsbevoegdheid van het bevoegd gezag “een majeure en principiële breuk met het verleden”.
218 Kamerstukken II 2011/12, 33 187, nr. 4 en Kamerstukken II 2015/2016, 34 457, nr. 4.
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3.3.3.7

Urennorm bewegingsonderwijs

Het Tweede Kamerlid Van Nispen nam in 2016 het initiatief tot wetgeving om zeker
te stellen dat alle bekostigde scholen voor primair onderwijs een minimumaantal
uren aan bewegingsonderwijs zouden besteden en dat daarbij gekwalificeerde vakleerkrachten zouden worden ingezet. In haar advies over het wetsvoorstel wees de
Afdeling advisering erop dat in Nederland
“traditioneel aan het onderwijs een hoge mate van vrijheid [wordt] gelaten om op
basis van eigen overwegingen keuzes te maken over de manier waarop schoolbesturen
willen voldoen aan de kerndoelen”.219

Daarbij past niet dat van overheidswege zou worden bepaald hoeveel schooltijd aan
de verschillende vakken moet worden besteed. Door dat toch te doen maakte Van
Nispens initiatief
“inbreuk op de vrijheid van scholen om eigen professionele en schoolspecifieke keuzes
te maken”.

Hoewel het taalgebruik van de Afdeling zonder meer doet denken aan vrijheid van
inrichting van schoolbesturen, komt een expliciete verwijzing naar het relevante
constitutionele kader in het advies niet voor.220
3.3.3.8

Resumerend

Na 2002 zijn er meerdere adviezen uitgebracht waarin de inrichtingsvrijheid niet uitdrukkelijk werd aangestipt, hoewel daartoe (zoals ook op valt te maken uit reacties van
auteurs) goede redenen waren. Dat over de tweede versie van een algemene maatregel
van bestuur over de historische canon een blanco advies werd uitgebracht, valt wellicht
nog te verklaren. Aanvankelijk had de regering scholen ruimte gelaten, maar zij stuitte
op verzet van de Tweede Kamer. Denkbaar is dat de Raad van State het in die omstandigheden niet opportuun vond om vast te houden aan zijn eerdere opvatting dat voor deze
beknotting van de inrichtingsvrijheid onvoldoende zwaarwegende redenen bestonden.
Bij enkele andere adviezen (ik noem de wijziging in de medezeggenschapsregelingen,
de meldingsplicht van interne toezichthouders en de introductie van een toelatingsrecht
voor mbo-leerlingen) is het lastiger aannemelijke verklaringen te verzinnen voor het
ontbreken van een uitdrukkelijke toetsing aan de vrijheid van inrichting. Van de wat
mistige of omfloerste passages in de andere hiervoor aangehaalde adviezen kan op z’n
best gezegd kan worden dat de echo van inrichtingsvrijheid erin doorklinkt voor wie het
horen wil. Alles tezamen genomen stel ik vast dat de vrijheid van inrichting niet steeds
op de onverdeelde aandacht van de Raad van State kan rekenen. In het navolgende gaat

219 Kamerstukken II 2017/18, 34 420, nr. 4, p. 3-4.
220 Uit de reactie van de initiatiefnemer blijkt dat hij de opmerkingen van de Afdeling advisering heeft
opgevat als verwijzingen naar de grondwettelijk beschermde onderwijsvrijheid. Ook de door de
initiatiefnemer geconsulteerde PO-raad ontleent aan artikel 23 Grondwet bezwaren tegen het
wetsvoorstel, zie Kamerstukken II 2017/18, 34 420, nr. 6, bijlage.
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de aandacht weer uit naar de adviezen waarin die vrijheid wel ter sprake wordt gebracht,
al was dat soms nog steeds in de marge van opmerkingen over de richtingsvrijheid.
3.3.4

De inhoud van de vrijheid van inrichting

Sinds het uitbrengen van het advies over de flexibilisering van het scholenbestand in
2002 is de vrijheid van inrichting prominenter dan voorheen aanwezig in adviezen van
de Raad van State. Vergeleken met het in 1996 uitgebrachte advies over gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid bood het advies uit 2002 overigens weinig concretisering. In het onderwijsachterstanden-advies had de Raad al gesteld dat de vrijheid
van inrichting het bevoegd gezag van een school in staat stelt naar eigen inzicht de
organisatie, het beheer en het bestuur van de school te regelen. In 2002 werd hieraan
toegevoegd dat een bevoegd gezag vanwege die vrijheid trouw kan zijn aan de eigen
opvoedkundige en onderwijskundige inzichten. Het opmerkelijkste element in het
flexibiliseringsadvies is wellicht dat zo uitdrukkelijk werd gesteld dat de vrijheid van
inrichting aspecten beschermt die buiten het bereik van de richtingsvrijheid vallen.
Adviezen uit latere jaren gingen hier op door en verschaften iets meer duidelijkheid over de grenzen die de inrichtingsvrijheid stelt bij het reguleren van de inhoud
en organisatie van het onderwijs, het personeelsbeleid, de selectie van leerlingen en
de bestuurlijke organisatie van scholen. Daarnaast kunnen uit de adviezen enkele
algemene uitgangspunten worden afgeleid over proportionaliteit en subsidiariteit
van te stellen beperkingen. Ten slotte besteedde de advisering aandacht aan de autonomie van het openbaar onderwijs en de doorwerking van de inrichtingsvrijheid
in horizontale verhoudingen. Op elk van deze aspecten wordt hieronder ingegaan. In
afwijking van het voorgaande gebeurt dat niet chronologisch maar thematisch.
3.3.4.1

Onderwijsinhoud en -organisatie

In de regel vindt overheidsbemoeienis met de onderwijsorganisatie plaats door het stellen van bekostigingsvoorwaarden. Vaak zien de voorwaarden op de onderwijskwaliteit,
maar het gaat soms ook om andere maatschappelijk gewenste kenmerken zoals medezeggenschap.221 Particuliere scholen worden niet met publieke middelen gefinancierd.
Bekostigingsvoorwaarden hebben daarom geen vat op deze scholen. Een alternatieve
manier om toch greep te houden op de onderwijskwaliteit is de leerplicht. Ouders die
hun leerplichtig kind onderwijs laten volgen aan een particuliere school voldoen slechts
aan de Leerplichtwet 1969 indien die school wat de inrichting van het onderwijs en de
bevoegdheid van de leraren betreft overeenkomt met een bekostigde school.222 In de
uitvoeringspraktijk bleek dit criterium moeilijk werkbaar. De regering stelde daarom een
gedetailleerder criterium voor. Particuliere scholen zouden dezelfde onderwijsuitgangspunten en -doelstellingen moeten gaan hanteren als het bekostigd onderwijs.223

221 Zie bijvoorbeeld artikel 2 van de Wet medezeggenschap op scholen, artikel 1.9 lid 3 onder h, artikel
1.10 jo. hoofdstuk 9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en artikel
1.1.13 jo. hoofdstuk 8a van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
222 Artikel 1 onder b sub 3 Leerplichtwet 1969, zoals de wet luidde tot 31 augustus 2007. Nadien is
toegevoegd artikel 1a1, dat aangeeft wat verstaan wordt onder “de inrichting van het onderwijs”.
223 Kamerstukken II 2005/06, 30 652, nr. 1-2.
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Daarmee overschreed de regering volgens de Raad van State de onderwijsvrijheid
van de particuliere scholen. De vrijheid van niet-bekostigde scholen reikt volgens de
Raad verder dan alleen het hanteren van eigen pedagogische uitgangspunten. Onderwijsvrijheid betekent ook
“dat de rechtspersoon waarvan de instelling van onderwijs uitgaat, voor alle activiteiten
de organisatievorm naar eigen inzicht mag kiezen. Het in de aanmerkingcriteria stellen
van [niet-onderwijsinhoudelijke eisen] beperkt die vrijheid en is daarmee in strijd”.224

Volgens de Raad van State laat de onderwijsvrijheid van particuliere scholen geen
ruimte tot het stellen van andersoortige, maatschappelijk gewenste voorwaarden
die wel aan de bekostigde scholen kunnen worden gesteld. De wetgever zou zich
uitsluitend kunnen inlaten met de onderwijsinhoudelijke kwaliteit van particuliere
scholen. Hieruit kan worden opgemaakt dat volgens de Raad van State de inrichtingsvrijheid particuliere scholen sterker beschermt tegen overheidsbemoeienis dan bekostigde scholen. Er zij overigens op gewezen dat het advies niet met zoveel woorden
stelde dat de vrijheid van inrichting in het geding is. In plaats daarvan constateerde
het advies in algemene zin dat de vrijheid van onderwijs zich tegen het wetsvoorstel
verzet. Daarnaast noemde het elementen die de Raad bij eerdere en latere gelegenheden steeds als onderdeel van de inrichtingsvrijheid aanmerkte. Op grond van die
verwijzingen en vanwege de prominente rol van het begrip “inrichting” in het wetsvoorstel en het advies mag worden aangenomen dat de Raad van State bij het formuleren van zijn kritiek wel degelijk de inrichtingsvrijheid op het oog had.
Op grond van het zesde lid van artikel 23 Grondwet moeten de aan het (lager) onderwijs
te stellen deugdelijkheidseisen met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs bij het
kiezen van leermiddelen en het aanstellen van onderwijzers eerbiedigen. Het gebruik
van de woorden “met name” maakt duidelijk dat de onderwijsvrijheid verder reikt dan
alleen het personeelsbeleid en de lesmethode. Zo stelt de onderwijswetgeving zich terughoudend op in het reguleren van de bestuurlijke organisatie van scholen.225 Hiervóór,
in paragraaf 3.2.6.3, is er al op gewezen dat de woorden “met name” ook kunnen worden
gezien als een aanwijzing dat de Grondwet de benoemingsvrijheid en de vrije keuze van
leermiddelen ziet als het kernrecht van de inrichtingsvrijheid. Volgens die lezing komt
aan overige facetten van inrichting een minder sterke vorm van bescherming toe.
Aanvankelijk kon zo’n onderscheid in adviezen van de Raad van State niet worden
teruggevonden. De Raad protesteerde zowel tegen te vergaande overheidsbemoeienis met de inhoud van het onderwijscurriculum als tegen overdreven bemoeienis
met de organisatie van het onderwijsproces en de school. Uit diverse adviezen valt
op te maken dat volgens de Raad van State de inrichtingsvrijheid zich in gelijke mate
tegen zulke intensieve bemoeienis verzet.226
Het lijkt erop dat de wetgevingsadviseur hierop is teruggekomen. In de herfst van
2011 boog de Afdeling advisering zich over een wetsvoorstel dat een nieuwe wijze
224 Kamerstukken II 2005/06, 30 652, nr. 4, p. 7.
225 Vermeulen 1999, p. 73-76.
226 Kamerstukken II 2005/06, 30 652, nr. 4, p. 7; advies van 16 december 2008, nr. W05.08.0440/I, Bijvoegsel Stcrt. 9 juni 2009, nr. 103; Kamerstukken II 2011/12, 33 157, 4, p. 3.
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van het organiseren en financieren van extra ondersteuning voor hulpbehoevende
leerlingen introduceerde.227 Voortaan moesten regionale samenwerkingsverbanden
bepalen welke scholen welke vormen van ondersteuning konden aanbieden. De bewegingsvrijheid van afzonderlijke scholen bij het bepalen van de inhoud van het
zogeheten onderwijszorgprofiel en daarmee de inrichting van hun onderwijs werd
hierdoor beperkt. Dat noemde de Afdeling onwenselijk. Zij wees erop dat
“de grondwettelijke vrijheid van richting en inrichting allereerst betrekking heeft op
de inhoud van het onderwijs. Het samenwerkingsverband krijgt daarop geen invloed.
Die invloed krijgt het wel waar het gaat om de mogelijkheden die de school heeft om
het onderwijs, al dan niet in aangepaste vorm, toegankelijk te maken voor leerlingen
die extra ondersteuning behoeven. De vrijheid van richting en inrichting is daar, in
afgeleide zin, wel degelijk aan de orde” (cursiveringen van mij).228

De stelling dat de kern van de vrijheid van inrichting betrekking heeft op de onderwijsinhoud, en dat een organisatorisch aspect als de toegankelijkheid van het onderwijs op het tweede plan staat, heb ik niet eerder in adviezen van de Raad aangetroffen. Die uitleg sluit goed aan bij de door sommige auteurs verdedigde gedachte
dat de Grondwet onderwijsinhoudelijke aspecten van de inrichting van een school
sterker beschermt dan andere aspecten.
3.3.4.2

Personeelsbeleid en leerlingenselectie

Samen met het in artikel 23, zesde lid Grondwet genoemde personeelsbeleid is ook
de toelating van leerlingen een relevant middel ter verwezenlijking van de grondslag
van instellingen voor bijzonder onderwijs. Van nieuw te benoemen personeel wordt
doorgaans verwacht dat het instemt met de grondslag van de school. Ouders van toe
te laten leerlingen wordt gevraagd te verklaren dat ze de grondslag van de school
respecteren of zelfs onderschrijven. Tot het stellen van zulke benoemings- en toelatingsvoorwaarden zijn onderwijsinstellingen op grond van hun vrijheid van richting
bevoegd. Dat wordt ook door de Raad van State onderkend.229
Overheidsbemoeienis met het personeelsbeleid van scholen zal in veel gevallen
raken aan de vrijheid van richting. Te denken valt aan het bevorderen van gelijke
behandeling. Wetgeving daarover kan op gespannen voet komen te staan met de
vrijheid van scholen om hun godsdienstige grondslag te verwezenlijken. Bij de beoordeling van zulke wetsvoorstellen besteedde de Raad van State aan de richtingsvrijheid veel aandacht. De inrichtingsvrijheid werd soms en passant wel genoemd,
maar een expliciete zelfstandige toetsing bleef doorgaans achterwege.230

227 Kamerstukken II 2011/12, 33 106, nr. 1-2.
228 Kamerstukken II 2011/12, 33 106, nr. 4, p. 10.
229 Zie bijvoorbeeld voor het personeelsbeleid Kamerstukken II 1990/91, 22 014, B, p. 6, 7 en Kamerstukken II 1994/95, 24 137, A, p. 6. Voor de toelating van leerlingen zie Kamerstukken II 1996/97, 25
409, A, p. 2 en Kamerstukken II 2008/09, 31 989, 4, p. 16.
230 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1990/91, 22 014, B; Kamerstukken II 1994/95, 24 149, B en Kamerstukken II 2012/13, 32 476, nr. 5, p. 8-11.
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Richtingneutrale overheidsbemoeienis met het personeelsbeleid waarbij uitsluitend de vrijheid van inrichting in het geding is, lijkt vrij zeldzaam. Toch is het
niet ondenkbaar, zoals bleek toen onderwijsinstellingen werden verplicht zich te
conformeren aan een door de minister erkende code voor goed bestuur. De levensbeschouwelijke of religieuze identiteit van een onderwijsinstelling wordt door zo’n
verplichting niet of nauwelijks geraakt. Desondanks beriep de Raad van State zich op
zowel de vrijheid van richting als die van inrichting toen hij zich tegen de verplichting verzette. Hij meende dat de voorgestelde verplichting onvoldoende tegemoetkwam aan de keuzevrijheid die instellingen voor bijzonder onderwijs hebben bij de
inrichting van hun bestuur. Als manier om dat te verhelpen opperde het advies het
schoolbestuur de ruimte te geven gemotiveerd van een code af te wijken.231
Een complicerende factor is dat soms afwijkende termen worden gebruikt. Zo
wordt in het verlengde van artikel 23, zesde lid wel gesproken van de “vrijheid van
benoeming”. Deze term wordt in adviezen van de Raad van State (maar ook daarbuiten) zowel gebruikt voor kritiek op maatregelen die de richtingsvrijheid beperken, als voor maatregelen die zonder de grondslag van het onderwijs in het gedrang
te brengen het bevoegd gezag beperken in het te voeren personeelsbeleid.232 In
deze gevallen kan niet met zekerheid worden vastgesteld of de inrichtingsvrijheid
als zelfstandige toetsnorm is gehanteerd. Ook komt het voor dat opmerkingen over
inperkingen van de benoemingsbevoegdheid gemaakt worden zonder dat er een uitdrukkelijke relatie met artikel 23 Grondwet wordt gelegd.233
Adviezen over de regulering van het schoolbeleid inzake de toelating van leerlingen
laten een vergelijkbaar beeld zien. Een enkele keer beperkte de Raad van State zich
tot bespreking van de richtingsvrijheid.234 Bij andere gelegenheden werd wetgeving
tegen het licht van zowel de richtings- als de inrichtingsvrijheid gehouden.235 Eenmaal illustreerde een advies wat de zelfstandige waarde van de vrijheid van inrichting naast richtingsvrijheid kan zijn. De Raad van State meende dat de inrichtingsvrijheid ruimte laat voor selectie op principiële, maar ook onderwijsinhoudelijke,

231 Kamerstukken II 2008/09, 31 821, nr. 4, p. 2.
232 Een voorbeeld van het eerste (volgens de Raad is de richting van het onderwijs in het geding):
Kamerstukken II 1990/91, 22 014, B, p. 6-7; een voorbeeld van het tweede (de Raad levert kritiek
op een richtingneutrale aantasting van de benoemingsvrijheid) is te vinden in Kamerstukken II
1993/94, 23 693, B, p. 7.
233 Kamerstukken II 2009/10, 32 134, nr. 4, p. 3, onder 3a. De daar gemaakte opmerkingen lijken vooral
te zien op het belang van goede samenwerking op de werkvloer. Toegegeven moet worden dat in
de tweede subparagraaf (3b) veel duidelijker de echo van artikel 23 Grondwet doorklinkt.
234 Kamerstukken II 2003/04, 29 371, nr. 4, p. 10.
235 Kamerstukken II 2008/09, 31 989, 4, p. 16; Kamerstukken II 2011/12, 33 106, nr. 4, p. 10. Opvallend is
dat een advies over de introductie van een verbod op gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs
enkel de vrijheid van inrichting ter sprake bracht. In de memorie van toelichting had de regering
moeite gedaan om aan te tonen dat het wetsvoorstel verenigbaar is met zowel de vrijheid van
richting als die van inrichting. Dat lijkt me terecht. Normen over gezichtsbedekkende kleding kunnen samenhangen met religieuze overtuigingen, zodat de richting van de school relevant wordt.
Bovendien bemoeit de wetgever die door een school te hanteren kledingvoorschriften dicteert zich
met het schoolklimaat. Zie het advies van 21 mei 2010, W05.09.0501/I, Stcrt. 2020, nr. 39185, p. 5
(advies) en 33 (toelichting).
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onderwijskundige en pragmatische gronden.236 Een bijzondere positie wordt ingenomen door een advies over het verbeteren van de doorstroom van het voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs. In
de conceptversie van de memorie van toelichting was al onderkend dat het wetsvoorstel raakt aan de vrijheid van inrichting, doordat het beperkingen stelde aan de
ruimte van het bevoegd gezag om leerlingen te selecteren.237 De Afdeling advisering
koos ervoor in heel algemene termen te spreken over “de vrijheid van het bevoegd
gezag bij de toelating van leerlingen”, zonder de Grondwet of in inrichtingsvrijheid
met zoveel woorden te noemen. Zij meende dat beperkingen van de vrijheid van
het bevoegd gezag gerechtvaardigd kunnen worden als in de rede ligt dat zij daadwerkelijk effectief zullen zijn voor de doelen die het wetsvoorstel beoogt. Hoewel ze
twijfelde aan de effectiviteit van het wetsvoorstel, liet ze de zelf opgeworpen vraag
naar de rechtvaardiging van de inperking van de toelatingsvrijheid onbeantwoord.238
Gezien de aard van de adviesopmerkingen en de expliciete passages over de vrijheid
van inrichting in het concept van de memorie van toelichting kunnen, naar ik meen,
aan het ontbreken van het verwijzingen naar de Grondwet in het advies geen consequenties worden verbonden.
3.3.4.3

Bestuurlijke organisatie

De onderwijswetgeving is doorgaans terughoudend met ingrepen in de interne
structuur van rechtspersonen die een school in stand houden. Uit adviezen van de
Raad van State blijkt gehechtheid aan die traditionele, uit de inrichtingsvrijheid
voortvloeiende terughoudendheid. Een weerkerend element in adviezen is dat het
bevoegd gezag zoveel mogelijk zelf moet kunnen bepalen hoe het is ingericht en
hoe de bestuurlijke bevoegdheden worden verdeeld en uitgeoefend. De bestuurlijk-organisatorische autonomie verzet zich ertegen dat bij ministeriële aanwijzing
rechtstreeks wordt ingegrepen in het bestuur van het bevoegd gezag.239 Ook voor de
interne verhoudingen binnen de school heeft de inrichtingsvrijheid consequenties.
Zo stelt zij beperkingen aan de mate van (mede)zeggenschap van leerkrachten op
bijzondere scholen.240
Soms benadrukte de Raad van State de noodzaak van terughoudendheid bij het
reguleren van de interne verhoudingen in bevoegde gezagsorganen, zonder dat de
vrijheid van inrichting daarbij ter sprake kwam. In twee adviezen werd gesteld dat de
onderwijswetgever zijn boekje te buiten ging door bevoegdheden binnen rechtspersonen te regelen.241 De materie lag op het domein van het Burgerlijk Wetboek. Som-

236 Kamerstukken II 2006/07, 30 417, 4, p. 3. In Kamerstukken II 2011/12, 33 106, nr. 4, p. 15 laat de Raad
de vrijheid van inrichting ongenoemd als hij een acceptatieplicht becommentarieert. Kritisch over
deze voorgestelde acceptatieplicht Zoontjens 2011, vooral p. 9-17.
237 Zie ook de uiteindelijke versie van de toelichting, Kamerstukken II 2018/19, 35 195, nr. 3, p. 10, 13
en de opmerkingen in de nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II 2019/20, 35 1955,
nr. 6, p. 3.
238 Kamerstukken II 2018/19, 35 195, nr. 4, p. 3, 5.
239 Kamerstukken II 1993/94, 23 693, B, p. 7; Kamerstukken II 2008/09, 31 828, nr. 4, p. 4, 8 en 11;
Kamerstukken II 2008/09, 31 821, nr. 4, p. 2; Kamerstukken II 2008/09, 32 040, nr. 4, p. 12, 13.
240 Kamerstukken II 2009/10, 32 396, nr. 4, p. 3.
241 Kamerstukken II 1993/94, 23 134, A, p. 7; Kamerstukken II 1994/95, 24 137, A, p. 7.
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mige auteurs plaatsen deze kritiek in het perspectief van de onderwijsvrijheid.242 De
tekst van de adviezen geeft daar niet direct aanleiding toe. Bedacht moet worden dat
deze adviezen stammen uit de hiervoor beschreven periode waarin de inrichtingsvrijheid in adviezen van de Raad van State afwezig leek, of in elk geval niet genoemd
werd. Bovendien heeft de gedachte dat de onderwijsvrijheid een taakverdeling tussen de onderwijswetgever en de wetgever van het Burgerlijk Wetboek meebrengt
moeilijk te accepteren consequenties. Waarom zou artikel 23 Grondwet wel belemmeringen opwerpen aan de onderwijswetgever, maar de wetgever van het Burgerlijk Wetboek ongehinderd zijn gang laten gaan? Dat zou wel een heel wonderlijke
uitwerking van de mogelijkheid van algemene beperkingen inhouden. Of de Raad
van State indertijd nu wel of niet de inrichtingsvrijheid in gedachten had, duidelijk
is dat in elk geval de latere adviezen ervan uitgaan dat omwille van de vrijheid van
inrichting het bevoegd gezag van de school zelf uitmaakt hoe het zich organiseert.
3.3.4.4

Proportionaliteit en subsidiariteit

Uit diverse adviezen blijkt dat de vrijheid van inrichting geen onaantastbaar recht
oplevert, maar moet worden afgewogen tegen het belang dat wordt gediend met de
op te leggen beperking.243 Beperkingen werden in verband daarmee getoetst aan de
eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Om deze afweging mogelijk te maken,
moet de wetgever voldoende helderheid betrachten in de motivering van onderwijsinhoudelijke deugdelijkheidseisen. Als het daaraan ontbreekt, bemoeilijkt dat volgens de Raad van State de toetsing aan de vrijheid van inrichting.244
3.3.4.5

Inrichtingsvrijheid van het openbaar onderwijs

Enkele malen betrok de Raad van State het openbaar onderwijs bij beschouwingen
over de inrichtingsvrijheid van het bijzonder onderwijs. De beide onderwijsvormen
werden weliswaar niet op één hoop gegooid, maar de suggestie leek steeds te zijn
dat het openbaar onderwijs aanspraak kon maken op een vorm van pedagogische

242 Mentink & Akkermans 1995, p. 17-18; Vermeulen 1999, p. 71, 75.
243 Kamerstukken II 2005/06, 30 417, nr. 4, p. 3; Kamerstukken II 2008/09, 31 828, nr. 4, p. 4; Kamerstukken II 2008/09, 31 821, p. 2; advies van 16 december 2008, nr. W05.08.0440/I, Bijvoegsel Stcrt.
9 juni 2009, nr. 103; Kamerstukken II 2008/09, 32 040, 4, p. 12; Kamerstukken II 2011/12, 32 007,
nr. 18, p. 2, 11, 15, 19; Kamerstukken II 2011/12, 33 157, nr. 4, p. 3 en 4; Kamerstukken II 2018/19, 35
050, nr. 4, p. 19-20; Kamerstukken II 2018/19, 35 195, nr. 4, p. 3, 5.
244 Kamerstukken II 2008/09, 31 828, nr. 4, p. 6, 7; Kamerstukken II 2008/09, 31 989, 4, p. 16; zie ook het
advies van 22 juni 2012, W05.12.0134/I, Stcrt. 2012, nr. 15449. In Kamerstukken II 2018/19, 35 102,
nr. 4, p. 4 spreekt de Afdeling advisering van een norm die “dusdanig onbepaald is dat het risico
bestaat dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op de eigen ruimte van het bevoegd gezag”.
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autonomie die ten minste verwant is aan de vrijheid van inrichting van het bijzonder
onderwijs.245
3.3.4.6

Inrichtingsvrijheid in horizontale verhoudingen

Er zijn aanwijzingen dat de Raad van State de vrijheid van inrichting niet alleen in
stelling brengt tegen overmatige overheidsinterventies, maar ook tegen van overheidswege gefaciliteerde bemoeienis door particuliere derden. Bij gelegenheid
spoorde de Raad de wetgever aan om de inrichtingsvrijheid van het bevoegd gezag te
beschermen tegen invloeden van buitenaf.
Een illustratie hiervan is te vinden in een advies dat de Raad van State uitbracht
over de autonomie van hogescholen. Het wetsvoorstel waarbij dat advies werd uitgebracht voorzag erin dat het economisch claimrecht op de schoolgebouwen zou
overgaan van de staat naar de instellingen.246 Ter verzekering dat de instellingen hun
financiële verplichtingen konden nakomen, werd deelname aan een waarborgfonds
voorgeschreven. Het particulier georganiseerde waarborgfonds zou onder bepaalde
omstandigheden de bevoegdheid krijgen het financieel beleid van de instellingen te
dicteren.
De Raad van State voorzag een grote kans dat de hogescholen in sterke mate afhankelijk zouden worden van het waarborgfonds of financiers. Als gevolg daarvan
zou hun vrijheid van inrichting in het gedrang kunnen komen. Dat gold temeer nu
het wetsvoorstel er niet aan in de weg stond dat geldschieters zouden toetreden tot
het bestuur van het waarborgfonds. Gelet op de verstrekkende bevoegdheden van
het fonds zouden de financiers bemoeienis kunnen krijgen met het financiële beleid
van het bevoegd gezag van de school. Om dat te voorkomen opperde de Raad van
State dat de minister zou moeten kunnen ingrijpen bij het waarborgfonds.247 Deze
passages in het advies gaan uit van een vorm van horizontale werking van de inrichtingsvrijheid, of in elk geval een uit de Grondwet voortvloeiende noodzaak om
scholen te beschermen tegen bemoeienis van particuliere derden.
In het voorjaar van 2001 las de Raad van State in artikel 23 Grondwet een soortgelijke verplichting tot het op afstand houden van derden toen hij bij wijze van schot
voor de boeg waarschuwde tegen het overhevelen van onderwijsinhoudelijke taken
van speciale scholen naar de regionale expertisecentra.248 Hoewel voor zulke overdrachten nog geen plannen bestonden, waarschuwde de Raad in stellige bewoordingen tegen de mogelijkheid daartoe: dat zou een inbreuk op de vrijheid van inrichting
opleveren.

245 Kamerstukken II 1991/92, 22 461, B, p. 3; advies van 12 april 2002, W05.01.0643/III, Bijvoegsel Stcrt.
14 december 2004, nr. 241; tot tweemaal toe in het advies van 16 december 2008, W05.08.0440/I,
Bijvoegsel Stcrt. 9 juni 2009, nr. 103; advies van 21 mei 2010, W05.09.0501/I, Stcrt. 2020, nr. 39185,
p. 5; Kamerstukken II 2018/19, 35 050, nr. 4, p. 9 (voetnoot 39). Recent stelde de Afdeling advisering
dat het openbaar onderwijs “inrichtingsvrijheid” heeft, maar uit de context van die opmerking
blijkt dat zij daarbij vooral doelde op de levensbeschouwelijke neutraliteit van dat type onderwijs,
Kamerstukken II 2019/20, 35 352, nr. 4, p. 4.
246 Kamerstukken II 1992/93, 22 957, nr. 1-2.
247 Kamerstukken II 1992/93, 22 957, A, met name p. 7-8, 21-22 en 25.
248 Kamerstukken II 2000/01, 27 728, A, p. 8.
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Goed verenigbaar met deze waarschuwing was het advies dat de Raad van State
ruim tien jaar later gaf. Een regeringsvoornemen om de leerlinggebonden financiering per school af te schaffen en in plaats daarvan samenwerkingsverbanden te laten
beslissen over de verdeling van financiële middelen voor zorgbehoeftige leerlingen,
zorgde er volgens de Raad van State voor dat een school kon worden
“beperkt in haar mogelijkheden om de inhoud van het onderwijszorgprofiel en daarmee de inrichting van het onderwijs te bepalen.”

Tegen zulke aantastingen van de grondwettelijke vrijheid van inrichting moet het
bevoegd gezag beschermd worden, aldus het college.249
Deze drie adviezen hebben gemeen dat de Raad van State uit de inrichtingsvrijheid een positieve verplichting afleidt om wetgeving zo te formuleren dat een
bevoegd gezag in zijn horizontale verhouding met private partijen niet wordt blootgesteld aan ongewenste bemoeienis.
3.3.4.7

Resumerend

Voor zover in de adviezen van de Raad van State de inrichtingsvrijheid als toetsingsmaatstaf wordt aangelegd, kan daaruit worden opgemaakt dat de Raad van State
dicht bij de opvattingen van de grondwetgever en de literatuur is gebleven. Het is niet
zo verrassend dat de adviezen in veel sterkere mate dan de grondwetsgeschiedenis
of de doctrine concretere uitspraken doen over welke aspecten wel of niet onder die
vrijheid vallen: bij te becommentariëren wetsvoorstellen ligt die vraag veel explicieter voor. Zaken als de vormgeving en huishoudelijke ordening van het onderwijsproces, de selectiecriteria voor docenten en leerlingen en de interne organisatie van het
bevoegde gezag maken aanspraak op bescherming onder de vrijheid van inrichting.
Die bescherming strekt zich niet alleen uit tot de verhouding tot overheidsinstellingen: ook bij de vormgeving van horizontale relaties laat de inrichtingsvrijheid zich
gelden. De Raad van State kiest partij in het debat over de zelfstandige status van
de inrichtingsvrijheid. Van volledige afhankelijkheid of connexiteit is geen sprake;
wel verleent deze vrijheid een minder sterke bescherming dan waarop gerekend kan
worden onder de vrijheid van richting. Beperkingen moeten voldoen aan de eisen
van proportionaliteit en subsidiariteit. Het openbaar onderwijs maakt, als het aan
de wetgevingsadviseur ligt, aanspraak op een aan de inrichtingsvrijheid verwante
bescherming van autonomie.
3.3.5

Interpretatiemethodes in de advisering

Als gezegd wordt de vrijheid van inrichting niet expliciet genoemd in artikel 23
Grondwet. De Raad van State gaat er desalniettemin van uit dat deze vrijheid een tot
de Grondwet te herleiden recht is. Dat maakt nieuwsgierig naar de gehanteerde methode(s) van grondwetsinterpretatie die de Raad hanteert. De nu volgende paragraaf
geeft daarvan een inventarisatie. Om een en ander in context te plaatsen, verbreed ik

249 Kamerstukken II 2011/12, 33 106, nr. 4, p. 10.
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tijdelijk de horizon zodat ook de uitleg van andere aspecten van artikel 23 Grondwet
dan alleen de inrichtingsvrijheid in beeld komt. In de voetnoten is vermeld op welk
facet van het onderwijsartikel de interpretatie betrekking had. Zo wordt inzichtelijk
of voor de interpretatie van de inrichtingsvrijheid al dan niet andere registers worden opengetrokken. Net als in de hoofdstukken over de goedkeuring van verdragen
en het hoofdschap van de gemeenteraad is deze paragraaf geordend aan de hand
van de verschillende interpretatiemethoden die ik in de advisering heb aangetroffen.
3.3.5.1

Grondwetshistorie, precedenten en doctrine

In een advies uit 2010 stelde de Raad van State dat voor de uitleg van artikel 23 Grondwet de historische interpretatiemethode van groot belang is. Om dat te illustreren
volgde op die stelling een nauwgezette reconstructie van de wordingsgeschiedenis
van het grondwetsartikel en de daarop gebaseerde wetgeving.250 In het licht van deze
opmerking is het opvallend dat de Raad in eerdere adviezen slechts enkele malen een
expliciet beroep op de parlementaire geschiedenis van artikel 23 Grondwet heeft
gedaan.251 Geen van die gevallen betrof de vrijheid van inrichting.
Wat vaker voorkomt, is dat de betekenis van artikel 23 Grondwet wordt vastgesteld door een beroep te doen op precedenten in (lagere) wetgeving en jurisprudentie. Hiervoor, in paragraaf 3.1.2, is al aan de orde gekomen dat vooral de Lager
Onderwijswet van 1920 gezien kan worden als een hoogst authentieke uitleg van
de grondwetsherziening van 1917.252 Afgaand op de adviezen van de (Afdeling advisering van de) Raad van State hebben ook wijzigingen van onderwijswetten uit
latere jaren blijvende betekenis. De Raad heeft bijvoorbeeld meerdere malen gesteld
dat op historische gronden aangenomen moet worden dat het begrip “richting” in

250 Kamerstukken II 2011/12, 32 007, nr. 18, p. 4 (voetnoot 7). De pagina’s 5-11 bevatten een uitgebreid
historisch exposé. De bedoelde passage handelt over de onderwijsvrijheid in algemene zin. Enkele
jaren later sprak de Afdeling advisering in een advies over de toelaatbaarheid van samenwerkingsscholen over het “primaat van de historisch-grammaticale interpretatie” bij de uitleg van artikel 23
Grondwet: Kamerstukken II 2015/16, 34 512, nr. 4, p. 5 (voetnoot 11).
251 Naast het zojuist genoemde advies heb ik nog vier adviezen aangetroffen waarin de historie van
artikel 23 Grondwet nadrukkelijk wordt aangehaald, zie Kamerstukken II 1993/94, 23 134, A, p. 5;
Kamerstukken II 2001/02, 28 081, A, p. 11; Kamerstukken II 2009/10, 32 134, nr. 4, p. 2 en Kamerstukken II 2015/16, 34 512, nr. 4, p. 4 en 17. De bedoelde passages betreffen vooral de grondwettelijke
positie van het openbaar onderwijs. De laatste twee adviezen grijpen terug op de vrij recente herziening van artikel 23 Grondwet waardoor de samenwerkingsschool mogelijk werd gemaakt. Iets
omfloerster in het beroep op (de context van) de parlementaire geschiedenis is het recente advies
over burgerschapsonderwijs in het funderend onderwijs, dat de waarden pluriformiteit en vrijheid “waarden en beginselen [zijn] die aan de codificatie van de onderwijsvrijheid ten grondslag
hebben gelegen.” Die waarden vormen “een wezenlijk onderdeel van de grondwettelijke regeling
van het Nederlandse onderwijsbestel” en moeten daarom bij de interpretatie van artikel 23 van de
Grondwet leidend zijn, zie Kamerstukken II 2019/20, 35 352, nr. 4, p. 4.
252 Zo ook de Afdeling advisering van de Raad van State, Kamerstukken II 2011/12, 32 007, 18, p. 8.
Daar gaat het over zowel de onderwijsvrijheid in algemene zin, als de vrijheden van richting en
inrichting. Over de betekenis van de Lager Onderwijswet 1920 voor de vrijheid van richting zie de
opmerkingen van de Afdeling advisering in Kamerstukken II 2018/19, 35 050, nr. 4, p. 5.
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artikel 23 Grondwet betrekking heeft op godsdienst en levensovertuiging.253 Met
die historische gronden werd dan gedoeld op de wijze waarop de wetgever of, in
voorkomende gevallen, de rechter of de kroon de richtingsvrijheid heeft uitgelegd.
Ook voor de overige aspecten van de onderwijsvrijheid putte de Raad van State uit
de wetgevingstraditie. Daarbij beperkte hij zich overigens niet in alle gevallen tot
de specifieke onderwijswetgeving: interpretaties steunden ook op bijvoorbeeld de
Algemene wet gelijke behandeling, al was het maar om duidelijk te maken waarom de uitleg van artikel 23 Grondwet in die context anders zou moeten zijn dan in
het kader van de onderwijswetgeving.254 Behalve eerdere keuzes van de (onderwijs)
wetgever biedt ook de jurisprudentie de Raad van State houvast bij het duiden van
de onderwijsvrijheid. Een bijzonder gewicht komt daarbij toe aan het Maimonidesarrest, dat een belangrijk moment in de rechtsgeschiedenis van artikel 23 Grondwet
markeert.255 De Hoge Raad kwam in dat arrest tot de conclusie dat een instelling voor
bijzonder onderwijs een op religieuze gronden gebaseerd toelatingsbeleid mag voeren. Daarop doorredenerend meende de cassatierechter dat een instelling die onderwijs van een bepaalde richting aanbiedt een leerling de toegang kan weigeren, ook
als de leerling of de ouders een sterke voorkeur voor het onderwijs van die richting
hebben en de instelling wat dat betreft een monopoliepositie inneemt. Deze essentie
van het Maimonides-arrest is door de Raad van State meerdere malen aangehaald en
onderschreven.256
Rechtsgeleerde literatuur wordt af en toe benut als inspiratiebron bij het toetsen
van wetsvoorstellen aan artikel 23 van de Grondwet. Soms verwijst de Raad naar een
specifieke bron zoals een auteur of de Onderwijsraad.257 Een enkele keer worden

253 In algemene zin Kamerstukken II 1994/95, 24 149, B, p. 6; specifieker Kamerstukken II 1994/95,
24 137, A, p. 5; het advies van 12 april 2002, nr. W05.01.0643, Bijvoegsel Stcrt. 14 december 2004,
nr. 241 en Kamerstukken II 2018/19, 35 050, nr. 4, p. 3-5. Het gaat hier, als gezegd, over de vrijheid
van richting.
254 Kamerstukken II 1994/95, 24 149, B, p. 6-7.
255 HR 22 januari 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0151, AB 1988/96, m.nt. F.H. van der Burg (Maimonides).
256 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1996/97, 25 409, A, p. 2; Kamerstukken II 2003/04, 29 371, nr. 4,
p. 10; Kamerstukken II 2006/07, 30 417, nr. 4, p. 4; impliciet in Kamerstukken II 2008/09, 31 989,
nr. 4, p. 16. De bedoelde passages handelen, net als het arrest waarnaar ze verwijzen, over de
vrijheid van richting. In Kamerstukken II 2012/13, 32 476, nr. 5, p. 7-8 haalde de Afdeling advisering
van de Raad van State het arrest aan ter staving van haar stelling dat het bevoegd gezagdrager is
van de onderwijsvrijheid.
257 Kamerstukken II 2005/06, 30 652, nr. 4, p. 7 (verwijzing naar Akkermans 1987) over de onderwijsvrijheid in algemene zin; Kamerstukken II 1993/94, 23 134, A, p. 3 over de vereiste mate van
zeggenschap van de overheid over openbaar onderwijs; instemmend over de opvattingen van de
Onderwijsraad met betrekking tot de vrijheid van inrichting zie Kamerstukken II 1995/96, 24 778,
B, p. 2; Kamerstukken II 1997/98, 24 137, B, p. 3; Kamerstukken II 2006/07, 30 417, nr. 4, p. 3, Kamerstukken II 2008/09, 31 828, nr. 4, p. 4; Kamerstukken II 2018/19, 35 102, nr. 4, p. 4 (enigszins omfloerst); Kamerstukken II 2019/20, 35 352, nr. 4, p. 4-5. In Kamerstukken II 2015/16, 34 512, nr. 4,
p. 3-5 verwijst de Afdeling advisering onder meer naar publicaties van de Onderwijsraad en enkele
auteurs voor een onderbouwing van haar stelling dat de Grondwet samenwerkingsscholen als uitzondering op het duale bestel heeft bedoeld. Ter onderbouwing van een opmerking over de eisen
die het zesde lid van artikel 23 van de Grondwet stelt aan bekostiging van het onderwijs verwees
de Afdeling advisering in het advies van 21 februari 2019, nr. W05.18.0410/I, Stcrt. 2020, 6472 naar
een publicatie van de Onderwijsraad.
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onbestemde bronnen als “de heersende leer” of “wat gebruikelijk is” aangehaald.258
De verwijzingen zijn overigens niet altijd instemmend: het komt ook voor dat de
Raad van State interpretaties van anderen bekritiseert.259
Geregeld grijpt de Raad van State voor de motivering van een standpunt terug op
wat hij zelf eerder geschreven had.260 Ten minste één keer deed de Afdeling advisering het voorkomen alsof zo’n eerder advies “de visie van de wetgever” verwoorde.261
Dat zal allicht een verschrijving zijn geweest. Er is een select aantal adviezen dat herhaaldelijk als onderbouwing voor een interpretatie wordt opgevoerd. Zij verwijzen
voor hun interpretatie op hun beurt niet naar andere bronnen; ze fungeren als originaire rechtsbron.262 In geen van de door mij onderzochte adviezen komt de Raad uitdrukkelijk terug op eerder ingenomen standpunten. Waar de Raad naar eigen werk
verwees, illustreerde hij steeds de interne consistentie in de adviezen. Een opvallende variant was het geval waarin de Raad bijzonder belang hechtte aan de omstandigheid dat zijn eerdere conclusies over de materiële en formele kenmerken van
openbaar onderwijs door de regering en de Tweede Kamer niet zijn weersproken.263
Dat was voor de Raad van State aanleiding op de ingeslagen weg door te gaan en de
hem voorgelegde tweede nota van wijziging aan de eerder ontwikkelde criteria te
toetsen. Dit terugblikken op de ontvangst van een advies is vrij uitzonderlijk.
Een historische interpretatie biedt niet in alle gevallen voldoende uitsluitsel. In
zijn advies over de (on)mogelijkheid van verzelfstandiging van openbaar onderwijs
stelde de Raad van State vast dat de grondwetgever van 1848 geen rekening kon
hebben gehouden met de mogelijkheid dat publieke taken door private organisaties
zouden worden uitgevoerd. Privatisering stond halverwege de negentiende eeuw
immers

258 Kamerstukken II 2001/02, 28 081, A, p. 8 (over openbaar onderwijs); Kamerstukken II 2003/04, 29
371, nr. 4, p. 8 (over de vrijheid van onderwijs in algemene zin).
259 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1992/93, 22 957, A, p. 25 (kritiek op de Onderwijsraad); Kamerstukken II 1993/94, 23 134, A, p. 2-3 (kritiek op de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten).
260 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2001/02, 28 081, A, p. 8; Kamerstukken II 2008/09, 32 040, 4,
p. 12; Kamerstukken II 2011/12, 33 157, 4, p. 4; het advies van 22 juni 2012, nr. W05.12.0134/I, Stcrt.
2012, nr. 15449; het advies van advies van 18 juli 2012, nr. W05.12.0070/I (niet oﬃcieel gepubliceerd maar beschikbaar via raadvanstate.nl) en Kamerstukken II 2018/19, 35 050, nr. 4, p. 19. De
bedoelde passages handelen over de vrijheid van inrichting. In Kamerstukken II 1994/95, 24 149,
B, p. 4 verwijst de Raad naar wat hij eerder heeft gezegd over “de in artikel 23 van de Grondwet
gegarandeerde benoemingsvrijheid”. Het advies dat is te vinden in Kamerstukken II 2003/04, 29
371, nr. 4 bevat op p. 10 een verwijzing naar eerdere opmerkingen over de vrijheid van richting. Een
beroep op eerdere adviezen ter duiding van de vrijheid van stichting is te vinden in Kamerstukken
II 2011/12, 33 218, nr. 4, p. 2, 6.
261 Kamerstukken II 2013/14, 33 472, nr. 16, p. 3.
262 Voor de inrichtingsvrijheid wordt vaak verwezen naar Kamerstukken II 2008/09, 31 828, nr. 4 en
het advies van 16 december 2008, nr. W05.08.0440, Bijvoegsel Stcrt. 9 juni 2009, nr. 103.
263 Kamerstukken II 1997/98, 24 137, B, p. 1. Verwezen werd naar Kamerstukken II 1994/95, 24 137, A.
Uit de kamerstuknummers blijkt al dat beide adviezen betrekking hadden op eenzelfde onderwerp. Het recentere advies is uitgebracht naar aanleiding van een nota van wijziging. Beide adviezen zien op de vereiste mate van overheidszeggenschap over openbaar onderwijs.
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“buiten de maatschappelijke werkelijkheid en denkwereld”.264
Daarmee stond nog niet vast dat zulke privatisering ook in de huidige tijd uitgesloten
was. In de parlementaire geschiedenis was nergens expliciet vastgelegd dat de woorden “van overheidswege” in artikel 23 Grondwet maar één betekenis konden hebben.
De zo ontstane ruimte benutte de Raad om met behulp van een grammaticale interpretatie tot een bepaalde uitleg van artikel 23 Grondwet te komen.
3.3.5.2

Grammaticale en systematische interpretatie

Het zojuist gegeven voorbeeld van een grammaticale interpretatie van artikel 23
Grondwet is betrekkelijk zeldzaam. Voor het overige heb ik nauwelijks adviezen aangetroffen waarin aan de hand van een taalkundige analyse tot een bepaalde uitleg
van de onderwijsvrijheid wordt geconcludeerd.265
Mogelijk kan dat worden verklaard doordat de redactie van het grootste deel van
het onderwijsartikel verouderd is. Een uitsluitend grammaticale interpretatie van de
oude bewoordingen doet allicht geen recht aan de actuele betekenis van de onderwijsvrijheid. Dat was in elk geval de manier van redeneren van de Raad van State in een advies over het bewerkstelligen van evenredige vertegenwoordiging van
vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs.266 Hij stelde vast dat volgens
de precieze bewoordingen van het zesde lid van artikel 23 de benoemingsvrijheid
uitsluitend betrekking heeft op bijzondere scholen voor algemeen vormend lager
onderwijs. Met een beroep op ongeschreven constitutioneel recht verruimde hij die
uitleg en nam aan dat ook andere vormen van bijzonder onderwijs aanspraak konden
maken op benoemingsvrijheid.
Voor zover de tekst van artikel 23 Grondwet van recenter datum is, is er veel minder aanleiding tot terughoudendheid. De afstand in de tijd tussen de uitlatingen van
de grondwetgever en het heden is dan immers geringer. Om die reden kan betrekkelijk veel waarde worden gehecht aan de parlementaire behandeling in 2006 van de
herziening van de grondwet die de samenwerkingsschool mogelijk maakte. De Raad
van State kon daarom op goede gronden een grammaticale grondwetsuitleg hanteren bij zijn advisering over de organieke wetgeving inzake samenwerkingsscholen.267
Voor een systematische grondwetsinterpretatie kan onder meer aanleiding
zijn wanneer wetgeving moet worden beoordeeld die raakt aan verschillende
grondwetsbepalingen. In dat geval is immers de onderlinge verhouding tussen de

264 Kamerstukken II 1993/94, 23 134, A, p. 4-5. Een vergelijkbare afweging van meerdere interpretatiemethoden is te vinden in Kamerstukken II 1994/95, 24 137, A, p. 5. Beide passages betreffen de vereiste mate van overheidszeggenschap over openbaar onderwijs. Mentink & Sperling 2011, p. 53-55
hebben weinig op met deze methode van “constitutionele wenselijkheid”.
265 In het advies van 12 april 2002, nr. W05.01.0643/III, Bijvoegsel Stcrt. 14 december 2004, nr. 241
wordt de vrijheid van richting geïnterpreteerd aan de hand van de formulering van de leden vijf,
zes en zeven van artikel 23 Grondwet. De daar gehanteerde interpretatiemethode steunt op taalkundige en systematische argumenten.
266 Kamerstukken II 1994/95, 24 149, B, p. 6. In het advies is sprake van benoemingsvrijheid; onduidelijk blijft of hier de vrijheid van (in)richting mede bedoeld werd.
267 Kamerstukken II 2009/10, 32 134, nr. 4, p. 2. De bedoelde passage ziet op de vraag wanneer een
samenwerkingsschool kan worden opgericht.
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grondwetsbepalingen van belang. Iets dergelijks heeft zich voorgedaan bij de advisering over wetgeving die gelijke behandeling in het onderwijs wilde bevorderen. De
Raad van State betrok in zijn adviezen daaromtrent de verhouding tussen de relevante grondwetsbepalingen.268 Om vergelijkbare redenen stelde de Afdeling advisering
naar aanleiding van een wetsvoorstel over het verduidelijken van de burgerschapsopdracht in onderwijswetten, dat artikel 23 van de Grondwet niet in isolement moet
worden uitgelegd, maar in de context van de constitutionele orde en de grondrechtencatalogus. De consequentie daarvan is, aldus de wetgevingsadviseur, dat de
vrijheid van onderwijs niet absoluut kan zijn, en dat op het moment dat meerdere
grondrechten in het geding zijn, een afweging gemaakt moet worden.269
3.3.5.3

Te verwachten (indirect) effect

Sommige wetgevende maatregelen leiden strikt genomen niet rechtstreeks tot aantasting van de onderwijsvrijheid, maar hebben indirect wel tot gevolg dat een instelling beperkt wordt in het autonome beheer van een school. De Raad van State is daar
blijkens zijn adviezen alert op. Indirecte gevolgen of secundaire motieven worden
aan de kaak gesteld en, bij gebleken onverenigbaarheid met de Grondwet, ontraden.
Strikt genomen is deze methode van grondwettigheidsbeoordeling op basis van verwachte effecten geen interpretatiemethode in de klassieke zin van het woord. Desalniettemin wordt het gebruik van de methode hier toch aan de orde gesteld, omdat
die net als interpretatietechnieken iets zegt over de wijze waarop volgens de Raad
van State de Grondwet grenzen stelt aan de handelingsvrijheid van de wetgever.
Deze manier van redeneren kan bijvoorbeeld worden aangetroffen in enkele adviezen over wetsvoorstellen die de benoemingsvrijheid van het bevoegd gezag betreffen. Een wetsvoorstel ter bevordering van het aantal vrouwen op leidinggevende
posities in scholen verplichtte weliswaar niet tot een voorkeursbehandeling van
vrouwen, maar de Raad stelde dat het voorstel uitging van de veronderstelling dat
positieve actie
“zo al niet juridisch, dan toch ten minste maatschappelijk als verplicht moet worden
beschouwd; in zoverre is er sprake van een zekere indirecte, wettelijke dwang. Dat
betekent een inbreuk op de vrijheid van aanstelling als neergelegd en geïmpliceerd in
artikel 23, zesde lid, van de Grondwet”.270

Een ander wetsvoorstel stelde als voorwaarde voor vergoeding van wachtgeldverplichtingen dat het te verlenen ontslag eerst door het Participatiefonds zou worden
geaccordeerd. Volgens de regering hield deze voorwaarde geen beperking in van de
mogelijkheid om personeel te ontslaan. De Raad van State prikte hier doorheen: formeel-juridisch kon het bevoegd gezag nog steeds personeelsleden ontslaan, maar de

268 Kamerstukken II 1990/91, 22 014, B, p. 5-6; Kamerstukken II 1994/95, 24 149, B, p. 4. In het advies is
sprake van benoemingsvrijheid; onduidelijk blijft of hier de vrijheid van (in)richting mede bedoeld
werd.
269 Kamerstukken II 2019/20, 35 352, nr. 4, p. 5.
270 Kamerstukken II 1994/95, 24 149, B, p. 6. Het citaat maakt al duidelijk dat de benoemingsvrijheid
centraal staat.
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financiële sanctie op niet-geaccordeerd ontslag zou wel degelijk invloed hebben op
het gebruik van de ontslagbevoegdheid. De Raad van State adviseerde daarom in de
toelichting op dit vraagstuk in te gaan.271
Deze bereidheid om bij de toetsing aan artikel 23 Grondwet verder te kijken dan
de formeel-juridische kant van de zaak en ook de praktische gevolgen in ogenschouw
te nemen, heeft de Raad van State niet alleen bij maatregelen die de benoemingsvrijheid aangaan. Op vergelijkbare wijze betrok hij de Grondwet in zijn advies over
plannen om rapporten van de Onderwijsinspectie over buitenwettelijke kwaliteitsaspecten voortaan openbaar te maken. Voorwaarden voor bekostiging kunnen ingevolge artikel 23 van de Grondwet alleen de door de wet gestelde kwaliteitseisen
omvatten. Bij een slechte beoordeling op buitenwettelijke kwaliteitsaspecten kunnen
dan ook geen bekostigingssancties worden opgelegd. De Raad verwachtte dat publicatie van dergelijke negatieve inspectierapporten even desastreuze effecten zou
kunnen hebben als bekostigingssancties. Het voortbestaan van de school zou dan in
het geding kunnen komen. Gegeven die verwachting vond de Raad publicatie van tot
individuele scholen herleidbare rapporten over buitenwettelijke kwaliteitsaspecten
onverenigbaar met de vrijheid van onderwijs.272 Een wetsvoorstel dat onder meer
een centrale eindtoets in het primair onderwijs voorschreef was volgens de Afdeling
advisering van de Raad van State als zodanig verenigbaar met artikel 23 Grondwet.
Doordat het wetsvoorstel onvoldoende duidelijk maakte welke consequenties de
door de school geboekte resultaten zouden hebben, vermoedde de Afdeling advisering dat scholen zich te sterk zouden gaan concentreren op het voorkomen van een
bekostigingssanctie. De Afdeling meende dat daardoor
“de facto de organisatie en de inhoud van het onderwijs sterk van buitenaf kunnen
worden genormeerd. Aldus wordt de inrichtingsvrijheid onnodig beperkt”.273

Net als in de zo-even aangehaalde voorbeelden betrok de Afdeling advisering van
Raad van State zodoende de te verwachten (indirecte) effecten van voorgenomen
wetgeving bij zijn oordeel over de vraag of het wetsvoorstel de toets aan artikel 23
Grondwet kan doorstaan.
3.3.5.4

Resumerend

Uit het voorgaande blijkt dat de Raad van State in zijn gebruik van interpretatiemethodes bij de toetsing van wetsvoorstellen aan de vrijheid van inrichting, niet veel
afwijkt van de methodes die worden gehanteerd voor de toetsing aan de onderwijsvrijheid in algemene zin. Voor het interpreteren van artikel 23 Grondwet worden
meerdere methodes gebruikt. Soms wordt in een advies een beroep gedaan op één
enkele methode, maar het komt ook voor dat bij een en hetzelfde wetsvoorstel

271 Kamerstukken II 1993/94, 23 693, B, p. 10. Ook hier laat de Raad zich uit over de strekking van de
benoemingsvrijheid. Opmerking verdient dat in deze specifieke passage artikel 23 Grondwet niet
uitdrukkelijk genoemd wordt.
272 Kamerstukken II 2000/01, 27 783, A, p. 2. Centraal staat de toelaatbaarheid van nieuwe deugdelijkheidseisen.
273 Kamerstukken II 2011/12, 33 157, 4, p. 3. Als gemeld is de vrijheid van inrichting aan de orde.
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meerdere registers open worden getrokken. Weliswaar heb ik geen adviezen aangetroffen waarin de betekenis van de inrichtingsvrijheid werd bepaald aan de hand
van de historische interpretatiemethode, maar gebleken is dat die methode sowieso
weinig wordt gebruikt. Veelvoorkomende methoden zijn daarentegen de verwijzingen naar andere bronnen dan de parlementaire behandeling, zoals literatuur of adviescolleges. Bij nadere beschouwing blijkt dat de inrichtingsvrijheid zich op dit punt
licht onderscheidt van de onderwijsvrijheid in algemene zin. Meer nog dan voor de
overige aspecten van de onderwijsvrijheid geldt namelijk dat de uitleg door de Raad
van State van de inrichtingsvrijheid vaak steunt op adviezen van de Onderwijsraad
en misschien nog wel het meest op wat de Raad van State daaromtrent zelf eerder
gesteld heeft. Van een uitdrukkelijke verantwoording voor de gehanteerde interpretatiemethoden is mij, behoudens de recent door de Raad gemaakte opmerking over
het belang van de historische interpretatiemethode, niets gebleken.
3.3.6

Grondwettigheidsoordelen en dicta

Hiervoor, in paragraaf 3.3.1.7, is geconstateerd dat tot aan 2002 de vrijheid van inrichting vrijwel onzichtbaar leek in de adviezen van de Raad van State. Een onmiddellijk
gevolg daarvan is dat in oudere adviezen expliciete oordelen over de grondwettigheid van inperkingen van specifiek die vrijheid nauwelijks aan te treffen zijn. Wat wel
geregeld voorkwam was dat de Raad van State bezorgde opmerkingen maakte over
de grondwettigheid van aantastingen van de vrijheid van onderwijs in ruime zin.
In enkele gevallen lijkt het aannemelijk dat de vrijheid van inrichting (mede) in het
geding was, bijvoorbeeld omdat de Raad zich kritisch toonde over maatregelen die
de organisatorische autonomie van het onderwijs beperkten.274 Tot stellige oordelen
kwam de Raad in deze gevallen doorgaans niet.275 Dat de Raad van State daar op zich
wel toe bereid was, blijkt uit de omstandigheid dat waar de vrijheid van richting in
het geding was zonder slagen om de arm strijd of juist verenigbaarheid daarmee
werd geconstateerd.276 Waar de onderwijsvrijheid in algemene zin in het geding was,
koos de Raad vaak voorzichtiger formuleringen.
Vanaf het moment dat de vrijheid van inrichting in de adviezen afzonderlijk benoemd werd, komen uiteraard vaker oordelen over de grondwettigheid van beperkingen van die vrijheid voor. In enkele gevallen gebeurde dat, net als bij de oordelen
274 In algemene bewoordingen gestelde oordelen over aantastingen van de vrijheid van onderwijs
waar inrichtingsaspecten aan verbonden waren, zijn te vinden in Kamerstukken II 1992/93, 22 957,
A, p. 22 (op p. 8 wordt de inrichtingsvrijheid uitdrukkelijk genoemd); Kamerstukken II 1995/96,
24 778, B, p. 3; Kamerstukken II 1997/98, 24 137, B, p. 3; Kamerstukken II 2000/01, 27 728, A, p. 5;
Kamerstukken II 2001/02, 27 783, A, p. 2.
275 In de bestudeerde adviezen uit de bedoelde periode heb ik één expliciet ongrondwettigheidsoordeel over de inrichtingsvrijheid aangetroffen. Bij wijze van schot voor de boeg kondigde de Raad
van State alvast aan dat een in de toekomst mogelijk te verwachten wetsvoorstel waarbij onderwijstaken zouden worden weggehaald bij speciale scholen, een inbreuk zou vormen op de vrijheid
van inrichting; Kamerstukken II 2000/01, 27 728, A, p. 8.
276 Bijvoorbeeld Kamerstukken II 1990/91, 22 014, B, p. 5-7, 17; Kamerstukken II 1994/95, 24 149, B, p. 6,
7; Kamerstukken II 1996/97, 25 409, A, p. 2; Kamerstukken II 1994/95, 24 137, A, p. 6; Kamerstukken II
2018/19, 35 050, nr. 4, p. 2, 5 en 19. Ook bij de beoordeling van wetgeving rondom samenwerkingsscholen houdt de Afdeling advisering geen blad voor de mond, zie bijvoorbeeld Kamerstukken II
2015/16, 34 512, nr. 4, p. 2 en 10; Kamerstukken I 2016/17, 34 512, D, p. 6-7.
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over delegaties (hierna, paragraaf 3.4.5), met enkele slagen om de arm. De Raad van
State stelde dan niet met zoveel woorden vast dat een (onderdeel van een) wetsvoorstel ongrondwettig was, maar dat onvoldoende was aangetoond dat de beperkingen
noodzakelijk of anderszins gerechtvaardigd waren.277 Het zonder meer uitspreken van
ongrondwettigheid van een wetsvoorstel vanwege de daarin vervatte beperkingen van
de inrichtingsvrijheid blijft uitzonderlijk. In de door mij onderzochte adviezen heb ik
één voorbeeld aangetroffen. Een bepaling die de bevoegdheid tot benoeming of ontslag van leden van de raad van toezicht van een hogeschool in handen van de minister
legde, was volgens de Raad van State niet verenigbaar met de vrijheden van richting
en inrichting en zou daarom moeten worden geschrapt.278 Er zijn geen aanwijzingen
dat adviezen waarin de vrijheid van inrichting een rol speelt, wat dit aangaat afwijken
van adviezen waarin inbreuken op overige aspecten van de onderwijsvrijheid worden
besproken. Ook in die andere adviezen zijn stellige veroordelingen zeldzaam.279
Van een iets ander orde zijn de adviezen waarin de Raad van State in algemene
termen beschrijft welke grenzen de vrijheid van inrichting stelt aan de wijze waarop

277 Advies van 16 december 2008, nr. W05.08.0440, Bijvoegsel Stcrt. 9 juni 2009, nr. 103; Kamerstukken
II 2008/09, 32 040, nr. 4, p. 12, 13. In Kamerstukken II 2008/09, 31 828, nr. 4, p. 6, 7 en 11 was het
probleem vooral dat onvoldoende garanties waren gegeven dat recht zou worden gedaan aan de
inrichtingsvrijheid. Bij een andere gelegenheid stelde de Afdeling advisering van de Raad van State
dat de door een wetsvoorstel te creëren bevoegdheid “te zeer kan treden in de inrichtingsvrijheid”
c.q. dat het wetsvoorstel die vrijheid “onnodig beperkt” en daarmee “op gespannen voet staat”, zie
Kamerstukken II 2011/12, 33 157, nr. 4, p. 3, 4. In Kamerstukken II 2018/19, 35 195, nr. 4, p. 3 en 5 ging
de Afdeling niet verder dan twijfel uitspreken over de rechtvaardiging van de met het wetsvoorstel
te realiseren inbreuk op de inrichtingsvrijheid.
278 Kamerstukken II 2008/09, 31 821, nr. 4, p. 2. In Kamerstukken II 2005/06, 30 652, nr. 4, p. 7 noemt de
Raad van State weliswaar niet met zoveel woorden de vrijheid van inrichting, maar het is hoogst
aannemelijk dat de geconstateerde strijd met de onderwijsvrijheid specifiek betrekking heeft op
de vrijheid van inrichting.
279 Op wat omslachtige wijze concludeerde de Afdeling advisering dat een regeringsvoorstel op grond
waarvan zou kunnen worden opgetreden tegen instellingen voor hoger onderwijs die verzaakten
aan hun plicht om studenten maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen, ongrondwettig is. Volgens de Afdeling wordt bij uitbreiding van interventiemogelijkheden zonder
dat de deugdelijkheid van het onderwijs in het geding is, een grondwettelijke grens overtreden. Zij
stelde vast dat het wetsvoorstel ruimte liet voor het opleggen van sancties aan instellingen zonder
dat iets viel aan te merken op het onderwijs dat die instelling aanbood. Daarmee was het wetsvoorstel naar het oordeel van de Afdeling advisering te verstrekkend. De opmerkingen tezamen
genomen voeren tot de conclusie dat de Afdeling hier bedoelde te zeggen dat het wetsvoorstel
op dit punt ongrondwettig was, zie Kamerstukken II 2015/16, 34 412, nr. 4, p. 8-9. Een ander regeringsvoorstel bedoelde het oprichten van samenwerkingsscholen te vereenvoudigen. Volgens de
Afdeling advisering was het in strijd met het grondwettelijke uitgangspunt dat samenwerkingsscholen uitzondering op de regel zijn; Kamerstukken II 2015/16, 34 512, nr. 4, p. 9. Op dezelfde
pagina wordt overigens ook de iets voorzichter formulering gebruikt dat het wetsvoorstel met het
grondwettelijk bestel op gespannen voet staat. Op pagina 16 komt de Afdeling tot de bevinding
dat de mogelijkheid dat het onder overwegende overheidsinvloed staande bevoegd gezag van een
samenwerkingsschool bijzonder onderwijs op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag
aanbiedt “niet met de Grondwet verenigbaar” is. In twee gevallen leidde een initiatief van de zijde
van de Staten-Generaal tot expliciete ongrondwettigheidsoordelen, zie Kamerstukken II 2006/07,
30 417, nr. 4, p. 5 (initiatiefvoorstel is op onderdelen in strijd met de vrijheid van richting) en
Kamerstukken II 20011/12, 32 007, nr. 18, p. 15, 18 en 20 (amendementen op initiatiefvoorstel zijn
in strijd met artikel 23 Grondwet). Iets voorzichtiger (wederom naar aanleiding van een initiatiefvoorstel) Kamerstukken II 2011/12, 33 218, nr. 4, p. 7.
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een door de regering of lid van de Tweede Kamer nagestreefde verandering van de
onderwijswetgeving kan worden gerealiseerd.280 De Raad van State deed in die gevallen dan niet zozeer een uitspraak over de grondwettigheid van een onderdeel van
het wetsvoorstel, maar sloeg de piketpalen waarbinnen de wetgever naar het oordeel
van de Raad van State moest blijven. Die methode blijkt niet ongebruikelijk.
Het is moeilijk vast te stellen of er een rechtstreeks verband bestaat tussen het beoordelen van de grondwettigheid van beperkingen van de vrijheid van inrichting en
het uiteindelijke oordeel waarmee de Raad van State zijn adviezen aan de regering
gewoonlijk afsluit. Vrijwel alle door mij onderzochte adviezen waarin een meer of
minder expliciet grondwettigheidsoordeel is gegeven, sluiten af met een zogeheten
zwaar dictum. Daaronder worden verstaan dicta die tot uitdrukking brengen dat naar
het oordeel van de Raad van State op zijn minst vrij ingrijpende aanpassingen van
het voorstel nodig zijn.281 Adviezen die met zoveel woorden stellen dat een (onderdeel van) een wetsvoorstel in strijd is met artikel 23 Grondwet, sluiten niet in alle
gevallen af met het zwaarste dictum.282 Dat betekent dat de Raad van State in die
gevallen geen aanleiding zag de regering op te roepen het werk aan het wetsvoorstel te staken. Toegespitst op de vrijheid van inrichting verandert dit beeld niet. Een
voor de hand liggende verklaring is dat de geconstateerde ongrondwettigheden betrekkelijk eenvoudig kunnen worden verholpen. Dat lijkt in elk geval op te gaan voor
het advies dat, hoewel met zoveel woorden de onverenigbaarheid met de vrijheid
van inrichting geconstateerd was, afsloot met het relatief lichte dictum van de derde
categorie (zenden nadat met het advies rekening is gehouden).283 Enkele adviezen
waarin vraagtekens bij de grondwettigheid van het wetsvoorstel worden geplaatst,
sluiten met dicta van de vierde of vijfde categorie.284

280 Advies van 12 april 2002, nr. W05.01.0643/III, Bijvoegsel Stcrt. 14 december 2004, nr. 241; Kamerstukken II 2008/09, 31 828, nr. 4, p. 4; Kamerstukken II 2008/09, 31 821, nr. 4, p. 2; advies van
16 december 2008, nr. W05.08.0440/I, Bijvoegsel Stcrt. 9 juni 2009, nr. 103; Kamerstukken II
2008/09, 31 989, nr. 4, p. 16; Kamerstukken II 2008/09, 32 040, nr. 4, p. 12.
281 Tot 1 oktober 2018 betrof het dicta van de vierde, vijfde of zesde categorie. Het vierde dictum gaf
in overweging het voorstel niet te sturen dan nadat rekening was gehouden met het advies; het
zesde dictum ga in overweging geheel af te zien van indiening. Per genoemde datum hanteert de
Afdeling advisering vereenvoudigde dicta, nu geletterd a tot en met d. Dicta van de categorie c en
d (vanwege een aantal bezwaren niet indienen tenzij het voorstel wordt aangepast, respectievelijk
vanwege ernstige bezwaren niet indienen) worden aangemerkt als zware dicta.
282 Vijf van de door mij onderzochte adviezen sluiten af met een dictum van de zwaarste categorie (in soms variërende bewoordingen), zie Kamerstukken II 1994/95, 24 137, A, p. 6 (ten aanzien
van de samenwerkingsschool); Kamerstukken II 1997/98, 24 137, B, p. 7; advies van 12 april 2002,
W05.01.0643/III, Bijvoegsel Stcrt. 14 december 2004, nr. 241; advies van 9 juli 2002, W05.01.0690/
III, W05.01.0697/III en W05.01.0705/III, Bijvoegsel Stcrt. 13 januari 2004, nr. 7 (ook afgedrukt in
Kamerstukken II 2003/04, 29 371, nr. 4, zij het dat daar het dubbele dictum is weggevallen zodat
enkel het dictum van de een-na-zwaarste categorie nog is vermeld); Kamerstukken II 2005/06, 30
652, nr. 4, p. 8. Vooral bij de eerste drie adviezen is het aannemelijk dat het grondwettigheidsoordeel verband houdt met de algehele ontrading van de aan de Raad van State voorgelegde regeling.
283 Kamerstukken II 2008/09, 31 821, nr. 4, p. 2 en 17.
284 Bijvoorbeeld Kamerstukken II 2008/09, 31 828, nr. 4, p. 13 (dictum nr. 5); Kamerstukken II 2011/12,
33 157, nr. 4, p. 14 (dictum nr. 4) en Kamerstukken II 2014/15, 34 512, nr. 4, p. 20 (dictum nr. 5). Voorlichtingen sluiten niet af met een dictum, maar kunnen wel een expliciet ongrondwettigheidsoordeel bevatten – zie bijvoorbeeld Kamerstukken I 2016/17, 34 512, D, p. 6-7.
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3.4

Advisering over delegatie van wetgevende bevoegdheden

Ten tijde van de grondwetsherziening van 1983/1987 bleek het treffen van een bevredigende voorziening voor de overdracht van regelgevende bevoegdheden op
het terrein van het onderwijs een gordiaanse knoop. Meerdere pogingen om voor
zulke overdrachten regels te formuleren, leden schipbreuk door onenigheid. Vooral
delegatie aan een ander, lager overheidsverband (in deze context vaak aangeduid
als verticale delegatie) vormde een obstakel. Uiteindelijk werden zowel een voorstel
verticale delegatie mogelijk te maken als een voorstel die overdracht te verbieden,
verworpen. De grondwetsherziening van 1983/1987 heeft zodoende geen uitsluitsel gegeven over de vraag of onderwijswetgevende bevoegdheden kunnen worden
overgedragen aan decentrale overheden. Evenmin is de mogelijkheid tot horizontale
delegatie duidelijk afgebakend. De kwestie werd overgelaten aan de wetgevingspraktijk.
In de voorbije jaren heeft de onderwijswetgever positie gekozen. Aanvankelijk
werd aarzelend tot delegatie besloten, maar allengs kwam er schot in en werden op
grotere schaal regelgevende bevoegdheden overgedragen.285 In zijn adviezen over
de wetsvoorstellen die deze overdracht bewerkstelligden heeft de Raad van State de
toelaatbaarheid van overdracht uitdrukkelijk aan de orde gesteld.
Ik breng hier Heijmans’ tweeluik over de onderwijsvrijheid in de wetgevingsadvisering in herinnering. Heijmans concludeerde in 1989 dat deugdelijkheidseisen
volgens de Raad van State slechts bij wet kunnen worden gesteld en dat delegatie van
maatregelen die de inrichtingsvrijheid raken met objectieve maatstaven moet worden geclausuleerd.286 Deze paragraaf gaat, net als paragraaf 3.3 over de vrijheid van
inrichting, verder op het punt waar Heijmans zijn onderzoek afsloot. Een enkele keer
worden oudere adviezen in de beschouwing betrokken, bijvoorbeeld omdat ernaar
wordt terugverwezen. Centraal staat de vraag hoe de Raad van State overdracht van
onderwijswetgevende bevoegdheden beoordeelde op hun grondwettigheid. Hieronder wordt eerst stilgestaan bij de advisering van de Raad van State over delegatie van
het stellen van deugdelijkheidseisen en bekostigingsvoorwaarden. In navolging van
een onderverdeling die bij de advisering en in onderwijsrechtelijke literatuur wordt
gemaakt, wordt verder onderscheiden tussen horizontale delegatie (paragraaf 3.4.1)
en verticale delegatie (paragraaf 3.4.2). Paragraaf 3.4.3 is vervolgens gewijd aan de
overdracht van regelgevende bevoegdheden op andere terreinen dan bekostigingsvoorwaarden en deugdelijkheidseisen. In paragraaf 3.4.4 wordt geanalyseerd welke
interpretatiemethoden de Raad van State hanteerde bij het beoordelen van de hier
bedoelde overdrachten. Ter afsluiting van de bespreking van delegatie inventariseert
paragraaf 3.4.5 de mate waarin de Raad van State expliciete grondwettigheidsoordelen uitsprak over onderwijsrechtelijke delegatiebepalingen.

285 Over de decentralisatieoperaties zie Vermeulen 1997; Mentink 2004; De Groot 2005; Noorlander
2011b.
286 Heijmans 1989b, p. 126, 135.
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3.4.1

Horizontale delegatie van bekostigingsvoorwaarden en
deugdelijkheidseisen

Veruit de meeste scholen in Nederland worden uit publieke middelen betaald.287 Bekostigingsvoorwaarden en deugdelijkheidseisen bepalen de kwalitatieve standaarden
waaraan het onderwijs moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op financiering.
Wanneer deze voorschriften niet worden nageleefd, is de minister bevoegd de bekostiging van een school geheel of gedeeltelijk in te houden of op te schorten.288 Het voortbestaan van een bekostigde school hangt daarom feitelijk af van de naleving van de
deugdelijkheidseisen en bekostigingsvoorwaarden. Om inhoudelijke en financiële
redenen is overdracht van de bevoegdheid tot het stellen van zulke voorwaarden dan
ook een precaire aangelegenheid. In een reeks adviezen heeft de Raad van State een
opvatting ontwikkeld over de toelaatbaarheid van het delegeren van de bevoegdheid
tot het vaststellen van bekostigingsvoorwaarden aan ambten van de rijksoverheid. Aanvankelijk gebeurde dat met enige terughoudendheid, maar gaandeweg sprak de Raad
zich sterker uit.
3.4.1.1

Eindtermen

Een van de eerste gelegenheden na ommekomst van de grondwetsherziening van
1983/1987 diende zich aan toen de regering voorstelde zogeheten eindtermen in het
onderwijs te introduceren. Eindtermen, tegenwoordig bekend als kerndoelen, zijn de
minimale doelstellingen van de aan te leren kennis, het inzicht en de vaardigheden
van leerlingen. Deze eindtermen waren van meet af aan bedoeld en zijn ook door
de Raad van State steeds beschouwd als deugdelijkheidseisen en bekostigingsvoorwaarden in de zin van artikel 23 Grondwet. In de stukken behorend bij de begroting
van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor het jaar 1988 kondigde de
regering aan dat bij ministeriële regeling eindtermen voor de zogeheten basisvorming in het voortgezet onderwijs zouden worden vastgesteld.289 Nadat er voldoende
ervaring mee was opgedaan, konden de eindtermen dan bij wet worden vastgelegd.
Het advies van de Raad van State bij de begroting bekritiseerde het voornemen om
de onderwijsinhoud bij ministeriële regeling te bepalen. Hij vond het, gelet op artikel
23, vijfde lid van de Grondwet,
“niet zonder meer vanzelfsprekend dat ‘eindtermen’ bij ministeriële verordening kunnen worden vastgesteld in plaats van bij wet in formele zin. Het lijkt de Raad van State
raadzaam voor wat betreft het voorziene tijdschema voor de ontwikkeling en vaststelling mogelijk uitsluitend bij wet in formele zin zal dienen te geschieden”.290
287 Volgens gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs waren er in 2019 6.706 bekostigde basisscholen (in stand gehouden door 971 schoolbesturen) en 1450 bekostigde scholen voor voortgezet
onderwijs (in stand gehouden door 328 schoolbesturen), zie onderwijsincijfers.nl. In 2018 waren
er ongeveer 60 particuliere basisscholen en ongeveer 50 particuliere scholen voor voortgezet onderwijs, zie Kamerstukken II 2018/19, 35 000 VIII, nr. 13.
288 Artikel 164 Wet op het primair onderwijs; artikel 104 Wet op het voortgezet onderwijs en artikel
146 Wet op de expertisecentra.
289 Kamerstukken II 1987/88, 20 200 VIII, nr. 2, p. 17-18.
290 Kamerstukken II 1987/88, 20 200 VIII, A, p. 1.
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Die laatste zin is weliswaar gemankeerd geformuleerd, maar duidelijk is dat de Raad
van State op constitutionele gronden de voorkeur gaf aan vaststelling van deze deugdelijkheidseisen bij wet.
Toen het wetsvoorstel voor de invoering van de basisvorming aan de Raad van
State werd voorgelegd, bleek dat de regering aan haar voornemen had vastgehouden.
Het voorstel bevatte een grondslag voor het bij ministeriële regeling bepalen van
eindtermen. Op zijn beurt hield ook de Raad van State voet bij stuk.291 Hoewel in de
betreffende adviesopmerking de Grondwet niet met zoveel worden ter sprake werd
gebracht, mag uit de verwijzing naar het eerdere advies over de onderwijsbegroting
worden afgeleid dat de kritiek op deze vorm van delegatie wel degelijk een constitutionele ondergrond had. Een expliciet oordeel over de delegatiegrondslag ontbreekt,
maar de regering wordt wel gemaand om in de toelichting te motiveren waarom deze
overdracht door de beugel kan. De Raad veronderstelde dat de keuze voor een ministeriële regeling verband zou houden met het feit dat het hier de ontwikkelingsperiode van een tot dusver onbekend fenomeen betrof. Tegen die achtergrond vond hij het
denkbaar dat de eindtermen pas in de eindfase bij wet zouden worden vastgesteld en
vanaf dat moment als formeel toetsingskader zouden kunnen worden gehanteerd.
Toen de wetgevingsadviseur tweeëneenhalf jaar later gevraagd werd te adviseren
over een nota van wijziging bij dit wetsvoorstel, benadrukte hij nog eens zijn voorkeur voor vaststelling van eindtermen bij formele wet.292 Het ziet er niet naar uit dat
de grenzen die de Raad van State wilde stellen aan delegatie werden ingegeven door
het type onderwijs waarvoor de eindtermen zouden worden geformuleerd. De zojuist
aangehaalde adviezen hadden betrekking op wetgeving voor het basis- en voortgezet
onderwijs. Tegen vaststelling bij ministeriële regeling van eindtermen voor het middelbaar beroepsonderwijs koesterde de Raad van State dezelfde bezwaren.293
3.4.1.2

Integratie van het speciaal onderwijs in het reguliere basisonderwijs

Deze driemaal verdedigde interpretatie van het vijfde lid van artikel 23 Grondwet
was weliswaar constant, maar nog niet al te uitgebreid beargumenteerd. In 1993
kwam hier verandering in. In de herfst van dat jaar bracht de Raad van State advies
uit over een wetsvoorstel dat de mogelijkheid opende speciaal onderwijs (onderwijs
voor kinderen die vanwege leer- of gedragsstoornissen of een handicap intensieve
onderwijsondersteuning nodig hebben) te integreren in het reguliere basisonderwijs.294 De operatie is bekend geworden onder de naam Weer samen naar school.
Gelijktijdig met deze integratie werd gewerkt aan een nieuwe algemene wettelijke
regeling van het basisonderwijs. Dat is uiteindelijk de Wet op het primair onderwijs
geworden. De regering stelde voor om de bevoegdheid tot het vaststellen van bekostigingsvoorwaarden voor het speciaal onderwijs te delegeren aan de minister van
Onderwijs. In verband met de overgangsperiode en omwille van een vlotte invoering
zou de minister daarbij moeten kunnen afwijken van wettelijke voorschriften.

291
292
293
294
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Kamerstukken II 1987/88, 20 381, B, p. 12.
Kamerstukken II 1989/90, 20 381, C, p. 3.
Kamerstukken II 1987/88, 20 646, B, p. 2.
Kamerstukken II 1993/94, 23 486, B.
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In zijn advies over de Weer samen naar school-wet uitte de Raad van State kritiek
op zowel het voornemen de bevoegdheid tot het vaststellen van bekostigingsvoorwaarden te delegeren als de mogelijkheid daarbij van de wet af te wijken. Het advies onderscheidt zich doordat het, uitgebreider dan eerder gebeurde, bespreekt hoe
volgens de Raad het vijfde lid van artikel 23 Grondwet gelezen moet worden. De Raad
wees erop dat de in artikel 23 gehanteerde delegatieterminologie bij de grondwetsherziening van 1983/1987 niet op één lijn is gebracht met de elders in de Grondwet
gehanteerde terminologie. Hij greep terug op zijn advies uit 1975 over herziening
van het onderwijsartikel in de Grondwet, waarin hij de wetgever had opgeroepen
tot terughoudendheid bij het delegeren van bevoegdheden.295 Bovendien wees de
Raad erop dat een eerder voorbeeld van horizontale delegatie aan de minister belangrijk verschilde van het onderhavige voorstel en dat ook de Aanwijzingen voor
de regelgeving nopen tot terughoudendheid. Op grond van deze verkenning van de
grondwetsgeschiedenis en de vergelijking met eerdere wetgevingsprojecten kwam
de Raad van State tot de conclusie
“dat de regels voor het openbaar onderwijs en de bekostigingsvoorwaarden voor het
bijzonder onderwijs zoveel mogelijk dienen te worden neergelegd in de wet of, krachtens de wet, bij algemene maatregel van bestuur. Terughoudendheid is naar huidig
inzicht (…) met name op zijn plaats bij delegatie aan de minister. Gelet hierop dient,
indien het onvermijdelijk is om te voorzien in afwijking van bij of krachtens de wet
gestelde regels, de categorie van regels waarvan kan worden afgeweken uitputtend en
nauwkeurig te worden omschreven en zo beperkt mogelijk van omvang te zijn. Voorts
ware, waar mogelijk, te bepalen dat afwijking van wettelijke regels alleen mogelijk is
bij algemene maatregel van bestuur”.296

Het is zonneklaar dat de Raad van State in dit advies de ruimte voor horizontale
delegatie van onderwijswetgevende bevoegdheid kort houdt.
3.4.1.3

Piketpalen

Met het Weer samen naar school-advies zijn de piketpalen uitgezet. Latere adviezen
over horizontale delegatie hebben vrijwel steeds als kern dat ingevolge artikel 23
Grondwet bekostigingsvoorwaarden in de wet thuishoren. Onder strikte voorwaarden is er beperkt ruimte voor delegatie aan de regering. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij een tijdelijke of experimentele bevoegdheidsoverdracht.297 De voorkeur voor
regeling bij algemene maatregel van bestuur hangt samen met de extra waarborgen
waarmee de vaststellingsprocedure is omgeven. De delegerende wet moet zo precies
mogelijk bepalen binnen welke kaders nadere regels kunnen worden gesteld. Een
295 Kamerstukken II 1975/76, 13 874, nr. 4, p. 11-14, in het bijzonder p. 13.
296 Kamerstukken II 1993/94, 23 486, B, p. 3.
297 In het advies van 18 september 2015, nr. W05.0195/I, Stcrt. 2015, nr. 43020 stelde de Raad van
State als voorwaarde voor experimenten weliswaar dat in de daartoe tot stand te brengen algemene maatregel van bestuur zo precies en concreet mogelijk wordt bepaald van welke wettelijke
voorschriften kan worden afgeweken en welke alternatieve normen daarvoor in de plaats zullen
treden, maar baseerde zij zich voor die opvatting enkel op de algemene experimenteerartikelen in
de sectorale wetten. De Grondwet blijft in het advies onbesproken.
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enkele keer wordt, vanwege het zwaarwegend belang, voorhang van de algemene
maatregel van bestuur noodzakelijk geacht. Tegen delegatie aan de minister heeft de
Raad van State zich vrijwel steeds verzet.298
3.4.1.4

Onderwijswetgeving voor de BES-eilanden

De advisering van de Raad van State over horizontale delegatie van onderwijsaangelegenheden is dus behoorlijk constant. Een opvallende uitzondering is te vinden in
adviezen die werden uitgebracht naar aanleiding van de opheﬃng van het land de
Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010. Deze herstructurering van het koninkrijk
had niet alleen consequenties overzee, maar zette ook de Nederlandse wetgever aan
het werk. De eilanden Curaçao en Sint Maarten kregen de status van autonoom land
binnen het koninkrijk. Net als veel andere grondwetsbepalingen heeft artikel 23 in
de autonome landen geen gelding.299 De eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (de BES-eilanden) gingen als openbaar lichaam in de zin van artikel 134 Grondwet deel uitmaken van het land Nederland en daarmee ook van de Nederlandse
rechtsorde. Omdat onmiddellijke toepasselijkheid van Nederlandse wetgeving in de
Caribisch-Nederlandse gemeenschappen allerlei problemen zou veroorzaken, werd
als algemeen uitgangspunt geformuleerd dat de Antilliaanse wetgeving materieel
zou blijven gelden en dat de Nederlandse normen geleidelijk zouden worden ingevoerd in Caribisch Nederland.300 Voor het onderwijs werd dit uitgangspunt losgelaten toen bleek hoe zorgwekkend het met de kwaliteit daarvan was gesteld.301
Om zo snel mogelijk verbetering te kunnen brengen stelde de regering een reeks
algemene delegatiegrondslagen voor. Waar nodig kon dan snel en doortastend worden ingegrepen.

298 Zie voor deze piketpalen Kamerstukken II 1995/96, 24 645, B, p. 8; Kamerstukken II 1996/97, 25
410, A, p. 8; Kamerstukken II 1996/97, 25 409, A, p. 3, 6; Kamerstukken II 1997/98, 24 137, B, p. 7
(zij het impliciet); Kamerstukken II 2002/03, 28 512, A, p. 7; Kamerstukken II 2005/06, 30 652, 4,
p. 6; Kamerstukken II 2008/09, 31 828, nr. 4, p. 6, 8-9; Kamerstukken II 2008/09, 31 957, 4, p. 3;
Kamerstukken II 2008/09, 31 989, 4, p. 16; advies van 22 juni 2012, W05.12.0134/I, Stcrt. 2012,
nr. 15449; Kamerstukken II 2012/13, 33 618, nr. 4, p. 4; Kamerstukken II 2013/14, 33 796, nr. 4, p. 4.
In het verlengde van deze lijn ligt de opvatting van de Raad dat een bevoegdheid tot het bepalen
van deugdelijkheidseisen niet aan een zelfstandig bestuursorgaan kan worden verleend, zie Kamerstukken II 2000/01, 27 920, A, p. 3. Voor een opvallende uitzondering zie het advies over de
normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs, Kamerstukken II 2018/19, 35
089, nr. 4, p. 2-3: de Afdeling advisering achtte voorschriften op het niveau van de wet in formele
zin overbodig, maar de regering hield voet bij stuk omdat het om deugdelijkheidseisen ging die
volgens artikel 23 Grondwet in de wet thuishoren.
299 Beide landen hebben in hun eigen constitutie de vrijheid van onderwijs gegarandeerd. Vooral artikel 21 van de Staatsregeling van Curaçao vertoont sterke gelijkenis met artikel 23 Grondwet.
Artikel 11 van de Staatsregeling van Sint Maarten herinnert in minder sterke mate aan de Nederlandse tekst.
300 Dit uitgangspunt is verwoord in de zogeheten Slotverklaring van een miniconferentie van 10 en
11 oktober 2006, bijlage bij Kamerstukken II 2006/07, 30 800 IV, nr. 5 en uitgewerkt in een afzonderlijke regeringsnota, zie Kamerstukken II 2008/09, 31 568, nr. 3, p. 3-4. De Algemene Rekenkamer
heeft gerapporteerd over de mate waarin het voornemen inzake de zogeheten legislatieve terughoudendheid is gerealiseerd, zie Kamerstukken II 2012/13, 33 471, nr. 2.
301 Zie de bijlage bij Kamerstukken II 2008/09, 31 568, nr. 6.
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Zoals op grond van eerdere adviezen viel te verwachten, stuitte deze ruime delegatie op verzet van de Raad van State.302 Onder verwijzing naar wat hij eerder had
opgemerkt over verregaande delegatie van onderwijswetgevende bevoegdheden aan
de regering concludeerde de wetgevingsadviseur dat het BES-voorstel niet strookt
met artikel 23 van de Grondwet. Ten minste de hoofdelementen van het toezicht,
het openbaar onderwijs, de deugdelijkheidseisen, de bekostigingsvoorwaarden en
de bekwaamheids- en zedelijkheidseisen zouden in de wet zelf moeten worden geregeld.303 Omwille van de vrijheden van richting en inrichting moest die wet voldoende helder geformuleerd zijn. Nadere inhoudelijke uitwerking zou bij algemene
maatregel van bestuur kunnen. De figuur van de ministeriële regeling achtte de Raad
alleen inzetbaar voor “sterk gebonden regelgeving”. De Raad adviseerde de voorgestelde delegatiegrondslag uit het wetsvoorstel te verwijderen. In plaats daarvan zou
ofwel de Nederlandse onderwijswetgeving toepasselijk kunnen worden verklaard,
ofwel afzonderlijke onderwijswetgeving voor de drie eilanden tot stand moeten
worden gebracht. Kortom, de Raad bleef trouw aan zijn eerdere opvattingen over
onderwijs en delegatie.
Dat veranderde echter toen de regering, in reactie op het negatieve advies, haar
plannen bijstelde. Zij ruilde haar voorstel voor een algemene delegatiegrondslag in
voor het plan de van oorsprong Antilliaanse onderwijswetgeving naar Nederlands
model te herschrijven. 304 Ook dit voorstel werd gedaan om snel iets te verbeteren
aan de zorgwekkende onderwijskwaliteit op de drie eilanden.
Het wetsvoorstel waarin de regering deze uitgangspunten uitwerkte, werd door
de Raad van State kritisch bejegend.305 Ditmaal gooide de Raad het evenwel over een
heel andere boeg en week hij af van de bestendige lijn zoals die in het eerste advies
op de BES-eilanden nog was aangehouden. Gelet op de lokale onderwijskwaliteit zou
het, volgens de Raad van State, niet verstandig zijn de Nederlandse onderwijswetgeving met een hoog abstractieniveau als uitgangspunt te nemen. In plaats daarvan
zou kunnen worden volstaan met korte sobere wetten en aanvullende afspraken met
afzonderlijke scholen. Dit onderdeel van het advies is moeilijk te rijmen met eerdere
adviezen van Raad van State over delegatie en artikel 23 Grondwet. Vooral de aanbeveling om “afspraken” te maken wijkt af: in essentie beval de Raad van State aan
om de regeling van (delen van) het onderwijsbeleid geheel te onttrekken aan bemoeienis van de onderwijswetgever. Het lijkt wel alsof artikel 23 Grondwet voor dit
onderdeel van het advies buiten beschouwing is gelaten. Elders in het advies kwam
het onderwijsartikel overigens heel zijdelings nog wel aan bod, toen de Raad kritiek
uitte op de keuze om een voorziening die ingrijpen bij wanbeheer mogelijk maakt

302 Kamerstukken II 2008/09, 31 957, nr. 4, p. 3.
303 Voor de BES-eilanden moest integrale onderwijswetgeving tot stand worden gebracht die bovendien zou moeten gaan gelden in een context die niet vergelijkbaar was met de Europees-Nederlandse. Uit de aard der zaak besteedde het advies over het wetsvoorstel daarom aan een grotere
variëteit onderwerpen aandacht dan in de eerder besproken adviezen het geval was. De eerder
door de Raad becommentarieerde wetsvoorstellen betroffen immers steeds stuksgewijze ver- of
uitbouw van het al bestaande en redelijk complete lichaam aan onderwijswetgeving.
304 Kamerstukken II 2008/09, 31 957, nr. 4, p. 5; zie ook Kamerstukken II 2009/10, 32 419, nr. 3, p. 2-3.
305 Kamerstukken II 2009/10, 32 419, nr. 4.
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een tijdelijk karakter te geven.306 In het nader rapport bij het advies gaf de regering te
kennen het advies van de Raad van State niet op te zullen volgen, onder meer omdat
artikel 23 van de Grondwet daaraan in de weg stond.307 Ogenschijnlijk heeft dat de
Raad niet op andere gedachten gebracht. In een viertal later uitgebrachte adviezen
handhaafde de (inmiddels Afdeling advisering van de) Raad de bezwaren tegen de
voorgestelde onderwijswetgeving voor de BES-eilanden en wijdde zij aan artikel 23
Grondwet geen woord.308
Naar de motieven van de Afdeling advisering kan slechts worden gegist. Vanaf het intreden van de nieuwe staatkundige verhoudingen heeft het Statuut enkele jaren mogelijk gemaakt dat vanwege de specifieke lokale omstandigheden (zoals de geringe
bevolkingsomvang) op de BES-eilanden werd afgeweken van overigens in Nederland
geldende regelgeving.309 Buiten kijf stond dat deze bepaling geen mogelijkheid tot
afwijken van de Grondwet inhield.310 Dat betekent dat deze afwijkingsmogelijkheid
de Raad van State niet op het spoor kan hebben gezet om in zijn advisering over
delegatie van onderwijswetgevende bevoegdheden artikel 23 van de Grondwet links
te laten liggen. De feitelijke toestand in Caribisch Nederland, hoe afwijkend die ook
mag zijn, kan niet aan afdoen aan dit grondwettelijk obstakel.
3.4.1.5

Resumerend

Tegen ruime horizontale delegatie van de bevoegdheid tot het stellen van deugdelijkheidseisen heeft de (Afdeling advisering van de) Raad van State zich vrijwel steeds
verzet. Deugdelijkheidseisen horen in de wet thuis. Wanneer aanleiding bestond om
ook de regering of de minister op dit onderwerp bevoegdheden te verschaffen, hoort
de wet strikte kaders te schetsen. Dit uitgangspunt valt goed te rijmen met de (op dit
punt overigens wat diffuse) bedoeling van de grondwetgever. Om niet te achterhalen
redenen maakte de Raad van State een uitzondering voor deugdelijkheidseisen aan
306 Eerder had de regering bevorderd dat ook de Europees-Nederlandse onderwijswetgeving zou
voorzien in een ministeriële aanwijzingsbevoegdheid die zou kunnen worden ingezet tegen een
bestuur dat zich schuldig maakt aan wanbeheer, zie artikel I onderdeel I, artikel II onderdeel H
en artikel III onderdeel J van de wet van 4 februari 2010, Stb. 80. Volgens de Raad is de grondwettelijke verantwoordelijkheid van de regering voor het onderwijs van zo groot belang dat deze
taakverwaarlozingsregeling op gelijke voet in het Europese en het Caribische deel van Nederland
zal moeten worden vormgegeven en dat daarom van tijdelijkheid geen sprake mag zijn, zie Kamerstukken II 2009/10, 32 419, nr. 4, p. 9.
307 Kamerstukken II 2009/10, 32 419 nr. 4, p. 6.
308 Zie de adviezen van 21 oktober 2010 over drie ontwerp-algemene maatregelen van bestuur: nr.
W05.10.0462/I, Stcrt. 2011, 2642; nr. W05.10.0456/I, Stcrt. 2011, 2643 en nr. W05.10.0452/I, Stcrt.
2011, 2645; zie voorts Kamerstukken II 2011/2012, 33 187, nr. 4, p. 5-6.
309 Zie artikel II, onderdeel B van de rijkswet van 7 september 2010, Stb. 333. Artikel II, onderdeel J
van deze rijkswet bepaalde dat de afwijkingsmogelijkheid zou vervallen wanneer in de positie
van de BES-eilanden binnen het Nederlandse staatsbestel in de Grondwet zou zijn voorzien. Dat
is gebeurd bij de wet van 1 november 2017, Stb. 426. Sindsdien staat artikel 132a, vierde lid van de
Grondwet differentiatie toe, zonder daarbij de specifieke factoren en omstandigheden die daartoe
aanleiding kunnen geven nog te noemen. Naar huidig recht is afwijking daarom wel mogelijk.
310 De Raad van State heeft zich ook steeds op het standpunt gesteld dat de gehele Grondwet op de
BES-eilanden van toepassing zou (moeten) zijn, zie bijv. Kamerstukken II 2006/07 30 800 IV, nr. 3,
bijlage p. 21-22; Kamerstukken II 2008/09, 31 954, nr. 4, p. 2.
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onderwijs op de BES-eilanden. Het door het onderwijsartikel gehanteerde primaat
van de wetgever gaat kennelijk niet op voor Caribisch Nederland. Deze uitzondering
is herhaaldelijk bevestigd (maar nooit toegelicht), zodat een vergissing uitgesloten is.
3.4.2

Verticale delegatie van bekostigingsvoorwaarden en
deugdelijkheidseisen

Het zwaartepunt van de overheidszorg voor het onderwijs lag geruime tijd bij de
centrale overheid. Voor zover er aanleiding was om taken en bevoegdheden over
te dragen aan andere verbanden dan die van de rijksoverheid, werden de bevoegde
gezagsorganen van de scholen daarmee belast. Die vorm van overdracht wordt in het
onderwijsrecht (enigszins verwarrend) aangeduid als functionele decentralisatie.311
Decentralisatie in de betekenis die het staatsrecht normaliter aan die term verbindt,
namelijk toedeling van bestuurlijke en regelgevende bevoegdheden aan organen van
decentrale overheden, kwam tot vrij recent nauwelijks voor.
In paragraaf 3.3.1 kwam al ter sprake dat het zogeheten Schevenings Beraad de
aanzet gaf tot diverse varianten van verticale delegatie. Zo werd aan gemeenten een
sturende rol toegedicht bij het onderwijsachterstandenbeleid en werd hun meer
ruimte geboden bij de verstrekking van aanvullende financiering. Korte tijd later
werd bovendien in het regeerakkoord van het eerste paarse kabinet-Kok aangekondigd dat het beheer van de onderwijshuisvesting naar lokale overheden zou worden
gedecentraliseerd.312
Uit de hiervoor besproken adviezen over horizontale delegatie van deugdelijkheidseisen bleek dat de Raad van State de voorkeur gaf aan delegatie aan de regering
boven delegatie aan de minister. Deze voorkeur hield onder meer verband met de
waarborgen waarmee de vaststelling van een algemene maatregel van bestuur is
omgeven. Vanuit die invalshoek zou men wellicht verwachten dat de voornemens tot
verticale delegatie aan lokale overheden kritisch ontvangen zouden worden. Als het
gaat om waarborgen voor goede regelgeving kleven aan delegatie aan enkele honderden decentrale ambten immers ten minste dezelfde nadelen als aan delegatie aan
een minister. Daarom is het des te opmerkelijker dat de wetgevingsadviseur niet van
meet af aan zo’n kritische houding innam. Aanvankelijk concludeerde de Raad van
State namelijk nog dat de Grondwet zich niet verzet tegen delegatie aan gemeenteraden, mits dat zou gebeuren binnen een duidelijk wettelijk kader. Binnen een jaar
keerde de Raad van zijn schreden terug en stelde hij dat bekostigingsvoorwaarden
uitsluitend op het niveau van het rijk kunnen worden vastgesteld. In de navolgende
twee paragrafen wordt die ontwikkeling in de advisering uit de doeken gedaan.

311 Zoontjens 1999, p. 20-22.
312 Kamerstukken II 1993/94, 23 715, nr. 11, p. 29. Zie bovendien Kamerstukken II 1994/95, 23 309,
nr. 12 voor nadere decentralisatievoornemens. Bronneman-Helmers 2011, p. 36-37, 64 en Mentink
& Vermeulen 2011, p. 49 menen dat deze hervormingen, waarbij een andere uitleg van artikel 23
Grondwet werd aangehangen dan voorheen, mede mogelijk waren doordat voor het eerst sinds
de onderwijspacificatie de verantwoordelijke kabinetten niet steunden op confessionele Kamerfracties. Genuanceerder Mentink 2004, onder meer op p. 131-132 en 217-219.
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3.4.2.1

Onderwijshuisvesting

Eerst over het advies waarin delegatie aan gemeenten mogelijk werd geacht. Zo-even
is al gemeld dat bij de formatie van het eerste paarse kabinet was besloten dat het
onderwijshuisvestingsbeleid moest worden gedecentraliseerd.313 Voortaan zou de
minister van Onderwijs zich nauwelijks nog bemoeien met de huisvesting van het
primair en voortgezet onderwijs. In plaats daarvan werd de gemeenteraad bevoegd
om, met inachtneming van vrij ruime wettelijke kaders, de voorwaarden te bepalen
waaronder scholen aanspraak konden maken op vergoeding van hun huisvestingskosten. In de zomer van 1995 adviseerde de Raad van State over deze plannen. Het
advies opent met een alinea die “Artikel 23 van de Grondwet en verticale delegatie”
is getiteld. Onder die noemer bespreekt het advies de algemene vraag of delegatie
aan het gemeentebestuur in overeenstemming is met de Grondwet. Volgens de Raad
had hij eerder al overwogen dat
“artikel 23, eerste lid, van de Grondwet niet zonder meer in de weg [staat] aan delegatie van regelgevende bevoegdheid aan lagere overheden, maar moet daarbij wel wijze
voorzichtigheid en grote terughoudendheid worden betracht” (cursivering van mij).314

Het principiële punt dat verticale delegatie van bekostigingsvoorwaarden mogelijk is,
zou dus in lijn met eerdere adviezen zijn. Hoewel een bronvermelding ontbreekt, lijkt
het aannemelijk dat verwezen wordt naar het advies over de integratie van speciaal
onderwijs in het basisonderwijs (uitgebracht in 1993; zie hiervoor, paragraaf 3.4.1.2).
Daarin wordt in de context van delegatie over de noodzaak van wijs en terughoudend
handelen gesproken. Deze passages in het integratie-advies staan niet op zichzelf,
maar grijpen op hun beurt terug op wat de Raad van State in 1975 had geadviseerd
bij de uiteindelijk mislukte poging tot herziening van het onderwijsartikel. Als het
inderdaad deze adviezen zijn waarop het onderwijshuisvestingsadvies zich beriep,
dan is er wat opmerkelijks aan de hand.
Bij gelegenheid van de modernisering van het onderwijsartikel, in 1975, schreef
de Raad dat
“gezien het waarborgkarakter van de onderhavige bepaling, de wetgever wijs [zal] handelen door van zijn bevoegdheid tot delegatie een voorzichtig gebruik te maken”.315

Een kleine twintig jaar later, in het advies over de integratie van speciaal onderwijs
in het basisonderwijs, riep de wetgevingsadviseur die aansporing in herinnering en
voegde hij daaraan toe dat terughoudendheid geboden is bij delegatie van het stellen
van voorwaarden voor bekostiging.316 Beide adviezen erkennen dus inderdaad de
mogelijkheid van delegatie van onderwijswetgevende bevoegdheden, maar doen dat
niet specifiek in de context van delegatie aan decentrale overheden. Er is daarentegen

313
314
315
316
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Kamerstukken II 1993/94, 23 715, nr. 11, p. 29.
Kamerstukken II 1995/96, 24 455, B, p. 1.
Kamerstukken II 1975/76, 13 874, nr. 4, p. 13.
Kamerstukken II 1993/94, 23 486, B, p. 1-3.
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grond te veronderstellen dat beide adviezen enkel oog hadden voor delegatie aan
een ambt van de centrale overheid, dus aan de regering of eventueel de minister.
Ik werk die veronderstelling nader uit, te beginnen met het advies uit 1975. De aanleiding voor dat advies was het regeringsvoorstel om het onderwijsartikel te herschrijven, zodat het zou aansluiten bij de algemene delegatieterminologie van de Grondwet.
Volgens die terminologie betekent het gebruik van de frase “bij of krachtens” dat het
aan de wetgever is overgelaten om te bepalen of al dan niet kan worden gedelegeerd
en, zo ja, in welke mate en aan welk ambt.317 Tegen overname van die terminologie in
het onderwijsartikel had de Raad van State geen “overwegend bezwaar” omdat
“reeds verscheidene voorbeelden zijn aan te wijzen van regelingen, die krachtens de
wet bij algemene maatregel van bestuur tot stand zijn gebracht. Zulks heeft, voor zover
de Raad bekend is, niet tot ernstige bezwaren geleid en de praktijk kan er ten zeerste
mee worden gediend” (cursivering van mij).318

Het valt op dat de praktijkervaringen waarnaar de Raad van State verwijst alle voorbeelden van horizontale delegatie betreffen. Er was voor de Raad van State anno 1975
ook geen aanleiding om rekening te houden met verticale delegatie. In het concept
voor de memorie van toelichting werd over decentralisatie aan lagere overheden
namelijk met geen woord gerept.319 Pas nadat de Raad van State had geadviseerd,
dook de mogelijkheid van decentralisatie op. Het nader rapport kondigde een uitbreiding van de memorie van toelichting aan “met enkele passages over de betekenis
van de gekozen terminologie op het punt van de grondwettelijk toegestane delegatiebevoegdheid”.320 Conform die aankondiging schreef de regering in de aangepaste
versie van de toelichting dat op grond van de nieuwe Grondwet een regelgevende
taak zou kunnen worden gedelegeerd aan gemeentelijke of provinciale organen.321
De regering gaf praktijkvoorbeelden van in het verleden gerealiseerde delegaties,
maar moest het laten bij voorbeelden van horizontale bevoegdheidsoverdrachten

317 Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 22-23; Kamerstukken II 1976/77, 13 872, nr. 7, p. 13-15;
zie ook Kortman 1987, p. 25-30. In zijn advies over de tweede (eveneens mislukte) poging tot herziening van artikel 23 had de Raad van State erkend dat de nieuwe terminologie in het midden liet
of delegatie aan decentrale overheden mogelijk was, zie Kamerstukken II 1984/85, 19 032, A, p. 1.
318 Kamerstukken II 1975/76, 13 874, nr. 4, p. 13.
319 Dit is ook opgemerkt door de fracties van KVP, ARP en CHU, zie Kamerstukken II 1975/76, 13 874,
nr. 5, p. 9. Zij vroegen de regering de Raad van State nogmaals om advies te vragen over de mogelijkheid van decentralisatie van onderwijswetgevende bevoegdheden. De regering vond dat niet
nodig, zie Kamerstukken II 1976/77, 13 874, nr. 6, p. 14, 20-21. De kous was daarmee af omdat de
Kamers pas sinds 2010 zich zonder tussenkomst van de regering tot de Afdeling advisering kunnen
wenden, zie hiervoor, paragraaf 1.3.3.
320 Kamerstukken II 1975/76, 13 874, nr. 4, p. 16.
321 Kamerstukken II 1975/76, 13 874, nr. 3, p. 5. Op p. 8 blijkt waar de wens om decentralisatie van
onderwijswetgevende bevoegdheden mogelijk te maken, vandaan komt. Aanleiding blijkt te zijn
de gedachtewisseling tussen regering en Staten-Generaal over een “Nota Knelpunten harmonisatie
welzijnsbeleid en welzijnswetgeving”, zie Kamerstukken II 1973/74 (doorlopend in vergaderjaar
1975/76), 12 968 (div. volgnummers). Heijmans 1989b, p. 125 lijkt over het hoofd te zien dat de
passage over delegatie aan lokale overheden pas na advisering door de Raad van State in de toelichting is opgenomen.
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omdat (zoals de Raad van State al had geconstateerd) van verticale delegaties geen
voorbeelden beschikbaar waren.322 Dat het advies uit 1975 werd uitgebracht over
een voorstel dat nooit tot grondwetsherziening heeft geleid, doet niet af aan het belang ervan. De opmerkingen van de Raad van State werden immers gemaakt tegen
de achtergrond van de delegatiepraktijk zoals die indertijd al bestond – dus zonder
gemoderniseerde formulering van het onderwijsartikel.
Iets vergelijkbaars kan gezegd worden van het andere precedent waarop de Raad
van State zich in zijn onderwijshuisvestingsadvies vermoedelijk beriep, namelijk het
advies over de integratie van het speciaal onderwijs in het basisonderwijs. Daarin
verzette de wetgevingsadviseur zich tegen een grondslag voor het bij ministeriële
regeling bepalen van bekostigingsvoorwaarden. Hij meende dat uit de Grondwet
volgt dat bekostigingsvoorwaarden voor het bijzonder onderwijs zoveel mogelijk in
de wet of, krachtens de wet, bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald. Bij
delegatie aan de minister past terughoudendheid, aldus de Raad van State.323 In dit
advies had de erkenning van de grondwettelijke toelaatbaarheid van delegatie dus
uitsluitend betrekking op de horizontale variant.
Toch zijn het juist deze precedenten die in de zomer van 1995, in het advies over
decentralisatie van de onderwijshuisvesting, van stal werden gehaald ter onderbouwing van de stelling dat artikel 23 van de Grondwet niet zonder meer in de weg staat
aan delegatie aan gemeenten. Het valt echter ernstig te betwijfelen of de daarin verwoorde positieve opvattingen over delegatie zonder meer mogen worden betrokken
op bevoegdheidsoverdracht aan decentrale overheden.
In het onderwijshuisvestingsadvies onderkende de Raad dat er wel beperkingen
zijn aan de mogelijkheid tot bevoegdheidsoverdracht aan lagere overheden. De wetgever had immers voorzichtigheid en terughoudendheid te betrachten. Dat leidde de
Raad van State af uit de grondwettelijke opdracht aan de regering om het onderwijs
tot voorwerp van haar aanhoudende zorg te maken. Onderwijs is dus in de kern van
de zaak geen lokale maar een nationale aangelegenheid. Een implicatie daarvan was
volgens de wetgevingsadviseur dat de wetgever ten principale de verantwoordelijkheid moet houden voor de vaststelling van deugdelijkheidseisen en bekostigingsvoorwaarden. Ook het “bij de grondwetsherziening van 1983 gevolgde strakke systeem van clausulering van grondrechten” zou van deze gedachtegang uitgaan.324 Hier
stuiten we op een tweede opmerkelijke verwijzing. In het advies over de integratie
van speciaal onderwijs in het reguliere basisonderwijs had de Raad er nog op gewezen dat de redactie van artikel 23 niet op één lijn was gebracht met de overigens in
de Grondwet gehanteerde delegatieterminologie.325 Die constatering kan niet anders
betekenen dan dat het systeem van clausulering van grondrechten voor artikel 23 van de Grondwet niet relevant is. Door (al vrij gauw nadien) in het
322 Zie ook de voorbeelden genoemd in de memorie van antwoord, Kamerstukken II 1976/77, 13 874,
nr. 6, p. 13-14 en vooral de bijlage in Kamerstukken II 1976/77, 13 874, nr. 7. In de toelichting bij
het grondwetsherzieningsvoorstel dat beoogde verticale delegatie uit te sluiten stelde de regering
overigens dat die uitsluiting paste bij de traditie van de onderwijswetgever die “de regelgeving ten
aanzien van het onderwijs als een taak van de organen der centrale overheid heeft beschouwd”,
Kamerstukken II 1984/85, 19 032, nr. 3, p. 4.
323 Kamerstukken II 1993/94, 23 486, B, p. 3.
324 Kamerstukken II 1995/96, 24 455, B, p. 2.
325 Kamerstukken II 1993/94, 23 486, B, p. 2-3.
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onderwijshuisvestingsadvies te verwijzen naar de algemene grondwettelijke beperkingensystematiek, wordt gesuggereerd dat ook beperkingen op artikel 23 aan die
systematiek moeten voldoen. Voor zover dat inderdaad bedoeld is, zijn het onderwijshuisvestingsadvies en het integratie-advies op dit punt onverenigbaar.
Ik laat de opvallende verwijzingen verder voor wat ze zijn en keer weer terug naar
de hoofdlijn van de overwegingen over verticale delegatie in het advies over onderwijshuisvesting. Die hoofdlijn luidt dat de bevoegdheid tot het stellen van bekostigingsvoorwaarden aan gemeenten kan worden overgedragen. Om zeker te stellen
dat zulke overdracht voorzichtig en terughoudend gebeurt, moet bij wet of eventueel krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur het kader worden bepaald
waarbinnen gemeentebesturen de hun overgedragen bevoegdheid uitoefenen.326
Vanwege enkele karakteristieken die hier verder niet relevant zijn, voldeed het wetsvoorstel niet aan deze eisen.327 Die specifieke kritiek doet er niet aan af dat in het
advies ten principale is geconcludeerd dat artikel 23 Grondwet er niet aan in de weg
staat dat decentrale overheden bevoegdheden tot het bepalen van bekostigingsvoorwaarden gedelegeerd krijgen. Het bleef niet bij één keer. In de marge van een advies
over de materiële financiële gelijkstelling werd die stelling nog eens herhaald, al ging
het er daar vooral om duidelijk te maken dat de Raad van State hecht aan zorgvuldig
citeren van zijn adviezen.328
3.4.2.2

Onderwijsachterstandenbeleid

Binnen een jaar na het uitbrengen van het advies over de onderwijshuisvesting kwam
de Raad van State tot andere bevindingen. De aanleiding daartoe was een wetsvoorstel dat voorzag in decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid. In lijn
met de conclusies van het Schevenings Beraad stelde de regering voor gemeenten
bevoegd te maken zich met de inhoud van dat beleid te bemoeien.329 Naleving van
gemeentelijke voorschriften zou gaan gelden als bekostigingsvoorwaarde.330
Deze decentralisatie van bekostigingsvoorwaarden stuitte op verzet bij de Raad
van State. In navolging van de Onderwijsraad stelde hij dat

326 Kamerstukken II 1995/96, 24 455, B, p. 2.
327 Samengevat komt de kritiek erop neer dat het wetsvoorstel onvoldoende houvast bood, zodat niet
werd voldaan aan de nationale zorgplicht voor het onderwijs. Zie Kamerstukken II 1995/96, 24 455,
B, p. 2-11.
328 Kamerstukken II 1995/96, 24 645, B, p. 8. Over materiële financiële gelijkstelling hiervoor, paragraaf
3.3.1.4.
329 Gezamenlijke richtinggevende uitspraken 1994, p. 37-38, 87-96.
330 Kamerstukken II 1995/96, 24 778, nr. 2; zie ook Kamerstukken II 1995/96, 24 778, nr. 3, p. 5-6, 13.
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“het stellen van bekostigingsvoorwaarden alleen mogelijk is bij wet in formele zin dan
wel bij andere vanwege het Rijk krachtens de wet vastgestelde voorschriften” (cursivering van mij).331

Zodoende gooide de Raad van State de deur stevig in het slot: verticale delegatie van
bekostigingsvoorwaarden is onverenigbaar met de Grondwet. Het argument van de
regering dat aan de grondwettelijke eisen werd voldaan nu de hoofdzaken van de
bekostigingsvoorwaarden in de wet waren vastgelegd, maakte op de Raad van State
geen indruk. Het wetsvoorstel gaf namelijk niet aan
“binnen welke grenzen de gemeenteraden bekostigingsvoorwaarden kunnen vaststellen”.332

Deze laatste opmerking lijkt wat afbreuk te doen aan de stelligheid waarmee verticale delegatie eerder in hetzelfde advies nog was afgewezen. Het citaat ligt meer
in het verlengde van wat bij onderwijshuisvesting gezegd was over de verantwoordelijkheid van de wetgever voor duidelijke kaders waarbinnen decentrale ambten
deugdelijkheidseisen kunnen formuleren.333 De alinea waarmee de passage over
delegatie werd afgesloten, geeft evenwel weer aanleiding te denken dat de Raad van
State decentrale bekostigingsvoorwaarden toch uitgesloten acht: hij beval daarin
immers aan de gemeentelijke rol in het wetsvoorstel te beperken tot initiëren en
coördineren.
In het Schevenings Beraad was voor nog enkele andere onderwerpen afgesproken
dat bevoegdheden zouden worden gedecentraliseerd. In de wetgevingsadviezen
die daarop verschenen, is de grondwettigheid van bevoegdheidsopdrachten aan het
gemeentebestuur niet meer aan de orde gesteld.334 Een voorlopige tussenstand is
dus dat de wetgevingsadviseur in ieder geval geen grondwettelijke ruimte ziet voor
blanco delegatie aan gemeenteraden van de bevoegdheid tot het stellen van bekostigingsvoorwaarden en dat hij wellicht elke vorm van toekenning van verticale decentralisatie op dit terrein ongrondwettig acht.

331 Kamerstukken II 1995/96, 24 778, B, p. 3. De formule “vanwege het rijk” is geënt op het advies van
de Onderwijsraad van 26 januari 1996, kenmerk 95000346/Alg (in te zien via deeplink.archiefweb.
eu/OR19). De tekst herinnert aan het in 1990 ingetrokken voorstel tot grondwetsherziening dat
beoogde decentralisatie uit te sluiten; zie Kamerstukken II 1985/86, 19 032, nr. 2 en hiervoor, paragraaf 3.1.4.
332 Kamerstukken II 1995/96, 24 778, B, p. 3.
333 Wellicht is dit de reden dat Vermeulen 1999, p. 98 stelt dat de kritiek van de Raad van State in het
huisvestingsadvies en het achterstanden-advies vergelijkbaar zijn.
334 Te noemen zijn de financiering van schoolbegeleidingsdiensten (Kamerstukken II 1995/96, 24 683,
B) en het onderwijs in allochtone levende talen (Kamerstukken II 1996/97, 25 176, A). Mogelijk werd
aan de grondwettigheid van deze delegaties in de adviezen geen aandacht besteed omdat onduidelijkheid kan bestaan over de vraag of de overgedragen bevoegdheden bekostigingsvoorwaarden
betreffen. Vermeulen 1997, p. 13 en 95 gaat er kennelijk van uit dat het wetsvoorstel inzake het
onderwijs in allochtone levende talen bekostigingsvoorwaarden betreft, maar werkt dat niet uit.
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3.4.2.3

Latere decentralisaties

De kritiek van de Raad van State op de decentralisaties die voortvloeiden uit het
Schevenings Beraad heeft de wetgever er niet van weerhouden gemeentebesturen
bevoegd te maken tot het vaststellen van bekostigingsvoorwaarden. Sinds de afronding van deze decentralisatieoperaties is niet meer op vergelijkbaar grote schaal
besloten tot overdracht aan decentrale overheden van bevoegdheden tot het stellen
van bekostigingsvoorwaarden. Uiteraard zijn er na de eeuwwisseling nog wel diverse wijzigingen in de decentraliserende wetgeving geweest.335 In de meeste gevallen
ging het dan om wijzigingen van ondergeschikt belang. De bij die gelegenheden uitgebrachte adviezen besteedden niet opnieuw aandacht aan de grondwettigheid van
de overdracht van bevoegdheden. Daardoor leek het alsof de Raad van State zich bij
de keuzes van de wetgever had neergelegd.
In het laatste kwartaal van 2012 waren er toch weer signalen dat de Afdeling advisering afwijkende opvattingen had over delegatie. Dat valt althans op te maken uit
een advies over het voorstel provinciale staten van Fryslân bevoegd te maken tot het
vaststellen van kerndoelen voor het onderwijs in de Friese taal.336 Kerndoelen maken
deel uit van de bekostigingsvoorwaarden. De Afdeling advisering riep de wetgevingstraditie en de eerdere adviezen over horizontale delegatie van onderwijsinhoudelijke
zaken in herinnering. Zij zag daarin als rode draad dat, omwille van het bewaken
van kwaliteit van onderwijsprogramma’s en de gelijkheid tussen scholen, onderwijsinhoudelijke normen centraal geregeld behoren te worden. Delegatie aan de minister
zou uitsluitend geschikt zijn voor technische en tijdelijke aangelegenheden; voor het
overige zou gebruik moeten worden gemaakt van een bij de Staten-Generaal voor te
hangen algemene maatregel van bestuur. De wenselijkheid van een inbreuk op dit
“mede door artikel 23, eerste, vijfde en zesde lid van de Grondwet ingegeven stelsel”
had de regering volgens de Afdeling onvoldoende dragend gemotiveerd. De essentie
van de kritiek van de Afdeling advisering is dus dat het stellen van bekostigingsvoorwaarden een zaak van nationale instituties is, die niet kan worden overgedragen
aan provinciale autoriteiten. Dat er desalniettemin goede redenen kunnen zijn om
provinciale staten wel op de een of andere manier te betrekken bij de formulering
van de kerndoelen werd door de Afdeling onderkend. Ze opperde om provinciale
staten aan te wijzen als adviseur die de regering bij het opstellen van kerndoelen zou
moeten consulteren.337 Het valt overigens op dat de Afdeling ter onderbouwing van
haar constitutionele kritiek enkel teruggreep op adviezen waarin de toelaatbaarheid
van horizontale delegaties was onderzocht. Het had bij dit voorstel tot bevoegdheidsoverdracht naar een provinciebestuur meer voor de hand gelegen terug te grijpen op
eerdere adviezen over verticale delegatie. Wellicht heeft de Afdeling dit nagelaten
om te voorkomen dat zij een keuze zou moeten maken tussen het huisvestingsadvies
en het onderwijsachterstandenadvies, waarin over die vorm van delegatie tegengestelde opvattingen zijn te vinden.

335 Over onderwijsdecentralisatie in het begin van de eenentwintigste eeuw zie De Groot 2005, p. 2044; Kloprogge 2008; Davids 2011 en Onderwijsraad 2017.
336 Kamerstukken II 2012/13, 33 618, nr. 4.
337 Kamerstukken II 2012/13, 33 618, nr. 4, p. 5.
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3.4.2.4

Resumerend

In zijn advisering over de mogelijkheid decentrale overheden bevoegd te maken tot
het stellen van bekostigingsvoorwaarden heeft de Raad van State een opvallende
koerswending gemaakt. Was hij aanvankelijk van opvatting dat de Grondwet zulke
delegatie toestaat op voorwaarde dat de wetgever een duidelijk kader zou stellen,
al vrij gauw keerde de wetgevingsadviseur op zijn schreden terug en stelde hij dat
bekostigingsvoorwaarden op het niveau van het rijk moeten worden vastgesteld. Er
zijn aanwijzingen dat de Afdeling advisering aan deze strengere lijn wil vasthouden.
Hoewel tussen de beide waarderingen ook evidente spanningen bestaan, suggereren
ze eensgezind dat de Raad van State geen grondwettelijke ruimte ziet voor blanco
delegatie aan decentrale overheden. Gegeven het verloop van de grondwetsherzieningen van 1983 en 1987 valt lastig te beoordelen hoe de wetgevingsadvisering zich
verhoudt tot de bedoeling van de grondwetgever.
3.4.3

Delegatie van andere bevoegdheden

In het voorgaande ging de aandacht uit naar delegatie van bekostigingsvoorwaarden.
De adviespraktijk geeft daarnaast voorbeelden van delegaties inzake de bekwaamheidsnorm van leerkrachten, het toezicht op het onderwijs of het bepalen van de
stichtingsnorm. De hieromtrent uitgebrachte adviezen gaan doorgaans uit van een
op artikel 23 van de Grondwet berustend primaat van de formele wetgever, net als
bij deugdelijkheidseisen. De hoofdzaken van het onderwijsbeleid zijn voorbehouden
aan de wet. Mits duidelijk geclausuleerd is delegatie aan de regering mogelijk. Net
als bij deugdelijkheidseisen had de Raad van State steeds bedenkingen tegen een
bevoegdheidsoverdracht aan de minister. De figuur van de ministeriële regeling
vindt hij geschikt voor administratieve of technische voorschriften en voorschriften
die vaak moeten worden gewijzigd, maar niet voor het stellen van voorwaarden aan
de onderwijsbekostiging.338 In sommige gevallen werd deze opvatting niet met een

338 Kamerstukken II 1992/93, 22 957, A, p. 33; Kamerstukken II 1996/97, 25 410, A, p. 8-9; Kamerstukken II 2001/02, 28 088, A, p. 2; Kamerstukken II 2005/06, 30 652, nr. 4, p. 4 en 6; Kamerstukken
II 2008/09, 31 828, nr. 4, p. 8-9, 11; Kamerstukken II 2008/09, 31 957, nr. 4, p. 3; Kamerstukken II
2008/09, 32 040, nr. 4, p. 13; Kamerstukken II 2011/12, 33 106, 4, p. 20. Het advies over de attributie
van toezichtsbevoegdheden aan de Onderwijsinspectie zoals dat is te vinden in Kamerstukken II
2000/01, 27 783, A, p. 5 formuleert kritiek op bevoegdheidstoekenning weliswaar zonder rechtstreeks te verwijzen naar de Grondwet, maar het grijpt in dit verband terug op een advies waarin
dat wel gebeurt. Het gaat dan om het advies van 18 maart 1992, nr. W05.91.0600, Bijvoegsel Stcrt.
10 november 1992, nr. 218 over een wetsvoorstel dat de Onderwijsinspectie de status van zelfstandig bestuursorgaan verleende. Volgens de Raad van State verzet de door de Grondwet benadrukte
ministeriële verantwoordelijkheid voor het onderwijs zich tegen attributie van bevoegdheden aan
een zelfstandig bestuursorgaan. De regering trok zich die kritiek aan en liet het voorstel buiten
verdere behandeling, zie Kamerstukken II 1992/93, 22 800 VIII, nr. 14.
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beroep op de Grondwet maar op een andere norm, zoals de Algemene wet bestuursrecht of de Aanwijzingen voor de regelgeving onderbouwd.339
Delegatie aan decentrale overheden is weliswaar niet uitgesloten, maar vergt
strakke inkadering door de formele wetgever.340
In het voorjaar van 1994, een jaar voordat de regering stappen ondernam om
huisvestingsvoorzieningen voor het primair en voortgezet onderwijs te decentraliseren, werd een nieuwe wettelijke regeling voor het middelbaar beroepsonderwijs
bij de Raad van State aanhangig gemaakt.341 Tussen beide wetsvoorstellen bestond
inhoudelijke verwantschap. De regeling voor het middelbaar beroepsonderwijs
bevatte namelijk een bevoegdheidsopdracht aan de regering om rekenregels voor
de huisvestingsvergoeding te bepalen. Het werd daarbij geheel aan de regering
overgelaten om uit te maken wat de grondslag voor de vergoeding van huisvestingskosten zou zijn. Een verschil tussen beide voorstellen is dat de rekenregels voor het
middelbaar beroepsonderwijs uitdrukkelijk niet het karakter van bekostigingsvoorwaarde hadden.342 De gekozen constructie lokte kritiek uit van de Raad van State.
Hij achtte “het meer voor de hand te liggen dat bij wet ten minste wordt geregeld
wat de grondslag is” van de huisvestingsvergoeding. Bij ontbreken daarvan zou de
regeling neerkomen op blanco delegatie.343 Het valt op dat de opvattingen over begrenzingen van delegatiemogelijkheden nergens worden herleid tot artikel 23 van
de Grondwet. Daarin verschilt dit mbo-advies van het latere over decentralisatie
van huisvestingsvoorzieningen voor het primair en voortgezet onderwijs. Bezwaren
tegen vergelijkbare bevoegdheidsoverdrachten aan de regering werden in het ene
geval wel maar in het andere geval niet kenbaar geënt op de Grondwet. Gelet op de
belangrijke rol die geldelijke condities hebben gespeeld in de onderwijsstrijd en de
pacificatie daarvan, is dit verschil opvallend. Men zou wellicht verwachten dat een
wetsvoorstel dat de financiering van onderwijs aangaat steeds langs de meetlat van
artikel 23 Grondwet wordt gehouden en dat daarvan in het advies ook blijk gegeven
wordt. Wellicht speelde mee dat de rekenregels niet de status van bekostigingsvoorwaarde kregen.

339 In Kamerstukken II 2009/10, 32 193, nr. 4, p. 4 haalt de Raad van State artikel 10:3, eerste lid van
de Algemene wet bestuursrecht aan voor zijn stelling dat de aard van zwaardere bevoegdheden
zoals het opleggen van bekostigingssancties zich verzet tegen mandatering. Aanwijzing 26 van de
Aanwijzingen voor de regelgeving bepaalt dat delegatie aan een minister van de bevoegdheid tot
het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften wordt beperkt tot voorschriften van administratieve aard, uitwerking van de details van een regeling, voorschriften die dikwijls wijziging
behoeven en voorschriften waarvan te voorzien is dat zij mogelijk met grote spoed moeten worden
vastgesteld. Zie voor enkele voorbeelden van adviezen waarin deze formule (buiten de context
van artikel 23 Grondwet) terugkeert Kamerstukken II 1992/93, 22 957, A, p. 33; Kamerstukken II
1999/2000, 25 828, B, p. 2; Kamerstukken II 2001/02, 28 135, A, p. 2; Kamerstukken II 2011/12, 33
106, 4, p. 20 en Kamerstukken II 2013/14, 33 663, nr. 4, p. 6-7.
340 Kamerstukken II 1994/95, 24 137, A, p. 4.
341 Kamerstukken II 1993/94, 23 778, nr. 1-2.
342 Zie in het wetsvoorstel artikel 1.1.3 voor de aard van de bepalingen en artikel 2.2.1 voor de bevoegdheidsopdracht.
343 Kamerstukken II 1993/94, 23 778, B, p. 11.
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3.4.4

Interpretatiemethodes in de advisering

Artikel 23 Grondwet onderscheidt zich onder meer van (de meeste) andere grondwettelijke bepalingen doordat de formulering ervan niet zonder meer duidelijk maakt
of er ruimte is voor delegatie. Dat werpt de vraag op welke interpretatiemethodes
benut worden om vast te stellen of overdracht van regelgevende bevoegdheden toelaatbaar is. Als de advisering van de Raad van State in de pas loopt met wat daarover
is gezegd in de parlementaire geschiedenis van en doctrine over het onderwijsartikel,
dan is het op voorhand aannemelijk dat veel gewicht toekomt aan de wetgevingspraktijk van voor 1983. Op grond van diezelfde bronnen is het onwaarschijnlijk dat de
grammaticale methode veel benut is, met een uitzondering voor de wetgeving die op
grond van het vierde lid voor samenwerkingsscholen is uitgevaardigd. In het navolgende breng ik het gebruik van interpretatiemethoden in kaart. Omdat in paragraaf
3.3.5, over de methodes die zijn gebruikt voor toetsing aan de inrichtingsvrijheid, al
in bredere zin is verkend welke interpretatiemethodes de Raad van State hanteert in
zijn legisprudentie over onderwijs, laat ik dat hier achterwege. Hieronder besteed ik
enkel aandacht aan de interpretatiemethodes die zijn gebruikt in adviezen over de
delegatie van onderwijswetgevende bevoegdheden.
3.4.4.1

Grondwetshistorie, precedenten en doctrine

Aanhalingen van de grondwetsgeschiedenis ter bepaling van de constitutionele ruimte voor bevoegdheidsoverdrachten zijn in de onderzochte adviezen zeldzaam.344 Zo
nu en dan wordt een beroep gedaan op de geschiedenis van organieke wetgeving.345
Een niet onbelangrijke rol in de adviezen over overdracht van bevoegdheden is weggelegd voor collega-adviseur de Onderwijsraad. Een enkele maal is er sprake van
verschil van opvatting tussen beide raden.346 Vaker haalt de Raad van State de Onderwijsraad met instemming aan.347 Rechtsgeleerde literatuur wordt hoogst zelden
aangehaald.348 Soms houdt de Raad van State zich op de vlakte, bijvoorbeeld door te
stellen dat er een “algemene opvatting ” bestaat over de juiste grondwetsuitleg.349
De voornaamste bron is toch wel wat de Raad van State bij eerdere gelegenheden
over overdracht van regelgevende bevoegdheden heeft gesteld. Dat geldt in de eerste
plaats voor het in de adviezen regelmatig beleden uitgangspunt dat delegatiemogelijkheden voorzichtig en terughoudend moeten worden gebruikt. Ter onderbouwing

344 Kamerstukken II 1993/94, 23 486, B, p. 2-3; Kamerstukken II 1995/96, 24 455, B, p. 2.
345 Bijvoorbeeld in het advies van 18 maart 1992, nr. W05.91.0600, Bijvoegsel Stcrt. 10 november 1992,
nr. 218; Kamerstukken II 1996/97, 25 410, A, p. 8; Kamerstukken II 2012/13, 33 618, nr. 4, p. 4; advies
van 22 juni 2012, nr. W05.12.0134/I, Stcrt. 2012, nr. 15449. De wetstraditie is niet altijd doorslaggevend: in Kamerstukken II 1984/85, 19 032, A, p. 1 stelde de Raad van State dat de traditie van onderwijswetgeving om uitsluitend horizontaal te delegeren, een onvoldoende dragende motivering van
de voorgestelde afwijking van het stelsel van de nieuwe Grondwet inhield.
346 Kamerstukken II 1992/93, 22 957, A, p. 24-25.
347 Advies van 18 maart 1992, nr. W05.91.0600, Bijvoegsel Stcrt. 10 november 1992, nr. 218; Kamerstukken II 1995/96, 24 778, B, p. 3; Kamerstukken II 2000/01, 27 920, A, p. 3; Kamerstukken II 2009/10, 32
193, nr. 4, p. 4; Kamerstukken II 2014/15, 33 862, nr. 5, p. 6.
348 Voor een voorbeeld zie Kamerstukken II 2012/13, 33 618, nr. 4, p. 5.
349 Kamerstukken II 2005/06, 30 652, nr. 4, p. 6.
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wordt doorgaans het advies over de grondwetsherziening van 1983/1987 in herinnering geroepen. Dat is wel wat opmerkelijk, aangezien het onderwijsartikel indertijd
uiteindelijk ongewijzigd is gebleven. Ook overigens verwijst de Raad van State voor
zijn opvattingen over de constitutionele toelaatbaarheid van delegatie van onderwijswetgevende bevoegdheden met regelmaat terug naar wat hij daaromtrent in het
verleden heeft gezegd.350 Aan de basis van de verwijzingen ligt een beperkt aantal
adviezen die op hun beurt niet naar andere bronnen verwijzen.351
3.4.4.2

Grammaticale en systematische interpretatie

Het komt, zoals verwacht, heel weinig voor dat de Raad van State bij het bepalen van de
toelaatbaarheid van delegatie een beroep doet op de precieze bewoordingen van artikel
23 Grondwet.352 Integendeel: meer dan eens koos de wetgevingsadviseur er uitdrukkelijk voor om voorbij te gaan aan de formulering van het onderwijsartikel.353 Dat in het
huisvestingsadvies de toelaatbaarheid van delegatie toch aan de in 1983 ingevoerde terminologie werd afgelezen, moet daarom als een uitglijer worden beschouwd.354 Hoewel
het hoegenaamd nooit zo wordt benoemd, lijkt de delegatiedoctrine van de Raad van
State onder meer te steunen op een systematische grondwetsinterpretatie. Enkel in
het advies over kerndoelen voor het onderwijs in de Friese taal werd uitdrukkelijk het
stelsel van het onderwijsartikel aangehaald.355 De opvattingen over het primaat van de
formele wet en de voorkeur voor een algemene maatregel van bestuur boven een ministeriële regeling houden verband met de procedurele waarborgen die eigen zijn aan
de drie regelingsvarianten. Aangezien die waarborgen voortvloeien uit (andere) grondwetsbepalingen, is hier sprake van een vorm van systematisch interpreteren.
3.4.4.3

Te verwachten (indirect) effect

In paragraaf 3.3.5.3 bleek dat de Raad van State voor het bepalen van de betekenis
van de vrijheid van inrichting bereid is verder te kijken dan de formeel-juridische
kant van de zaak en ook de praktische gevolgen in ogenschouw te willen nemen.
In de advisering over delegatie van onderwijswetgevende bevoegdheden komt deze
manier van interpreteren nauwelijks voor: ik trof één voorbeeld aan.356 Het betreft
ook nog eens een gemengd voorbeeld, nu zowel de vrijheid van inrichting als delegatie erin aan bod komen. De Raad toonde zich kritisch over een wettelijk voorschrift
350 Kamerstukken II 1987/88, 20 381, B, p. 12; Kamerstukken II 1987/88, 20 646, B, p. 2; Kamerstukken
II 1989/90, 20 381, C, p. 3; Kamerstukken II 2008/09, 31 957, nr. 4, p. 3; advies van 22 juni 2012, nr.
W05.12.0134/I, Stcrt. 2012, nr. 15449; Kamerstukken II 2012/13, 33 618, nr. 4, p. 4; Kamerstukken II
2013/14, 33 796, nr. 4, p. 2-3; Kamerstukken II 2014/15, 33 862, nr. 5, p. 3-4.
351 Belangrijke bronadviezen zijn Kamerstukken II 1975/76, 13 874, nr. 4; Kamerstukken II 2005/06, 30
652, 4, Kamerstukken II 2008/09, 31 828, 4; Kamerstukken II 2014/15, 33 862, nr. 5, p. 6.
352 Des te opmerkelijker is dan ook het argument dat de regering in 1988 aanvoerde om een advies
van de Raad van State inzake het regelingsniveau van deugdelijkheidseisen niet op te volgen. De
regering stelde dat de formulering van artikel 23, vijfde lid delegatie mogelijk maakt; zie Kamerstukken II 1987/88, 20 646, B, p. 2.
353 Kamerstukken II 1993/94, 23 486, B, p. 2-3; Kamerstukken II 2005/06, 30 652, nr. 4, p. 6.
354 Kamerstukken II 1995/96, 24 455, B, p. 2.
355 Kamerstukken II 2012/13, 33 618, nr. 4, p. 5.
356 Kamerstukken II 2008/09, 32 040, nr. 4, p. 13
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dat formeel de vrijheid van inrichting beschermt, maar materieel veel beoordelingsruimte aan de minister laat. Het wettelijk voorschrift was namelijk opgesteld als een
open norm, zodat aan de minister feitelijk een zeer ruime beoordelings- en beleidsvrijheid toekwam bij uitvoering van de opgedragen taak.
3.4.4.4

Resumerend

Veruit de belangrijkste bron voor hoe de Raad van State delegatie van onderwijswetgevende bevoegdheden waardeert, is wat de Raad daar zelf bij eerdere gelegenheid
over heeft gesteld. Een bijzonderheid daarbij is dat een hoofdrol is weggelegd voor
een advies over een grondwetsherziening die nooit is gerealiseerd. Kennelijk meende
de Raad van State dat het advies desondanks zeggingskracht heeft, ook al was het
gebaseerd op een grondwetstekst die nooit in het Staatsblad is verschenen. Zoals
verwacht speelt de grammaticale interpretatiemethode geen rol van betekenis in de
advisering over delegatie. Dat ook de wetgevingspraktijk maar zelden wordt aangehaald, is dan weer verrassend.
3.4.5

Grondwettigheidsoordelen en dicta

Een uitgesproken oordeel over de grondwettigheid van een delegatiegrondslag heb
ik in de onderzochte adviezen zelden aangetroffen. In de spaarzame gevallen waarin
dat wel aan de orde was, valt de wat voorzichtige formulering van die conclusie op.
Het advies stelde dan dat een voorgestelde delegatie “niet strookt” of “in strijd moet
worden geacht” met de Grondwet, of aan het grondwettelijke vereiste van normstelling bij wet “niet voldoet”.357
Ook het tegenovergestelde van een ongrondwettigheidsoordeel komt weinig voor.
In een advies over een algemene maatregel van bestuur bevestigde de Raad van State
de grondwettigheid van de wetsartikelen waarop de algemene maatregel van bestuur
zou komen te rusten.358 Het ging daarbij dus om voorschriften die eerder al tot wet
waren verheven. Door mij aangetroffen expliciete bevestigingen van de grondwettigheid van wetsvoorstellen volgden bovendien steeds op een concrete aanleiding, zoals
een andersluidend advies van de Onderwijsraad of een uitdrukkelijk verzoek van de
regering.359 Van spontane bevestigingen van grondwettige bevoegdheidsoverdrachten heb ik geen voorbeelden aangetroffen.360
In veel gevallen houdt de Raad van State een slag om de arm bij het formuleren
van zijn bevindingen ten aanzien van de grondwettigheid van wetsvoorstellen. In
zorgvuldige bewoordingen wordt de regering aangespoord een draagkrachtiger motivering te geven of delen van het wetsvoorstel te heroverwegen. Het advies wijst

357 Citaten afkomstig uit achtereenvolgens Kamerstukken II 1997/98, 24 137, B, p. 7; Kamerstukken II
2008/09, 31 957, nr. 4, p. 3; Kamerstukken II 2008/09, 31 828, nr. 4, p. 7.
358 Advies van 22 juni 2012, W05.12.0134, Stcrt. 2012, nr. 15449.
359 Een voorbeeld van verschil van mening met de Onderwijsraad is te vinden in Kamerstukken II
1992/93, 22 957, A, p. 24-25; een voorbeeld van een positief grondwettigheidsoordeel op verzoek
van de regering in Kamerstukken II 2005/06, 30 652, nr. 4, p. 4-5.
360 Spontane bevestigingen van grondwettigheid komen als zodanig wel voor, zie Kamerstukken II
2018/19, 35 050, nr. 4, p. 5.
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er dan bijvoorbeeld op dat de regering het gevaar loopt tekort te schieten in de vervulling van haar grondwettelijke zorgplicht of dat een voorstel in het licht van artikel
23 Grondwet ongewenst is.361 Met die formuleringen laten de adviezen nog enige
ruimte voor een andersluidende conclusie.
Een derde type grondwettigheidsbeoordeling houdt het midden tussen de expliciete beoordelingen en de slagen om de arm. Adviezen van dit type spreken weliswaar niet met zoveel woorden uit dat een voorgestelde delegatie in strijd is met
artikel 23 Grondwet, maar ze laten nauwelijks ruimte voor een andere conclusie dan
dat aanpassing onvermijdelijk is. Meer dan eens stelde de Raad dat een specifieke
aanpassing van het wetsvoorstel noodzakelijk zou zijn, bijvoorbeeld omdat de grondwettigheid onvoldoende gegarandeerd werd.362
Het is niet ongebruikelijk dat een advies weliswaar ingaat op de verhouding tussen (de strekking van) een wetsvoorstel en artikel 23 Grondwet, maar zich vervolgens niet uitlaat over de grondwettigheid van het voorstel zoals dat aan de Raad
werd gezonden.363 In plaats daarvan geeft de Raad van State een blauwdruk van hoe
een regeling met het door de regering beoogde doel binnen de grenzen van artikel 23
zou kunnen worden opgesteld. De conclusie dat het wetsvoorstel niet met die blauwdruk overeenkomt, is doorgaans onvermijdelijk.
Uit de adviezen blijkt niet duidelijk of een relatie bestaat tussen het uiteindelijke
dictum en de constitutionele kritiek op delegatiegrondslagen. Uitgesproken negatieve grondwettigheidsoordelen leidden in de door mij onderzochte adviezen niet
per definitie tot een dictum van de zwaarste categorie. Omgekeerd heb ik wel zware
dicta aangetroffen aan het einde van adviezen waarin reparabele gebreken bij de
delegatiegrondslagen waren geconstateerd. Evenzogoed zijn er adviezen uitgebracht
die, ondanks expliciete grondwettigheidsbezwaren, afsluiten met de wat vrijblijvend
ogende suggestie rekening te houden met de opmerkingen van de Raad. Dit hoeft
allemaal niet te verrassen: dicta houden een oordeel in over het gehele wetsvoorstel
en niet alleen over de delegatiebepalingen. Stellige uitspraken over de vraag of de
Raad van State aan geconstateerde delegatieproblemen steeds eenzelfde conclusie
verbindt, zijn daarom niet te doen.

3.5

Conclusies

Het ingewikkelde artikel 23 van de Grondwet omvat inhoudelijke en procedurele elementen. Niet elk van die elementen is direct te herkennen in de tekst van het artikel.

361 Kamerstukken II 1992/93, 22 957, A, p. 2; respectievelijk Kamerstukken II 1994/95, 24 137, A, p. 4.
Overige voorbeelden van voorzichtig geformuleerde bevindingen in Kamerstukken II 1987/88, 20
381, B, p. 12; advies van 18 maart 1992, W05.91.0600, Bijvoegsel Stcrt. 10 november 1992, nr. 218;
Kamerstukken II 1993/94, 23 778, B, p. 11; Kamerstukken II 2012/13, 33 618, nr. 4, p. 4.
362 In die zin Kamerstukken II 1996/97, 25 410, A, p. 10; Kamerstukken II 1996/97, 25 409, A, p. 2-3; Kamerstukken II 2008/09, 31 821, nr. 4, p. 2; Kamerstukken II 2008/09, 31 989, nr. 4, p. 16. Vergelijkbare
onvermijdelijke conclusies in Kamerstukken II 1993/94, 23 693, B, p. 4; Kamerstukken II 1994/95, 24
778, B, p. 3; Kamerstukken II 1996/97, 25 410, A, p. 8-9.
363 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1993/94, 23 486, B, p. 3; Kamerstukken II 1995/96, 24 455, B,
p. 1-11; Kamerstukken II 1996/97, 25 409, A, p. 6; Kamerstukken II 2001/02, 28 088, A, p. 2; Kamerstukken II 2013/14, 33 796, nr. 4, p. 4.
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De vrijheid van inrichting stelt bevoegde gezagsorganen van bijzondere scholen in
staat zelf de organisatie, het beheer en het bestuur van het onderwijs te bepalen.
Deze vrijheid wordt niet als zodanig genoemd maar is een afgeleide van de algemene
vrijheid van onderwijs in de zin van het tweede en zesde lid van artikel 23 van de
Grondwet. Van procedurele aard is de verdeling van onderwijswetgevende bevoegdheden. Die verdeling ligt niet in de bewoordingen van artikel 23 besloten, maar volgt
uit de aan het onderwijsartikel ten grondslag liggende beginselen. Deze beide elementen komen in de wetgevingsadvisering van de Raad van State met een zekere
regelmaat aan bod.
Het belang van de inrichtingsvrijheid werd niet in alle gevallen waarin dat zou mogen
worden verwacht als zodanig door de Raad van State (h)erkend. De adviesperiode die
voor dit hoofdstuk is onderzocht valt in tweeën uiteen. Tot aan het begin van de 21ste
eeuw was de rol van de inrichtingsvrijheid in de wetgevingsadvisering onduidelijk
en soms zelfs onzichtbaar. Een terugblik op deze periode aan de hand van een door
de Raad van State zelf opgestelde definitie levert een handvol voorbeelden op van
wetsvoorstellen waarin, in weerwil van een redelijke veronderstelling, toetsing aan
de inrichtingsvrijheid ten onrechte lijkt te ontbreken. Na het jaar 2002 speelde de
vrijheid van inrichting een prominentere rol in de wetgevingsadvisering, al zijn er
ook nadien nog adviezen uitgebracht waarbij de Raad van State vermoedelijke spanningen links liet liggen. Waar het tot toetsing kwam, hanteerde de Raad van State een
uitleg die goed verenigbaar is met wat uit de parlementaire geschiedenis van artikel
23 van de Grondwet bekend is over de inrichtingsvrijheid.
Ten aanzien van een in de literatuur bekend twistpunt heeft de Raad van State
vrij expliciet positie gekozen. Hij gaat ervan uit dat de vrijheid van inrichting niet
annex is aan de vrijheid van richting, maar zelfstandige betekenis heeft. Voor zover
richting en inrichting elkaar overlappen hanteert de Raad van State het uitgangspunt dat beperkingen goeddeels uitgesloten zijn. Dat kan worden verklaard doordat
algemeen wordt aangenomen dat op richting geen beperkingen mogelijk zijn. Een
logisch gevolg daarvan is dat in geval van zulke overlap de inrichtingsvrijheid in de
advisering een minder zichtbare rol speelt.
Voor zover uitsluitend de inrichtingsvrijheid aan de orde is, zijn volgens de legisprudentie verdergaande beperkingen toegestaan. Bepalend is de mate waarin recht
wordt gedaan aan de kern van de inrichtingsvrijheid en ook overigens eisen van
proportionaliteit en subsidiariteit in acht zijn genomen. Particulier, niet van overheidswege gefinancierd onderwijs geniet een sterkere bescherming dan het uit de
publieke middelen bekostigde bijzonder onderwijs. In adviezen blijkt niet dat de
Raad van State nagaat of beperkingen op de vrije inrichting herleidbaar zijn tot de
tekst van artikel 23 van de Grondwet. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat op het
onderwijsartikel, anders dan op de overige grondrechtelijke bepalingen, algemene
beperkingen toegestaan zijn. Herleidbaarheid is dan geen voorwaarde.
De Raad van State gaat ervan uit dat de inrichtingsvrijheid bevoegde gezagsorganen van scholen voor bijzonder onderwijs een grote mate van zelfstandigheid geeft
bij het bepalen van de onderwijsinhoud en -organisatie, het personeelsbeleid, de
leerlingenselectie en de bestuurlijke organisatie. De wetgever is niet alleen gehouden deze vrijheid te garanderen in de verticale betrekkingen tussen het bijzonder
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onderwijs en de overheid, maar ook op een horizontaal niveau tussen scholen en
derden. Onduidelijk is of de Raad van State elk van de aspecten van de inrichtingsvrijheid als gelijkwaardig onderdeel beschouwt. In een vrij recent advies werd onderscheid gemaakt tussen de onderwijsinhoud die rechtstreeks verband houdt met de
vrijheden van richting en inrichting, en organisatorische aspecten die in afgeleide
zin door deze vrijheden worden beschermd. Een van de inrichtingsvrijheid afgeleide
bescherming is weggelegd voor het openbaar onderwijs, dat daarom aanspraak kan
maken op een zekere autonomie.
Van de verschillende beschikbare interpretatiemethodes die geschikt zijn om de
betekenis van de onderwijsvrijheid in algemene zin vast te stellen, werd de eigen
adviseringstraditie door de Raad van State het meest gebruikt. Voor de interpretatie
van de inrichtingsvrijheid is dit niet anders. Adviezen waarop de Raad van State zich
geregeld beroept, geven een authentieke grondwetsinterpretatie zonder te verwijzen naar een andere bron. Het algemene beeld is dat de Raad van State veelvuldig
op zijn eigen inzichten vertrouwt. Een andere veelgebruikte interpretatiemethode
zoekt houvast bij de wetgevingstraditie. Ook adviezen van de Onderwijsraad, de jurisprudentie en de doctrine voeden de gedachtevorming van de Raad van State. Met
een enigszins van de gebruikelijke methodes afwijkende manier van interpreteren
bepaalde de Raad van State in enkele gevallen de strekking van de inrichtingsvrijheid
door vooruit te blikken op het te verwachten effect van een door hem beoordeelde
maatregel. Deze methode is gebruikt in gevallen waarin de Raad van State aanleiding
zag geen genoegen te nemen met prima facie verenigbaarheid met de vrijheid van
inrichting en overging tot een nadere beschouwing. In weerwil van wat in een recent
advies nogal stellig werd beweerd, zijn interpretaties aan de hand van de grondwetsgeschiedenis althans voor wat betreft de inrichtingsvrijheid betrekkelijk uitzonderlijk. Hetzelfde geldt voor grammaticale interpretaties. In de door mij onderzochte adviezen heb ik een enkel voorbeeld van een uitleg aan de hand van de bewoordingen
van artikel 23 van de Grondwet aangetroffen. Daarbij ging het niet om de inrichtingsvrijheid maar om het formele karakter van openbaar onderwijs.
Slechts zelden concludeert de Raad van State zonder meer tot ongrondwettigheid
of juist tot verenigbaarheid met de Grondwet van beperkingen op de inrichtingsvrijheid. In plaats daarvan worden doorgaans enkele slagen om de arm gehouden,
of wordt in algemene termen geschetst aan welke voorwaarden een wetsvoorstel of
ontwerp voor een algemene maatregel van bestuur moeten voldoen om binnen de
grenzen van de Grondwet te blijven. Het geven van zulke blauwdrukken is, gelet op
de omstandigheid dat de Raad van State betrekkelijk vroeg in het proces van wetgeving wordt geconsulteerd, niet verwonderlijk.
De door mij onderzochte adviezen waarin de onderwijsvrijheid, de vrijheid van inrichting incluis, onderwerp van bespreking is geweest, sloten vaak af met een zwaar
dictum. Toch kan geen uitspraak worden gedaan over de relatie tussen bevindingen
inzake de grondwettigheid en de uiteindelijke aanbeveling die de Raad van State
doet. Aannemelijk is dat een dictum dat concludeert tot aanpassing niet zal worden
gegeven als de gevonden tekortkomingen het wetsvoorstel in het hart treffen. Dictum en inhoud van het advies verhouden zich dan niet tot elkaar. Evenmin is het proportioneel om op grond van reparabele gebreken te adviseren het wetsvoorstel niet

147

3 Onderwijs: vrijheid van inrichting en delegatie

verder in procedure te brengen. Beide veronderstellingen worden niet weersproken
door de adviezen die ik heb onderzocht.
Een omstreden procedureel aspect van artikel 23 Grondwet is de mate waarin onderwijswetgevende bevoegdheden kunnen worden overgedragen aan andere ambten.
Het gemis aan terminologisch houvast in de formulering van het onderwijsartikel
heeft de Raad van State niet of nauwelijks verhinderd consistent te adviseren over
horizontale delegatie. In vrijwel alle gevallen las de Raad in het onderwijsartikel een
primaat van de formele wetgever. Voor zover bevoegdheden tot onderwijsinhoudelijke normstelling moesten worden gedelegeerd, bepleitte de Raad van State steeds
de regering daarmee te belasten. Dat zou dan wel moeten gebeuren binnen duidelijke
wettelijke kaders. Delegatie van regelgevende bevoegdheden aan een minister achtte
de Raad van State slechts aangewezen voor onderwerpen van tijdelijke of technische
aard. Anders dan de grondwetgever en de doctrine hecht de Raad van State weinig
belang aan het onderscheid tussen deugdelijkheidsvoorwaarden en andere beperkingen. De adviezen geven er althans geen blijk van dat voor delegatie van bevoegdheden tot het stellen van deugdelijkheidsvoorwaarden andere normen gelden dan
voor delegatie van andere onderwijswetgevende bevoegdheden.
Een opvallende, met de overige adviezen moeilijk verenigbare maar constante uitzondering voor het primaat van de formele wetgever maakte de (Afdeling advisering
van de) Raad van State in de advisering over onderwijswetgeving voor Caribisch Nederland. Aanvankelijk bepleitte de Afdeling ook hier de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid bij formele wet te bepalen, maar bij nader inzien ruilde zij die voorkeur in
voor een goeddeels buitenwettelijke regeling van het Caribisch onderwijsbestel. Op
artikel 23 van de Grondwet gebaseerde bezwaren van de regering tegen deze suggestie brachten de Afdeling advisering niet op andere gedachten.
Minder consistent was de Raad van State in de advisering over verticale delegatie
(decentralisatie) van onderwijswetgevende bevoegdheden. Overdracht van onderwijswetgevende bevoegdheden aan decentrale overheden was in het verleden een
omstreden thema. Meningsverschillen hieromtrent waren mede debet aan het mislukken van enkele pogingen tot herziening van het onderwijsartikel. Gelet op die
voorgeschiedenis is het opvallend dat de Raad van State op overigens aanvechtbare
gronden beweerde dat hij al geruime tijd geleden had erkend dat verticale delegatie
niet is uitgesloten en dat hij daaraan nu kon vasthouden. Deze grondwetsuitleg valt
moeilijk te rijmen met de opvattingen van de Raad van State over het primaat van
de formele wetgever bij horizontale delegatie. Niet valt in te zien, immers, waarom
het bezwaar dat delegatie aan de regering of de minister een verlies aan waarborgen
inhoudt niet ten minste evenzeer opgaat voor delegatie aan decentrale overheden.
Niet alleen zitten er inconsistenties in de opvattingen over horizontale en verticale delegatie, ook binnen de adviezen over verticale delegatie zijn wisselende
standpunten ingenomen. Binnen afzienbare tijd kwam de Raad van State naar aanleiding van vergelijkbare vraagstukken tot tegengestelde conclusies. Nadien bleef
het punt lange tijd onaangeroerd, maar in een recent advies stelde de Afdeling advisering zich weer op het standpunt dat artikel 23 van de Grondwet in de weg staat
aan verticale delegatie van de bevoegdheid tot het stellen van onderwijsinhoudelijke
voorschriften. Daarbij beriep de Afdeling zich overigens op eerdere adviezen inzake
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horizontale delegaties, waardoor ze de interne inconsistentie in de advisering over
verticale delegaties kon omzeilen.
Evenals voor de interpretatie van de inrichtingsvrijheid vertrouwt de Raad van State
voor het uitleggen van delegatiemogelijkheden in artikel 23 van de Grondwet het
meest op zichzelf. In adviezen waarop geregeld werd teruggegrepen deed de Raad
aan originaire rechtsvinding: adviezen die de oorsprong van de legisprudentie over
delegatie vormen, verwijzen niet naar externe bronnen. Net als bij de inrichtingsvrijheid baseerde de Raad zijn opvattingen voor het delegatievraagstuk geregeld op
de wetgevingstraditie en de advisering van de Onderwijsraad.
De in wetgevingsadviezen geformuleerde conclusies over de grondwettigheid
van delegatiegrondslagen lieten over het algemeen ruimte voor weerspraak. Slechts
zelden constateerde de Raad van State expliciet dat een delegatiebepaling in strijd
is met de Grondwet, of daar juist verenigbaar mee is. Uit de bestudeerde adviezen
blijkt dat het niet ongebruikelijk is om in algemene bewoordingen te schetsen welke
grenzen de Grondwet stelt aan delegatie. In hoeverre het onderhavige wetsvoorstel
binnen die grenzen blijft, wordt dan niet altijd expliciet gemaakt. Dergelijke adviezen
zijn, gelet op de plek die advisering in het wetgevingsproces inneemt, mogelijk vooral bedoeld om de regering uit te nodigen tot het geven van aanvullende beschouwingen.
Evenmin als ten aanzien van de vrijheid van inrichting kunnen stellige uitspraken
worden gedaan over het eventuele verband tussen conclusies inzake de grondwettigheid van delegatiebepalingen en het dictum waarmee een advies afsluit.
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Hoofdstuk 4

Verdragen die afwijken van de
Grondwet

Introductie
Jaarlijks sluit het koninkrijk der Nederlanden vele tientallen verdragen.1 De inhoud
daarvan loopt sterk uiteen. Sommige zijn van grote geopolitieke betekenis, andere
hebben een betrekkelijk triviale inhoud. De ervaring leert dat het niet is uitgesloten
dat een verdrag verplichtingen creëert die op gespannen voet kunnen staan met (de
uitgangspunten van) de Grondwet. Voorbeelden uit de voorbije decennia betreffen
de europeanisering van de defensie, de stationering van onder Amerikaans bevel geplaatste kernwapens op Nederlands grondgebied en de vestiging in Nederland van
buitenlandse of internationale tribunalen die verdachten van ernstige misdrijven
kunnen berechten. In ons constitutionele bestel is het op zichzelf genomen niet al
te problematisch dat er frictie bestaat tussen een verdrag en de Grondwet. Bij het
aangaan en goedkeuren van volkenrechtelijke overeenkomsten kan namelijk rechtmatig van de Grondwet worden afgeweken. Daarvoor is op grond van het derde lid
van artikel 91 van de Grondwet vereist dat de Staten-Generaal met een versterkte
meerderheid hun goedkeuring verlenen. Het aantal gevallen waarin aan deze bepaling toepassing is gegeven, is bepaald overzichtelijk. Dat houdt onder meer verband
met de restrictieve uitleg die eraan wordt gegeven. In het formuleren van die uitleg
heeft de Raad van State een nauwelijks te overschatten aandeel gehad. Het artikellid
leent zich daarom heel goed als invalshoek voor een onderzoek naar de bijdrage die
de wetgevingsadviseur levert aan de constitutionele dialoog.
Dit hoofdstuk analyseert de wijze waarop de bepaling over verdragsgoedkeuring
in geval van grondwetsafwijking door de (Afdeling advisering van de) Raad van State
is uitgelegd. Daarbij speelt een inhoudelijk en een vormelijk aspect. Het inhoudelijke
aspect betreft de vraag wanneer van een verdrag gezegd kan worden dat het van de
Grondwet afwijkt of tot zodanig afwijken noodzaakt. De vormelijke kant van de zaak
ziet op de wijze waarop tot dat oordeel gekomen moet worden en welke procedurele

1

Zie voor een inventarisatie van de verdragspraktijk van 1 januari 2012 tot 1 april 2016 Kamerstukken II 2015/16, 34 158 (R 2048), nr. 12. Daar wordt gemeld dat gemiddeld jaarlijks zo’n 90
verdragen worden gesloten. Raadpleging van verdragenbank.overheid.nl laat overigens zien dat
het jaarlijkse gemiddelde aantal verdragen met het koninkrijk als verdragspartij in de jaren nadien
(2016-2019) beduidend lager lag.
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consequenties daaraan zijn verbonden. Om deze beide aspecten te kunnen belichten,
zal hierna eerst (paragraaf 4.1) de totstandkomingsgeschiedenis van de bepaling
die grondwetsafwijking bij verdrag mogelijk maakt, uit de doeken worden gedaan.
De daaropvolgende paragraaf 4.2 reconstrueert de betekenis die in de wetenschappelijke literatuur aan het grondwetsartikel is gegeven. Net als in het voorgaande
hoofdstuk over onderwijsvrijheid is deze paragraaf niet zozeer bedoeld om het
wetenschappelijke debat in zijn geheel te vangen, als wel om te verkennen wat het
grondwetsartikel op hoofdlijnen betekent. De paragrafen over wordingsgeschiedenis
en literatuur dienen als achtergrond en voedingsbodem voor de analyse van de wetgevingsadvisering van de Raad van State. Deze analyse is als volgt opgedeeld. Ik begin
met het beschrijven en duiden van de uitleg die de Raad van State heeft gegeven aan
de bepaling die goedkeuring van verdragen die van de Grondwet afwijken, mogelijk
maakt. Daarbij komen zowel de materiële betekenis (paragrafen 4.3.1 en 4.3.2) als
formele aspecten van het artikel (paragraaf 4.3.3) aan bod. Aansluitend analyseer ik
welke interpretatiemethodes in de advisering worden gehanteerd (paragraaf 4.3.4)
en welke grondwettigheidsoordelen de adviezen bevatten (paragraaf 4.3.5). In paragraaf 4.4 trek ik conclusies. De laatste paragraaf is, in verband met de aanzienlijke
lengte ervan, weer onderverdeeld in subparagrafen.

4.1

Parlementaire geschiedenis

Van de in dit onderzoek betrokken grondwettelijke normen is het artikel over van de
Grondwet afwijkende verdragen het jongste. In deze paragraaf komt aan de orde welke motieven hebben geleid tot opname van de bepaling en welke betekenis de grondwetgevende organen eraan hebben willen geven. Met dat doel wordt voornamelijk
aandacht gegeven aan gerealiseerde grondwetsherzieningen. Omdat de toepassing
van de bepaling tot controverses heeft geleid, ga ik ook in op een parlementaire discussie over die praktijk en een uiteindelijk niet gerealiseerde wijziging van de bepaling. Die beide debatten helpen namelijk om een beter zicht te krijgen op hoe de
regering en de Staten-Generaal de (voorwaarden voor de) bijzondere goedkeuringsprocedure in z’n huidige vorm uitleggen. Tezamen met de grondwetsgeschiedenis
van artikel 91, derde lid levert dit een referentiekader op voor het beoordelen van
de advisering van de Raad van State over de goedkeuring van verdragen die mogelijk
afwijken van de Grondwet.
4.1.1

Van de constitutie afwijkende verdragen tot aan de
grondwetsherziening van 1953

Met de in 1953 afgeronde grondwetsherziening kwam een einde aan een langlopend
debat over de mogelijkheid van de constitutie afwijkende verdragen aan te gaan en
goed te keuren.2 Sommige auteurs stelden dat de regering bij het onderhouden van
buitenlandse betrekkingen in het geheel niet was gebonden aan de Grondwet,
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Zie voor een uitgebreider overzicht van het debat en vindplaatsen Duynstee 1954, artikel 63,
p. 1-6; Fleuren 2002, p. 44-48; Fleuren 2004, p. 152-155; Hoogers & Nap 2004, p. 67-69.
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uitgezonderd de bepaling over het sluiten van verdragen.3 Anderen wezen erop dat
sinds 1848 de Grondwet parlementaire goedkeuring vergde van alle verdragen die
“wettelijke regten” betroffen.4 Daarmee trok de Grondwet een parallel tussen het
goedkeuringsvereiste enerzijds en de verdeling van regelgevingsbevoegdheid tussen de wetgever en de regering anderzijds. Met een beroep op die parallel stelden
diverse schrijvers dat de grondwettelijke grenzen die aan de gewone wetgever zijn
gesteld, ook opgaan voor de uitoefening van de verdragsluitende bevoegdheid.5 De
consequenties daarvan hoefden overigens niet al te verstrekkend te zijn. De betrokken auteurs meenden dat de meeste grondwettelijke bepalingen naar hun aard enkel
relevantie hadden voor het nationale bestel. Aangezien verdragen indertijd niet of
nauwelijks raakten aan binnenlandse aangelegenheden, was grondwetsafwijking bij
verdrag daarom doorgaans logisch uitgesloten.
Dat de gelding van de Grondwet bij het aangaan en goedkeuren van verdragen niet
enkel een academische kwestie was, blijkt uit de gang van zaken rondom twee verdragen die de Nederlandse regering met België had gesloten. In 1847 besloot de
Tweede Kamer ervan af te zien om de zorgen over de grondwettigheid van een verdrag inzake de handel en de scheepvaart over te brengen aan de koning. Aan die
beslissing ging een vrij uitgebreide parlementaire discussie vooraf over de vraag of
de koning bij het sluiten van verdragen onder het beslag van de Grondwet stond.
Uiteindelijk concludeerde een Kamermeerderheid dat van ongrondwettigheid geen
sprake kon zijn, aangezien artikel 57 van de Grondwet van 1840 het de koning toestond “alle” verdragen te sluiten.6
Driekwart eeuw later, tijdens het interbellum, was het opnieuw een verdrag met
de zuiderburen dat aanzette tot parlementaire twist over de gelding van de Grondwet
bij het aangaan van internationale overeenkomsten. Het verdrag in kwestie bedoelde enkele afspraken die na de Belgische afscheiding in 1839 waren gemaakt, aan te
passen aan de toestand zoals die sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog bestond.
Na langdurige onderhandelingen en onder druk van de internationale gemeenschap
bereikten de verdragspartijen overeenstemming over de toegang tot de Antwerpse
haven en het beheer van de Schelde.7 Had de regering in 1847 nog de handen vrij
bij het omstreden verdrag over de scheepvaart, inmiddels waren de grondwettelijke
kaarten anders geschud. Om het koninkrijk aan het verdrag te kunnen binden, had de
regering goedkeuring van de Staten-Generaal nodig. Aanvankelijk zag het ernaar uit
dat parlementaire steun voorhanden was. Naarmate de afronding van de onderhandelingen langer duurde, werd het draagvlak voor het verdrag onzekerder. Inmiddels
was namelijk maatschappelijke onrust ontstaan vanwege de voorziene nadelige consequenties die het verdrag zou hebben voor de Rotterdamse haven en de Zeeuwse polders.8 Naast economische bezwaren werd ook een staatsrechtelijk argument tegen het
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Van Eysinga 1906, p. 164-175; Carp 1927; diverse bijdragen aan de in voetnoot 9 genoemde aflevering van De Volkenbond.
Artikel 57 Grondwet 1848, laatstelijk artikel 60 Grondwet 1948.
François 1931, p. 336; Van der Pot 1937; Polak 1952; Van der Pot 1952.
Kamerstukken II 1846/47, XXV, nr. 1-4.
Van den Berg & Vis 2013, p. 590-591, 631-633.
Uitgebreid Schuursma 1975.
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verdrag ingebracht. Zo zou het daarbij ingestelde arbitragehof niet te rijmen zijn met de
grondwettelijke bepalingen over de rechterlijke macht. Dit specifieke punt was voor de
redactie van het tijdschrift De Volkenbond aanleiding om zes hoogleraren Staatsrecht
te vragen over het verdrag te schrijven in een themanummer.9 In enkele professorale
bijdragen werd stilgestaan bij de (on)mogelijkheid om bij verdrag van de Grondwet af
te wijken. Deze academische gedachtewisseling drong ook door tot de Staten-Generaal.
In de Tweede Kamer bleek een nipte meerderheid van de parlementariërs bereid het
verdrag te steunen.10 In de Eerste Kamer liep het anders. Hoewel een grote meerderheid
van de Eerste Kamer van mening was dat van ongrondwettigheid weliswaar geen sprake was, meende die Kamer dat het verdrag toch moest worden verworpen.11
Beide voorvallen laten zien dat het zwijgen van de Grondwet over van de constitutie
afwijkende verdragen niet eenduidig werd opgevat. Van diverse zijden werden suggesties gedaan om de kwestie expliciet te regelen. In het verlengde van zijn overtuiging
dat verdragen aan de Grondwet derogeren, stelde Van Eysinga in 1906 voor om een
versterkte parlementaire meerderheid te eisen voor de goedkeuring van verdragen die
van de Grondwet afwijken.12 Ook een door minister Heemskerk van Binnenlandse Zaken voorgezeten staatscommissie, in 1910 ingesteld om een algemene grondwetsherziening voor te bereiden, bepleitte het opnemen van een bijzondere goedkeuringsprocedure voor van de Grondwet afwijkende verdragen.13 Dergelijke verdragen konden in
het voorstel van de commissie enkel worden bekrachtigd als in beide Kamers de meerderheid van het grondwettelijk aantal leden haar steun aan het verdrag verleende.
De regering nam dat voorstel ongewijzigd over en diende in het vroege voorjaar van
1913 een voorstel in om herziening van de Grondwet te overwegen.14 Deze herziening
stokte toen het kabinet in de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van
juni 1913 aanleiding zag af te treden. Het nieuwe kabinet-Cort van der Linden maakte
het beëindigen van de kiesstrijd en de schoolstrijd tot zijn prioriteit en besloot alle
eerder door het kabinet-Heemskerk ingediende grondwetsherzieningsvoorstellen in
te trekken.15 Opvolgende kabinetten ondernamen vooreerst geen pogingen om in de
Grondwet vast te leggen hoe te handelen in het geval het wenselijk zou zijn een van de
Grondwet afwijkend verdrag te sluiten. In het parlement was men de kwestie evenwel
nog niet vergeten. Bij de parlementaire behandeling van de grondwetsherziening van
1922 bepleitten enkele leden van de Tweede Kamer de totstandkoming van een voorziening voor het sluiten van verdragen die met bepalingen van de Grondwet in strijd
zijn. Zij meenden dat het aangewezen was om voor de goedkeuring van zulk verdragsrecht, waarvan ze stelden dat het voorrang had op de Grondwet, naar analogie van
9
10
11
12
13
14

15
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De Volkenbond, februari 1927, tweede jaargang, nr. 5, p. 134-144.
Handelingen II 1926/27, nr. 19, p. 508.
Handelingen I 1926/27, nr. 23, p. 499.
Van Eysinga 1906, p. 174-175, 189. Jaren later vond hij dat overigens niet meer nodig, Van Eysinga
1952, p. 226.
Na te lezen bij Kan 1916, p. 26 (toelichting) en 56 (tekstvoorstel).
Kamerstukken II 1912/13, 250, nr. 3, p. 4 en nr. 14, p. 21. Het voorstel van de staatscommissie en de
regering moet worden gezien in het licht van de door hen voorgestane grondwetsherzieningsprocedure, waarin een min of meer vergelijkbare meerderheidseis werd gesteld; zie Kamerstukken II
1912/13, 250, nr. 12.
Kamerstukken II 1913/14, 6.
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de procedure van grondwetsherziening een versterkte parlementaire meerderheid te
eisen.16 De regering weigerde die suggestie op te volgen. Voor de goedkeuring van verdragen die van de Grondwet afweken, achtte zij een voorafgaande grondwetsherziening noodzakelijk. Het was niet nodig daar aanvullende regels over te stellen: eenmaal
goedgekeurd zou de vraag over strijd met de Grondwet afketsen op de onschendbaarheid van de goedkeuringswet.17 De Kamer berustte in het gouvernementeel verzet; de
Grondwet bleef vooreerst zwijgen over ongrondwettige verdragen.
4.1.2

De grondwetsherziening van 1953

Na de Tweede Wereldoorlog vormden de wens om het staatsbestel te moderniseren
en internationale druk om te dekoloniseren de drijfveren om een grondwetsherziening in de steigers te zetten.18 Het voorbereidend werk daartoe werd verricht door
een tweetal commissies. De staatscommissie-Van Schaik werd belast met de opdracht
een algehele grondwetsherziening voor te bereiden.19 De ministeriële commissie-Van
Eysinga was gevraagd zich specifiek te buigen over mogelijkheden de Staten-Generaal
nauwer bij het buitenlands beleid te betrekken.20 Beide commissies oordeelden dat
de staatsorganen die betrokken zijn bij de totstandkoming van verdragen, geen medewerking mogen verlenen aan internationale overeenkomsten die in strijd zijn met de
Grondwet.21 In lijn met dit uitgangspunt ontbrak in de regeringsontwerpen voor de
grondwetsherziening aanvankelijk een bepaling die sluiting en goedkeuring van ongrondwettige verdragen mogelijk maakte.22 Externe ontwikkelingen maakten dat de
regering hiervan terugkwam. Parallel aan de grondwetsherziening was de regering
doende met onderhandelingen over de oprichting van een Europese Defensiegemeenschap. Ze voorzag dat elementen van dit verdrag in conflict zouden kunnen komen met
de Grondwet en vroeg de staatscommissie-Van Schaik haar hieromtrent tussentijds te
adviseren.23 In haar antwoord overwoog de staatscommissie dat de vragen die waren
gerezen rondom de defensiegemeenschap zich in de toekomst allicht weer zouden
kunnen voordoen. Tegen die achtergrond gaf de staatscommissie in overweging te
bevorderen dat de Grondwet een uitdrukkelijke grondslag zou bieden voor de goedkeuring van internationale overeenkomsten die niet in overeenstemming zijn met de
Grondwet. De regering handelde dienovereenkomstig en zond een nota van wijziging
op het al aanhangige wetsvoorstel tot overweging van een grondwetsherziening naar
de Tweede Kamer.24 De wijziging strekte ertoe in de Grondwet te bepalen dat in het
belang van de ontwikkeling van de internationale rechtsorde in een overeenkomst kan
worden afgeweken van bepalingen van de Grondwet. Daartoe was vereist dat beide
16
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Kamerstukken II 1920/21, 451, nr. 15, p. 44.
Kamerstukken II 1920/21, 451, nr. 17, p. 59.
Van den Braak & Van den Berg 2017, p. 105-130.
Staatscommissie-Van Schaik 1954, p. 5-6.
Commissie-Van Eysinga 1951, p. 2.
Staatscommissie-Van Schaik 1951, p. 24; Commissie-Van Eysinga 1951, p. 24. Laatstgenoemde
commissie wees er nog wel op “dat de evolutie in de internationale sfeer ertoe kan leiden, dat een
vrijere opvatting van bepaalde artikelen der Grondwet aanvaard moet worden”.
22 Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 1-2.
23 Staatscommissie-Van Schaik 1954, p. 187-190.
24 Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 7.
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Kamers van de Staten-Generaal het verdrag met versterkte meerderheid zouden goedkeuren. Met het regeringsvoorstel werd de suggestie die Van Eysinga in 1906 al in zijn
dissertatie had gedaan, weer actueel. De regeling bood een praktisch alternatief voor
de omslachtige grondwetsherzieningsprocedure, zonder de daarbij geldende waarborg van een gekwalificeerde meerderheid geheel uit het oog te verliezen. Omdat de
nieuwe procedure bij nota van wijziging aan het grondwetsherzieningsvoorstel was
toegevoegd, is daarover geen advies uitgebracht door de Raad van State.25
Op twee punten week de regering af van wat de staatscommissie-Van Schaik had
voorgesteld. In de plannen van de commissie zou in het midden kunnen blijven
of het betreffende verdrag daadwerkelijk van de Grondwet afweek. Parlementaire
goedkeuring zou ertoe strekken de regering te machtigen het koninkrijk aan een verdrag te binden, zelfs al zou men kunnen vinden dat de inhoud ervan niet in overeenstemming was met de Grondwet.26 Het voorstel maakte een praktisch compromis mogelijk in het geval de inhoud van het verdrag weliswaar op brede steun kan
rekenen, maar verschil van inzicht bestaat over de grondwetsconformiteit ervan. In
de tekstsuggestie van de staatscommissie zou zo’n dispuut over de grondwettigheid
onbeslist kunnen blijven. De regering had tegen deze redactie bezwaren, omdat ze
meende dat toepassing ervan zou leiden tot een te vage goedkeuringsverklaring.
Zij wilde het nieuwe artikel kunnen toepassen bij zowel mogelijke alsook evidente
grondwetsafwijking.27 De door haar voorgestelde formulering drukte dat evenwel
gebrekkig uit. Het resultaat was dat de herziene Grondwet in haar bewoordingen een
stellige uitspraak over de grondwetsafwijking vergde.
Een tweede verschil met het voorstel van de staatscommissie betrof de (milde)
clausulering van de afwijkingsmogelijkheid die de regering had opgenomen. In het
voorstel van de staatscommissie zou de Grondwet zwijgen over de voorwaarden
waaronder afwijking mogelijk zou zijn. De regering gaf er de voorkeur aan het gebruik van de bijzondere procedure te beperken tot gevallen waarin de afwijking
van de Grondwet “in het belang van de ontwikkeling van de internationale rechtsorde” was. Dit criterium was bedoeld om een dam op te werpen tegen het aangaan
en goedkeuren van een verdrag dat niet het algemeen belang van de internationale
rechtsorde diende, maar veeleer tegemoet zou komen aan het particuliere, politieke
belang van een bepaalde staat.28 De Tweede Kamer vond het regeringsvoorstel op dit
punt onvoldoende scherp geredigeerd. Zij aanvaardde een amendement-Bruins Slot
c.s., waardoor voor goedkeuring van de hier bedoelde verdragen de eis werd gesteld
dat de ontwikkeling van de internationale rechtsorde grondwetsafwijking “vordert”.29
25 Zie ook Kamerstukken I 1951/52, 2374, nr. 113, p. 5.
26 Staatscommissie-Van Schaik 1954, p. 189; ook gepubliceerd onder Kamerstukken II 191/52, 2374,
nr. 8.
27 Handelingen II 1951/52, nr. 61, p. 1907; zie ook Handelingen I 1952/53, nr. 41, p. 480. De toelichting op het regeringsvoorstel lijkt uit te willen drukken dat de bepaling toepasselijk is bij zowel
mogelijke alsook evidente grondwetsafwijking. Volgens de regering wordt met haar redactie “vermeden, dat ook in gevallen, waarin strijd met de Grondwet duidelijk is, met een vage verklaring
omtrent mogelijkheid van ongrondwettigheid zou moeten worden volstaan”, Kamerstukken II
1951/52, 2374, nr. 7.
28 Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 10, p. 27.
29 Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 33; Handelingen II 1951/52, nr. 63, p. 1957.
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Bij de parlementaire behandeling werd door de Kamers herhaaldelijk betwijfeld of
het goed mogelijk zou zijn te bepalen of een verdrag afweek van grondwetsbepalingen.30 De regering erkende dat op dit punt moeilijkheden konden rijzen, maar zag
geen mogelijkheid om een werkbaarder criterium te introduceren. Pleidooien om bepaalde delen van de Grondwet (in het bijzonder de grondrechten) geheel uit te sluiten van de afwijkingsmogelijkheid, werden door de regering met succes bestreden.31
Met hun voorstellen namen de staatscommissie-Van Schaik en de regering afstand van degenen die stelden dat de Grondwet geen vat heeft op het bestuur van
de buitenlandse betrekkingen. De regering erkende dat een aantal grondwettelijke
voorschriften onmiskenbaar enkel bedoelde te gelden in het nationale bestel, zodat
een op het internationale toneel werkzaam verdrag daarvan nooit zou kunnen afwijken.32 Dat liet volgens de regering onverlet dat er grondwettelijke voorschriften
zijn die wel degelijk beogen om ook buiten de nationale verhoudingen een waarborg
te bieden. Van tevoren viel niet uit te maken welke grondwettelijke voorschriften
het betreft. Het regeringsstandpunt liet zo uitdrukkelijk in het midden welke grondwettelijke voorschriften buiten het nationale bestel toepassing kunnen vinden. In
een voorkomend geval moesten regering en parlement maar een oordeel vellen over
de (noodzaak tot) grondwetsafwijking.33
In de Eerste Kamer werd nog de vraag opgeworpen of voor toepassing van het
nieuwe artikel vereist was dat aangewezen zou kunnen worden van welke grondwetsbepaling een verdrag afwijkt, of dat de afwijking ook een beginsel zou kunnen
betreffen.34 De regering antwoordde dat de nieuwe regeling
“toepassing zal vinden in die gevallen dat een overeenkomst afwijkt van bepaalde concrete artikelen onzer Grondwet. Dit neemt echter niet weg, dat het een postulaat van
het regeringsbeleid moet zijn bij het afsluiten van internationale overeenkomsten zoveel mogelijk de geest en de beginselen onzer Grondwet te eerbiedigen”.35

Verderop in het debat herhaalde de regering dat strijd met de geest van de Grondwet
niet zou kunnen leiden tot gebruik van de bepaling over van de Grondwet afwijkende
verdragen. Dat de geest van de Grondwet bij het sluiten van verdragen zoveel mogelijk geëerbiedigd zou moeten worden betrof, zo verduidelijkte de regering, niet een
juridisch uitgangspunt maar lag “meer in het vlak der ethiek”.36
De Staten-Generaal verleenden steun aan het regeringsvoorstel. In mei 1952 werd
het tot wet verheven.37 Ongeveer een jaar later kon ook de daadwerkelijke wijziging
worden afgekondigd.38

30 Zie onder meer Kamerstukken II 1951/52, 234, nr. 9, p. 18-19; Handelingen II 1951/52, nr. 60, p. 18811882, 1890, Handelingen II 1951/52, nr. 62, p. 1924; Handelingen I 1951/52, nr. 41, p. 843.
31 Handelingen II 1951/52, nr. 61, p. 1911.
32 Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 7.
33 Kamerstukken I 1951/52, 2374, nr. 113a, p. 6-7; Kamerstukken I 1952/53, 2700, nr. 63a, p. 2.
34 Handelingen I 1952/53, nr. 40, p. 462.
35 Handelingen I 1952/53, nr. 41, p. 480.
36 Handelingen I 1952/53, nr. 41, p. 484.
37 Wet van 8 mei 1952, Stb. 247.
38 Wet van 22 mei 1953, Stb. 261.
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4.1.3

De grondwetsherziening van 1956

Al in 1956 werd het artikel over sluiting en goedkeuring van verdragen die van grondwettelijke bepalingen afwijken, gewijzigd.39 Dat was niet op initiatief van de regering. De Kamer aanvaardde een amendement-Oud, dat een tekstuele verduidelijking
bedoelde van wat bij de herziening van 1953 was bepaald.40 Explicieter dan voorheen
bepaalde de grondwetgever dat de goedkeuring van een verdrag waarin van bepalingen van de Grondwet wordt afgeweken, niet stilzwijgend maar uitdrukkelijk moet
gebeuren. Een materiële verandering werd niet beoogd. Ook de in het huidige artikel
92 Grondwet opgenomen verwijzing naar de bijzondere goedkeuringsprocedure
voor verdragen die bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak aan volkenrechtelijke organisaties opdragen, stamt uit 1956. De regering bevorderde deze
toevoeging om duidelijker tot uitdrukking te brengen dat de Grondwet beperkingen
kan stellen aan bevoegdheidsopdrachten. Afwijking van die beperkingen vergt dat
een bijzondere procedure wordt doorlopen.41
4.1.4

De grondwetsherziening van 1983

Een kleine dertig jaar na de introductie van de mogelijkheid om bij verdrag van de
Grondwet af te wijken, kwam een volgende algehele grondwetsherziening tot stand.
De regering zag destijds geen redenen om de uitgangspunten van de bepalingen over
de buitenlandse betrekkingen ter discussie te stellen. Volstaan kon worden met enkele terminologische en redactionele verbeteringen.42 De voorbereidende werkzaamheden waren ter hand genomen door de staatscommissie-Cals/Donner.43 In het voetspoor van die commissie stelde de regering voor om enkele woorden te schrappen
uit het artikel over van de Grondwet afwijkende verdragen. Dat lot moest in de eerste
plaats de frase “indien de ontwikkeling van de internationale rechtsorde zulks vordert”
treffen. De woorden waren overbodig, of boden in elk geval onvoldoende houvast.44 In
de tweede plaats stelde de regering voor te reppen van bepalingen van een verdrag die
afwijken van de Grondwet, in plaats van overeenkomsten die afwijken van bepalingen
van de Grondwet. Het inruilen van de term “overeenkomsten” voor de in het volkenrecht gebruikelijker benaming “verdragen” was bedoeld om een einde te maken aan
disputen over verschillende typen internationale afspraken die, afhankelijk van hun
vorm, aan parlementaire goedkeuring moesten worden onderworpen.45 De keuze om
niet langer te spreken van afwijkingen van “bepalingen van de Grondwet” maar in
algemenere zin te regelen dat zou kunnen worden afgeweken van “de Grondwet”, is in
de parlementaire behandeling van het regeringsvoorstel niet toegelicht.46
39
40
41
42

Rijkswet van 26 april 1956, Stb. 191 en rijkswet van 23 augustus 1956, Stb. 437.
Kamerstukken II 1955/56, 4133 (R 19), nr. 9; Handelingen II 1955/56, nr. 58, p. 810.
Kamerstukken II 1955/56, 4133 (R 19), nr. 3, p. 5 en nr. 4, p. 15.
Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 5. De regering kreeg voor dit standpunt bijval van
de Raad van State van het Koninkrijk, zie Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 4, p. 17.
43 Eindrapport Cals/Donner 1971, p. 180-184.
44 Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 8; Kamerstukken II 1979/80 15049 (R 1100) nr. 10, p. 8.
45 Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 6-7.
46 De relevante passage in de toelichting heeft enkel betrekking op de hierna te bespreken toevoegen
van de woorden “dan wel tot zodanig afwijken noodzaken”.
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Bij de herziening van 1983 zette de regering niet slechts in op het afslanken van het
artikel over van de Grondwet afwijkende verdragen, maar stelde zij ook een uitbreiding voor. Voortaan zou het vereiste van de versterkte parlementaire meerderheid
ook moeten gelden voor verdragen die niet zelf van de Grondwet afwijken, maar
waarvan de toepassing wel tot afwijking noodzaakt.47 Daarbij moet bijvoorbeeld
gedacht worden aan voor implementatie van het verdrag benodigde uitvoeringswetgeving. De gewijzigde formulering van de Grondwet wil tot uitdrukking brengen
dat deze uitvoeringswetgeving, mits bij de goedkeuring van het verdrag waaruit
ze voortvloeit de juiste procedure was toegepast, van de Grondwet zou kunnen afwijken. De regering heeft er meermaals op gewezen dat gebruik van de bijzondere
procedure niet een algemene titel oplevert om met voorbijgaan aan het constitutionele recht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van een verdrag.
Zo zou nalatigheid van de wetgever bij het vaststellen van uitvoeringsvoorschriften
niet kunnen leiden tot een zelfstandige, van de Grondwet afwijkende regelgevende
bevoegdheid van de regering.48
De door de regering voorgestelde wijzigingen in de formulering konden rekenen
op parlementaire bijval, al werd nog wel wat gesputterd over de meerwaarde van het
oude vereiste dat afwijking slechts mogelijk zou zijn “indien de ontwikkeling van de
internationale rechtsorde zulks vordert”.49
De meeste aandacht ging bij de parlementaire behandeling uit naar procedurele
complicaties die zich kunnen voordoen bij de goedkeuring van verdragen die van
de Grondwet afwijken. In de memorie van antwoord verschafte de regering een
overzicht van de verschillende casusposities die zich kunnen voordoen wanneer tussen de regering en (een aanzienlijke minderheid in) de beide Kamers van de StatenGeneraal een verschil van inzicht bestaat.50 Een terugkerend element in de discussie
was dat de gewone wetgever zou moeten bepalen of een verdrag van de Grondwet
afwijkt of daartoe noodzaakt, alsook dat die beslissing bij gewone meerderheid zou
moeten worden genomen. Volgens de regering kon geen algemeen antwoord worden
gegeven op de vraag wanneer zich een (noodzaak tot) afwijking voordoet. Uiteindelijk aanvaardden beide Kamers het wetsvoorstel en kon de voorgestelde wijziging
van de Grondwet in overweging worden gegeven.51
De tweede lezing van de grondwetsartikelen over de buitenlandse betrekkingen bevat voor de duiding van het derde lid van artikel 91 Grondwet niets van betekenis.
Wel van belang is een regeringsuitlating die werd gedaan en marge van de tweede
lezing van het huidige artikel 114 Grondwet, dat bepaalt dat de doodstraf niet kan
worden opgelegd. Desgevraagd verklaarde de regering dat de Grondwet niet in de

47 Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 8.
48 Kamerstukken II 1978/80, 15 049 (R 1100), nr. 7, p. 10-11; Kamerstukken II 1978/80, 15 049 (R 1100),
nr. 10, p. 8.
49 Kamerstukken II 1978/79 15 049 (R 1100), nr. 5, p. 11; Kamerstukken II 1978/79, 15049 (R 1100), 6,
p. 10-11.
50 Kamerstukken II 1979/80, 15 049 (R 1100), nr. 7, p. 9-12.
51 Handelingen II 1979/1980, nr. 74, p. 4504; Handelingen I 1980/81, nr. 11, p. 274; rijkswet van
17 december 1980, Stb. 677.
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weg stond aan de goedkeuring van een verdrag waarbij een tribunaal dat de doodstraf zou kunnen opleggen, werd opgericht, “indien althans de Nederlandse rechtssfeer daar niet door wordt geraakt”. Anders zou het liggen wanneer het betreffende
verdrag wél de Nederlandse rechtssfeer zou raken, of wanneer het verdrag de Nederlandse overheid zou verplichten tot het invoeren van de doodstraf: voor zulke verdragen eist de Grondwet versterkte parlementaire meerderheid. Dat vereiste gold
ook in het geval de Nederlandse regering bemoeienis zou hebben met de benoeming
van een Nederlands lid van zo’n tribunaal. Tot het doen van zulke benoemingen zou
de regering enkel bevoegd zijn voor zover het verdrag waarbij het tribunaal werd
ingesteld, in beide Kamers met een twee derde meerderheid zou zijn goedgekeurd.52
De stelling van de regering dat een verdrag dat voorziet in de doodstraf toch niet van
de Grondwet afwijkt mits het maar geen Nederlandse rechters zijn die de doodstraf
opleggen, valt goed te rijmen met uitlatingen van de regering ten tijde van de grondwetsherziening van 1953. Destijds had ze gezegd dat enkel voor zover een grondwetsbepaling ook relevant was buiten het nationale bestel, een verdrag daarvan kon afwijken.
Volgens die opvatting kan een grondwettelijk verbod tot het opleggen van de doodstraf
enkel de Nederlandse rechter of de Nederlandse instanties die rechters benoemt, binden.
Deze opvatting van de regering geeft bovendien steun aan de gedachte dat, hoewel het
in artikel 91 niet langer gaat over van afwijken van “bepalingen van de Grondwet” maar
algemener over “afwijken van de Grondwet”, toch geen inhoudelijke veranderingen in de
voorwaarden voor de bijzondere goedkeuringsprocedure zijn ingetreden. Zou immers
de regering de nieuwe formulering van artikel 91 hebben voorgesteld om daarmee te
komen tot een verruiming van het aantal gevallen waarin een gekwalificeerde meerderheid vereist is, dan had zij ook moeten erkennen dat een verdrag waarbij aan niet-Nederlandse rechters de bevoegdheid tot het uitspreken van de doodstraf werd verleend, van
de Grondwet afwijkt. De goedkeuring van zo’n verdrag zou dan op een versterkte parlementaire meerderheid moeten kunnen steunen. Nu de regering meent dat de Grondwet
uitsluitend voor de Nederlandse rechtsorde de doodstraf afwijst, valt daaruit af te leiden
dat ze ook vindt dat het bestaan van een afwijking nog steeds moet worden beoordeeld
in het licht van een specifieke grondwetsbepaling. Al gauw na de afronding van de grondwetsherziening zou het grote belang van deze standpuntbepaling blijken.
4.1.5

De motie-Jurgens, staatscommissies en het initiatiefvoorstelHerben/Van der Staaij (2006-2019)

De directe aanleiding voor de tot op heden laatste etappe in de ontwikkelingsgeschiedenis van de bijzondere goedkeuringsprocedure is de goedkeuring van het
Statuut van Rome, waarbij het Internationaal Strafhof werd opgericht.53 Uit het
tweede lid van artikel 27 van dat Statuut volgt dat de rechtsmacht van het Strafhof
niet stukloopt op nationale strafrechtelijke immuniteiten. Omdat de Nederlandse
Grondwet de koning en deelnemers aan parlementaire beraadslagingen vrijwaart
van civielrechtelijke en strafrechtelijke vervolging, bestaat er op dit punt frictie

52 Kamerstukken II 1981/82, 16 918 (R 1175), nr. 5, p. 26; Kamerstukken I 1981/82, 16 918 (R 1175),
nr. 47a, p. 25.
53 Trb. 1999, 13.
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tussen het Statuut van Rome en de Grondwet. Bij het verlenen van goedkeuring is dit
(uiteindelijk) onderkend en is de bijzondere procedure van het derde lid van artikel
91 van de Grondwet gevolgd. Op zichzelf genomen rechtvaardigt dat nog niet dat
ik in deze paragraaf over de grondwetshistorie de goedkeuring van het Statuut van
Rome uitlicht. Afzonderlijke beslissingen over het al dan niet toepassen van de bijzondere goedkeuringsprocedure komen immers verderop aan bod, als de advisering
van de Raad van State daaromtrent onder de loep genomen wordt. In het kielzog
van de behandeling van het verdrag over het Strafhof kwam evenwel een bredere
discussie op gang over artikel 91, derde lid van de Grondwet. Inmiddels zijn we een
kabinetsnotitie, een rapport van Utrechtse wetenschappers, twee staatscommissies
en een initiatiefvoorstel tot grondwetsherziening verder en is het debat voorlopig
afgesloten. De balans kan worden opgemaakt. Deze paragraaf is daarvoor de aangewezen plek.
Het was vooral de Eerste Kamer die, daartoe aangezet door de behandeling van het
Statuut van Rome, de aandacht vestigde op constitutionele complicaties die zich
kunnen voordoen bij de goedkeuring van verdragen die van de Grondwet afwijken.54
Daarmee werd een debat geopend dat niet zozeer over het verdrag maar vooral over
de bijzondere goedkeuringsprocedure ging. Het kabinet bracht desgevraagd een notitie uit, waarin niet al te veel nieuws te vinden is.55 Het was dan ook niet zo verrassend dat de Eerste Kamer de kwestie niet liet rusten. Sommige van haar leden vonden
dat de zware goedkeuringsprocedure werd gevolgd voor een verdrag dat slechts op
ondergeschikte punten van de Grondwet afweek, terwijl in het verleden vérstrekkender verdragen zijn goedgekeurd zonder te eisen dat daarvoor een gekwalificeerde
meerderheid bestond. Deze veronderstelde onevenwichtigheid leidde tot de motieJurgens c.s., waarin de regering gevraagd werd deskundigen te laten rapporteren over
de vraag “in hoeverre de problematiek geregeld in artikel 91, lid 3, en de verwijzing
naar artikel 91, lid 3 in artikel 92, een andere regeling behoeft”.56 De motie is nooit in
stemming gebracht, maar gelet op de medeondertekening mag worden aangenomen
dat ze de opvatting van een ruime meerderheid van de Eerste Kamer verwoordde.57
Indachtig de motie-Jurgens c.s. heeft de regering onderzoek laten verrichten
door de Utrechtse hoogleraar Besselink. Zijn bevindingen komen hierna in paragraaf 4.2 nog uitgebreider terug. Op deze plaats gaat het me vooral om de reactie
die van de kant van de regering op het onderzoeksrapport is gepubliceerd.58 Die
reactie kan als volgt worden samengevat. De regering kwalificeerde de bijzondere
goedkeuringsprocedure als een materiële wijziging van de Grondwet. Gebruik van
de procedure is volgens haar in elk geval niet aan de orde wanneer het goed te
54
55
56
57

Kamerstukken I 2000/01, 27 484 (R 1669), nr. 237a.
Kamerstukken I 2000/01, 27 484 (R 1669), nr. 237c.
Kamerstukken I 2000/01, 27 484 (R 1669), nr. 174.
De motie is ondertekend door woordvoerders van fracties die samen 54 van de 75 zetels telden.
Staande de vergadering zegde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Eerste Kamer toe om de motie uit te voeren. De toezegging van de minister was voor de indiener
aanleiding stemming over de motie aan te laten houden. Het gevraagde rapport is de Kamer aangeboden in 2003, zie Kamerstukken I 2002/03, 27 484 (R 1669), nr. 289. Bij het debat over het rapport
heeft eerste indiener Jurgens zijn motie ingetrokken, zie Handelingen I 2006/07, nr. 25, p. 842.
58 Kamerstukken I 27 484 (R 1669), A, p. 4-7.
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keuren verdrag bevoegdheden opdraagt die in de nationale rechtsorde niet bestaan,
of die geheel aan de gewone wetgever zijn overgelaten.59 Omwille van de rechtszekerheid wilde de regering vasthouden aan het criterium dat een afwijking van
de Grondwet zich alleen voor kan doen ten aanzien van een concrete grondwetsbepaling. Daarbij is de letterlijke tekst van de Grondwet niet beslissend: bij het
interpreteren van concrete bepalingen kunnen de daaraan ten grondslag liggende
uitgangspunten en de strekking van de bepaling van aanvullende betekenis zijn.
Om onduidelijkheden te voorkomen, nam de regering zich voor om in toekomstige
gevallen een grondwetsafwijking expliciet en specifiek te vermelden in de toelichting bij het goedkeuringsvoorstel. Gelet op haar positie moet de Eerste Kamer een
goedkeuringswet beoordelen zoals die haar wordt voorgelegd, inclusief het daarin
tot uitdrukking gebrachte oordeel over het al dan niet bestaan van een afwijking
van de Grondwet. Het onderzoeksrapport en de kabinetsreactie daarop zijn door de
Eerste Kamer besproken. Destijds leidde dat nog niet tot wijziging van de al eerder
ingenomen standpunten.60
Enkele jaren later werd de discussie over de bijzondere goedkeuringsprocedure
nieuw leven ingeblazen toen de Tweede Kamerleden Herben en Van der Staaij
het initiatief voor een grondwetsherziening namen.61 De Kamerleden bepleitten
een gekwalificeerde parlementaire meerderheid te eisen voor wijzigingen van de
verdragen waarop de Europese Unie is gegrondvest, alsook voor de goedkeuring
van nieuwe toetredingsverdragen. Hoewel het de initiatiefnemers niet om de bijzondere goedkeuringsprocedure als zodanig ging, speelde de zojuist aangehaalde
discussie tussen de regering en de Eerste Kamer wel een belangrijke rol in de
redengeving voor hun voorstel.62 Herben en Van der Staaij meenden dat de bestaande goedkeuringsprocedure onvoldoende uit de verf liet komen hoe ingrijpend het Nederlandse constitutionele bestel als gevolg van het lidmaatschap van
de Europese Unie was veranderd en in de toekomst nog zou kunnen veranderen.
De bestendige uitleg van het derde lid van artikel 91 van de Grondwet, zoals die
onder meer in het debat met de Eerste Kamer was bevestigd, was daar volgens
hen debet aan. Die uitleg had immers tot dusver steeds tot de conclusie geleid dat
Unieverdragen niet van de Grondwet afwijken. Om deze ongerijmdheid weg te
nemen, opperden Herben en Van der Staaij de bijzondere goedkeuringsprocedure een ruimer bereik te geven. In het vervolg zou dan vaker een gekwalificeerde
meerderheid nodig zijn.
Zoals gebruikelijk bij initiatiefvoorstellen vervulde de regering tijdens de parlementaire behandeling de rol van adviseur. Van formele betrokkenheid is immers
pas sprake op het moment dat de beide Kamers met de overwegingswet hebben
ingestemd en de regering moet besluiten het voorstel al dan niet te bekrachtigen.

59 Het laatste criterium, over onderwerpen die aan de wetgever zijn overgelaten, werd tijdens het debat over het onderzoeksrapport door de regering onderschreven; zie Handelingen I 2006/07, nr. 25,
p. 841. Het criterium is Jurgens’ parafrase van Oud 1970, p. 342-343; zie Handelingen I 2006/07,
nr. 25, p. 815.
60 Handelingen I 2006/07, nr. 25, p. 812-819, 830-831 en 839-842.
61 Kamerstukken II 2006/07, 30 874 (R 1818), nr. 1-2.
62 Kamerstukken II 2006/0, 30 874 (R 1818), nr. 3, p. 6-7, 9.
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Vanuit deze adviserende positie gaf de regering te kennen geen voorstander te zijn
van grondwetsherziening omdat de bestaande regeling voldeed.63
Terwijl het initiatief van Herben en Van der Staaij nog in behandeling was, verscheen
het eindrapport van de staatscommissie Grondwet, naar haar voorzitter ook wel
aangeduid als de staatscommissie-Thomassen.64 Deze staatscommissie was in 2009
door de regering ingesteld met de opdracht advies uit te brengen over een mengelmoes aan constitutionele kwesties.65 Een van de onderwerpen waarover zij zich had
gebogen, was de vraag of de regeling voor goedkeuring van verdragen die van de
Grondwet afwijken nog voldeed. De staatscommissie-Thomassen concludeerde dat
de bestendige uitleg van artikel 91, derde lid van de Grondwet niet de enige denkbare
en evenmin de meest wenselijke interpretatie is.66 Zij bepleitte een ruimere uitleg
en toepassing, zodat een gekwalificeerde meerderheid ook vereist zou zijn voor verdragen die afwijken van aan concrete grondwetsbepalingen ten grondslag liggende
beginselen. Daarnaast bepleitte een meerderheid van de commissie een grondwetsherziening om voor belangrijke verdragen goedkeuring door een gekwalificeerde
meerderheid te vergen.
Enkele jaren later deed de staatscommissie parlementair stelsel vergelijkbare aanbevelingen. Deze commissie was in 2017 ingesteld om te adviseren over de toekomstbestendigheid van het parlementair stelsel.67 Enkele naderhand opgekomen
vragen van constitutionele aard die niet alle in gelijke mate verband hielden met het
parlementair stelsel werden desalniettemin aan de commissie doorgespeeld. Een van
die onderwerpen betrof de vraag naar een waardering van het initiatiefvoorstel van
Herben en Van der Staaij.68 Net als de staatscommissie Grondwet had gedaan, adviseerde de staatscommissie parlementair stelsel om een ruimere uitleg van artikel 91,
derde lid van de Grondwet te omarmen.69 Niet enkel de inhoud van concrete grondwetsbepalingen maar ook de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten en de
strekking ervan zouden “relevant” moeten zijn voor de beslissing omtrent de toepasselijke goedkeuringsprocedure. Wanneer deze verruimde uitleg werd aanvaard kon
van een grondwetsherziening worden afgezien.
Tijdens de mondelinge behandeling van het initiatiefvoorstel van Herben en Van der
Staaij in de Eerste Kamer bleek dat de regering haar eerder nog verdedigde opvattingen had bijgesteld. Zij stelde dat zij al gedurende enkele jaren de door beide staatscommissies bepleitte ruimere uitleg hanteerde.70 Vanwege die ontwikkeling bestond
volgens de regering geen behoefte meer aan grondwetsherziening. Een meerderheid
63 Handelingen II 2008/09, nr. 96, p. 7568-7571; Handelingen II 2014/15, nr. 110, item 4, p. 16-18; Kamerstukken I 2016/17, 30 874 (R 1818), D, p. 2.
64 Kamerstukken II 2010/11, 31 570, nr. 17 (bijlage).
65 Stcrt. 2009, 10354.
66 Staatscommissie Grondwet 2010, p. 118-121.
67 Stcrt. 2017, 6895. Voor de weergave van de naam van de staatscommissie (zonder hoofdletters)
volg ik de spellingswijze van het instellingsbesluit.
68 Kamerstukken I 2016/17, 30 874 (R 1818), G.
69 Staatscommissie parlementair stelsel 2018, p. 334-338.
70 Handelingen I 2018/19, nr. 24, item 4, p. 22-23.
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van de Eerste Kamer onderschreef het standpunt van de regering. Na zo’n twaalf jaar
in behandeling te zijn geweest bij het parlement leed het initiatiefvoorstel in de lente
van 2019 schipbreuk in de Eerste Kamer.71
4.1.6

Resumerend

Op grond van het voorgaande kunnen enkele conclusies worden getrokken over de
bedoelingen die de grondwetgever heeft met betrekking tot het derde lid van artikel
91. De bijzondere goedkeuringsprocedure voor verdragen die van de Grondwet afwijken, is opgezet als praktisch alternatief voor een daadwerkelijke grondwetsherziening. Daarmee sloot de grondwetgever aan bij de suggestie die al aan het begin
van de twintigste eeuw door Van Eysinga werd gedaan. Hoewel bij de parlementaire
behandeling tevergeefs is geprobeerd om precies te bepalen wanneer een verdrag
van de Grondwet afwijkt, volgt uit deze rationale alvast een houvast voor het bepalen van de grondwettigheid van een verdrag. Wanneer de inhoud van een verdrag
door het daartoe bevoegde orgaan binnen de grenzen van de Grondwet als nationale
regeling zou kunnen worden vastgesteld, volgt daaruit dat het verdrag met diezelfde
inhoud niet van de Grondwet afwijkt. Is evenwel voor een nationale regeling van wat
het verdrag beoogt een voorafgaande grondwetsherziening nodig, dan zal voor de
goedkeuring van dat verdrag een gekwalificeerde parlementaire meerderheid vereist
zijn. Evenmin als er inhoudelijke grenzen zijn aan de mogelijkheid een grondwetsherziening te realiseren, heeft de grondwetgever geweigerd bepaalde delen van de
Grondwet uit te zonderen van de mogelijkheid daarvan bij verdrag af te wijken. Er
zijn aanwijzingen dat de grondwetgever niet bedoeld heeft om de inzet van de bijzondere procedure een alles of niets-karakter mee te geven. Ook wanneer verschil
van opvatting kon bestaan over een mogelijke afwijking, zou een versterkte meerderheid gevraagd kunnen worden. In de uiteindelijke redactie van het grondwetsartikel uit 1953 is voor twijfelaars evenwel van meet af aan geen ruimte geweest: de
bepaling dwingt tot het geven van hom of kuit. Bij de herziening van 1983 veranderde de formulering van de bijzondere procedure. Voorheen maakte de redactie van
de Grondwet duidelijk dat een versterkte meerderheid alleen nodig was voor zover
een verdrag van concrete grondwetsbepalingen afweek. Bij de laatste algehele herziening is die tekst veralgemeniseerd. Een toelichting op de afwijkende woordkeuze
is niet gegeven. Toch kan uit de parlementaire behandeling worden afgeleid dat tussen de bedoelingen van de grondwetgever van 1953 en die van 1986 op dit punt geen
licht zit. Dat is pas anders geworden in zeer recente debatten over een eventuele
aanpassing van de bijzondere goedkeuringsprocedure. Daaruit valt af te leiden dat
de regering inmiddels meent dat een gekwalificeerde parlementaire meerderheid
niet alleen nodig is wanneer een verdrag niet verenigbaar is met concrete grondwetsbepalingen, maar ook als het verdrag van de aan die bepalingen ten grondslag
liggende uitgangspunten afwijkt. Van al te grote betekenis lijkt deze koerscorrectie
niet te zijn: het vertrekpunt van de redenering zal de concrete tekst van grondwetsbepalingen blijven.

71
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Deze paragraaf dient om de betekenis van artikel 91, derde lid van de Grondwet te
verkennen aan de hand van een analyse van daarover uitgebrachte publicaties. Net
als in de hoofdstukken over onderwijs en de gemeenteraad is het niet mijn intentie
om een volledige bibliografie te presenteren. De bespreking van literatuur dient om
in beeld te brengen hoe volgens de schrijvers van enkele sleutelpublicaties het derde
lid van artikel 91 Grondwet moet worden geïnterpreteerd. Het gaat me dus uitdrukkelijk niet om de vraag óf deze bepaling toegepast moet worden. Beantwoording van
die vraag vergt immers voorafgaande interpretatie van een andere norm waarvan
een verdrag mogelijk afwijkt. Wanneer dat aspect meegenomen zou worden, verandert de onderzoeksvraag en dreigt beantwoording ervan oeverloos te worden.
Deze beperking heeft met name consequenties voor de bespreking van literatuur die
is ingegeven door specifieke verdragen waarvan de grondwettigheid werd betwijfeld. Voor zover die publicaties vooral draaien om de uitleg van mogelijk geschonden
grondwetsnormen, vallen ze buiten het bestek van deze paragraaf.
Hiervoor is al aan bod gekomen dat de eerste publicaties over van de Grondwet afwijkende verdragen zijn verschenen aan het begin van de twintigste eeuw. Voor
zover ik heb kunnen nagaan was Van Eysinga in 1906 de eerste die opperde om in de
Grondwet voorzieningen te treffen voor de goedkeuring van ongrondwettige verdragen. Twintig jaar later debatteerden staatsrechtgeleerden in het tijdschrift De Volkenbond over de beperkingen die de Grondwet al dan niet stelt bij verdragssluiting.
Deze publicaties verschenen nog voordat de Grondwet op dit punt een regeling ging
bevatten. Om die reden valt deze literatuur buiten het bestek van deze paragraaf.
Mijn verkenning van de staatsrechtelijke literatuur heeft uitgewezen dat in de periode rond de grondwetsherziening van 1953 niet veel aandacht werd besteed aan de
bepaling over verdragen die van de Grondwet afwijken. In de eerste jaren hebben enkel
Duynstee en Oud uitgebreidere analyses van de grondwetsbepaling geschreven.72 Dat
niet meer auteurs zich hebben gemeld vind ik opmerkelijk, omdat de bepaling al vrij
snel na haar introductie twee maal werd toegepast. In 1954 werd het verdrag waarbij
een Europese Defensiegemeenschap werd opgericht, goedgekeurd.73 De onderhandelingen over dit verdrag waren de concrete aanleiding voor het tot stand brengen van de
afwijkingsmogelijkheid geweest. Duynstee heeft dit praktijkgeval in zijn commentaar
betrokken. Enkele jaren later stemden de Staten-Generaal met gekwalificeerde meerderheid in met het verdrag dat de soevereiniteit over westelijk Nieuw-Guinea overdroeg aan Indonesië.74 Hoewel beide verdragen zowel in de wetenschappelijke pers
als daarbuiten ruimschoots aandacht hebben gekregen, vormde de grondwetsbepaling
over de bijzondere goedkeuringsprocedure daarbij geen onderwerp van discussie.
In het laatste kwart van de twintigste eeuw kwam hierin verandering. Ontwikkelingen
in de Koude Oorlog zorgden ervoor dat artikel 91, derde lid van de Grondwet volop in

72
73
74

Duynstee 1954, artikel 63; Duynstee 1958, p. 41-44; Oud 1970, p. 328-344.
Wet van 22 januari 1954, Stb. 25.
Rijkswet van 14 september 1962, Stb. 363.
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de belangstelling van rechtsgeleerde schrijvers stond. Op 12 december 1979 viel in een
vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van de NAVO
het zogeheten dubbelbesluit. Met dit besluit formuleerde het Noord-Atlantisch bondgenootschap een antwoord op de stationering van een groot aantal op West-Europa
gerichte SS20-raketten door de Sovjet-Unie. De NAVO-landen besloten om een kleine
600 Amerikaanse kruisvluchtwapens op diverse locaties in Europa op te stellen, tenzij
onderhandelingen met de Sovjet-Unie over een wederzijdse beperking van het arsenaal middellange afstandsraketten zouden slagen. Vanwege die vérgaande implicaties
zorgde het dubbelbesluit voor veel maatschappelijke onrust.75 Toen de onderhandelingen niet tot een akkoord leidden, begonnen de NAVO-lidstaten bases te voorzien
van kruisraketten. De Nederlandse en Amerikaanse regering kwamen overeen dat op
vliegbasis Woensdrecht 48 kruisvluchtwapensystemen zouden worden geplaatst.76
Tot tweemaal toe is de Raad van State om advies gevraagd over deze afspraak. In
1983 vroeg de regering de Raad van State in algemene zin te adviseren over grondwettelijke aspecten verbonden aan plaatsing van kruisvluchtwapens. Enkele jaren
later werd advies gevraagd over de uiteindelijk met de Amerikanen gesloten overeenkomst, zoals die ter goedkeuring aan de Staten-Generaal werd aangeboden.77
In het bijzonder de grondwetsuitleg die de Raad van State in beide adviezen heeft
gegeven, is door allerhande juristen uitgebreid geanalyseerd en, in de meeste gevallen, bekritiseerd.78 In latere jaren bleek dat de in de kruisvluchtwapens-adviezen
gegeven grondwetsuitleg een bepalende rol zou gaan spelen in discussies binnen en
buiten de Staten-Generaal over de goedkeuring van verdragen waarbij mogelijk van
de Grondwet wordt afgeweken. Staatsrechtelijke verhandelingen over van de Grondwet afwijkende verdragen zien het kruisvluchtwapens-debat daarom doorgaans als
een oriëntatiepunt.79
Om een beeld krijgen van in de literatuur verdedigde opvattingen zoek ik aansluiting bij vier sleutelpublicaties, waarnaar in overige literatuur verwezen wordt. Deze
hebben gemeenschappelijk dat ze de betekenis van artikel 91, derde lid Grondwet
centraal stellen. Ze variëren in de gehanteerde methode en de bevindingen. Vanwege
deze overeenkomsten en verschillen ga ik ervan uit dat de publicaties gezamenlijk
van nut kunnen zijn bij het analyseren en waarderen van de grondwetsuitleg in de
advisering door de Raad van State. In de eerste plaats maak ik gebruik van een boekje
van de Maastrichtse hoogleraar metajuridica Roos. Hij schreef in 1986 niet zozeer
over de constitutionaliteit van het hiervoor genoemde kruisvluchtwapensverdrag als

75 Over het Nederlandse maatschappelijke protest Bloem e.a. 1987; Van Eenennaam 1988; Van Diepen 2004; Duurland 2018, p. 74-133.
76 Kamerstukken II 1985/86, 19 290, nr. 1. Tot daadwerkelijke plaatsing is het nooit gekomen.
77 Kamerstukken II 1983/84, 17 980, B-C, respectievelijk Kamerstukken II 1985/86, 19 290, B.
78 Zie bijvoorbeeld de bijdragen aan het speciale “Recht en raketten”-nummer, NJB 1984, nr. 15, p. 438
en volgende; Kortmann 1984; Kortmann en De Graaf 1984; Couwenberg 1986; Stibru 1986. Voor
een overzicht van de indertijd in dag- en weekbladen gepubliceerde kritieken Roos 1986a, p. 56-58
(voetnoten 1 t/m 4). Zie Roos 1986b voor een vileine (en door sommige betrokkenen vervolgens
weersproken) kritiek op het niveau van de staatsrechtbeoefening in het kruisvluchtwapens-debat.
79 Zie naast de al genoemde en de hierna te bespreken literatuur bijvoorbeeld Sondaal 1986, p. 153155; Besselink 1993; Van Emmerik 2002, p. 80-85; Van Emmerik 2008, p. 14-148; Kortmann 2016,
p. 168-171.
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wel over de wijze waarop de juridische discussie daaromtrent gevoerd werd. Een
tweede sleutelpublicatie is het artikel dat de Nijmeegse constitutionalist Fleuren in
2002 schreef ten behoeve van een bundel van de Staatsrechtkring.80 Fleuren analyseert de parlementaire geschiedenis van het derde lid van artikel 91 Grondwet en de
daaraan gegeven toepassingen. Daarop voortbordurend formuleert hij een criterium
voor de inzet van de grondwetsbepaling en beantwoordt vragen over de procedurele
complicaties die kunnen rijzen bij de toepassing ervan. Een derde belangrijke bron
voor mijn oriëntatie is het in onderzoeksrapport van de Utrechtse staatsrechtbeoefenaar Besselink.81 Het rapport is in opdracht van de regering geschreven en vindt
zijn aanleiding in de motie-Jurgens, die hiervoor in paragraaf 4.1.5 al aan bod kwam.
Uitgebreider nog dan Fleuren inventariseert Besselink de parlementaire geschiedenis
en de toepassingspraktijk van het derde lid van artikel 91 Grondwet. De vierde en
laatste publicatie is het rapport van de staatscommissie Grondwet.82 Deze commissie
adviseerde in 2010 over de wenselijkheid tot herziening van onder meer de grondwetsbepaling over de goedkeuring van verdragen.
Hoewel de advisering over de kruisvluchtwapenkwestie een heel belangrijk ijkpunt
in literatuur over van de Grondwet afwijkende verdragen is, blijkt het niet nodig die
advisering uit de eerste helft van de jaren ’80 als cesuur te hanteren en het literatuuronderzoek op te delen naar verschijning vóór of na dat ijkpunt. De door mij geraadpleegde publicaties laten namelijk zien dat in de analyse van de betekenis en toepassing van (de voorloper van) het derde lid van artikel 91 Grondwet, drie kwesties
steeds de kop opsteken. In de eerste plaats is dat de wijze waarop vastgesteld moet
worden of een verdrag van de Grondwet afwijkt. Een tweede heet hangijzer betreft
het bestaan van eventuele grenzen aan de toelaatbaarheid van grondwetsafwijkingen. Deze twee controverses rondom van de Grondwet afwijkende verdragen zien
vooral op de bij de goedkeuring aan te leggen materiële criteria; ze hangen deels
samen. In de derde en laatste plaats is in literatuur veel aandacht uitgegaan naar de
procedurele moeilijkheden die kunnen rijzen bij de toepassing van de verzwaarde
goedkeuringsprocedure. In het navolgende wordt deze driedeling aangehouden.
4.2.1

Toepasselijkheid van de bijzondere goedkeuringsprocedure

Een belangrijk thema in de geraadpleegde literatuur is de zoektocht naar inhoudelijke criteria om te beoordelen of een verdrag van de Grondwet afwijkt.
Duynstee acht twee relevante vormen van grondwetsafwijking denkbaar. In het
eerste geval zorgt verdragsgoedkeuring voor een verandering binnen de nationale
rechtstoestand zoals de Grondwet die creëert. Zoiets is mogelijk, nu de Grondwet aan
eenieder verbindende verdragsbepalingen onmiddellijke werking en voorrang verleent. Het tweede geval doet zich voor als een verdrag voorziet in de overdracht van
een door de Grondwet vooronderstelde Nederlandse overheidsmacht. De Grondwet
80 Fleuren 2002.
81 Kamerstukken I 2002/03, 27 484 (R 1669), nr. 289. In het rapport wordt onder meer gebruikgemaakt van twee eerdere publicaties van Besselink, die ik ook heb geraadpleegd. Het betreft Besselink 1993 en Besselink 1996.
82 Staatscommissie Grondwet 2010, p. 115-124.
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verliest dan gelding, omdat zeggenschap (Duynstee gebruikt de term soevereiniteit)
aan bijvoorbeeld een internationale organisatie wordt overgedragen. Die overdracht
is dan als zodanig een afwijking van de Grondwet. In beide gevallen zal volgens
Duynstee voor goedkeuring van het verdrag een versterkte parlementaire meerderheid vereist zijn.83
Oud heeft de vraag hoe te bepalen of een verdrag van de Grondwet afwijkt, vooral
bezien tegen de achtergrond van de opdracht van wetgevende, bestuurlijke en rechtsprekende bevoegdheden aan volkenrechtelijke organisaties. Sinds 1953 blijkt uit
de tekst van de Grondwet dat zulk een opdracht mogelijk is. Aan de hand van een
soort nemo plus-redenering concludeerde hij dat een verdrag dat voorziet in de onvoorwaardelijke opdracht van een bevoegdheid die naar nationaal recht slechts met
inachtneming van grondwettelijke voorwaarden kan worden uitgeoefend, van de
Grondwet afwijkt.84 Zowel Duynstee als Oud stellen dus dat de grondwettigheid van
een verdrag moet worden bepaald aan de hand van de interne rechtsorde.
De latere literatuur heeft een wat andere focus. De belangrijkste aanleiding daarvoor is de door de Raad van State gegeven grondwetsuitleg in het kruisvluchtwapenadvies, waarover verderop meer. Met de Raad van State achten sommige auteurs
grondwetsafwijkingen enkel aan de orde waar verdragen van concrete grondwetsbepalingen afwijken. Andere auteurs menen dat ook een afwijking van de strekking
van de Grondwet dwingt tot toepassing van de bijzondere goedkeuringsprocedure.
Fleuren stelt dat grondwetsafwijkingen in de zin van artikel 91, derde lid Grondwet enkel de inhoud van concrete grondwetsbepalingen kunnen betreffen. Hij acht
het van belang onderscheid te maken tussen het geldingsbereik van de Grondwet
enerzijds, en de inhoud ervan anderzijds. Het geldingsbereik of de reikwijdte van de
Grondwet acht Fleuren in de eerste plaats een zaak van het internationale recht. Dat
recht stelt letterlijk grenzen aan de rechtsmacht van het koninkrijk. Binnen die grenzen normeert de inhoud van de Grondwet de uitoefening van de nationale rechtsmacht. Wanneer een verdrag verplicht tot uitoefening van rechtsmacht op een wijze
die naar grondwettelijk recht niet geoorloofd is, wijkt het volgens Fleuren af van de
Grondwet. Een zodanige afwijking kan dus per definitie enkel betrekking hebben op
zaken die binnen het geldingsbereik van de Grondwet vallen. Als een verdrag materie regelt die buiten het bereik van de Grondwet is gelegen, is er niets om van af te
wijken. Ten tijde van de grondwetsherziening van 1983 is daarom op juiste gronden
geconcludeerd dat een verdrag dat een internationaal tribunaal bevoegd maakt de
doodstraf op te leggen, niet van de Grondwet afwijkt. Het grondwettelijk verbod op
de doodstraf heeft, aldus Fleuren, immers enkel zin voor zover het ziet op Nederlandse organen. Ook verdragen die het territoriale geldingsbereik van de Grondwet
wijzigen maar overigens de inhoud van de Grondwet ongemoeid laten, wijken niet
van de Grondwet af. Overigens meent Fleuren wel dat, mede als gevolg van de stringente toepassingspraktijk, een “moeilijk te verteren disbalans” is ontstaan waarbij
de bijzondere goedkeuringsprocedure van stal wordt gehaald voor afwijkingen van

83 Duynstee 1954, artikel 63, p. 26-27, 34-43; Duynstee 1958, p. 43-44.
84 Oud 1970, p. 342-343.
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ondergeschikt belang, terwijl de Grondwet geen bescherming biedt tegen verdragen
die “een grote weerslag hebben op de nationale bevoegdheden”.85
Roos kwam eerder tot geheel andere conclusies. Zijn boekje is een analyse van en
reactie op de discussie over het kruisvluchtwapensverdrag. Daarbij neemt hij in het
bijzonder de advisering door de Raad van State onder de loep. Ik begrijp hem zo dat
hij voor het uitleggen van de betekenis van de Grondwet het meeste gezag toekent
aan achtereenvolgens de wetshistorie en de rechtshistorie. Wanneer die manieren
van uitleggen geen eenduidig resultaat opleveren, moet worden teruggevallen op
uitlegmethodes die in rechtspraak, praktijk en doctrine gebruikelijk zijn. Zodoende
kunnen normen aan het licht komen die, hoewel ze niet met zoveel woorden in de
Grondwet opgenomen zijn, toch deel uitmaken van het grondwettelijk recht. De wetgever is aan die normen gebonden. Zou voor verdragsgoedkeuring worden aanvaard
dat grondwetsafwijking uitsluitend de tekst van de Grondwet kan betreffen, dan
leidt dat tot de voor Roos onacceptabele consequentie dat de Grondwet de verdragsgoedkeurder meer toestaat dan de wetgever. Bovendien komt de eenheid van de constitutionele rechtsorde in gevaar als een en dezelfde regel, afhankelijk van wie haar
toepast, meerdere betekenissen kan hebben. Op logische gronden concludeert Roos
dat afwijkingen van de Grondwet zich ook voor kunnen doen wanneer een verdrag
niet op gespannen voet staat met (de tekst van) een concrete grondwetsbepaling,
maar wel met de strekking en systematiek van grondwettelijk recht. Voor zover het
niet gaat om de regels en beginselen waarvan Roos afwijking ontoelaatbaar acht, zal
toepassing van de bijzondere goedkeuringsprocedure geboden zijn om rechtmatig
van het constitutionele recht af te wijken.86
Vergelijkbare stellingen zijn aan te treffen bij Besselink. De gangbare opvatting
dat artikel 91, derde lid van de Grondwet enkel toepassing kan vinden bij afwijkingen
van concrete grondwetsbepalingen en dat afwijkingen van het stelsel, de strekking
en de intentie van de Grondwet geen verzwaarde goedkeuringsprocedure vergen, is
volgens Besselink een misverstand dat is ingegeven door een te rigide grondwetsuitleg. Volgens hem heeft de grondwetgever bedoeld om voor een verdrag dat voorziet in een wezenlijke overdracht of beperking van de bevoegdheid van nationale
ambten, een gekwalificeerde meerderheid te vergen. Om te beoordelen of daarvan
sprake is, zou acht kunnen worden geslagen op het stelsel en de strekking van de
Grondwet. Net als Roos denkt Besselink dat hiertoe kan worden aangehaakt bij de
manier waarop de rechter gewoonlijk constitutionele voorschriften interpreteert.
Met Fleuren meent Besselink dat een verdrag waarbij bevoegdheden worden opgedragen die binnen de nationale rechtsorde onbestaanbaar zijn of die niet interfereren met de rechtspositie van burgers onder de Grondwet, niet van de Grondwet af
kunnen wijken. Anders dan Fleuren laat hij ruimte voor de opvatting dat een verdrag
op grond waarvan opgedragen bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend op een
wijze die niet in overeenstemming is met bepalingen of fundamentele beginselen
van de Grondwet, van de Grondwet afwijkt. Die opvatting houdt er rekening mee dat
het verbod op de doodstraf van artikel 114 Grondwet zich ook richt tot de wetgever,
althans de regering en de Staten-Generaal. Besselink vindt het verdedigbaar dat de

85 Fleuren 2002, p. 65-70, 74.
86 Roos 1986a, p. 21-33.
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medewerking van nationale ambten aan de totstandkoming van een verdrag waardoor personen die zich onder Nederlandse rechtsmacht bevinden kunnen worden
blootgesteld aan risico’s waartegen de Grondwet ze beschermt, een afwijking van de
Grondwet oplevert.87
De staatscommissie Grondwet heeft in iets voorzichtiger bewoordingen eveneens te kennen gegeven de gangbare uitleg van artikel 91, derde lid Grondwet niet
te onderschrijven. Zij zou graag zien dat het normatieve gezag van de Grondwet en
de constitutionele legitimiteit van het Nederlandse optreden op het internationale
toneel worden versterkt. Verdragen die van concrete bepalingen of van fundamentele grondwettelijke beginselen afwijken, vergen volgens de staatscommissie een
sterkere dan gewone democratische legitimering. Een grondwetsherziening is daarvoor niet nodig. Volstaan kan worden met het aanvaarden van een ruimere interpretatie van artikel 91.88
4.2.2

Ontoelaatbare grondwetsafwijkingen

Sommige auteurs menen dat er grenzen zijn aan de mogelijkheid om bij verdrag
van de Grondwet af te wijken. Zij baseren die stellingname veelal op de grondwetsgeschiedenis zoals die hiervoor in paragraaf 4.1 is weergegeven. De tussen 1953 en
1983 in de Grondwet opgenomen voorwaarde dat de grondwetsafwijking door de
internationale rechtsorde gevorderd werd, gaf steun aan de gedachte dat er grenzen
aan de afwijkingsmogelijkheid zijn. In zijn grondwetscommentaar kon Duynstee op
deze clausule terugvallen.89 Hij meent dat een grondwetsafwijking is uitgesloten als
slechts de nationale rechtsorde daarmee gediend is. Evenmin ziet hij ruimte voor
“absurde” afwijkingen van het staatsrecht die de legitimiteit van de Nederlandse
overheid en haar gezagsuitoefening ondermijnen.
Bij de recentste algehele herziening is de voorwaarde voor grondwetsafwijking
uit de Grondwet geschrapt. Toch hoeft daaruit volgens Besselink niet noodzakelijkerwijs te volgen dat elke afwijking toelaatbaar is.90 Hij beroept zich daarvoor op de bedoeling van de grondwetgever van 1953. Ongeacht wat de internationale rechtsorde
vordert, zou die grondwetgever niet hebben willen toestaan dat bij verdrag wordt
afgeweken van essentialia van de Grondwet. Omdat de geschrapte voorwaarde op
iets anders zag, is dat sinds 1983 niet ineens anders geworden. Wil het koninkrijk
partij worden bij een verdrag dat afwijkt van de fundamenten van het constitutionele
bestel, dan is een voorafgaande grondwetsaanpassing nodig. Dat geldt volgens Besselink ook als die essentialia voorheen niet in de Grondwet waren geregeld.
Ook de staatscommissie Grondwet gaat ervan uit dat de grondwetgever van 1953
niet elke grondwetsafwijking mogelijk wilde maken. Een van haar voorstellen beoogt
in de Grondwet een algemene bepaling op te nemen waarin de funderende beginselen van de Nederlandse democratische rechtsstaat worden benoemd. Bij verdrag
van deze kernbeginselen afwijken is, wat de staatscommissie betreft, ongeoorloofd.91
87
88
89
90
91
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Besselink 2003, p. 18, 22, 35-36. Zie ook reeds Besselink 1993, p. 373-374.
Staatscommissie Grondwet 2010, p. 118.
Duynstee 1954, artikel 63, p. 32-33.
Besselink 2003, p. 6-7, 22, 35.
Staatscommissie Grondwet 2010, p. 40, 117.
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Langs een geheel andere weg komt Roos tot vergelijkbare bevindingen. Hij wil een
weerwoord geven op de onder meer door de Raad van State in zijn kruisraketten-adviezen verdedigde gedachte dat de Grondwet alleen verbiedt wat in strijd is met de
letter ervan. Roos vindt die stelling niet acceptabel. Om haar te ontkrachten wijst hij
op het probleem van de herkomst van de regel die grondwetsherzieningen beheerst.
Deze regel kan haar gelding niet aan zichzelf ontlenen, want ze zou dan verbindende
kracht missen. Zij moet daarom logisch aan een andere regel zijn ontleend. Voor die
oorsprong-regel geldt evenwel hetzelfde. De redenering loopt daarom uit op een oneindige reeks herleidingen. Deze oneindigheid ondermijnt de verbindendheid van de
grondwetswijzigingsregel. Het gevolg daarvan is dat het gezag van de gehele grondwet aan het wankelen wordt gebracht. Die inhoud van die grondwet is immers bepaald met toepassing van een herzieningsregel waarvan de gelding problematisch is.
De reeks herleidingen kan, zo stelt Roos, worden onderbroken met een logische reconstructie zoals die in rechtstheoretische literatuur wel is verdedigd. Zo’n logische reconstructie maakt het noodzakelijk aan te nemen dat aan een grondwet logischerwijs
een niet voor verandering vatbare regel voorafgaat. Tot die regel behoort een begrip
van de materiële constitutie met fundamentele beginselen van de rechts- en staatsorde. Ook dit constitutiebegrip is van de mogelijkheid tot wijziging uitgezonderd.
Roos begrijpt de onveranderlijkheid van deze regel slechts in strikt juridisch-rationele zin: veranderingen zullen feitelijk mogelijk zijn (en frequent voorkomen), maar
rechtsgeldig kunnen die veranderingen niet zijn. Wat die regel en het bijbehorende
constitutiebegrip precies inhouden doet voor hem niet ter zake; zijn logische analyse
wil aannemelijk maken dat het constitutionele recht niet alles toestaat wat door de
Grondwet niet uitdrukkelijk verboden is. Er zijn buiten-grondwettelijke, onveranderlijke constitutionele regels. Rechtmatige afwijking van zulke regels is niet mogelijk.92
4.2.3

Procedurele complicaties

Ten slotte sta ik nog stil bij enkele in de literatuur besproken problemen van procedurele aard die kunnen spelen bij de goedkeuring van verdragen die van de Grondwet afwijken.
Volgens Roos is toepassing van de verzwaarde goedkeuringsprocedure al geboden
als van een verdrag objectief betwijfeld kan worden of het van de Grondwet afwijkt.
Zulke objectief gerechtvaardigde twijfel moet door een parlementaire meerderheid
worden onderschreven, of anders geformuleerd: een Kamermeerderheid moet
oordelen dat een eensluidende interpretatie niet mogelijk is.93 Uit de toepassingspraktijk leidt Roos af dat twijfel aan grondwettigheid objectief gerechtvaardigd is als
een eenduidige wetshistorische interpretatie ontbreekt, maar er wel interpretaties
verdedigbaar zijn waarin wordt geconcludeerd tot grondwetsafwijking.94 Eerder had

92 Roos 1986a, p. 17-19, 35-37. Enkele jaren later heeft Roos zijn gedachten verder uitgewerkt. Bij die
gelegenheid concludeerde hij onder meer dat de grondwetsherziening van 1953, waarbij het huidige artikel 91, derde lid is ingevoerd, inconstitutioneel is omdat het artikel voorziet in een lichtere
herzieningsprocedure dan is voorgeschreven ingevolge het onveranderlijke artikel 137 Grondwet;
zie Roos 1988, p. 124.
93 Roos 1986a, p. 32 en 55.
94 Roos 1986a, p. 21-26.
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ook Duynstee uit de parlementaire behandeling van het verdrag over de Europese
Defensiegemeenschap afgeleid dat twijfel over grondwetsafwijking voldoende reden
is om toepassing te geven aan het toenmalige artikel 63 Grondwet.95
Op vergelijkbare gronden komt ook Besselink tot de conclusie dat voor toepasselijkheid van de bijzondere goedkeuringsprocedure de vraag naar grondwetsafwijking niet
op de spits gedreven hoeft te worden. Zo wordt voorkomen dat de goedkeuring van
een overigens breed gesteund verdrag als gevolg van onenigheid over het zich voordoen van grondwetsafwijking averij oploopt.96 Fleuren neemt eenzelfde positie in.97
In de literatuur is ruim aandacht besteed aan de moeilijkheden die kunnen ontstaan
wanneer zich tussen de bij verdragsgoedkeuring betrokken organen onoverbrugbare
verschillen van opvatting over de grondwetsafwijking voordoen. Dat risico is al vroeg
gesignaleerd.98 Gelet op de imperatieve formulering van (voorgangers van) artikel 91,
derde lid Grondwet maakt de erkenning dat een verdrag van de Grondwet afwijkt,
het onvermijdelijk dat voor de goedkeuring een gekwalificeerde meerderheid is vereist. Eensgezind stellen de door mij geraadpleegde auteurs dat het aan een gewone
parlementaire meerderheid is om te besluiten of zich een afwijking voordoet.99 Roos
en Besselink onderbouwen die stelling door een vergelijking te maken met de grondwetsherzieningsprocedure. Zo’n grondwetsherziening start immers ook met een door
een gewone meerderheid aanvaarde wet die de herziening in overweging geeft. Beide
auteurs vinden het alternatief, waarin een parlementaire minderheid haar afwijkende interpretatie van de Grondwet kan opdringen aan de meerderheid, bezwaarlijk.100
Minder eensgezindheid is er over tot welke consequenties een gebleken verschil
van inzicht moet leiden. Ten aanzien van de Tweede Kamer is er nog consensus: alle
auteurs wijzen op het amendementsrecht als mogelijkheid om de Kameropvatting
in het goedkeuringswetsvoorstel tot uitdrukking te brengen. De Eerste Kamer wordt
dan voor het blok geplaatst. In het geval de Eerste Kamer meent dat ten onrechte is
nagelaten de bijzondere procedure te volgen, dient zij volgens Fleuren het goedkeuringsvoorstel te verwerpen. De goedkeuringswet is immers ongrondwettig. Gegeven
de beperkte constitutionele bevoegdheden van de Eerste Kamer vindt Fleuren dit
niet bijzonder. De moeilijkheden die kunnen optreden bij de goedkeuring van verdragen die (mogelijk) van de Grondwet afwijken, vormen volgens Fleuren geen anomalie in het constitutioneel systeem.101
Besselink heeft erop gewezen dat vele auteurs dit standpunt onderschrijven.102
Zelf komt hij tot andere bevindingen. Er is, zo stelt hij, geen rechtsregel aan te wijzen
die de Eerste Kamer bindt aan het oordeel van de Tweede Kamer. Bovendien is de
Eerste Kamer niet bevoegd om na te gaan of de Tweede Kamer een wetsvoorstel
95 Duynstee 1954, artikel 63, p. 41. Zijn bron is de memorie van antwoord, Kamerstukken II 1952/53,
2911, nr. 8, p. 3.
96 Besselink 2003, p. 15.
97 Fleuren 2002, p. 70.
98 Eerder ook al gesignaleerd door Polak 1952.
99 Duynstee 1954, artikel 63, p. 46-47; Oud 1970, p. 330-333; Roos 1986a, p. 33; Fleuren 2002, p. 72;
Besselink 2003, p. 15-17; Staatscommissie Grondwet 2010, p. 122.
100 Roos 1986a, p. 33; Besselink 2003, p. 17.
101 Fleuren 2002, p. 71-72.
102 Besselink 2003, p. 8, voetnoot 21.

172

4.2 Literatuur

op de correcte wijze heeft aangenomen. Beide Kamers vellen een zelfstandig grondwettigheidsoordeel. Verschil van inzicht over het bestaan van een grondwetsafwijking moet daarom volgens Besselink zonder consequenties blijven. Dat wordt niet
anders als de Eerste Kamer meent dat in de goedkeuringswet een onjuist oordeel
over grondwetsafwijking is vastgelegd. De Eerste Kamer is namelijk niet gebonden
aan de bepalingen van een door haar te behandelen voorstel. Dat oordeel is bij Besselink niets meer dan een irrelevante verschrijving. Meent de Eerste Kamer dat zich
geen grondwetsafwijking voordoet, dan is een gewone meerderheid voldoende
om een goedkeuringswet waarin wordt verwezen naar het derde lid van artikel 91
Grondwet, te aanvaarden. Volgens Besselink komt bij de daaropvolgende fase van
bekrachtiging aan de regering geen zelfstandige beoordelingsbevoegdheid toe. De
Grondwet draagt de goedkeuring van verdragen immers niet op aan de wetgever,
met daarin de regering, maar aan de Staten-Generaal. Zou de regering weigeren een
goedkeuringswet te bekrachtigen, dan zou daardoor het goedkeuringsrecht van het
parlement worden gefrustreerd. Wel kan de regering op constitutionele gronden
weigeren gebruik te maken van de haar verleende machtiging om het koninkrijk aan
een verdrag te binden, bijvoorbeeld als zij meent dat ten onrechte is nagelaten de bijzondere goedkeuringsprocedure te benutten.103
Een ander procedureel aspect waaromtrent verschillende opvattingen zijn verdedigd,
is de wijze waarop het bestaan van een grondwetsafwijking kenbaar wordt gemaakt. In
de goedkeuringswet van het verdrag inzake de Europese Defensiegemeenschap stond
dat “voor zoveel nodig” de bijzondere goedkeuringsprocedure in acht was genomen.104
Deze formulering is door Duynstee bekritiseerd, omdat ze in het midden laat of zich
daadwerkelijk een grondwetsafwijking voordeed en waaruit die dan zou bestaan.105
Zijn kritiek heeft niet kunnen voorkomen dat bij latere gelegenheden de formulering
werd herhaald.106 Op grond van deze praktijk menen zowel Roos als Fleuren dat de
goedkeuringswet niet hoeft te specificeren van welke grondwetsbepaling een verdrag
afwijkt.107 Besselink zegt niet met zoveel woorden het tegenovergestelde, maar vindt
specificering van de afwijking voor de rechtspraktijk wel wenselijk. Het oordeel van de
wetgever over het bestaan van een grondwetsafwijking is voor de rechter op grond van
het toetsingsverbod immers dwingend. Wanneer de afwijking in de goedkeuringswet
is benoemd, effent dat voor de rechter de weg om op grond van artikel 94 Grondwet
met voorrang toepassing te geven aan eenieder verbindende verdragsbepalingen die
onverenigbaar zijn met het betreffende grondwettelijk voorschrift. Verdragen waarvan
de goedkeuringswet niet heeft vastgesteld dat ze van de Grondwet afwijken, kunnen
daarentegen niet met voorrang op grondwettelijk recht worden toegepast. Zou de
rechter dat wel doen, dan treedt hij immers in de beoordeling van de grondwettigheid

103
104
105
106

Besselink 2003, p. 9-12.
Artikel 6 van de wet van 22 januari 1954, Stb. 25.
Duynstee 1954, artikel 63, p. 42.
Artikel 2 van de rijkswet van 14 september 1962, Stb. 363 (Westelijk Nieuw-Guinea); artikel 2 van
de rijkswet van 5 juli 2001, Stb. 343 (Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof).
107 Roos 1986a, p. 26-27; Fleuren 2002, p. 70.
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van een verdrag – een beoordeling waartoe de nationale rechter niet bevoegd is.108
Deze consequenties maken het gewenst dat de goedkeuringswet een ondubbelzinnig
oordeel velt over het bestaan van een grondwetsafwijking. Door daarbij te specificeren
van welke grondwetsbepalingen het goed te keuren verdrag afwijkt, wordt voorkomen
dat de verdragsgoedkeuring een carte blanche inhoudt om van alle grondwettelijke
voorschriften af te wijken.109 In de tot dusver gevolgde praktijk ontbreekt het aan zulke explicitering. Goedkeuringswetten die verwezen naar artikel 91, derde lid van de
Grondwet stelden steeds dat de verzwaarde procedure “voor zover nodig” is gevolgd.
Besselink leidt daaruit af dat van geen enkel door het koninkrijk gesloten en goedgekeurd verdrag met zekerheid gesteld kan worden dat de bijzondere goedkeuringsprocedure daadwerkelijk is toegepast.110
4.2.4

Resumerend

Rechtsgeleerde schrijvers beoordelen de grondwettigheid van een verdrag veelal
door na te gaan of de rechtsgevolgen die het verdrag beoogt, in de interne rechtsorde
toelaatbaar zijn. Zij verrichten zodoende een soort gedachte-experiment: bepalend
is of de wetgever bevoegd zou zijn om voor de interne rechtsorde te regelen wat het
verdrag op het internationale toneel wil bewerkstelligen. Als dat het geval is, of als het
gaat om een rechtsgevolg dat de armslag van nationale organen te buiten gaat, dan
wijkt het verdrag niet van de Grondwet af. Waar ambities van de wetgever afketsen
op grondwettelijke grenzen, is een verdrag met vergelijkbare inhoud eveneens onverenigbaar met de Grondwet. Voor de goedkeuring van zulke verdragen is dan een
versterkte parlementaire meerderheid nodig. Over het algemeen menen de geraadpleegde auteurs dat niet alle grondwetsafwijkingen toelaatbaar zijn. Waar de grens
tussen toelaatbare en ontoelaatbare afwijkingen is gelegen, wordt niet helder. Wel
kan worden geconcludeerd dat de eerder door de regering uitgesproken onmogelijkheid van sommige afwijkingen veelal wordt opgevat als een juridische (en niet enkel
politieke of ethische) begrenzing van de verdragsluitende bevoegdheid. Veel minder
eensgezind oordelen schrijvers over de wijze waarop vastgesteld moet worden of een
verdrag van de Grondwet afwijkt, dan wel daar eventueel aanleiding toe zal geven.
Ook ontbreekt een algemeen onderschreven standpunt over wat de Eerste Kamer
moet doen als zij met de Tweede Kamer en de regering van mening verschilt over
het bestaan van zo’n grondwetsafwijking. De vraag naar de positie van de regering of
de Tweede Kamer die tot andere bevindingen komt dan de overige bij goedkeuring

108 Voorzichtiger nog Besselink 1996, p. 28-50, mede naar aanleiding van HR 19 januari 1962, NJ
1962/107, m.nt. B.V.A. Röling (Processieverbod II). In dat arrest overwoog de Hoge Raad dat bij het
invullen van de beperkingsclausules uit het EVRM de door de wetgever te maken afweging “voor
een rechterlijke toetsing (…) in het algemeen niet vatbaar is”, zodat de inhoud van een norm die
beperkingen stelt op de in het EVRM vastgelegde vrijheden “in beginsel aan een rechterlijke beoordeling is onttrokken en voor de verantwoording moet blijven van den nationalen wetgever”.
Slechts “indien het ten enenmale ondenkbaar zou moeten worden geacht dat een wetgever (…)
een zodanige regeling in redelijkheid zou kunnen treffen of handhaven”, zou de rechter kunnen
concluderen dat toepassing van een voorschrift uit de Grondwet onverenigbaar is met een bepaling van het EVRM.
109 Besselink 2003, p. 25-27. Zie ook Van Emmerik 2002, p. 81 en 84.
110 Besselink 2003, p. 14-15.
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betrokken organen, wordt daarentegen eensgezind beantwoord. In de literatuur zijn
verder nog wat resterende problemen van procedurele aard besproken.

4.3

Advisering

Mijn verkenning van de literatuur heeft uitgewezen dat in publicaties over de betekenis en toepassing van het derde lid van artikel 91 van de Grondwet, drie thema’s
vaak de kop opsteken. In de eerste plaats betrof dat de wijze waarop moet worden
beoordeeld of een verdrag van de Grondwet afwijkt of daartoe kan noodzaken. In de
tweede plaats is in de literatuur veel gedebatteerd over het eventuele bestaan van
voor de verdragsgoedkeurder verboden terrein: grondwettelijke grenzen waaraan de
organen die verdragen goedkeuren niet voorbij kunnen gaan, zelfs niet met inzet
van de bijzondere procedure. Een derde terugkerend vraagstuk zijn de procedurele
complicaties die zich kunnen voordoen bij verschil van inzicht tussen de bij verdragsgoedkeuring betrokken organen.
Deze drie onderwerpen blijken ook in de advisering over verdragsgoedkeuring
geregeld te worden aangestipt. In deze paragraaf wordt de adviespraktijk in kaart
gebracht en geanalyseerd. Gezien het beperkte aantal gevallen waarin de procedure
aan de orde is geweest, heb ik ervoor gekozen om de analyse te starten zo rond het
jaar waarin de regeling voor het goedkeuren van verdragen die van de Grondwet
afwijken, tot stand kwam. In paragraaf 4.3.1 wordt achterhaald welke de criteria
volgens de Raad van State bepalend zijn voor toepasselijkheid van de bijzondere
goedkeuringsprocedure. In paragraaf 4.3.2 zal ik nagaan of de Raad van State elke afwijking van de Grondwet toelaatbaar vindt, of dat hij sommige afwijkingen uitgesloten acht. Ten slotte wordt in paragraaf 4.3.3 verkend hoe de Raad van State adviseert
over enkele procedurele complicaties die zich kunnen voordoen bij goedkeuring van
verdragen die afwijken van de Grondwet.
4.3.1

Toepasselijkheid van de bijzondere goedkeuringsprocedure

Uit de formulering van het derde lid van artikel 91 van de Grondwet blijkt dat het gebruik van de bijzondere goedkeuringsprocedure verplicht is wanneer een verdrag van
de Grondwet afwijkt. Ook als verdragen op zichzelf genomen geen grondwetsafwijking behelzen, maar bijvoorbeeld hun tenuitvoerlegging vergt dat van grondwettelijke voorschriften wordt afgeweken, is goedkeuring alleen mogelijk met een versterkte
parlementaire meerderheid. Wanneer het doorlopen van de bijzondere procedure ten
onrechte wordt nagelaten, resulteert dat in een constitutionele onrechtmatigheid. Bij
deze stand van zaken is het van groot belang dat duidelijk is hoe moet worden vastgesteld of een verdrag van de Grondwet afwijkt, dan wel daartoe aanleiding geeft.
Advisering van de Raad van State heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verkrijgen van die duidelijkheid. In deze paragraaf schets ik hoe dat gelopen is.
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4.3.1.1

Formele en materiële afwijkingen: de Europese Defensiegemeenschap
en de overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea aan Indonesië

Nog voordat de mogelijkheid tot het bij verdrag afwijken van de Grondwet in de constitutie was opgenomen, heeft de Raad van State al aanleiding gezien zich over de
(voorwaarden voor) toepasselijkheid van de bijzondere goedkeuringsprocedure uit
te laten. Hiervoor, in paragraaf 4.1.2, bleek dat de voorstellen voor de grondwetsherziening van 1953 aanvankelijk niet in dit onderwerp voorzagen. Het verloop van
de onderhandelingen over de oprichting van een Europese Defensiegemeenschap
gaf de regering aanleiding om grondwetsafwijking mogelijk te maken. De nota van
wijziging is op 23 januari 1952 aan de Tweede Kamer gezonden.111 Enkele maanden
later, eind mei 1952, boekten de onderhandelaars succes en werd in Parijs het verdrag inzake de Defensiegemeenschap (met bijbehorende protocollen) gesloten.112
Toen de regering in november 1952 de Raad van State over het verdrag consulteerde,
was de eerste lezing van de grondwetsherziening inmiddels afgerond. Ten tijde van
het opstellen van zijn advies over het Defensiegemeenschap-verdrag was voor de
Raad van State dus bekend hoe het te introduceren artikel over van de Grondwet afwijkende verdragen zou komen te luiden. De nieuwe regeling kon, zo veronderstelde
het advies, grondwettelijke bezwaren tegen aanvaarding van het verdrag wegnemen.
Dit standpunt impliceert dat de grondwetsherziening een voorwaarde is waaraan
tegemoetgekomen moet worden om de bezwaren te pareren. Het is dan ook wat
verrassend dat de Raad van State in het vervolg van het advies concludeerde dat ook
zonder bijzondere goedkeuringsprocedure het verdrag kon worden goedgekeurd.
Het verdrag betrof, zo meende de adviseur, materie
“die in de Grondwet in het geheel geen regeling vindt, zodat zij in het algemeen gesproken ook niet aan de Grondwet kan derogeren”.113

Het advies was op dit punt dus wat ambigu: als grondwettelijke bezwaren tegen het
verdrag sowieso geen doel kunnen treffen, valt niet in te zien waarom grondwetsherziening nodig is om zulke bezwaren weg te nemen. Mogelijk bedoelde de Raad van
State te stellen dat grondwetswijziging hooguit nuttig is om aan de toch al onterechte
kritiek een weerwoord te bieden. Zo’n insteek reduceert grondwetsherzieningen tot
obiter dicta en is daarom niet erg aannemelijk.
Het vervolg van het advies was niet minder ambigu. De constatering dat de materie van het verdrag in de Grondwet geen regeling vindt, weerhield de Raad van State
er niet van om op de Grondwet geïnspireerde bezwaren aan te voeren. Hij wees erop
dat het verdrag verplicht tot maatregelen die, wanneer het Nederlandse recht daarop
van toepassing zou zijn, slechts met inachtneming van bijzondere waarborgen aan
burgers zouden kunnen worden opgelegd. Het advies noemt als voorbeelden de verplichting om in vreemde krijgsdienst te treden en de mogelijkheid van inkwartiering.
Voor dergelijke Europese militaire doeleinden, die ingrijpender zijn dan waartoe de
111 Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 7.
112 Trb. 1952, nr. 119-127. Deze nummers van het Tractatenblad zijn uitgegeven in oktober 1952.
113 Advies van 6 januari 1953, nr. 31, p. 21-22; in te zien bij Nationaal Archief, Den Haag, Raad van
State: Afdeling Wetgeving, nummer toegang 2.02.29, inventarisnummer 1201.
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nationale autoriteiten bevoegd zijn, moest naar analogie van “het sustenu van de
Grondwet” een uitdrukkelijke constitutionele grondslag worden gecreëerd.114 Het
advies over de Defensiegemeenschap hinkt zo op twee gedachten: enerzijds zoekt
het voor het bepalen van de toepasselijkheid van de bijzondere procedure aansluiting bij een formeel, positiefrechtelijk criterium (raakt het verdrag aan de inhoud van
de Grondwet), anderzijds bepleit het grondwetswijziging op grond van het materiële
criterium van de ingrijpende aard van het verdrag. Uit het advies valt niet op te maken of de verwijzing naar “het sustenu van de Grondwet” bedoelt iets te zeggen over
de constitutionele rechtmatigheid van goedkeuring zonder versterkte parlementaire
meerderheid.
Bij het Defensiegemeenschap-verdrag uit 1952 achtte de Raad van State voor de niettoepasselijkheid van de bijzondere goedkeuringsprocedure bepalend of het verdrag
aan de Grondwet kon derogeren. Een verdrag dat materie regelt die in de Grondwet
niet voorkomt, kan daar ook niet van afwijken.115 In 1962 kreeg de Raad van State een
verdrag voorgelegd dat onmiskenbaar betrekking had op materie die in de Grondwet
was geregeld. Het betrof de met Indonesië gesloten overeenkomst tot overdracht van
Nederlands Nieuw-Guinea.116 Aan deze overdracht werkte de toenmalige Nederlandse regering met nauwverholen tegenzin mee. Vrij algemeen werd erkend dat goedkeuring van de overeenkomst een door de internationale gemeenschap opgedrongen
onvermijdelijkheid was.117 Ten tijde van de sluiting en parlementaire goedkeuring
van dit verdrag bepaalde artikel 1 van de Grondwet dat het grondgebied van het
koninkrijk mede Nederlands Nieuw-Guinea omvat. Dat doet vanzelf de vraag rijzen
of een verdrag waarbij Nieuw-Guinea werd overgedragen aan een vreemde staat van
de Grondwet afwijkt.
Hoewel de conceptversie van de memorie van toelichting bij de goedkeuringswet
niet openbaar is gemaakt, blijkt uit het advies van de Raad van State over het verdrag dat
de regering geen spanning tussen de Grondwet en het verdrag zag.118 De Raad van State
dacht daar anders over. Uit de parlementaire geschiedenis van de bepaling over van de
Grondwet afwijkende verdragen leidde het college af dat de grondwetgever twee gevallen op het oog had waarin de bijzondere procedure aan de orde zou kunnen zijn, namelijk aantasting van de grondrechten en soevereiniteitsoverdrachten. Met het verdrag
zou een einde komen aan het Nederlandse gezag op Nieuw-Guinea. In voorzichtige bewoordingen concludeerde de Raad van State dat “men zou (…) kunnen stellen dat elke

114 Advies van 6 januari 1953, nr. 31, p. 22; in te zien bij Nationaal Archief, Den Haag, Raad van State:
Afdeling Wetgeving, nummer toegang 2.02.29, inventarisnummer 1201.
115 Overigens is de regering, na zich aanvankelijk te hebben verzet tegen gebruikmaking van de bijzondere goedkeuringsprocedure, na kritiek vanuit de Tweede Kamer overstag gegaan, zie Kamerstukken II 1952/53, 2911, nr. 6, p. 2-3; Kamerstukken II 1952/53, 2911, nr. 8, p. 3-4 en Kamerstukken
II 1952/53, 2911, nr. 12. Eerder wees ik er al op dat artikel 6 van de goedkeuringswet van 22 januari
1954, Stb. 25 bepaalt dat bij de goedkeuring “voor zoveel nodig” de bijzondere goedkeuringsprocedure is gehanteerd.
116 Trb. 1962, nr. 77.
117 Zeer uitgebreid hierover Drooglever 2005, in het bijzonder p. 301-491; zie ook Jansen van Galen
2013, p. 317-346.
118 Advies van 22 augustus 1962, nr. 59, p. 3; in te zien bij Nationaal Archief, Den Haag, Raad van State:
Afdeling Wetgeving, nummer toegang 2.02.29, inventarisnummer 1714.
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gebiedsoverdracht een afwijking van de Grondwet behelst”.119 Deze afwijking vond de
Raad “heel wat ernstiger” dan de door sommigen veronderstelde grondwetsafwijkingen
in de verdragen over de Defensiegemeenschap en de Gemeenschap voor Kolen en Staal.
De Raad van State achtte het “moeilijk aanvaardbaar” dat een versterkte meerderheid
wel nodig zou zijn voor grondwetsherzieningen en voor verdragen die soevereiniteitsbeperkingen inhouden, maar niet voor een verdrag waarbij volledig afstand van
grondgebied werd gedaan. Het zou niet volstaan om enkel met de bewoordingen van de
grondwetsbepaling over van de Grondwet afwijkende verdragen rekening te houden.
Ook “de geest van de Grondwet” deed ertoe. Die hield volgens de Raad van State in
dat “omtrent belangrijke voorstellen, het staatsbestel rakende” niet bij gewone maar
bij gekwalificeerde meerderheid wordt beslist. Dit verdrag was bij uitstek zo’n politiek
belangrijke overeenkomst. De Raad verwachtte althans dat er weinig maatschappelijk
begrip zou bestaan voor de stelling dat dit verdrag overeenkomstig de Grondwet is. Ten
slotte vestigde de Raad van State nog de aandacht op de grondwetsbepaling over het
opdragen van bevoegdheden aan volkenrechtelijke organisaties (het huidige artikel 92).
Daarin wordt nadrukkelijk gewezen op de mogelijke toepasselijkheid van de bijzondere
goedkeuringsprocedure. Op grond van het verdrag met Indonesië zou Nieuw-Guinea
tijdelijk worden overgedragen aan de Verenigde Naties, om op een later moment onder
gezag van de Indonesische regering te worden gebracht. Omdat volgens de Raad van
State de overdracht van bevoegdheden verstrekkender is dan een opdracht ervan en het
hier ging om de overdracht “grondwettelijk vastgelegde souvereiniteit”, zag hij zeker
aanleiding de bijzondere procedure te volgen bij de goedkeuring van het verdrag.
4.3.1.2

Afwijken van concrete bepalingen: de kruisraketten-doctrine

Voor zover ik heb kunnen overzien, zijn er na de goedkeuring van het Nieuw-Guineaverdrag in 1962 bijna twintig jaren voorbijgaan voordat de Raad van State aanleiding
zag zich weer uit te laten over de betekenis en toepasselijkheid van wat inmiddels het
derde lid van artikel 91 van de Grondwet was geworden. De aanleiding daartoe was

119 De vergelijking met de onafhankelijkheid van Suriname dringt zich op. Bij rijkswet van 22 november 1975, Stb. 617 werd de statutaire rechtsorde ten aanzien van Suriname beëindigd. Zodoende week die rijkswet af van de territoriale gebiedsomschrijving van artikel 1 van de toenmalige
Grondwet. Nu bevat het Statuut voor het Koninkrijk in artikel 55, derde lid een specifieke procedure voor statuutswijzigingen die een grondwetsafwijking bewerkstelligen. In zijn advies over
de rijkswet waarmee de gelding van het Statuut voor Suriname werd beëindigd, stelde de Raad
van State van het Koninkrijk dat de toelichting uitsluitsel moest geven over het regeringsstandpunt
ten aanzien van de toepasselijkheid van die specifieke procedure van artikel 55, derde lid van het
Statuut. Met die aanbeveling ging de Raad van State van het Koninkrijk in zijn Suriname-advies
minder ver dan in zijn Nieuw-Guinea-advies, waarin hij explicieter stelde dat “wellicht” van een
grondwetsafwijking sprake was. Een mogelijke verklaring is dat in het geval van Nieuw-Guinea
de erkenning van de grondwetsafwijking slechts tot gevolg had dat een versterkte parlementaire
meerderheid vereist was en tijdsverlies daarom niet te verwachten was. Vergelijkbare erkenning
in de Surinaamse kwestie zou daarentegen leiden tot forse vertraging omdat ingevolge artikel 55,
derde lid van het Statuut (indertijd nog) beide Kamers van de Staten-Generaal zouden moeten
worden ontbonden en herkozen voordat definitief over de rijkswet kon worden besloten. Gegeven
de voorgeschiedenis van de Surinaamse onafhankelijkheid zal zulke vertraging vermoedelijk geen
reële optie zijn geweest. Het advies van 18 juni 1975, nr. 3 is in te zien bij het Nationaal Archief, Den
Haag, Raad van State: Afdeling Wetgeving, nummer toegang 2.02.29, inventarisnummer 2471.

178

4.3 Advisering

het in de inleiding van paragraaf 4.2 bedoelde verdrag met de Verenigde Staten van
Amerika inzake de stationering van kruisvluchtwapens op een Nederlandse luchtmachtbasis. Eerder kwam al aan bod dat dit verdrag maatschappelijk en politiek zeer
omstreden was. In beide Kamers van de Staten-Generaal zijn vragen gesteld over de
verhouding tussen de te sluiten overeenkomst en de Grondwet.120 De discussie spitste
zich voornamelijk toe op twee vragen: staat de Grondwet in het algemeen toe dat bij
verdrag de nationale soevereiniteit wordt beperkt, en wijkt een verdrag dat de beschikkingsmacht over op Nederlands grondgebied gestationeerde kruisvluchtwapens
aan een vreemde staat opdraagt, af van één of meer grondwettelijke bepalingen? Het
viel immers te verwachten dat na het afvuren van een of meer kruisvluchtwapens
vanaf Nederlandse bodem richting de Sovjet-Unie een ernstige militaire reactie onontkoombaar zou zijn. Critici redeneerden dat hiermee in weerwil van de Grondwet
de beslissing over het intreden van een staat van oorlog door de Nederlandse autoriteiten uit handen werd gegeven. De plaatsing van kruisraketten was dan ook een
kwestie van groot maatschappelijk en politiek belang. Op voorhand was het niet duidelijk of de parlementaire steun voor het verdrag toereikend zou zijn. Mede daarom
wilde de regering graag voorafgaand aan de verdragsonderhandelingen advies van de
Raad van State over enkele grondwettelijke aspecten van de te sluiten overeenkomst.
Uiteraard is ook het uiteindelijk gesloten verdrag aan de Raad ter advisering voorgelegd, zodat uiteindelijk twee kruisraketten-adviezen zijn verschenen.121
Een van de voornaamste conclusies die de Raad in zijn beide kruisvluchtwapen-adviezen heeft getrokken, is dat pas van afwijking van de Grondwet kan worden gesproken als een verdrag afwijkt van een of meer concrete grondwettelijke bepalingen. Dat
een verdrag met verlies van soevereiniteit gepaard gaat, is onvoldoende om aan te
nemen dat daarmee ook van de Grondwet afgeweken wordt. Voor een zelfstandige
toetsing aan de geest, de strekking of de onderlinge samenhang van grondwettelijke
bepalingen laat artikel 91, derde lid van de Grondwet volgens de Raad geen ruimte.
Dergelijke abstracties zouden wel een rol kunnen spelen bij het interpreteren van
concrete grondwetsbepalingen. In zijn eerste kruisrakettenadvies, uitgebracht vlak
voor kerst 1983, formuleerde de Raad van State het aldus:
“[e]en afwijking van de Grondwet doet zich pas voor wanneer verdragsbepalingen niet
in overeenstemming zijn met specifieke grondwetsbepalingen”.

Wel zouden
“bij het onderzoek naar de inhoud van een grondwetsartikel de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten c.q. strekking mede in aanmerking moeten worden genomen”.122

Zijn uitleg baseerde de Raad van State op de parlementaire geschiedenis van het derde lid van artikel 91 Grondwet en op de tot dusver gevolgde goedkeuringspraktijk.
120 Zie onder meer Handelingen II 1982/83, nr. 57, p. 2830 en volgende; Handelingen I 1982/83, nr. 32,
p. 910 en volgende. De debatten lijken mede geënt op de kritiek van Van de Griendt & Smeets 1983.
121 Kamerstukken II 1983/84, 17 980, A en Kamerstukken II 1985/86, 19 290, B.
122 Kamerstukken II 1983/84, 17 980, A, p. 3
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Relevant in de parlementaire geschiedenis was dat de staatscommissie-Van Schaik
zich een oordeel over een grondwetsafwijking in het Europese Defensieverdrag had
willen voorbehouden totdat zij met de inhoud van het verdrag bekend zou zijn. Kennelijk, zo redeneerde de Raad van State, was de staatscommissie niet van mening dat
de met het Defensieverdrag te aanvaarden beperking van de nationale soevereiniteit
per definitie een afwijking van de Grondwet zou inhouden. De gang van zaken bij de
parlementaire behandeling van de grondwetsherziening van 1953 wees niet op het
tegendeel. Indertijd was bovendien met zoveel woorden door de regering gesteld dat
het bij afwijken van de Grondwet niet zou gaan om beginselen, maar om concrete
artikelen van de Grondwet. De goedkeuringspraktijk omvatte de al genoemde verdragen inzake de Europese Defensiegemeenschap en de overdracht van Nederlands
Nieuw-Guinea. In beide gevallen was (debat over) strijd met concrete voorschriften
van de Grondwet aanleiding geweest om een gekwalificeerde parlementaire meerderheid de goedkeuring te laten verlenen. De Raad vond in deze praktijk
“een bevestiging van (…) zijn standpunt dat (…) een afwijking van de Grondwet zich
pas voordoet wanneer verdragsbepalingen niet in overeenstemming zijn met specifieke grondwetsbepalingen”.123

Het is overigens opvallend dat de Raad van State hier teruggrijpt op de eerdere verdragsgoedkeuringen waarbij de vraag naar grondwetsafwijking heeft gespeeld, maar
zich er geen rekenschap van lijkt te geven dat hijzelf bij een van die goedkeuringen
had gesteld dat voor het beoordelen van de toepasselijkheid van de bijzondere goedkeuringsprocedure “de geest van de Grondwet” wel degelijk van belang is. In zijn advies over het verdrag waarbij Nederlands Nieuw-Guinea werd overgedragen had de
Raad van State immers nog geschreven dat rekening gehouden moest worden met de
“geest van de Grondwet”. Die zou inhouden dat “omtrent belangrijke voorstellen, het
staatsbestel rakende” niet bij gewone maar bij gekwalificeerde meerderheid moet
worden beslist. Ook aan het teruggrijpen op de goedkeuring van het Defensiegemeenschap-verdrag zit iets opmerkelijks. Als het aan de wetgevingsadviseur had gelegen, was er destijds geen afwijking geconstateerd. Door niet vast te houden aan dat
eerdere oordeel, maar consequenties te verbinden aan een van zijn advies afwijkende
beslissing van regering en parlement laat de Raad van State zien dat hij zijn taak niet
in schitterende afzondering wil verrichten.
Enkele jaren later, in de herfst van 1985, toonde de wetgevingsadviseur opnieuw
bereidheid te reflecteren op een eerder oordeel. Hiervoor, in paragraaf 4.2, is erop
gewezen dat het eerste kruisraketten-advies onder juristen niet onverdeeld vriendelijk is onthaald. Toen het verdrag eenmaal gesloten was, verzocht de Tweede Kamer
de regering er bij de Raad van State op aan te dringen dat hij in zijn advies over de

123 Kamerstukken II 1983/84, 17 980, A, p. 6-7.
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goedkeuring van het verdrag aandacht zou schenken aan de geleverde kritiek.124 In
zijn tweede kruisraketten-advies willigde de Raad dat verzoek in. Zijn bevindingen
uit het eerste advies hield hij evenwel onverkort overeind. Bij wijze van overweging
ten overvloede stelde de Raad in het tweede kruisrakettenadvies nog dat zelfs indien
artikel 91, derde lid Grondwet aanleiding zou geven tot een ruimere toetsing dan
door de Raad is gedaan, de conclusie onveranderd zou luiden dat de bepalingen van
de Grondwet in hun onderling verband en samenhang gelezen geen steun bieden
voor de opvatting dat de Grondwet zich tegen het sluiten van het verdrag verzet.125
Afgezien van deze aanvullende overweging bevat het tweede advies weinig nieuws.
4.3.1.3

Na de kruisrakettenkwestie

De in beide kruisvluchtwapenadviezen gegeven uitleg van artikel 91, derde lid
Grondwet is vaste legisprudentie geworden. Latere adviezen over (de toepassing
van) de bepaling hanteren over het algemeen dezelfde lijn.126
Soms is niet goed vast te stellen of adviezen hebben vastgehouden aan de kruisraketten-doctrine. Dat doet zich voor als in een advies weliswaar in heel algemene
bewoordingen wordt bezien of een verdrag al dan niet van de Grondwet afwijkt,
maar in het midden wordt gelaten welke grondwetsbepalingen als toetsingsmaatstaf hadden gediend. Die onbepaaldheid maakt dat niet blijkt of het verdrag daadwerkelijk aan concrete grondwetsbepalingen is getoetst.
Een goed voorbeeld hiervan is het advies over het verdrag inzake de berechting van
twee Libiërs die ervan werden verdacht in 1988 een aanslag op een PanAm-vliegtuig
boven het Schotse Lockerbie te hebben gepleegd. Om mogelijk te maken dat de verdachten terecht zouden staan voor een in Nederland te vestigen Schots gerechtshof is
in september 1998 een verdrag met het Verenigd Koninkrijk gesloten.127 In zijn advies
bij de goedkeuringswet voor deze overeenkomst kwam de Raad van State tot de conclusie dat het verdrag kan noodzaken tot afwijken van de Grondwet en dat daarom
toepassing gegeven moest worden aan artikel 91, derde lid Grondwet.128 Waarin de
mogelijke afwijking van de Grondwet bestaat, maakte het college in het advies evenwel niet goed duidelijk. Het stelde enkel dat “in het bijzonder artikel 3” van het verdrag kan noodzaken tot afwijken van de Grondwet. Dat derde artikel van de overeenkomst geeft de Schotse rechter de bevoegdheid om binnen de muren van de instelling
124 Handelingen II 1985/86, nr. 14, p. 739 en 745. De minister geeft aan hiertoe weliswaar bereid te zijn,
maar te verwachten dat het verzoek overbodig is omdat de Raad “bij adviezen, zoals die nu nader
van hem verwacht worden, bepaald ook kennis neemt van de discussie in deze Kamer en van de
daarin geleverde kritiek, ook die op het advies van de Raad van State”. De minister meent “dat wij
zonder meer mogen verwachten, dat de Raad van State ook de kritiek op zijn eerste advies mede
bij zijn nadere advisering zal betrekken”. Naar aanleiding van deze verwachting van de minister
wordt het verzoek ingetrokken, zie Handelingen II 1985/86, nr. 14, p. 755.
125 Kamerstukken II 1985/86, 19 290, B, p. 4-6.
126 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1993/94, 23 910 (R 1515), A, p. 2; Kamerstukken II 1995/96, 24
577 (R 1562), A, p. 2; Kamerstukken I/II 1998/99, 26 599 (R 1639), nr. 260a en A, p. 2; Kamerstukken
II 1999/2000, 26 800 VI, A, p. 3; Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), A, p. 4-6; Kamerstukken II 2001/02, 23 490, nr. 209 (bij de Tweede Kamer ter inzage gelegde bijlage); Kamerstukken II
2007/08, 31 570, nr. 3, p. 22-23, 25; Kamerstukken II 2015/16, 34 411, nr. 4, p. 3.
127 Trb. 1998, 237.
128 Kamerstukken II 1998/99, 26 221, A, p. 2.
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de tijdelijke vrijheidsontneming of -beperking van verdachten en andere personen te
gelasten. Mogelijk kan de haast waarmee het advies is uitgebracht verklaren dat de
Raad van State niet verduidelijkt waarom het verdrag kan noodzaken tot afwijken van
de Grondwet. Het is namelijk uitgebracht op de dag waarop het is aangevraagd.
Wat er ook van zij, mij lijkt dat het Lockerbie-advies een incidentele misser is en
geen trendbreuk. Dat bleek wel toen zeven maanden later geadviseerd moest worden over het Statuut inzake het Internationaal Strafhof. De Raad van State kwam tot
de conclusie dat dit Statuut op gespannen voet stond met artikel 15 van de Grondwet,
dat toegang verleent tot de rechter in geval van vrijheidsontneming. Omdat de gang
naar de Nederlandse rechter in het Statuut werd afgesneden, was volgens het advies
toepassing van het derde lid van artikel 91 Grondwet geboden.129 Ter onderbouwing
van deze uitleg van artikel 15 Grondwet verwees de Raad in een voetnoot naar wat hij
eerder in het Lockerbie-advies had gesteld over detentie op last van een niet-Nederlandse rechter. Zodoende werd het Lockerbie-advies achteraf aangevuld en liep de
Raad van State weer in de pas met de sinds 1983 gehanteerde uitleg van het derde lid
van artikel 91 Grondwet. Wel moet erkend worden dat bedrijfsongevallen zoals het
Lockerbies-advies ook na het Strafhof-advies nog zijn voorgekomen.130
Eerder in dit hoofdstuk is erop gewezen dat de formulering van artikel 91, derde lid
van de Grondwet in 1983 is gewijzigd. Volgens de oorspronkelijke tekst kon worden
129 Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), A, p. 4.
130 Kamerstukken II 2004/05, 30 025 (R 1783), nr. 4, p. 17; Kamerstukken II 2006/07, 30 863, nr. 4, p. 2;
Kamerstukken II 2007/08, 31 091, nr. 4, p. 11 (voetnoot 2); Kamerstukken II 2018/19, 35 154, nr. 4,
p. 4. Afzonderlijke vermelding verdient het advies over het initiatiefvoorstel om het lidmaatschap
van de Europese Unie in de Grondwet te verankeren. Aanvankelijk wensten de initiatiefnemers
uitdrukkelijk te bepalen dat op een eventueel besluit tot opzegging van het lidmaatschap de procedure voor grondwetsherziening van overeenkomstige toepassing is. De Afdeling advisering van
de Raad van State vond dat overbodig. Met de initiatiefnemers meende zij dat een grondwetsbepaling over het lidmaatschap van de Unie een normatieve strekking heeft, zodat opzegging van het
verdrag sowieso pas mogelijk is na grondwetsherziening. Daarbij rijzen vragen over de verhouding
tussen de uittredingsprocedure volgens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie
en de procedure van grondwetsherziening, zie Kamerstukken II 2019/20, 35 202 (R 2126), nr. 4, p. 6
en 8. De gestelde noodzaak van grondwetsherziening doet vermoeden dat de Afdeling advisering
ervan uitgaat dat in dit scenario het derde lid van artikel 91 van de Grondwet niet aan de orde
is. Die redenering lijkt me niet goed verenigbaar met de kruisraketten-adviezen. Ik denk dat ook
overigens er veel op af te dingen is. Wanneer het lidmaatschap van de Europese Unie eenmaal in
de Grondwet verankerd is, kan van een besluit tot opzegging van dat lidmaatschap niet anders
worden gezegd dan dat het van de tekst van de Grondwet afwijkt. Uit het eerste en derde lid van
artikel 91 Grondwet volgt dan dat voor opzegging parlementaire goedkeuring met gekwalificeerde
meerderheid is vereist. Is die eenmaal verkregen, dan is geen grondwetsherziening meer nodig om
het lidmaatschap op te kunnen zeggen. Dat de bijzondere procedure ook bij opzeggingen relevant
kan zijn, werd vrijwel van meet af aan in de Grondwet erkend. Tussen 1956 en 1983 verklaarde
artikel 64 “de vier voorgaande artikelen [van] overeenkomstige toepassing” op opzegging van verdragen – dus ook artikel 63, over van de Grondwet afwijkende verdragen. Sinds de herziening
van 1983 volgt die toepasselijkheid uit artikel 91. Ook artikel 14 van de Rijkswet goedkeuring en
bekendmaking verdragen gaat ervan uit dat bij opzegging de bijzondere procedure van toepassing kan zijn. Ten tijde van de kruisrakettenkwestie schreef de regering weliswaar dat de wijze
van goedkeuring van een verdrag bij de binding niet bepalend is voor de wijze van goedkeuring
bij de opzegging (Kamerstukken II 1983/84, 17 980, nr. 9, p. 4, antwoord op vraag 21), maar haar
uitlatingen zien niet op de situatie waarin de Grondwet met zoveel woorden gewag maakte van de
gelding van een verdrag. Anders Kortmann 2016, p. 171.
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“afgeweken van bepalingen van de Grondwet”. Tegenwoordig heeft de bepaling een
ogenschijnlijk ruimere redactie. Een gekwalificeerde meerderheid is nodig als verdragen “afwijken van de Grondwet”. Men zou kunnen denken dat als gevolg van deze
aanpassing ook een verdrag dat op gespannen voet staat met bijvoorbeeld de dragende beginselen van de Grondwet, slechts met een versterkte parlementaire meerderheid kan worden goedgekeurd. Die redenering is door de Raad van State al vlug na de
herziening van 1983 weersproken. Aanvankelijk deed hij dat summier. In zijn tweede
kruisraketten-advies volstond hij met de stelling dat uit de toelichting op het nieuwe
artikel niet blijkt van een bedoeling het toetsingskader te verbreden.131 Jaren later,
in een advies over de constitutionele consequenties van het op Nederlands grondgebied vestigen van jurisdictie van een vreemde staat of internationale organisatie,
heeft het college zich iets uitgebreider uitgelaten over de gevolgen van de redactionele wijziging van artikel 91, derde lid van de Grondwet. In zijn advies wees de Raad
erop dat het schrappen van de woorden “bepalingen van” nergens is toegelicht. Ook
de Staten-Generaal hebben aan deze redactionele wijziging geen aandacht besteed.
De Raad van State meende dat de grondwetgever, indien hij op dit punt een inhoudelijke wijziging (in dit geval: een verruiming van het toepassingsbereik van het artikel)
gewild zou hebben, daar zeker een motivering voor zou hebben aangedragen. Nu het
daaraan ontbreekt, moet worden aangenomen dat ook de herziene Grondwet de verzwaarde goedkeuringsprocedure reserveert voor afwijking van concrete grondwettelijke bepalingen. Wel gaf de Raad van State de regering in overweging te bevorderen
dat bij een volgende grondwetsherziening de Grondwet weer zou terugkeren naar de
formulering zoals die tot 1983 werd gebruikt.132
Het advies over de vestiging van vreemde rechtsmacht heeft ook nog een aanvulling
gegeven op de motivering van de gebruikelijke uitleg van artikel 91, derde lid van de
Grondwet. Aan de in de kruisraketten-adviezen genoemde argumenten van de parlementaire geschiedenis en de goedkeuringspraktijk werd nog toegevoegd dat ook de
rechtszekerheid vergt dat enkel bij discrepanties met concrete bepalingen een afwijking van de Grondwet wordt aangenomen. Constitutionele beginselen of de geest,
strekking en systematiek van de Grondwet zijn te vaag. Ze behoeven concretisering
in rechtsregels om te kunnen dienen als toetsingsmaatstaf. Een ruimere interpretatie
zou naar de verwachting van de Raad ertoe leiden dat afwijking regel in plaats van
uitzondering wordt, en dat kan de bedoeling niet zijn geweest.133 In het advies over de
opdrachtverlening aan de staatscommissie-Thomassen is dit nog eens bevestigd.134
4.3.1.4

Resumerend

Een constante in de advisering van de Raad van State is dat de bijzondere goedkeuringsprocedure enkel aan de orde is als een verdrag afwijkt van een of meer concrete
grondwettelijke bepalingen. De constatering dat een verdrag op gespannen voet staat
met minder vastomlijnde noties als de strekking of de onderlinge samenhang van
131
132
133
134

Kamerstukken II 1985/86, 19 290, B, p. 4.
Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, A, p. 3, 5-6.
Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, A, p. 2, 3.
Kamerstukken II 2007/08, 31 570, nr. 3, p. 22.

183

4 Verdragen die afwijken van de Grondwet

grondwettelijke bepalingen, is zonder meer onvoldoende om een gekwalificeerde
parlementaire meerderheid te vergen. Voor deze uitleg beriep de Raad van State zich
op grondwetsgeschiedenis, de goedkeuringspraktijk en het belang van rechtszekerheid. Met dit uitgangspunt is moeilijk verenigbaar dat de Raad van State soms nalaat
te expliciteren welke grondwetsbepalingen hij heeft gebruikt bij zijn onderzoek naar
de noodzaak toepassing te geven aan de bijzondere goedkeuringsprocedure.
4.3.2

Ontoelaatbare grondwetsafwijkingen

Af en toe wijst de Raad van State in zijn adviezen erop dat de verdragsluitende bevoegdheid van het koninkrijk juridisch begrensd is. Zo moet bij de sluiting en goedkeuring van verdragen rekening worden gehouden met eerder aangegane internationale verplichtingen. In deze context wijst de Raad in het bijzonder op de beperkingen
die voortvloeien uit het recht van de Europese Unie en het EVRM.135 Een enkele maal
lijkt de Raad van State te menen dat ook het nationale constitutionele recht paal en
perk stelt aan de bevoegdheid verdragen te sluiten, en dat gebruik van de bijzondere goedkeuringsprocedure daar niet aan kan afdoen. Nu in de gebruikelijke uitleg
van artikel 91 de grondwetstekst zo doorslaggevend is en die tekst zwijgt over uitzonderingen, valt niet goed te begrijpen op welke constitutionele gronden de Raad
van State tot zo’n absolute onmogelijkheid van grondwetsafwijkingen komt. In deze
paragraaf breng ik in beeld hoe deze opvatting in de advisering doorschemert.
4.3.2.1

Een vraag van beleid, niet van constitutioneel recht

Een logisch beginpunt voor de analyse is de advisering over de plaatsing van kruisraketten. Deze adviezen hebben immers aan de basis gestaan van de gebruikelijke
uitleg van het derde lid van artikel 91 van de Grondwet. Bovendien betroffen ze een
onderwerp dat zich bij uitstek leent voor het aannemen van een harde grens aan
de afwijkingsmogelijkheid, namelijk de goedkeuring van een verdrag met potentieel
buitengewoon ernstige consequenties voor de continuïteit van de staat. Voor de gedachte dat sommige grondwetsafwijkingen juridisch uitgesloten zijn, geven de kruisrakettenadviezen evenwel geen steun – integendeel. In paragraaf 4.3.1 kwam aan
bod dat een van de hete hangijzers rondom de plaatsing van de raketten betrekking
had op de vermeende overdracht van soevereiniteit. Volgens de Raad van State kon
die discussie niet aan de hand van de Grondwet beslecht worden. In het eerste advies, dat werd uitgebracht nog voordat de inhoud van het met de Verenigde Staten
te sluiten verdrag bekend was, onderkende de Raad van State de verstrekkende gevolgen die het verdrag kon hebben. Desondanks meende hij dat de overdracht van
bevoegdheden zoals die werd voorzien, niet van de Grondwet afweek. Sterker nog:
de Grondwet stelt volgens het advies in het geheel geen grenzen aan bevoegdheidsoverdrachten. De relevante grondwetsbepaling (artikel 92) had enkel een declaratoir
karakter:

135 Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, A, p. 6; Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), A, p. 6;
Kamerstukken II 2003/04, 29 215 (R 1742), nr. 2, p. 3.
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“De vraag hoever daarbij gegaan kan worden is – afgezien van artikel 91, derde lid –
niet primair een staatsrechtelijke, maar een politieke (…).”136

De verwijzing naar artikel 91 van de Grondwet kan hier alleen maar betekenen dat
de Raad bevoegdheidsoverdrachten constitutioneel toelaatbaar acht, zij het dat een
gekwalificeerde parlementaire meerderheid nodig kan zijn. De redenering lijkt te
zijn dat, onder voorbehoud van het verkrijgen van de vereiste parlementaire steun,
aan de mogelijkheid tot afwijking van de Grondwet geen juridische maar uitsluitend
politieke grenzen zijn gesteld.
Het tweede advies over de kruisrakettenkwestie is op dit punt nog uitgesprokener.
Daarin stelde de Raad
“dat aan de Grondwet geen criteria zijn te ontlenen met behulp waarvan zou kunnen
worden beslist in welke mate vrijwillige beperking van soevereiniteit door middel van
het sluiten van internationale verdragen aanvaardbaar is of niet. (…) Dit betekent, dat
de vraag naar de aanvaardbaarheid van de uit het Verdrag voortvloeiende beperking
van de soevereiniteit een vraag van beleid is”.137

De citaten geven te denken dat de Raad van State geen aanhanger is van de stelling
dat de Grondwet bepaalde afwijkingen op materiële gronden geheel zou uitsluiten.
4.3.2.2

De onaantastbaarheid van wezenlijke waarborgen

Een kleine vijftien jaar later, in 1999, werd gewerkt aan de oprichting van het Internationaal Strafhof. Het Hof zou in Den Haag gevestigd worden en dus op Nederlands
grondgebied rechtsmacht uitoefenen. Naar aanleiding hiervan wendde de regering
zich alvast tot de Raad van State. Zij wenste onder meer te vernemen of een nog te
sluiten verdrag waarbij internationale of buitenlandse gerechtshoven rechtsmacht
binnen Nederland krijgen opgedragen, van de Grondwet afwijkt.138 In zijn advies
bracht de Raad van State onder meer te berde dat jurisdictieverdragen ook verenigbaar moeten zijn met de voor Nederland geldende internationale verplichtingen,
zoals mensenrechtelijke waarborgen. In het verlengde daarvan achtte de Raad het
“verdedigbaar” dat geen vreemde overheidsbevoegdheden mogen worden aanvaard
die afwijken van
“bepalingen in de Grondwet die wezenlijke waarborgen inhouden, met name de
grondrechten in hoofdstuk 1. De inbreuk op grondrechten kan onder omstandigheden
zo fundamenteel zijn dat goedkeuring van het verdrag, ook volgens de procedure van
artikel 91, derde lid, niet aanvaardbaar is.”139

Met deze insteek maakt de Raad van State onderscheid tussen grondwetsbepalingen
waarvan kan worden afgeweken en bepalingen die onaantastbaar zijn omdat ze een

136
137
138
139

Kamerstukken II 1983/84, 17 980, A, p. 4.
Kamerstukken II 1985/86, 19 290, B, p. 4.
Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, A, p. 8.
Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, A, p. 6.
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wezenlijke waarborg inhouden. Uit het advies valt overigens niet goed op te maken
of de Raad van State meent dat goedkeuring van een verdrag dat van wezenlijke
grondwettelijke waarborgen afwijkt juridisch onmogelijk is, of dat hij daartegen onoverkomelijke constitutioneel-politieke bezwaren heeft. In het nader rapport lijkt de
regering uit te gaan van het laatste.140 Hoe het ook zij, in beide lezingen gaat de Raad
van State hier een stap verder dan in zijn kruisrakettenadviezen: daarin weigerde hij
zich te begeven op het terrein van de politieke waardering van het verdrag.
Zoals gezegd preludeerde dit vreemde gerechtshoven-advies op de sluiting van een
verdrag tot oprichting van een internationaal strafhof. Toen dat verdrag eenmaal
gesloten was, vroeg de regering de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal.141 In zijn advies over de goedkeuringsrijkswet besteedde de Raad van State aandacht aan de verhouding tussen het Statuut inzake het Internationaal Strafhof en de
voor Nederland geldende internationale verplichtingen op grond van het EVRM.142
Wanneer de lijn uit het eerdere vreemde gerechtshoven-advies zou worden doorgetrokken, zou in het advies over het Internationaal Strafhof weer aan bod kunnen
komen dat inbreuk op sommige grondrechten uitgesloten is, zelfs wanneer de bijzondere procedure van goedkeuring zou worden ingezet. Zo ver kwam het evenwel
niet. Omdat voor de EVRM-normen waaraan het Statuut raakt geen grondwettelijke
pendant bestaat, kon het advies niet ingaan op de toelaatbaarheid van afwijking van
nationale garanties. Wel raakte het Statuut aan enkele grondwettelijke waarborgen
die het EVRM niet kent. In algemene termen overwoog de Raad van State daaromtrent dat onverenigbaarheid van het Statuut met de Grondwet als consequentie
heeft dat bij de goedkeuring de procedure van artikel 91, derde lid van de Grondwet
moet worden toegepast.143 Om meerdere redenen deed die situatie zich volgens het
college hier voor. Het meende dat het Statuut afwijkt van de grondwetsartikelen 15
(habeas corpus) en 71 (de parlementaire onvervolgbaarheid). Van de in het Statuut
geregelde mogelijkheid om het staatshoofd te vervolgen, vond de Raad dat duidelijker gemotiveerd moest worden waarom dat verenigbaar is met het grondwetsartikel
over de koninklijke onschendbaarheid (artikel 42).144 Het advies sloot af met de aanbeveling toepassing te geven aan artikel 91, derde lid van de Grondwet.145 Uit deze
bevindingen kan worden afgeleid dat, voor zover de Raad van State al zou menen dat
niet van alle grondwetsbepalingen kan worden afgeweken, de artikelen 15 en 71 – en
wellicht ook 42 – niet tot de onaantastbare kern behoren.
Wanneer deze twee adviezen over rechtsmacht van internationale hoven in onderlinge samenhang worden gezien, ontstaat een onhelder beeld. Volgens het vreemde
gerechtshoven-advies uit 1999 kunnen grondwetsafwijkingen onaanvaardbaar zijn.
Onduidelijk is of de Raad van State dit in staatsrechtelijke of in politieke zin bedoelde.
140 Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, A, p. 7.
141 Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669) nr. 1-2.
142 Volgens de Raad van State moest inzichtelijk worden gemaakt hoe het Statuut inzake het Strafhof
naleving van artikel 5, tweede lid en artikel 6, derde lid onder a EVRM verzekerde, zie Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), A, p. 6.
143 Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), A, p. 4.
144 Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), A, p. 6.
145 Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), A, p. 8.
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Een paar maanden later stelde het adviescollege in heel algemene termen dat onverenigbaarheid van het verdrag met de Grondwet tot gevolg heeft dat de bijzondere
goedkeuringsprocedure moet worden gevolgd. De idee van onaanvaardbare grondwetsafwijkingen leek zo weer van het toneel verdwenen.
4.3.2.3

Grenzen aan de afwijkingsmogelijkheid op grond van ius cogens

Enkele jaren later, in 2006, is een advies uitgebracht waarin toch weer wordt gezinspeeld op het bestaan van een harde kern van onaantastbare grondwetsbepalingen.
Ik doel op het advies over het voorstel van wet dat uitvoeringskwesties rondom het
optreden van het Speciaal Hof voor Siërra Leone regelde. Om dit punt duidelijk te
maken moet ik een wat langere aanloop nemen.
Het Speciaal Hof voor Sierra Leone is in 2002 ingesteld op grond van een verdrag
tussen de Verenigde Naties en Sierra Leone.146 Het Hof kreeg jurisdictie over personen
die verantwoordelijk konden worden gehouden voor misdrijven die waren gepleegd
tijdens de burgeroorlog in Sierra Leone (1991-2002). Eén van de personen die door
het Speciaal Hof berecht zou worden, was de voormalige president van buurland
Liberia, Charles Taylor. Op verzoek van het Hof zou de procedure tegen Taylor niet
in het instabiele en onveilige Sierra Leone maar in Nederland plaatsvinden. Hoewel
het Hof niet in Nederland zetelde, was de Nederlandse regering onder voorwaarden
bereid het verzoek van het Hof in te willigen.147 Zij eiste onder meer een deugdelijke
juridische grondslag voor vrijheidsontneming en berechting van Taylor.
Nu was Nederland wel vaker opgetreden als gastheer voor een internationale of buitenlandse gerechtelijke procedure tegen verdachten. Eerder in dit hoofdstuk is al gerept
van het Schotse hof dat de verdachten van de aanslag boven Lockerbie ging berechten.
Het Joegoslaviëtribunaal is een ander bekend voorbeeld. Bij dergelijke gevallen steunde
de berechting en al wat daarmee samenhangt op een tevoren gesloten verdrag met
onder meer het koninkrijk als partij. Goedkeuring van zo’n verdrag leverde daarmee
een titel voor bijvoorbeeld de detentie van verdachten op Nederlands grondgebied.
Ook allerlei andere noodzakelijke voorzieningen konden bij die gelegenheden worden
getroffen nog voordat de te berechten personen naar Nederland werden overgebracht.
Bij het proces tegen de gewezen Liberiaanse president lag dit allemaal anders. Het
Speciaal Hof was er veel aan gelegen om Taylor zo snel mogelijk na zijn arrestatie uit
de onrustige regio te verwijderen en hem over te brengen naar Nederland. Er was
daardoor onvoldoende tijd beschikbaar om juridische voorbereidingen te treffen. Bij
wijze van alternatief drong de Nederlandse regering erop aan dat de Veiligheidsraad op grond van hoofdstuk VII van het VN-Handvest zou optreden. Dat hoofdstuk
verschaft de Veiligheidsraad vérgaande en exclusieve bevoegdheden ter handhaving
en herstel van de vrede. Hierop steunende resoluties van de Veiligheidsraad zijn,
mits voldoende dwingend, specifiek en concreet geformuleerd, op grond van artikel
93 Grondwet na hun bekendmaking onmiddellijk verbindend in de Nederlandse
rechtsorde. Bovendien hebben ze op grond van artikel 94 Grondwet voorrang op het
146 Agreement between the United Nations and the Government of Sierra Leone on the establishment
of a Special Court for Sierra Leone, Freetown, 16 January 2002, UNTS vol. 2178, nr. 38342, p. 137153.
147 Kamerstukken II 2005/06, 28 498, nr. 14.
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Nederlandse recht. Zo’n resolutie zou, volgens de regering, voldoende zijn om Taylor in Nederland in bewaring te houden en het proces een aanvang te kunnen laten
nemen.148 De gewenste resolutie is in juni 2006 aangenomen.149 De Veiligheidsraad
verwelkomde de Nederlandse bereidheid om het proces tegen Taylor op Nederlands
grondgebied te laten voeren. Verder bepaalde de Veiligheidsraad dat het Speciaal
Hof exclusieve jurisdictie over Taylor zou blijven uitoefenen, ook tijdens zijn verblijf in Nederland. Met het oog op enkele specifieke behoeften wilde de regering nog
een afzonderlijke wet tot stand brengen. Die wet zou niet strekken tot goedkeuring
van de resolutie: daarvoor bestond immers noodzaak noch bevoegdheid. Het was
het voorstel voor deze wet dat de Raad van State ertoe bracht een adviesopmerking
te formuleren waarin de gedachte aan ontoelaatbare grondwetsafwijkingen te herkennen valt.
De cruciale passage in het advies opent met de constatering dat Nederland tot naleving van op hoofdstuk VII van het Handvest steunende Veiligheidsraadsresoluties
verplicht is, “zelfs als er constitutionele beletselen zijn”.150 Dat zou slechts uitzondering lijden wanneer een resolutie onverenigbaar is met dwingend volkenrecht –
het zogeheten ius cogens. Tot dat ius cogens behoort, volgens de Raad van State, onder meer “de universele bescherming van de fundamentele rechten van de mens”.
Omdat de resolutie mede dankzij Nederlandse inspanningen tot stand was gekomen,
achtte de Raad van State het terecht dat de toelichting stilstond bij de grondwettigheidsaspecten van Taylors berechting. Uit die toelichting bleek dat de regering in
de resolutie een afwijking van de artikelen 15 en 17 van de Grondwet zag. Taylor
zou zich tijdens zijn vrijheidsontneming op Nederlandse bodem namelijk niet tot de
nationale rechter kunnen wenden.151 Volgens de Raad van State was van grondwetsafwijking evenwel geen sprake. Nergens in de Grondwet is namelijk voorgeschreven
dat een gedetineerde toegang heeft tot specifiek de Nederlandse rechter; toegang tot
een rechter volstaat, aldus de wetgevingsadviseur. Terzijde wijs ik erop dat de Raad
van State enkele jaren eerder, in zijn advies over het Internationaal Strafhof, nog had
gesteld dat artikel 15 van de Grondwet wel degelijk toegang tot de Nederlandse rechter garandeerde. Exclusieve competentie van een internationaal tribunaal zou daarmee “op gespannen voet” staan.152 Kennelijk had hij dat standpunt in de tussentijd

148 Kamerstukken II 2005/06, 30 610, nr. 3, p. 2.
149 Resolutie 1688 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (16 juni 2006), UN Doc S/RES/1688.
Ingevolge artikel 93 van de Grondwet is de resolutie ook in Nederland gepubliceerd: Trb. 2006,
130.
150 Kamerstukken II 2005/06, 30 610, nr. 4, p. 2.
151 Uit het nader rapport bij het advies blijkt dat de weergave van de regeringsopvatting door de Raad
van State niet juist is, zie Kamerstukken II 2005/06, 30 610, nr. 4, p. 4. Het concept voor de memorie
van toelichting, in te zien via raadvanstate.nl, verbindt de conclusie van grondwetsafwijking aan
de omstandigheid dat voor Taylors detentie niet van meet af aan een door artikel 15 Grondwet
gevergde formeelwettelijke grondslag zou bestaan. In zo’n grondslag zou pas zijn voorzien bij inwerkingtreding van de onderhavige wet.
152 Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), A, p. 4.
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laten varen.153 In het Sierra Leone-advies stelde de Raad van State dat de Grondwet
enkel vergt dat een onafhankelijke rechter zou kunnen worden aangezocht. Dat zou
dus ook een andere dan de Nederlandse rechter kunnen zijn. Nu Taylor toegang had
tot het Speciaal Hof, een onafhankelijke rechter, was volgens de Raad van State voldaan aan de eisen die gelden bij het opdragen van bevoegdheden tot rechtspraak in
de zin van artikel 92 van de Grondwet. En dan valt in het advies een zin te lezen die
doet vermoeden dat de Raad van State toch uitgaat van grenzen aan de mogelijkheid
van de Grondwet af te wijken:
“Naar de mening van de Raad verzet ‘ius cogens’ zich daarom niet tegen de uitsluiting
van rechtsmacht van de Nederlandse rechter”.154 (cursivering van mij)

Het gebruik van het woord “daarom” in dit citaat zet de zaak op scherp. Het wekt de
indruk dat eventuele strijdigheid met ius cogens gelijke tred houdt met of zelfs kan
worden beoordeeld op grond van de Nederlandse Grondwet. De redenering is immers
dat omdat voldaan is aan de eisen van de Grondwet, ook het ius cogens is nageleefd.
Als de Raad van State inderdaad bedoelde het zo te stellen, dan is hij kennelijk ook van
mening dat sommige grondwetsafwijkingen ontoelaatbaar zijn. Eerder in het advies
was strijd met ius cogens namelijk genoemd als de enige uitzondering op de verplichting om resoluties van de Veiligheidsraad na te leven. Wellicht betreft het hier
een verschrijving. Het advies is immers onder hoge tijdsdruk tot stand gekomen.155
Bovendien is in het advies ook gesteld dat constitutionele beletselen niet afdoen aan
de verplichting resoluties uit te voeren. Het advies lijkt wat dat aangaat tenminste
op twee gedachten te hinken. Toch is niet helemaal evident dat hier sprake is van
een misslag. Direct na de overweging dat constitutionele beletselen niet afdoen aan
de verplichting de resolutie na te leven, volgen de woorden “tenzij ‘ius cogens’ is geschonden”. Dat betekent dat het ius cogens en constitutionele beletselen tot tweemaal
153 Die indruk wordt bevestigd door de gang van zaken bij de goedkeuring van bilaterale verdragen
met België en Noorwegen en over de terbeschikkingstelling van een Nederlandse penitentiaire
inrichting ten behoeve van de tenuitvoerlegging van door de Belgische, respectievelijk Noorse
rechter opgelegde vrijheidsstraffen (Trb. 2009, 202; Trb. 2015, 37). In de toelichtingen bij de goedkeuringswetten stelde de regering expliciet dat de verdragen voldoen aan artikel 15 Grondwet
omdat daarin niet per se een recht op toegang tot de Nederlandse rechter wordt verleend, zie
Kamerstukken II 2009/10, 32 215, nr. 3, p. 13 (België) en Kamerstukken II 2014/15, 34 178, nr. 3, p. 15
(Noorwegen). Eerder, op p. 1 van de respectievelijke toelichtingen, is opgemerkt dat de (Afdeling
advisering van de) Raad van State een blanco advies over goedkeuring van het verdrag heeft uitgebracht. Aannemelijk is dat, als de Raad van State de opvatting van de regering over de grondwettigheid van de verdragen niet deelde, inhoudelijke adviezen zouden zijn verschenen. Iets vergelijkbaars geldt voor het verdrag met Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated
Specialist Judicial Institution in Nederland (Trb. 2016, 27; vert. Trb. 2016, 75). Volgens de regering
wijkt het verdrag, dat vestiging in Nederland mogelijk maakt van een Kosovaars gerecht ter berechting van verdachten van misdrijven tijdens en in de nadagen van het gewapend conflict in
Kosovo in de jaren 1998-2000, niet af van de artikelen 15 en 17 Grondwet omdat het voorziet in
toegang tot een onafhankelijke rechter, zie Kamerstukken II 2015/16, 34 499, nr. 3, p. 5; op p. 1 is de
mededeling te vinden dat het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State zonder meer
instemmend luidt of uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.
154 Kamerstukken II 2005/06, 30 610, nr. 4, p. 2.
155 Het wetsvoorstel is op 19 juni 2006 bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt. Twee
dagen later, op 21 juni 2006, is het advies uitgebracht.
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toe aan elkaar worden gekoppeld. De misslag is dan wel hardnekkig. Daar komt nog
iets bij. Tot het ius cogens moeten, aldus de Raad van State, fundamentele rechten
van de mens gerekend worden. Onder verwijzing naar een alinea die uiteenzet dat de
resolutie niet afwijkt van de Nederlandse Grondwet, stelt het advies dat
“nu (…) geen sprake is van schending van ‘ius cogens’, (…) het koninkrijk deze resolutie niet [kan] toetsen aan het nationale recht”.156

Ook hier wordt dus samenloop tussen nationale constitutionele normen en het ius
cogens gesuggereerd.
Ik geef toe dat deze analyse kan overkomen als tendentieuze haarkloverij. Toch meen
ik dat deze passages, in hun onderlinge samenhang bezien, de conclusie rechtvaardigen dat de Raad van State zijn toetsing van de Veiligheidsraadsresolutie aan het
ius cogens verrichtte aan de hand van nationale grondwettelijke normen. Tussen die
twee bestaat dus samenval. In het advies was ook uitdrukkelijk overwogen dat alleen non-conformiteit met ius cogens Nederland ontslaat van de plicht resoluties
te eerbiedigen. Alles tezamen genomen kan het advies worden gelezen als een uitwerking van de eerdere stellingname, in het advies over vreemde gerechtshoven, dat
afwijking van sommige grondwettelijke bepalingen onaanvaardbaar is. Daarbij moet
wel worden erkend dat het Sierra Leone-advies geen expliciete bevestiging of concretisering van of zelfs maar verwijzing naar dat vreemde gerechtshoven-advies bevat. Bovendien beperkt het Sierra Leone-advies, ook als het op de zo-even geschetste
manier wordt gelezen, de ontoelaatbaarheid van sommige internationaalrechtelijke
verplichtingen tot gevallen waarin het nationale constitutionele kader samenvalt
met het ius cogens. Dat opent de mogelijkheid van een kip- of ei-discussie. Ongetwijfeld zal de Raad niet menen dat de inhoud van het ius cogens bepaald wordt
door het Nederlandse constitutioneel recht. Daarmee is de formulering van het advies niet minder problematisch. In onderlinge samenhang bezien suggereren de adviesopmerkingen dat de Raad van State wel degelijk onderscheid maakt tussen constitutionele normen waarvan kan worden afgeweken enerzijds, en constitutionele
normen waarbij die mogelijkheid is uitgesloten anderzijds.
4.3.2.4

De weerbaarheid van de Nederlandse constitutie

Werd het bestaan van onaantastbare grondwetsbepalingen in het vreemde gerechtshoven-advies uit 1999 nog “verdedigbaar” genoemd en leek het Sierra Leone-advies
uit 2006 met dezelfde gedachte te spelen, in 2008 verscheen een advies waarin zulke
onaantastbaarheid naar geldend recht werd ontkend maar wel bepleit. In het regeerakkoord voor het vierde kabinet-Balkenende (2007-2010) was afgesproken dat een
staatscommissie zou worden ingesteld (de latere staatscommissie Grondwet) die zou
adviseren over de noodzaak enkele (nogal uiteenlopende) grondwetsherzieningen
te bevorderen.157 De regering vroeg de Raad van State te adviseren over de tekst van

156 Kamerstukken II 2005/06, 30 610, nr. 4, p. 2.
157 Kamerstukken II 2006/07, 30 891, nr. 4, p. 30.
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de opdracht die aan de staatscommissie moest worden gegeven.158 Een omvangrijk
en uiterst kritisch advies volgde.159 Tot de onderwerpen die in de opdracht aan de
staatscommissie Grondwet zouden moeten worden opgenomen behoorde de zogeheten constitutionele weerbaarheid van de democratische rechtsstaat. De Raad van
State meende dat dit vraagstuk ook een internationale dimensie had, die in het concept voor de opdracht onvoldoende uit de verf kwam. In het bijzonder vroeg hij aandacht voor het uitgangspunt dat bij overdracht van bevoegdheden aan internationale
organisaties de wezenlijke beginselen van rechtsstaat en democratie in acht moeten
worden genomen. Het democratische en rechtsstatelijke gehalte van rechtsregels die
op het internationale niveau tot stand komen, is volgens de Raad niet zonder meer
gewaarborgd. Het advies lichtte deze zorg toe:
“Er is slechts één, procedurele, beperking: verdragen die afwijken van de Grondwet of
tot zo’n afwijken noodzaken, kunnen alleen worden goedgekeurd met een tweederde
(sic, MN) meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de Tweede en de Eerste Kamer –
een soort vereenvoudigde versie van grondwetsherziening.”160

Volgens dit citaat stelt het nationale recht dus geen inhoudelijke, materiële grenzen
aan het aanvaarden van volkenrechtelijke verplichtingen. Verderop in het advies verkende de Raad van State de mogelijkheden die hij zag om te voorkomen dat het internationale recht de Nederlandse rechtsorde aantast. Een eerste verdedigingslinie zag
hij in het ius cogens. Anders dan in het advies over de Sierra Leone-wet maakte de
Raad ditmaal nadrukkelijk onderscheid tussen het ius cogens en het nationale recht:
“[d]e bindende kracht van ius cogens en de voorrang boven elk ander recht is in het
volkenrecht geregeld; in de Grondwet hoeft dat niet te worden bevestigd”.161

Zou de Raad van State hebben willen vasthouden aan wat de redenering in het Sierra
Leone-advies lijkt te zijn, dan had het voor de hand gelegen hier te overwegen dat
grondwetsbepalingen die fundamentele rechten van de mens beschermen, als ius
cogens-normen kunnen worden tegengeworpen aan verplichtingen die voortvloeien
uit de internationale rechtsorde. In plaats daarvan werd verondersteld dat het ius cogens autonoom is en dat de Grondwet daar buiten staat. Samenval tussen grondwettelijke en volkenrechtelijke normen werd niet meer gesuggereerd. Nog weer later in
het advies herhaalde de Raad van State zijn opvatting dat de Nederlandse Grondwet
“geen inhoudelijke beperkingen aan de overdracht van overheidsbevoegdheden en
voorrang van internationaal recht in de Nederlandse rechtsorde”

bevat.162

158
159
160
161
162

Kamerstukken II 2006/07, 31 570, nr. 2.
Kamerstukken II 2007/08, 31 570, nr. 3.
Kamerstukken II 2007/08, 31 570, nr. 3, p. 22.
Kamerstukken II 2007/08, 31 570, nr. 3, p. 24.
Kamerstukken II 2007/08, 31 570, nr. 3, p. 24. Eerder al, op p. 22: “De Grondwet stelt in beginsel (sic,
MN) geen beperking aan de onderwerpen waarover verdragen kunnen worden gesloten.”
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De vraag hoe zulke beperkingen toch kunnen worden gesteld, kan volgens het advies
worden beantwoord door inspiratie op te doen bij naburige rechtsstelsels. Diverse
Europese landen hanteren namelijk een voorbehoud bij de regeling van voorrang
van internationaal recht. Daarbij zou het moeten gaan om recht dat afkomstig is uit
andere samenwerkingsverbanden dan de Europese Unie, aangezien het Unie-recht
eigen en afdoende waarborgen heeft. Voorrang op het nationale recht zou kunnen
worden onthouden aan internationaalrechtelijke normen die, zonder dat daar effectieve rechtsbescherming tegen bestaat, “afwijken van wezenlijke constitutionele
waarden”. Bij deze “wezenlijke constitutionele waarden” dacht de Raad van State
aan beginselen met een waarborgkarakter waaraan in concrete gevallen zou kunnen
worden getoetst.163 Die beginselen moeten dan wel in een nieuw grondwetsartikel
worden vastgelegd, om concrete toetsing mogelijk te maken. Bij gelegenheid van zo’n
grondwetsherziening kan dan direct onder ogen worden gezien of de handhaving
van de mogelijkheid verdragen goed te keuren die van de Grondwet afwijken, nog
geboden is.164 Wanneer de Grondwet goedkeuring van verdragen onder omstandigheden geheel uitsluit of voorwaarden verbindt aan de voorrang van verdragsrecht,
heeft de toch al zelden ingezette bijzondere goedkeuringsprocedure haar bestaansrecht verloren, aldus het advies.
Het vreemde gerechtshoven-advies, het Sierra Leone-advies en het advies over de
opdracht van de staatscommissie Grondwet hebben gemeenschappelijk dat daarin
gespeeld wordt met de gedachte dat er staatsrechtelijke grenzen zijn aan de verdragsluitende bevoegdheid van het koninkrijk. Toch is het beeld dat oprijst diffuus.
Aan de ene kant werd in het vreemde gerechtshoven-advies betrekkelijk stellig geconcludeerd dat het nationale recht niet alle grondwetsafwijkingen aanvaardt. Het
Sierra Leone-advies lijkt daarbij aan te sluiten door te stellen dat de Grondwet, voor
zover zij samenloopt met het ius cogens, paal en perk stelt aan de mogelijkheid
partij te worden bij verdragen. In zijn advies over de opdracht voor de staatscommissie Grondwet, daarentegen, concludeerde de Raad van State dat de Grondwet
geen inhoudelijke beperkingen aan het aanvaarden van verdragsverplichtingen stelt.
Hij beval wel aan de wenselijkheid van zo’n beperking na te gaan. De adviezen zijn
onderling tegenstrijdig, of op zijn minst onduidelijk geformuleerd.
4.3.2.5

Recht op toegang tot een onafhankelijke rechter

In de zomer van 2015 diende zich een gelegenheid tot opheldering aan. De regering
vroeg advies over de goedkeuring van een overeenkomst tussen de (meeste) lidstaten van de Europese Unie over de beslechting van geschillen over Europese octrooien
en Europese octrooien met eenheidswerking.165 Het verdrag voorziet erin dat de beslechting van bepaalde geschillen aan nationale rechters wordt onttrokken en tot de
exclusieve competentie van een speciale rechter (het Eengemaakt Octrooigerecht)
gaat behoren. De Afdeling advisering wees erop dat, voor zover zij na kon gaan, dit
verdrag voor het eerst de vraag oproept
163 Kamerstukken II 2007/08, 31 570, nr. 3, p. 25.
164 Kamerstukken II 2007/08, 31 570, nr. 3, p. 26.
165 Kamerstukken II 2015/16, 34 411, nr. 4.
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“onder welke condities opdracht dan wel overdracht van civielrechtelijke competentie
aan een internationaal gerecht toelaatbaar is”.166

Om die reden ging ze nadrukkelijk in op de toepasselijkheid van de bijzondere goedkeuringsprocedure. In de gebruikelijke grondwetsuitleg werd volgens de Afdeling
een scherpe scheiding gemaakt tussen de nationale en de internationale rechtssfeer.
Wat artikel 112 van de Grondwet bepaalt over de competentie van de burgerlijke
rechter, heeft enkel betrekking op de nationale rechtssfeer. Voor internationale rechters kan het artikel daarom geen betekenis hebben. Daarmee was de kous volgens de
Afdeling nog niet af. Naast artikel 112 zouden ook nog andere grondwetsbepalingen
relevant kunnen zijn. Volgens de Afdeling is de opdracht of overdracht van rechtsprekende bevoegdheden aan een internationaal gerecht
“alleen mogelijk indien dit gerecht voldoet aan de eisen die de Grondwet stelt aan de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter, met name in artikel 17”.167

Kennelijk gelden die eisen niet enkel de nationale rechtssfeer, maar moeten ook internationale gerechten aan deze grondwettelijke standaarden voldoen.
De verwijzing naar artikel 17 van de Grondwet is opvallend. Het artikel zwijgt namelijk over de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter. Het stelt slechts
dat niemand kan worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent. Op
het eerste gezicht ligt het daarom voor de hand te denken dat hier sprake is van een
verschrijving. Wellicht was het de bedoeling te verwijzen naar artikel 117 van de
Grondwet, dat bepaalt dat leden van de rechterlijke macht die met rechtspraak zijn
belast, voor het leven worden benoemd. Dit voorschrift is bij uitstek de Nederlandse
grondwettelijke vertaling van het vereiste van rechterlijke onafhankelijkheid.168
Toch is het om ten minste drie redenen niet waarschijnlijk dat het hier een verschrijving
betreft. In de eerste plaats komt de verwijzing naar artikel 17 tot driemaal toe in het
advies voor.169 Als er sprake zou zijn van een typefout, dan is die wel heel hardnekkig.
Een tweede argument is dat een verwijzing naar artikel 117 Grondwet in het licht
van wat overigens in het advies is gesteld, bijkans onbegrijpelijk zou zijn. Volgens
de Afdeling kunnen de grondwettelijke competentiebepalingen (zoals artikel 112,
over de berechting van geschillen over burgerlijke rechten en schuldvorderingen)
voor internationale gerechten immers geen betekenis hebben. Weliswaar ziet artikel
117 niet op de rechterlijke competentie, maar de bepaling regelt wel een belangrijk
rechtspositioneel aspect van de rechterlijke macht, namelijk de wijze van benoemen,
schorsen en ontslaan van de met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht
en de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Het artikel hoort, met andere woorden,

166
167
168
169

Kamerstukken II 2015/16, 34 411, nr. 4, p. 2.
Kamerstukken II 2015/16, 34 411, nr. 4, p. 3.
Elzinga, De Lange & Hoogers 2014, p. 608-609; Kortmann 2016, p. 245-246.
Zie de laatste twee alinea´s van paragraaf 1 (met voetnoot 8), Kamerstukken II 2015/16, 34 411,
nr. 4, p. 3. Het legisprudentieoverzicht in de gedrukte versie van het Jaarverslag 2015, p. 6-7 noemt
eveneens artikel 17 als vindplaats voor grondwettelijke normen over rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
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naar zijn aard thuis bij de grondwetsbepalingen over de nationale inrichting van
de rechterlijke organisatie. Dat voorschriften daaromtrent niet toepasselijk zijn op
internationale rechters, spreekt eigenlijk wel voor zich. Maar als de Afdeling om de
een of andere wonderlijke reden zou menen dat artikel 117 toch ook voor de internationale rechters geldt, dan zou zij ook moeten vinden dat een verdrag waarin de
ambtstermijn van rechters in jaren is gemaximeerd, van de Grondwet afwijkt. Daarvan is bijvoorbeeld vanouds sprake in de Unieverdragen.170 Ook de rechters van het
Eengemaakt Octrooigerecht hebben een benoeming voor bepaalde tijd.171 Bij eerdere
gelegenheden is door de Raad van State nooit gesteld dat zulke gefixeerde rechterlijke ambtstermijnen afwijken van het artikel in de Grondwet dat bepaalt dat rechters
voor het leven worden benoemd. Het moet er daarom voor worden gehouden dat
de wetgevingsadviseur ervan uitgaat dat de grondwetsbepaling over de rechterlijke
ambtstermijn enkel voor nationale rechters geldt, zodat er ook inhoudelijke redenen
zijn om aan te nemen dat niet bedoeld is te verwijzen naar artikel 117.
In de derde plaats valt erop te wijzen dat de Afdeling advisering in 2017 een
vergelijkbare verwijzing naar artikel 17 Grondwet opnam in een advies over de
goedkeuring van een protocol waarbij exclusieve rechtsmacht in bepaalde civiele
aangelegenheden werd opgedragen aan een internationaal gerecht, namelijk het
Benelux-Gerechtshof.172 In haar advies over het protocol citeerde de Afdeling advisering haar eerdere opmerkingen over het Eengemaakt Octrooigerecht en concludeerde zij dat ook dit protocol niet afweek van
“de eisen die de Grondwet stelt aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de
rechter, met name in artikel 17”.

In een voetnoot wordt die grondwetsbepaling nogmaals genoemd. Ook het BeneluxGerechtshof-advies uit 2017, met andere woorden, noemt bij herhaling artikel 17 van
de Grondwet als norm waaruit eisen aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid
van de (krachtens verdrag handelende) rechter kunnen worden afgeleid. De verwijzing is dus geen eendagsvlieg. Op grond van deze overwegingen staat toch wel vast
dat de verwijzing naar artikel 17 van de Grondwet geen verschrijving is, hoezeer er
ook een kloof gaapt tussen de tekst van die bepaling en wat de Afdeling met de verwijzingen wil zeggen.173

170 Zie reeds artikel 32 van het EGKS-verdrag, Trb. 1951, 82.
171 Bij de Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht (Trb. 2013, 92) hoort een statuut.
Artikel 4, eerste lid van dat statuut bepaalt dat de rechters van het Eengemaakt Octrooigerecht een
ambtstermijn van zes jaren hebben. Herbenoeming is mogelijk.
172 Advies van 22 maart 2017, nr. W15.17.0051/IV, Stcrt. 2017, 40347-n1. Het advies ziet op de goedkeuring van het protocol tot wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom
(merken en tekeningen of modellen), Trb. 2014, 119.
173 Wellicht verandert dit in de nabije toekomst. De wet van 21 februari 2018, Stb. 88 geeft een wijziging van de Grondwet in overweging. Wanneer dit voorstel ook in tweede lezing wordt aanvaard
en bekrachtigd, zal voorafgaand aan de bestaande tekst van artikel 17 de volgende zin worden
opgenomen: “Ieder heeft bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen of bij het bepalen
van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging recht op een eerlijk proces binnen
een redelijke termijn voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter.”
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Na deze constatering kan worden teruggekeerd naar de vraag of het Eengemaakt
Octrooigerecht-advies zich uitlaat over de ontoelaatbaarheid van bepaalde grondwetsafwijkingen. Dat blijkt het geval. De Afdeling advisering stelt immers dat een
opdracht of overdracht van rechtsprekende bevoegdheid “alleen mogelijk” is als
tegemoet wordt gekomen aan de grondwettelijke garanties van onpartijdigheid en
onafhankelijkheid.174 Afwijking is kennelijk geheel uitgesloten. Die indruk wordt
bevestigd doordat de Afdeling in deze context nog overwoog dat de artikelen 5 en
6 van het EVRM
“kunnen worden ingelezen in respectievelijk artikel 15, tweede lid en artikel 17 van de
Grondwet”.175

Bij eerdere gelegenheden had de Raad van State erop gewezen dat ook het EVRM
grenzen stelt aan de verdragsluitende bevoegdheid van het koninkrijk en dat aanvaarding van daarmee strijdige verplichtingen onmogelijk is.176 Toepassing van de
bijzondere goedkeuringsprocedure is voor dergelijke afwijkingen kennelijk niet aan
de orde. De adviezen over het Eengemaakt Octrooigerecht en het Benelux-Gerechtshof bieden zo steun voor de gedachte dat, volgens de (Afdeling advisering van de)
Raad van State, onderscheid moet worden gemaakt tussen grondwetsbepalingen
waarvan kan worden afgeweken, en bepalingen die onaantastbaar zijn omdat ze een
“wezenlijke waarborg” inhouden.
4.3.2.6

Resumerend

Wanneer de balans wordt opgemaakt, kan worden vastgesteld dat in meerdere adviezen aanwijzingen te vinden zijn dat Raad van State uitgaat van onaantastbaarheid
van een kern van de Grondwet. Wat die kern precies is, blijft evenwel onduidelijk.
Voor zover de advisering in deze richting wijst, gaat het vooral om grondrechtelijke
normen en rechtsstatelijke eisen. Daar staat tegenover dat de Raad van State ook
meer dan eens een tegengestelde opvatting heeft verdedigd, en uit de Grondwet
heeft afgeleid dat aan de goedkeuring van verdragen slechts procedurele beperkingen zijn gesteld. De advisering is op dit punt niet concludent.
4.3.3

Procedurele complicaties

In literatuur over artikel 91, derde lid van de Grondwet is erop gewezen dat zich bij
de toepassing van de bijzondere goedkeuringsprocedure verschillende complicaties
voor kunnen doen. In de legisprudentie komen die procedurele problemen nauwelijks aan bod. Verspreid over een gering aantal adviezen zijn opmerkingen te vinden
over hoe en waar een grondwetsafwijking tot uitdrukking moet worden gebracht, en

174 In gelijke zin het Benelux-Gerechtshof-advies van 22 maart 2017, nr. W15.17.0051/IV, Stcrt. 2017,
40347-n1.
175 Kamerstukken II 2015/16, 34 411, nr. 4, p. 3 (voetnoot 8). Dezelfde opmerking is te vinden in voetnoot 6 van het Benelux-Gerechtshof-advies van 22 maart 2017, nr. W15.17.0051/IV, Stcrt. 2017,
40347-n1.
176 Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, A, p. 6; zie ook Kamerstukken II 2007/08, 31 570, nr. 3, p. 24.
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over hoe te handelen indien tussen de betrokken actoren verschil van mening bestaat
over de grondwettigheid van het goed te keuren verdrag. Beide aspecten worden hier
besproken.
4.3.3.1

Explicitering van grondwetsafwijkingen

Volgens artikel 6 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen (verder:
Rwg&bv) moet in een voorstel van wet tot goedkeuring van een verdrag dat van de
Grondwet afwijkt, worden vermeld dat de goedkeuring wordt verleend met inachtneming van artikel 91, derde lid van de Grondwet. Tot aan de inwerkingtreding van
de Rwg&bv was het niet verplicht die toepasselijkheid te expliciteren. Of een goedkeuringswet ook moet vermelden waaruit de afwijking dan precies bestaat, blijkt
niet uit de Grondwet of de Rwg&bv. Een eerste uitlating van de Raad van State die
op deze vormelijkheden betrekking heeft, dateert van enkele maanden vóór de inwerkingtreding van de Rwg&bv. De aanleiding daartoe was een verdrag, gericht op
het verbieden van chemische wapens.177 Op grond van dat verdrag kon het koninkrijk
onder bepaalde omstandigheden zonder voorafgaande parlementaire goedkeuring
volkenrechtelijke verplichtingen opgelegd krijgen.178 Volgens de Raad van State van
het Koninkrijk week het daarom af van artikel 91, eerste lid van de Grondwet en
moest het uitdrukkelijk en met een versterkte parlementaire meerderheid worden
goedgekeurd.179 De Raad van State adviseerde “bij de mededeling aan de Staten-Generaal melding te maken” van de toepasselijkheid van de bijzondere goedkeuringsprocedure.180 Of bij deze mededeling expliciet gemaakt moest worden waaruit de
afwijking bestaat, valt niet goed uit het advies op te maken.

177 Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van
chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, Trb. 1993, 162.
178 Voor zulke gevallen bepaalt artikel 7, aanhef en onder a van de Rwg&bv inmiddels dat bij (goedkeurings)wet uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste kunnen worden gemaakt.
179 Het punt van niet door het parlement goedgekeurde verdragswijzigingen keert in de legisprudentie geregeld terug. De Raad van State wees er dan meestal op dat bij de goedkeuring van het oorspronkelijke verdrag gekozen moest worden tussen ofwel toepassing van het inmiddels in werking
getreden artikel 7, aanhef en onder a van de Rwg&bv (zodat voor toekomstige verdragswijzigingen
geen parlementaire goedkeuring meer is vereist), ofwel toepassing van de bijzondere goedkeuringsprocedure van artikel 91, derde lid van de Grondwet (zodat erkend werd dat het verdrag van
het grondwettelijke goedkeuringsvereiste afwijkt). Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1980/81, 16
807, B, p. 9-10; Kamerstukken II 1983/84, 18 298 (R 1251), B, p. 3; Kamerstukken II 1992/93, 22
872, B, p. 3; Kamerstukken I/II 1993/94, 23 437, 30a en A, p. 1-2; Kamerstukken II 1993/94, 23 559,
A, p. 6-7; Kamerstukken II 1995/96, 24 577 (R 1562), A, p. 2; Kamerstukken I/II 1998/99, 26 599 (R
1639), 260a en A, p. 2; Kamerstukken II 2000/01, 27 506, A, p. 1-2; Kamerstukken I/II 2001/02, 28
432, nr. 386a en A, p. 2; Kamerstukken I/II 2001/02, 28 049 (R 1703), nr. 69a en A, p. 2; Kamerstukken
I/II 2003/04, 29 746, B en nr. 2, p. 1; Kamerstukken I/II 2006/07, 31 078, B en nr. 2, p. 1-2; Kamerstukken I/II 2008/09, 32 049 (R 1891), B en nr. 2, p. 1-2. Uit het Jaarverslag 1993, p. 20 valt op te
maken dat over dit geschilpunt overleg is gevoerd tussen de regering en de Raad van State en dat
naar aanleiding daarvan een uitspraak van de Tweede Kamer is gevraagd. Het jaarverslag meldt
dat de Kamer het regeringsstandpunt onderschreef. Dat het punt ook nadien nog geregeld in de
adviezen opdook, duidt erop dat de Raad van State zich niet bij de beslissing van regering en Kamer
neer wilde leggen.
180 Kamerstukken II 1994/95, 23 910 (R 1515), A, p. 2.
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De kwestie kwam opnieuw aan bod toen de regering advies vroeg over grondwettelijke aspecten van de toekenning van rechtsmacht aan buitenlandse of internationale
gerechtshoven met een zetel in Nederland. De regering had onder meer gevraagd hoe in
een goedkeuringswet tot uitdrukking moet worden gebracht dat toepassing is gegeven
aan het derde lid van artikel 91 Grondwet.181 Volgens de Raad van State geeft de Rwg&bv
al een deel van het antwoord op die vraag. Het tweede lid van artikel 6 van die wet
schrijft voor dat de goedkeuringswet de toepasselijkheid van de bijzondere procedure
vermeldt. De Rwg&bv laat in het midden waar in de goedkeuringswet tot uitdrukking
moet worden gebracht dat voor aanneming een versterkte meerderheid nodig is. Ongeacht of die noodzaak wordt benoemd in de considerans van de goedkeuringswet of
in het lichaam daarvan, zal de toelichting een uiteenzetting moeten geven van welke
concrete grondwetsbepalingen het verdrag afwijkt. Volgens het advies is het niet noodzakelijk in de goedkeuringswet uitdrukkelijk te verwijzen naar de grondwetsbepalingen
waarvan wordt afgeweken.182 Dit standpunt werd enige tijd later herhaald in het advies
over het Statuut inzake het Internationaal Strafhof. De regering had in het concept voor
de memorie van toelichting uiteengezet waarom ze meende dat dit verdrag niet afweek
van de Grondwet. Het advies kwam tot tegengestelde conclusies. De Raad was
“van mening dat voor de goedkeuring van het statuut de procedure van het derde lid
van artikel 91 Grondwet dient te worden gevolgd en dat de toelichting op de vorengenoemde punten [dat is: de passages waarin de grondwettigheid van het verdrag werd
verdedigd, MN] dient te worden aangepast”.183

Kennelijk was het dus voldoende om de grondwetsafwijking in de memorie van toelichting bij het goedkeuringsvoorstel te benoemen. Aan de inhoud van de goedkeuringswet werden in het advies overigens geen bijzondere eisen gesteld.
Na het Strafhof-advies zijn bij mijn weten geen adviezen meer uitgebracht waarin
de Raad van State vergelijkbare of andersluidende opmerkingen heeft gemaakt over
hoe en waar grondwetsafwijkingen in goed te keuren verdragen moeten worden geadresseerd. Dat is niet zo heel vreemd, want alle verdragen waar de Raad van State
zich nadien over heeft uitgelaten, bevatten volgens hem geen bepalingen die van de
Grondwet afwijken. Enkele adviezen waarin geconcludeerd wordt dat van afwijking
geen sprake is, volstaan met die constatering184 of opperen in de toelichting te motiveren waarom van afwijking geen sprake is.185
4.3.3.2

Verschillende oordelen over grondwetsafwijkingen

De adviesaanvraag van de regering over de vestiging van vreemde gerechtshoven
in Nederland stelde ook aan de orde wat te doen wanneer de regering en (een van

181
182
183
184
185

Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, A, p. 8.
Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, A, p. 4.
Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), A, p. 5.
Kamerstukken II 2001/02, 23 490, nr. 209 (bij de Tweede Kamer ter inzage gelegde bijlage), p. 3.
Kamerstukken II 2006/07, 30 863, nr. 4, p. 2; Kamerstukken II 2015/16, 34 411, nr. 4, p. 3; advies van
22 maart 2017, nr. W15.17.0051/IV, Stcrt. 2017, 40347-n1.
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de Kamers van) de Staten-Generaal onderling verdeeld zijn over het al dan niet bestaan van een grondwetsafwijking. Volgens de Raad van State bevat de Grondwet
voor de verschillende casusposities die zich dan kunnen voordoen “een duidelijke
regel”.186 De uitwerking van die regel komt veelal overeen met wat in de literatuur
gemeengoed is.187 Voor ten minste één scenario geldt evenwel dat de Raad van State
tot andere conclusies komt, die bovendien moeilijk verenigbaar lijken met de overige
bevindingen. Ik licht dat toe.
De “duidelijke regel” waar de Raad van State het over heeft, schrijft aan de betrokken
actoren dwingend voor hoe ze moeten handelen in geval van een verschil van opvatting. Als de beide Kamers tot de conclusie komen dat een verdrag niet van de Grondwet
afwijkt maar de regering het tegenovergestelde vindt, dan geldt volgens de Raad van
State dat de regering de goedkeuringswet “niet zal kunnen bekrachtigen”. Verder zal de
regering “de bekrachtiging achterwege moeten laten” als zij, gesteund door de Tweede
Kamer, van mening is dat zich een grondwetsafwijking voordoet maar de Eerste Kamer
daar anders over oordeelt en het goedkeuringsvoorstel met een eenvoudige meerderheid aanvaardt. Op de beide Kamers rust een rechtsplicht tot verwerping van het wetsvoorstel wanneer de regering, naar de mening van de betrokken Kamer ten onrechte,
heeft nagelaten de bijzondere goedkeuringsprocedure toe te passen. Elk van beide Kamers zal dan “haar goedkeuring aan het ontwerp moeten onthouden in verband met het
ontbreken van een afwijkingsclausule”. Dat wordt slechts anders als de Tweede Kamer
gebruik maakt van haar bevoegdheid de clausule bij amendement in het voorstel op te
nemen. Dat amendementsrecht zou ook kunnen worden gebruikt als de Tweede Kamer
meent dat de clausule onterecht in het voorstel staat. Wanneer de Tweede Kamer het
aldus geamendeerde voorstel met een eenvoudige meerderheid aanvaardt en de Eerste
Kamer meent dat daardoor een grondwetsafwijking is miskend, “zal het voorstel niet
door de Eerste Kamer worden behandeld, dan wel worden verworpen”.188 De rode draad
in deze casusposities is dat een beslissing van de regering of één van beide Kamers
voor de eerstvolgende actor in de goedkeuringsreeks een voldongen feit is. Als die actor
meent dat een fout is gemaakt, dan is daarmee gegeven wat de vervolgstap moet zijn.
Voor één scenario dat de Raad van State schetst, gaat die logica niet helemaal op.
Een van de mogelijke tegenstellingen kan eruit bestaan dat de regering en de Tweede
Kamer een grondwetsafwijking constateren, maar dat de Eerste Kamer zich niet in
die conclusie kan vinden. In het advies wordt voor dat geval de mogelijkheid geopperd dat de Eerste Kamer “het voorstel met eenvoudige meerderheid aanvaardt”.189
Dit scenario gaat ervan uit dat de Eerste Kamer zich niets hoeft aan te trekken van de
verwijzing naar de bijzondere procedure in het aan haar voorgelegde goedkeuringsvoorstel. Zoiets is ook elders wel verdedigd.190 De Kamer kan, zo luidt dan de redenering, aan de verwijzing naar het derde lid van artikel 91 van de Grondwet voorbijgaan
en met een eenvoudige meerderheid een eigenstandig oordeel vellen. Zou de door
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Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, A, p. 4.
Zie hiervoor, paragraaf 4.2.3.
Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, A, p. 4.
Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, A, p. 4.
Ook Besselink 2003, p. 9-10 gaat ervan uit dat de Eerste Kamer de handen vrij heeft bij het beoordelen van de toepasselijkheid van de bijzondere goedkeuringsprocedure.
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regering en Tweede Kamer gesteunde afwijkingsclausule de Eerste Kamer op de een
of andere wijze binden, dan zou een eenvoudige meerderheid in die Kamer onvoldoende zijn om het wetsvoorstel te aanvaarden. De Raad van State gaat er evenwel
van uit dat aanvaarding met een gewone meerderheid wel degelijk mogelijk is. Vervolgens is het aan de regering om ofwel vast te houden aan de opvatting dat er een
afwijking is en daarom bekrachtiging te weigeren, ofwel alsnog overstag te gaan en
zich achter de opvatting van de Eerste Kamer te scharen.
Dat de Eerste Kamer bevoegd zou zijn voorbij te gaan aan de inhoud van het wetsvoorstel en een eigen afweging zou kunnen maken over het bestaan van een grondwetsafwijking, lijkt me moeilijk verenigbaar met artikel 85 Grondwet. Daar staat
immers dat de Eerste Kamer een wetsvoorstel overweegt “zoals het door de Tweede
Kamer aan haar is gezonden”. Deze formulering is afkomstig uit de tweede nota van
wijzigingen op het oorspronkelijke regeringsontwerp voor de grondwetsherziening
van 1983. Volgens de toelichting maakt deze redactie duidelijk dat de Eerste Kamer
niet het recht heeft aan haar voorgelegde voorstellen van wet te wijzigen.191 Wanneer
de Eerste Kamer een verwijzing naar de bijzondere goedkeuringsprocedure zou negeren, komt dat materieel neer op een wijziging van de door de Rwg&bv gedicteerde
inhoud van een wetsvoorstel. De Eerste Kamer zou dan immers vaststellen dat het
wetsvoorstel een andere inhoud heeft dan de regering of de Tweede Kamer eraan
hebben gegeven. Die bevoegdheid komt de Eerste Kamer niet toe.
Een andere lezing van het advies is ook denkbaar. Wellicht bedoelde de Raad van State
te zeggen dat de Eerste Kamer slechts te maken heeft met de uitkomst van de besluitvorming door de Tweede Kamer, namelijk dat goedkeuring is verleend. Door het voorstel met een gewone meerderheid te aanvaarden zou de Eerste Kamer niet zozeer een
oordeel vellen over de al dan niet terechte verwijzing naar de bijzondere goedkeuringsprocedure, maar enkel constateren dat de andere Kamer het verdrag heeft goedgekeurd.
Dat is gebeurd op een manier die, volgens de door de Eerste Kamer te hanteren maatstaf,
meer dan voldoende is: zij gaat er immers van uit dat een gewone meerderheid volstaat.
Deze manier van redeneren is niet gespeend van problemen. Dat wordt duidelijk
als men bedenkt dat de bijzondere goedkeuringsprocedure een alternatief is voor
grondwetsherziening. Op grond van het vierde lid van artikel 137 van de Grondwet
kunnen herzieningsvoorstellen in de tweede lezing alleen worden aanvaard met
steun van een versterkte parlementaire meerderheid. Stel nu dat de Eerste Kamer bij
zo´n tweede lezing zou menen dat zij bij nader inzien niet met een herziening van de
Grondwet maar met een gewone wet van doen heeft. Zou een gewone meerderheid
dan volstaan om zo’n wetsvoorstel aan te nemen? En zou dan bekrachtiging van dat
voorstel maken dat de Grondwet is herzien? Op beide vragen moet, vanwege de inhoud van het wetsvoorstel waarin van grondwetswijziging wordt gesproken en de
daaraan door artikel 137 Grondwet verbonden gevolgen, het antwoord ontkennend
luiden. Nu zal deze situatie zich bij grondwetsherzieningsvoorstellen vast niet voordoen. Omdat de vorm van herzieningsvoorstellen door de Grondwet is voorgeschreven, is gegarandeerd dat tijdens de parlementaire besluitvorming zonneklaar is welk
rechtsgevolg eraan verbonden is. Als we nu weer terugkeren naar wetsvoorstellen tot

191 Kamerstukken II 1979/1980, 15 047 (R 1099), nr. 17, p. 2.
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goedkeuring van een van de Grondwet afwijkend verdrag, dan is de parallel duidelijk.
De garantie dat de Staten-Generaal welingelicht besluiten zo’n verdrag te accepteren,
volgt in dit geval niet uit de Grondwet maar uit de Rwg&bv. Vorm en inhoud gaan
hand in hand. De Raad van State miskent dat als hij veronderstelt dat een eenvoudige
meerderheid in de Eerste Kamer enkel acht hoeft te slaan op de getalsmatige uitkomst van de behandeling in de Tweede Kamer.
Er is nog een ander problematisch aspect aan de redenering van de Raad van State. Het kennelijke uitgangspunt dat de Eerste Kamer zelfstandig kan beoordelen of
de Tweede Kamer en de regering juist hebben gehandeld, wordt niet consequent
volgehouden. Het college veronderstelt namelijk dat wanneer de Tweede Kamer per
amendement een afwijkingsclausule schrapt en vervolgens met eenvoudige meerderheid het wetsvoorstel aanvaardt, de Eerste Kamer op grond van een door haar
geconstateerde grondwetsafwijking het voorstel niet zal willen behandelen of het
zal verwerpen. Dat is niet consistent ten opzichte van het uitgangspunt dat de Eerste
Kamer de handen vrij heeft bij het beoordelen van de toepasselijkheid van de bijzondere procedure. Dat uitgangspunt zou voor deze situatie moeten meebrengen dat
de Eerste Kamer aan de interventie van de Tweede Kamer voorbij kan gaan, en misschien zelfs niet bevoegd is na te gaan of het voorstel wel op de juiste wijze is aanvaard. Het advies beargumenteert niet waarom de Eerste Kamer grondwetsafwijking
kan ontkennen en over kan gaan tot aanvaarding met eenvoudige meerderheid, maar
zij in het omgekeerde geval (in weerwil van een grondwetsafwijking ontbreekt een
verwijzing naar artikel 91, derde lid Grondwet en aanvaardde de Tweede Kamer het
voorstel met eenvoudige meerderheid) het gebrek niet zou kunnen repareren door
met een versterkte meerderheid goedkeuring te verlenen.192 De redenering snijdt
wel hout als voor de Eerste Kamer bepalend is met welke stemverhouding de Tweede Kamer haar zegen aan het goedkeuringsvoorstel heeft gegeven. Een eenvoudige
meerderheid is dan immers onvoldoende om vast te stellen dat aan de voorwaarde
van artikel 91, derde lid van de Grondwet is voldaan. Om de zo-even genoemde reden
is dat uitgangspunt niet houdbaar.
Besselink is in dit opzicht consequenter dan de Raad van State als hij stelt dat de
Eerste Kamer vermoedelijk niet bevoegd is te beoordelen of de Tweede Kamer een
voorstel wel juist heeft aangenomen. Volgens hem kan de Eerste Kamer de opname
van een afwijkingsclausule desnoods beschouwen als een kennelijke verschrijving
waaraan ze niet gebonden is.193 Besselink meent overigens ook dat het vereiste van
de Rwg&bv om in de goedkeuringswet een afwijkingsclausule op te nemen, de

192 Bij de goedkeuring van het Lockerbie-verdrag heeft zich een variant op deze casuspositie voorgedaan. Volgens de regering week dat verdrag niet af van de Grondwet. De Tweede Kamer accepteerde die stelling en stemde met algemene stemmen in met het voorstel. De Eerste Kamer volgde
evenwel de Raad van State, die gesteld had dat het verdrag van de Grondwet afweek. Uiteindelijk
koos de Eerste Kamer er voor het voorstel, in weerwil van het ontbreken daarin van een verwijzing
naar artikel 91, derde lid van de Grondwet, te aanvaarden. Zie Handelingen I 1998/99, nr. 6, p. 96102 en de discussie hierover bij Kortmann 1999a, Jurgens 1999, Kortmann 1999b en Postma 1999.
193 Besselink 2003, p. 9-10. Hij verwijst naar het hier besproken advies van de Raad van State als
ondersteuning van zijn standpunt, maar lijkt niet te onderkennen dat de Raad van State inconsequent redeneert.
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Kamers niet kan binden. Erkenning van binding van de Kamers aan zo’n materiële
norm zou volgens hem impliceren dat wijziging van de wet onmogelijk is.194
Lange tijd leek het erop dat dit uitgangspunt niet op bijval van de Raad van State kon
rekenen. Hiervoor is er al op gewezen dat volgens de Raad van State de vraag hoe in
de goedkeuringswet het bestaan van een grondwetsafwijking tot uitdrukking moet
worden gebracht “reeds gedeeltelijk beantwoording [heeft] gevonden” in de Rwg&bv.
Kennelijk doet die rijkswet er dus toe. Zou de Raad van State net als Besselink gemeend hebben dat de (rijks)wetgever niet kan voorschrijven wat de inhoud van een
wet behoort te zijn, dan zou hij de noodzakelijke inhoud van een goedkeuringswet
niet hebben bepaald aan de hand van de Rwg&bv. Dat hij dat toch deed, impliceert
dat de wetgevingsadviseur meende dat wetgevende organen gebonden zijn aan een
eerder vastgestelde wet. Een reeks andere adviezen over verdragsgoedkeuring gaf
evenzeer blijk van de opvatting dat de Rwg&bv verplichtingen kan opleggen aan de
betrokken actoren. Bij herhaling adviseerde de Raad van State gebruik te maken van
de door de wet gegeven mogelijkheid tot uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste.195 Daarbij werd steevast als voorwaarde voor het creëren van een uitzondering
gesteld dat een door de Rwg&bv gedicteerde formule wordt gebruikt. De algemene
rijkswet over verdragsgoedkeuring bindt dus kennelijk de wetgevende organen die
in een concreet geval een verdrag goedkeuren.196
Recente ontwikkelingen wijzen erop dat de Afdeling advisering er nu wellicht heel
anders over denkt. In paragraaf 1.1.3 kwam de voorlichting over de intrekking van de
Wet raadgevend referendum ter sprake. Die voorlichting noemt het vanzelfsprekend dat
“deelorganen van de wetgever zoals de regering of de Tweede Kamer, mogen meewerken aan de totstandkoming van een wet die van een eerdere wet afwijkt. Anders
zou die wet niet tot stand kunnen komen. (…) De vrijheid van de wetgever om af te
wijken heeft zowel betrekking op de materiële normstelling als op de procedurele

194 Besselink 2003, p. 9-10 (voetnoot 25). Enkel procedurele bepalingen kunnen de Kamers binden.
195 Kamerstukken I/II 1995/96, 24 826, nr. 323a en A, p. 1-2; Kamerstukken II 1995/96, 24 577 (R 1562),
A, p. 2; Kamerstukken I/II 1998/99, 26 712, nr. 320a en A, p. 1-2; Kamerstukken II 1997/98, 26 137
(R 1620), A, p. 2; Kamerstukken I/II 1998/99, 26 599 (R 1639), nr. 260a en A, p. 1-2; Kamerstukken
II 2000/01, 27 506, A, p. 1-2; Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), A, p. 3; Kamerstukken I/
II 2001/02, 28 049 (R 1703), nr. 69a en A, p. 2; Kamerstukken I/II 2003/04, 29 746, B en nr. 2, p. 1;
Kamerstukken I/II 2006/07, 31 078, B en nr. 2, p. 1-2; Kamerstukken I/II 2008/09, 32 049 (R 1891), B
en nr. 2, p. 1-2; Kamerstukken I/II 2017/18, 34 922 (R 2103), nr. 2, p. 4.
196 Een enigszins vergelijkbare redenering werd gehouden in de advisering over wijzigingen van aanhangige begrotingsvoorstellen. In 2012 diende de regering een nota van wijziging in waarbij begrotingsstaten voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking werden afgesplitst van
de begroting voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. De afgezonderde hoofdstukken werden
vervolgens als zelfstandige begrotingsartikelen vastgesteld, zie Kamerstukken II 2012/13, 33 400 V,
nr. 15. De Afdeling advisering van de Raad van State, bij wie de nota van wijziging aanhangig was
gemaakt, meende dat de gekozen constructie staatsrechtelijke problemen veroorzaakte. Die conclusie steunde op de stelling dat de begrotingswetgevende organen gebonden zijn aan Grondwet
en de Comptabiliteitswet 2001 (de voorloper van de huidige Comptabiliteitswet 2016), zie Kamerstukken II 2012/13, 33 400 V, nr. 82, p. 2-5, 7. Het verschil met de advisering over de te volgen
procedure bij verdragsgoedkeuring is dat daarin binding aan enkel een wet in formele zin (de
Rwg&bv) wordt verondersteld, zonder dat die procedure mede voortvloeit uit de Grondwet.
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voorschriften die in de [wet] zijn opgenomen. Anders zou de eerdere wetgever via procedurele voorschriften alsnog de latere wetgever in zijn vrijheid kunnen beperken.”197

Dit citaat staat natuurlijk haaks op de redenering die ten grondslag ligt aan de besproken adviezen over verdragsgoedkeuring.
4.3.3.3

Resumerend

Het is niet al te vaak gebeurd dat de Raad van State zich heeft uitgelaten over complicaties die kunnen ontstaan bij verschil van inzicht over de toepasselijkheid van
de bijzondere goedkeuringsprocedure. In gevallen waarin de Raad van State concludeerde dat zich een afwijking van de Grondwet voordeed, bleef het thema goeddeels
onbesproken. Wel is naar aanleiding van een uitdrukkelijke vraag van de regering
een uiteenzetting gegeven van de verschillende scenario’s en de daaraan te verbinden consequenties. De daarin geformuleerde uitgangspunten zijn ten dele innerlijk
tegenstrijdig.
4.3.4

Interpretatiemethodes in de advisering

Indien een verdrag van de Grondwet afwijkt, is de goedkeuring slechts verleend
als een gekwalificeerde parlementaire meerderheid daartoe besluit. De Grondwet
dwingt zodoende tot een expliciet oordeel over de grondwettigheid van een goed
te keuren verdrag. In het voorgaande is gebleken dat de Raad van State een redelijk
consequent volgehouden opvatting heeft ontwikkeld over hoe zo’n grondwettigheidsoordeel moet worden geveld. Van een afwijking van de Grondwet in de zin van
artikel 91, derde lid is alleen sprake bij een discrepantie tussen een verdrag en een
of meer specifieke grondwetbepalingen. Afwijking van ongeschreven beginselen
dwingt niet tot het vragen van versterkte parlementaire goedkeuring. Wel moet bij
het onderzoek naar de inhoud van die concrete bepalingen acht worden geslagen op
de systematiek van de Grondwet en de strekking van die concrete bepaling. De beide
kruisraketten-adviezen en het advies over de vestiging van vreemde gerechtshoven
hebben deze standaard gevestigd.
Deze legisprudentie schept verwachtingen. Wanneer zo sterk de nadruk wordt
gelegd op de tekst van concrete bepalingen, ligt het voor de hand dat interpretaties
van het toepasselijke grondwettelijke recht hetzelfde doen. Deze paragraaf beziet
welke interpretatiemethodes de Raad van State hanteerde bij zijn advisering. Daartoe
wordt enigszins anders te werk gegaan dan in de voorgaande paragrafen. Tot hier
stond één specifiek grondwetsartikel centraal, namelijk de bepaling die voorziet in
de mogelijkheid verdragen die van de Grondwet afwijken, goed te keuren. In deze
paragraaf wordt het blikveld verruimd zodat ook uitleg van grondwetsbepalingen
die als toetsingskader hebben gediend, in beeld komt. Die verruiming maakt het
mogelijk om te beoordelen hoe de door de Raad van State gegeven interpretatie van
artikel 91, derde lid door hemzelf in praktijk is gebracht. Net als in de hoofdstukken

197 Bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 34 854, nr. 10, p. 2. Zie ook Kamerstukken II 2017/18, 34 854,
nr. 4, p. 4-5.
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over de onderwijsvrijheid en het hoofdschap van de gemeenteraad is deze paragraaf
geordend aan de hand van de verschillende interpretatiemethoden die ik in de advisering heb aangetroffen.
4.3.4.1

Grondwetshistorie, precedenten en doctrine

De in adviezen gehanteerde uitleg van de grondwetsbepaling over de bijzondere
goedkeuringsprocedure leunt van oudsher sterk op de parlementaire geschiedenis
van (voorlopers van) die bepaling. Dat was al te zien in het advies over de goedkeuring van het verdrag tot overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea aan Indonesië.198
In de beide kruisraketten-adviezen, het advies over de vestiging van vreemde gerechtshoven en het advies over het verdrag inzake het Eengemaakt Octrooigerecht
is het van hetzelfde laken een pak.199 Een kleine afwijking is te zien in het recente
advies over het Benelux-Gerechtshof. Hoewel het op hoofdlijnen woordelijk gelijk is
aan de passages over grondwetsafwijking in het Eengemaakt Octrooigerecht-advies,
komen verwijzingen naar de parlementaire geschiedenis van de relevante grondwetsartikelen daarin niet voor.
Voor het bepalen van de betekenis van concrete grondwetsbepalingen waaraan
verdragen worden getoetst werd in veel, zij het niet alle gevallen een beroep gedaan op de parlementaire geschiedenis van die bepalingen. In beide kruisrakettenadviezen werd op die manier onderzocht hoe het plaatsingsverdrag zich verhoudt tot
de artikelen 92 (over de opdracht van wetgevende, bestuurlijke en rechtsprekende
bevoegdheden aan volkenrechtelijke organisaties), 96 (over de oorlogsverklaring), 97
(over de taak van de krijgsmacht) en 98 (over de samenstelling van de krijgsmacht)
van de Grondwet.200 In het tweede kruisraketten-advies werd op vergelijkbare wijze
bovendien nog nagegaan of er werd afgeweken van artikel 90 Grondwet, dat de regering opdraagt de internationale rechtsorde te bevorderen. Een in 2001 uitgebrachte
voorlichting over het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie inzake een Europees arrestatiebevel achterhaalt de betekenis van het derde lid van artikel 2 van de
Grondwet, over de uitlevering, aan de hand van de grondwetsherziening van 1983.201
De Afdeling advisering deed in 2015 hetzelfde toen zij adviseerde over de vraag of
het verdrag inzake het Eengemaakt Octrooigerecht afweek van artikel 112 Grondwet,
dat de competentie van de civiele rechter bepaalt.202 Hoewel op grond van de beide
kruisraketten-adviezen wellicht anders verwacht zou worden, is van een ijzeren
patroon geen sprake. Er zijn diverse adviezen uitgebracht waarin de betekenis van

198 Advies van 22 augustus 1962, nr. 59, p. 3; in te zien bij Nationaal Archief, Den Haag, Raad van State:
Afdeling Wetgeving, nummer toegang 2.02.29, inventarisnummer 1714.
199 Kamerstukken II 1983/84, 17 980, A, p. 2-3; Kamerstukken II 1985/86, 19 290, B, p. 4; Kamerstukken
II 1999/2000, 26 800 VI, p. 3, 5; Kamerstukken II 2015/16, 34 411, nr. 4, p. 3.
200 Kamerstukken II 1983/84, 17 980, A, p. 3-5; Kamerstukken II 1985/86, 19 290, B, p. 5-6.
201 Kamerstukken II 2001/02, 23 490, 209 (ter inzage gelegde bijlage), p. 3 en 4.
202 Kamerstukken II 2015/16, 34 411, nr. 4, p. 3.
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concrete grondwetsbepalingen werd toegelicht zonder daar de parlementaire historie van de betrokken bepalingen uitdrukkelijk bij te betrekken.203
Enkele malen bediende de Raad zich van een variant op de grondwetshistorische
interpretatiemethode. Waar dat aan de orde was, verwoordde het advies de (veronderstelde) bedoelingen van de grondwetgever, zonder expliciet een beroep te
doen op stukken die in het kader van een grondwetsherziening zijn gepubliceerd.
Dat resulteerde in de meeste gevallen in een bewijs uit het ongerijmde. Zo kon het
volgens het advies over de Europese Defensiegemeenschap niet overeenkomen met
de bedoelingen van de grondwetgever dat een verplichting om in vreemde krijgsdienst te treden zonder bijzondere waarborgen en buiten de Grondwet om zou
kunnen worden opgelegd.204 Vergelijkbare redeneringen zijn terug te vinden in het
advies over de overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea aan Indonesië, het eerste
kruisrakettenadvies en het advies over de vestiging van vreemde gerechtshoven.205
De gedachte is steeds dat als iets zodanig haaks staat op de uitgangspunten van de
Grondwet, de grondwetgever dat niet gewild kan hebben. Bij de voorlichting over het
kaderbesluit inzake het Europees arrestatiebevel gebeurde het omgekeerde. De Raad
van State meende dat de uitgangspunten die volgens hem aan artikel 2 Grondwet ten
grondslag liggen maar die niet als zodanig in de parlementaire geschiedenis terug te
vinden zijn, zijn interpretatie van de bepaling steunen.206
De genoemde bronnen hebben gemeenschappelijk dat ze de specifieke geschiedenis of de (veronderstelde) bedoeling van een bepaald grondwetsartikel betroffen.
De Raad van State slaat ook acht op algemenere uitlatingen van de regering over
bijvoorbeeld de staatkundige praktijk, al dan niet gedaan in de context van verdragsgoedkeuringen. Dat is te zien in zowel adviezen over het grondwetsartikel dat afwijking mogelijk maakt als uitlatingen over grondwetsartikelen waarvan mogelijk
wordt afgeweken. Voorbeelden zijn te vinden in de kruisraketten-adviezen, het advies over het kaderbesluit inzake het Europees arrestatiebevel en het advies over het
Eengemaakt Octrooigerecht.207
Staatsrechtelijke literatuur wordt niet al te vaak opgevoerd als bron. Ik laat dan de
rapporten die door diverse staatscommissies ter voorbereiding van grondwetsherzieningen zijn opgeleverd buiten beschouwing – zulke rapporten heb ik gerekend tot

203 Advies van 6 januari 1953, nr. 31, p. 21; in te zien bij Nationaal Archief, Den Haag, Raad van State:
Afdeling Wetgeving, nummer toegang 2.02.29, inventarisnummer 1201; Kamerstukken II 1994/95,
23 910 (R 1515), A; Kamerstukken II 1995/96, 24 577 (R 1562), A; Kamerstukken I/II 1998/99, 26 599
(R 1639), nr. 260a en 1; Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), A; Kamerstukken II 2005/06, 30
610, nr. 4; advies van 22 maart 2017, nr. W15.17.0051/IV, Stcrt. 2017, 40347-n1.
204 Advies van 6 januari 1953, nr. 31, p. 21; in te zien bij Nationaal Archief, Den Haag, Raad van State:
Afdeling Wetgeving, nummer toegang 2.02.29, inventarisnummer 1201.
205 Advies van 22 augustus 1962, nr. 59, p. 4; in te zien bij Nationaal Archief, Den Haag, Raad van State:
Afdeling Wetgeving, nummer toegang 2.02.29, inventarisnummer 1714; Kamerstukken II 1983/84,
17 980, A, p. 2; Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, A, p. 3.
206 Kamerstukken II 2001/02, 23 490, nr. 209 (bij de Tweede Kamer ter inzage gelegde bijlage) p. 3-4.
207 Kamerstukken II 1983/84, 17 980, A, p. 3, 4, 6; Kamerstukken II 1985/86, 19 290, B p. 5; Kamerstukken
II 2001/02, 23 490, nr. 209 (bij de Tweede Kamer ter inzage gelegde bijlage), p. 2-3; Kamerstukken
II 2015/16, 34 411, nr. 4, p. 3. Deze laatste verwijzing is ook opgenomen in het advies van 22 maart
2017, nr. W15.17.0051/IV, Stcrt. 2017, 40347-n1 over het Benelux-Gerechtshof. In voetnoot 5 van dat
advies wordt verwezen naar stukken voor de Tweede Kamer. Vermoedelijk betreft het een tikfout,
omdat het genoemde ondernummer bij die Kamer niet is verschenen.
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de oﬃciële stukken behorend bij die herzieningen. Het tweede kruisraketten-advies
en een voorlichting over bevoegdheidsoverdrachten aan de Europese Unie bevatten
de zeldzame voorbeelden van verwijzingen naar schrijvers.208
Gelet op de uitgebreide en principiële stellingname over de toepasselijkheid van
de verzwaarde goedkeuringsprocedure in de beide kruisraketten-adviezen en, enkele jaren later, in het advies over de vestiging van vreemde gerechtshoven, zal het niet
verwonderen dat de Raad van State bij herhaling naar die eerdere uitlatingen heeft
verwezen.209 In één geval werd de in die adviezen gegeven uitleg zelfs gepresenteerd
als “de geldende opvatting”.210 Zelfreferenties ter onderbouwing van de interpretatie
van andere grondwetsbepalingen dan artikel 91, komen heel weinig voor.211
4.3.4.2

Grammaticale en systematische interpretatie

Rondom interpretaties die de tekst van grondwetsbepalingen centraal stellen, ontstaat een wisselend beeld. Aan de ene kant kunnen diverse adviezen worden genoemd die veel waarde lijken te hechten aan de formulering van een bepaling. Zo
werd in het advies over de Europese Defensiegemeenschap onderzocht wat de
Grondwet in het toenmalige artikel 63 (het huidige artikel 91, derde lid) kon bedoelen met “afgeweken”, analyseerde het Nieuw-Guinea-advies de grondwettelijke term
“opdracht” in wat we vandaag kennen als artikel 92, stond het eerste kruisrakettenadvies stil bij “zo nodig” in hetzelfde artikel en nam de voorlichting over het Europees arrestatiebevel de formulering van de artikelen 2 en 92 van de Grondwet onder
de loep.212 Aan de andere kant komt het in advisering ook wel voor dat het belang van
de grondwetsredactie wordt gerelativeerd. In het al aangehaalde advies over de overdracht van Nieuw-Guinea valt te lezen dat “[a]fgezien van de bewoordingen van artikel 63 men toch rekening [zal] moeten houden met de geest van de Grondwet, welke
nu eenmaal omtrent belangrijke voorstellen, het staatsbestel rakende, niet wenst

208 Kamerstukken II 1985/86, 19 290, B, p. 4-6; Kamerstukken II 2013/14, 33 848, nr. 15, p. 5-6.
209 Kamerstukken II 1985/86, 19 290, B, p. 4; Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, A p. 3; Kamerstukken II 2001/02, 23 490, nr. 209 (bij de Tweede Kamer ter inzage gelegde bijlage) p. 3.
210 Kamerstukken II 2007/08, 31 570, nr. 3, p. 22.
211 Een voorbeeld: het advies over het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), A p. 4) verwijst voor de interpretatie van de artikelen 15 en 17
Grondwet naar het Lockerbie-advies (Kamerstukken II 1998/99, 26 221, A) en voor de interpretatie
van de algemene goedkeuringseis in artikel 91 Grondwet naar het advies over het verdrag tot
oprichting van het Internationaal instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning (Kamerstukken II 1995/96, 24 577 (R 1562), A). Ietwat afwijkend is het advies over het CETA-verdrag tussen
Canada en de Europese Unie. Daarin concludeert de Afdeling advisering dat het verdrag niet van de
Grondwet afwijkt zonder expliciet te maken welke grondwetsbepalingen bij de beoordeling zijn
betrokken. Uit een verwijzing naar het advies over het Eengemaakt Octrooigerecht valt af te leiden
dat gedoeld wordt op de artikelen 112 en 116 van de Grondwet, zie Kamerstukken II 2018/19, 35
154, nr. 4, p. 4.
212 Zie respectievelijk advies van 6 januari 1953, nr. 31, p. 21-22, in te zien bij Nationaal Archief, Den
Haag, Raad van State: Afdeling Wetgeving, nummer toegang 2.02.29, inventarisnummer 1201; advies van 22 augustus 1962, nr. 59, p. 4, in te zien bij Nationaal Archief, Den Haag, Raad van State:
Afdeling Wetgeving, nummer toegang 2.02.29, inventarisnummer 1714; Kamerstukken II 1983/84,
17 980, A, p. 2-3; Kamerstukken II 2001/02, 23 490, nr. 209 (bij de Tweede Kamer ter inzage gelegde
bijlage) p. 4.
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te zien beslist bij gewone meerderheid”.213 Het tweede kruisraketten-advies en het
vreemde gerechtshoven-advies nuanceren het belang van de tekstuele verandering
die de bepaling over van de Grondwet afwijkende verdragen heeft ondergaan.214 De
bewoordingen van een grondwetsbepaling geven dus niet altijd de doorslag.
Volgens de interpretatieregels in de adviezen over het kruisrakettenverdrag en de
vestiging van vreemde gerechtshoven moeten de uitgangspunten en strekking die
aan een bepaling ten grondslag liggen, worden meegenomen bij het onderzoek naar
de inhoud van een grondwetsartikel. Die uitlatingen rechtvaardigen de verwachting
dat in de advisering aandacht wordt besteed aan de systematiek en dragende beginselen van de Grondwet. Dat blijkt maar in beperkte mate te gebeuren. Tot en met
de kruisraketten-adviezen kwamen nog wel systematische interpretaties voor.215
Recentere adviezen moeten het doorgaans doen zonder overwegingen over het systeem of de dragende beginselen van grondwettelijke bepalingen waaraan verdragen
zijn getoetst.216 De adviespraktijk is dus weliswaar vrij consequent in zijn interpretatie van artikel 91, derde lid van de Grondwet, maar vaart een minder vaste koers in de
daadwerkelijke toepassing van die uitleg.
4.3.4.3

Autonome interpretaties

In een niet onaanzienlijk aantal gevallen trof ik grondwetsinterpretaties aan waarvan
niet goed vast te stellen is met gebruik van welke methode ze tot stand zijn gekomen.
Verantwoording of verwijzing ontbreekt, zodat de indruk ontstaat dat de Raad van
State op eigen titel sprak. Ik duid dergelijke uitleggingen aan als autonome interpretaties. Tegen de achtergrond van de in de kruisraketten-adviezen geformuleerde
regel over de wijze waarop het bestaan van een grondwetsafwijking moet worden
onderzocht, vallen deze ongemotiveerde interpretaties op.
Vaak (maar niet altijd) gaat het om evidente gevallen, waarin de betekenis van
de bepaling zonder meer helder is. Zo wijkt een wijzigingsverdrag dat zonder parlementaire goedkeuring verbindend wordt, onmiskenbaar af van de grondwettelijke
regel dat verdragen voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal behoeven. In
een reeks autonome interpretaties van het eerste lid van artikel 91 van de Grondwet kwam ook de Raad van State tot die conclusie.217 Nog een goed voorbeeld biedt
het advies over het Statuut inzake het Internationaal Strafhof. Het verdrag vestigde

213 Advies van 22 augustus 1962, nr. 59, p. 4; in te zien bij Nationaal Archief, Den Haag, Raad van State:
Afdeling Wetgeving, nummer toegang 2.02.29, inventarisnummer 1714.
214 Kamerstukken II 1985/86, 19 290, B, p. 4; Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, A, p. 3.
215 Advies van 6 januari 1953, nr. 31, p. 22, in te zien bij Nationaal Archief, Den Haag, Raad van State:
Afdeling Wetgeving, nummer toegang 2.02.29, inventarisnummer 1201; advies van 22 augustus
1962, nr. 59, p. 4, in te zien bij Nationaal Archief, Den Haag, Raad van State: Afdeling Wetgeving,
nummer toegang 2.02.29, inventarisnummer 1714; Kamerstukken II 1983/84, 17 980, A, p. 2 en 4;
Kamerstukken II 1985/86, 19 290, B, p. 3-4.
216 Kamerstukken II 1993/94, 23 910 (R 1515), A; Kamerstukken II 1995/96, 24 577 (R 1562), A; Kamerstukken I/II 1998/99, 26 599 (R 1639), nr. 260a en A; Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), A;
Kamerstukken II 2004/05, 30 025 (R 1783), nr. 4; Kamerstukken II 2006/07, 30 863, nr. 4; Kamerstukken II 2007/08, 31 091, nr. 4.
217 Kamerstukken II 1994/95, 23 910 (R 1515), A, p. 2; Kamerstukken II 1995/96, 24 577 (R 1562), A, p. 2;
Kamerstukken I/II 1998/99, 26 599 (R 1639), nr. 260a en A, p. 1-2.
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strafrechtelijke aansprakelijkheid van publieke ambtsdragers. Het valt moeilijk te
ontkennen dat daarmee wordt afgeweken van de grondwettelijk gegarandeerde parlementaire onvervolgbaarheid. De Raad van State onderkende dat ook.218 Dat dit
soort conclusies zonder nadere verantwoording worden getrokken kan niet op serieuze bezwaren stuiten.
Dat is anders als verschillend gedacht kan worden over de juiste uitleg van een
grondwetsbepaling. Ook dit kan worden geïllustreerd aan de hand van het Internationaal Strafhof-advies. Daarin is op autonome wijze een uitleg van artikel 15 van de
Grondwet (over de bescherming tegen willekeurige vrijheidsontneming) gegeven.219
Enkele jaren later, in het advies over het Speciaal Hof voor Sierra Leone, gaf de Raad
van State aan datzelfde artikel 15 een geheel andere uitleg. Had hij eerder de Grondwet nog zo gelezen dat bij vrijheidsontneming een recht op toegang tot specifiek de
Nederlandse rechter bestaat, inmiddels meende hij dat de Grondwet toegang tot een
onafhankelijke rechter garandeerde, maar dat dit niet per se de Nederlandse rechter
hoefde te zijn.220 Als over de precieze betekenis van artikel 15 van de Grondwet zo
verschillend gedacht kan worden, is het minder aangewezen de interpretatie ervan
niet te verantwoorden. Aan deze voorbeelden van adviezen met niet-evidente grondwettigheidsoordelen kunnen diverse worden toegevoegd.221 Ze hebben alle gemeenschappelijk dat de Raad van State op eigen titel een keuze maakte in zijn uitleg van
grondwetsbepalingen, terwijl die keuze zich niet als onvermijdelijk aandient.
4.3.4.4

Resumerend

De bevindingen uit de voorgaande paragrafen steunen op de bronnen die in de voetnoten zijn opgenomen. Dat komt de leesbaarheid ten goede, maar heeft als nadeel
dat twee interessante patronen minder opvallen. Door te bezien welke methodes in
welke gevallen zijn gebruikt, kunnen die patronen alsnog aan het licht worden gebracht. In de eerste plaats blijkt dan dat in de standaard-adviezen die de gebruikelijke uitleg van het derde lid van artikel 91 van de Grondwet hebben bepaald, een groot
aantal interpretatiemethodes is toegepast. De voorlichting over het Europees arrestatiebevel deed eveneens een beroep op diverse manieren van uitleggen. Soms had
de combinatie van methodes een en dezelfde norm tot onderwerp, maar het kwam
ook voor dat binnen een advies van methode werd gewisseld al naar gelang de norm
die moest worden uitgelegd. Hoewel dit caleidoscopische gebruik van methodes in
de meeste gevallen niet tot problemen leidde, constateerde de Raad van State enkele
malen dat uitleggingen onderling onverenigbaar waren. Waar zich dat voordeed,
bleek niet van een primaat van een bepaalde wijze van uitleggen. Soms koos de Raad
van State voor een uitleg die kon steunen op een grammaticale methode en ging
hij voorbij aan wat met systematisch interpreteren bereikt kon worden. In andere
gevallen gaf een advies de voorkeur aan een grondwetshistorische uitleg die moeilijk
te rijmen was met een grammaticale interpretatie van dezelfde norm. Hierbij moet
218
219
220
221

Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), A p. 4.
Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), A, p. 4.
Kamerstukken II 2005/06, 30 610, nr. 4, p. 2.
Kamerstukken II 1983/84, 17 980, A p. 4; Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, A, p. 4-5; Kamerstukken II 2006/07, 30 863, nr. 4, p. 2 en Kamerstukken II 2007/08, 31 091, nr. 4, p. 11.
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wel bedacht worden dat het aantal gevallen waarin van zulke conflicterende uitkomsten sprake was, gering is.
Hier staat tegenover dat in de overige adviezen veel minder tot geen sprake is van
het gebruik van een veelvoud aan methodes. Het opvallendst is dat misschien nog
wel in adviezen waarin een of meerdere grondwetsafwijking(en) werd(en) geconstateerd. Juist dan ligt het immers voor de hand dat met een of meer andere methodes
wordt gecontroleerd of de geconstateerde afwijking zich daadwerkelijk voordoet. De
adviezen bevatten evenwel geen aanwijzingen dat zulke alternatieve verkenningen
zijn ondernomen. In de meeste gevallen is daarentegen sprake van autonome interpretaties. Dat lijkt moeilijk verenigbaar met de standaardadviezen, die meebrengen
dat een grondwetsuitleg aansluiting zoekt bij de inhoud, strekking en uitgangspunten van concrete bepalingen. Autonome interpretaties maken niet inzichtelijk hoe
aan die stelregel is voldaan.
4.3.5

Grondwettigheidsoordelen en dicta in de advisering

Uit de hoofdstukken over de onderwijsvrijheid en het hoofdschap van de gemeenteraad blijkt dat de Raad van State doorgaans terughoudend is met het uitspreken
van expliciete grondwettigheidsoordelen. Op voorhand is aannemelijk dat die conclusie niet zal opgaan voor advisering over van de Grondwet afwijkende verdragen.
In de eerste plaats dwingt de imperatieve formulering van het derde lid van artikel
91 Grondwet tot kleur bekennen. Het vreemde gerechtshoven-advies verwoordde
dit door erop te wijzen dat het belang van artikel 91, derde lid van de Grondwet met
name is “gelegen in de daaruit voortvloeiende noodzaak om stelselmatig te onderzoeken of ter goedkeuring voorliggende verdragen van de Grondwet afwijken”.222
Aangezien de Raad van State vrijwel alle voornemens tot verdragsgoedkeuring onder
ogen krijgt, mag worden verwacht dat zulk stelselmatig onderzoek ook in de advisering wordt verricht en dat hij de uitkomsten daarvan expliciet maakt. Er is nog een
bijkomstige aanleiding om te veronderstellen dat de Raad van State in zijn advisering
over verdragen uitgesproken opvattingen zal hebben over de grondwettigheid. Op
het moment dat een goed te keuren verdrag bij het adviescollege aanhangig wordt
gemaakt, is de tekst ervan beklonken. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden
zullen de verdragsonderhandelingen worden heropend. Van de teksten die de Raad
van State te zien krijgt, kunnen daarom enkel de goedkeuringswet of de toelichting
worden veranderd. Zulke aanpassingen hebben geen effect op de inhoud van het verdrag. Dat is bij reguliere wetgeving anders. De teksten van wetten en algemene maatregelen van bestuur en de bijbehorende toelichtingen zijn op het moment waarop de
Raad van State wordt ingeschakeld nog niet definitief. Een advies dat aanwijst waar
het voorstel zwakke plekken heeft of vragen oproept, is in die context nuttiger dan
een digitale rechtmatigheidsbeoordeling. Vanwege dit verschil is het aannemelijk
dat over verdragen een definitief en daarom ook explicieter standpunt kan worden
ingenomen dan over wetsvoorstellen en ontwerpen van algemene maatregelen van
bestuur.

222 Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, A, p. 5.
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Geheel in lijn met deze verwachting bevatten de adviezen waarin de toepasselijkheid van de verzwaarde goedkeuringsprocedure aan de orde is, over het algemeen
een uitdrukkelijk oordeel over de grondwettigheid van het goed te keuren verdrag.223
Mijn veronderstelling dat de Raad van State bereid is expliciete grondwettigheidsverklaringen af te geven omdat de aan hem voorgelegde teksten definitief zijn, behoeft
evenwel nuancering. De adviespraktijk bevat namelijk meerdere voorbeelden van
adviezen waarin de Raad zich alvast uitliet over de grondwettigheid van ontwerpverdragen waarvan de tekst nog moest worden vastgesteld. Dergelijke schoten voor
de boeg zijn in ten minste drie gevallen gegeven.224
Van alle adviezen waarin ongrondwettigheid van een verdrag werd geconstateerd,
bevat enkel het Internationaal Strafhof-advies in het dictum de expliciete aanbeveling toepassing te geven aan artikel 91, derde lid Grondwet.225 Het is dus niet gebruikelijk dat het uiteindelijke dictum waarmee een advies wordt afgesloten, zichtbaar
maakt dat het verdrag van de Grondwet afwijkt. In tegendeel: aan dicta kan hoegenaamd niets worden afgelezen omtrent de noodzaak de bijzondere goedkeuringsprocedure te doorlopen. Enkele malen sloot een advies dat had geconstateerd dat een
verdrag van de Grondwet afweek, af met de aanbeveling om met het advies rekening
te houden.226 In andere gevallen werd de regering aangeraden de Staten-Generaal
om uitdrukkelijke goedkeuring van het verdrag te vragen.227 Die aanbevelingen passen natuurlijk heel goed bij de constatering dat er sprake is van grondwetsafwijking,
maar kunnen evengoed door andere overwegingen zijn ingegeven.
Hoewel formeel geen dictum is de conclusie van de voorlichting over een door de
Raad van de Europese Unie te nemen kaderbesluit voor een Europees arrestatiebevel
nog vermeldenswaard. De regering wilde van de Raad van State vernemen of zij aan
de totstandkoming van het kaderbesluit mee kon werken. De voorlichting sloot af
met de conclusie dat, aangezien het kaderbesluit niet zou afwijken van de Grondwet,
223 Advies van 6 januari 1953, nr. 31, p. 21-22; in te zien bij Nationaal Archief, Den Haag, Raad van
State: Afdeling Wetgeving, nummer toegang 2.02.29, inventarisnummer 1201; Kamerstukken II
1983/84, 17 980, A, p. 3-5, 7-8; Kamerstukken II 1985/86, 19 290, B, p. 5-6; Kamerstukken II 1994/95,
23 910 (R 1515), A, p. 2; Kamerstukken II 1995/96, 24 577 (R 1562), A, p. 2; Kamerstukken II 1998/99,
26 221, A, p. 2; Kamerstukken I/II 1998/99, 26 599 (R 1639), 260a en A, p. 1-2; Kamerstukken II
2000/01, 27 484 (R 1669), A, p. 2-4 (over het vereiste van parlementaire goedkeuring en de parlementaire immuniteit); Kamerstukken II 2000/01, 23 490, nr. 209 (ter inzage gelegde bijlage), p. 3;
Kamerstukken II 2005/06, 30 610, nr. 4, p. 2; Kamerstukken II 2006/07, 30 863, nr. 4, p. 2; Kamerstukken II 2007/08, 31 091, nr. 4, p. 11 (voetnoot 2); Kamerstukken II 2015/16, 34 411, nr. 4, p. 3;
Kamerstukken II 2018/19, 35 154, nr. 4, p. 4. Zie voor een wat terughoudender oordeel het Nieuw
Guinea-advies van 22 augustus 1962, nr. 59, p. 4-5; in te zien bij Nationaal Archief, Den Haag, Raad
van State: Afdeling Wetgeving, nummer toegang 2.02.29, inventarisnummer 1714; zie ook Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), A, p. 6 (in de passage over de koninklijke onschendbaarheid
houdt de Raad van State een slag om de arm, terwijl hetzelfde advies de opheﬃng van de onvervolgbaarheid van parlementariërs zonder meer als afwijking van de Grondwet kwalificeerde).
224 Kamerstukken II 1983/84, 17 980, A, p. 7-8; Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, A, p. 5 en Kamerstukken II 2007/08, 31 091, nr. 4, p. 11, voetnoot 2.
225 Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), A, p. 8.
226 Advies van 22 augustus 1962, nr. 59, p. 5; in te zien bij Nationaal Archief, Den Haag, Raad van State:
Afdeling Wetgeving, nummer toegang 2.02.29, inventarisnummer 1714; Kamerstukken II 1994/95,
23 910 (R 1515), A, p. 2; Kamerstukken II 1998/99, 26 221, A, p. 2.
227 Kamerstukken II 1995/96, 24 577 (R 1562), A, p. 3; Kamerstukken I/II 1998/99, 26 599 (R 1639), 260a en A, p. 3.

209

4 Verdragen die afwijken van de Grondwet

“voor medewerking van Nederland aan de totstandkoming van dit besluit geen voorafgaande wijziging van de Grondwet noodzakelijk is”.228 Die bevinding steunt op het
kennelijke uitgangspunt dat wanneer ingevolge een eenmaal goedgekeurd verdrag
besluiten genomen kunnen worden die van de Grondwet afwijken, Nederland slechts
aan de totstandkoming van zo’n besluit mag meewerken nadat de Grondwet is gewijzigd. Dit uitgangspunt wijkt af van het in de grondwetsgeschiedenis en literatuur
ingenomen standpunt dat wanneer op de reguliere wijze goedgekeurde verdragen
op een later tijdstip toch blijken te noodzaken tot afwijken van de Grondwet, alsnog
de verzwaarde goedkeuringsprocedure zou moeten toegepast – zij het dat dit geen
volkenrechtelijk effect heeft.229
Uit de aard der zaak is het logisch dat dicta van adviezen waarin geconcludeerd
werd dat zich geen afwijking van de Grondwet voordeed, geen verwijzing naar de
toepasselijkheid van de bijzondere goedkeuringsprocedure bevatten.

4.4

Conclusies

Sinds het begin van de jaren ’80 van de twintigste eeuw hanteert de Raad van State
een behoorlijk consistente interpretatie van artikel 91, derde lid van de Grondwet. Die
uitleg is omstreden.230 Critici uit de wetenschap kwalificeerden haar als legalistisch.
In de Staten-Generaal klonken vergelijkbare geluiden. De legisprudentie van de Raad
van State zou onvoldoende recht doen aan de bedoelingen van de grondwetgever
en tot onacceptabele uitkomsten kunnen leiden. Hoewel zijn uitlatingen meerdere
malen onder vuur zijn genomen, heeft de Raad van State voet bij stuk gehouden.
Op grond van het voorgaande valt te concluderen dat die vasthoudendheid terecht
is. Op enkele aanverwante aspecten bleek de Raad van State minder koersvast, of
soms moeilijk te begrijpen. Ik werk deze constateringen nader uit en houd daarbij
de in de paragrafen 4.3.1-4.3.3 gehanteerde onderverdeling aan. Achtereenvolgens
komt aan bod wanneer een verdrag van de Grondwet afwijkt, of de ontoelaatbare
grondwetsafwijkingen bestaan en hoe procedurele knopen kunnen worden ontward
of doorgehakt. Omwille van de leesbaarheid van deze wat langere conclusie presenteer ik de afzonderlijke onderdelen als subparagrafen.
4.4.1

Wanneer wijkt een verdrag van de Grondwet af?

Een sleutelopmerking in de advisering van de Raad van State over verdragen die
van de Grondwet afwijken is terug te vinden in het advies over de opdracht voor de
staatscommissie Grondwet. In dit advies, uitgebracht in 2008, omschreef de Raad
228 Kamerstukken II 2000/01, 23 490, nr. 209 (ter inzage gelegde bijlage), p. 4. De redenering is verwant
aan de hiervoor, in voetnoot 130 becommentarieerde passages uit het advies over het initiatiefvoorstel om het lidmaatschap van de Europese Unie in de Grondwet te verankeren (Kamerstukken
II 2019/20, 35 202 (R 2126), nr. 4): daarin werd ogenschijnlijk ook voorbijgegaan aan de mogelijkheden die artikel 91, derde lid van de Grondwet biedt.
229 Kamerstukken II 1979/80, 15 049 (R 1100), nr. 7, p. 9-10; Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375),
nr. 3, p. 10-11; Besselink & Wessel 2009, p. 46-47; Kortmann 2016, p. 169.
230 Hiervoor, in voetnoot 78 is verwezen naar een speciale aflevering van het Nederlands Juristenblad
over de kruisrakettenkwestie (NJB 1984, afl. 15). Op p. 451 verbeeldt cartoonist Opland de “Staat
van Raarte”.
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van State de bijzondere goedkeuringsprocedure als “een soort vereenvoudigde versie
van grondwetsherziening”. Die karakterisering is vooral treffend omdat ze duidelijk
maakt wat het effect is van de toepassing van de bijzondere goedkeuringsprocedure,
en daarmee ook wanneer die toepassing geboden is.
Het uitgangspunt dat een verdrag bij gekwalificeerde parlementaire meerderheid
moet worden goedgekeurd als het afwijkt van concrete bepalingen van de Grondwet,
wordt ingegeven door een hang naar rechtszekerheid. In de Nederlandse context is
het vrijwel onvermijdelijk dat bij het vaststellen van het geldende constitutionele
recht veel gezag toekomt aan de tekst van de Grondwet. Ons staatsrecht kenmerkt
zich immers door een nogal pragmatische inslag en het ontbreken van grootse, dragende concepten. Op vragen over de fundering van de rechtsorde en de herkomst van
soevereiniteit, bijvoorbeeld, geeft het geen antwoord. Precies om die reden weigerde
de Raad van State in zijn kruisraketten-adviezen uit het begin van de jaren ‘80 een
juridisch antwoord te geven op de vraag naar de begrenzing van de mogelijkheid bij
verdrag bevoegdheden af te staan. Daarmee was niet gezegd dat zo’n vraag onbelangrijk is of onbeantwoord kan blijven. Wel maakte hij duidelijk dat zulke vragen
over constitutioneel beleid gaan. Het recht heeft daarop geen pasklare antwoorden
en kan hoogstens richting wijzen.
Deze insteek was niet nieuw. Al vele jaren eerder, in het allereerste advies waarin
toepasselijkheid van de bijzondere goedkeuringsprocedure werd belicht, zijn de eerste aanzetten ervoor op papier gezet. Toen in 1953 geadviseerd moest worden over
het verdrag tot oprichting van de Europese Defensiegemeenschap, wees de Raad van
State erop dat de Grondwet enkel betrekking had op de Nederlandse defensie. Een
verdrag over de niet-Nederlandse defensie kan daarom per definitie niet afwijken
van de Grondwet. Daarmee was de kous voor wat betreft de juridische vraag naar
toepasselijkheid van de bijzondere goedkeuringsprocedure af. Van een andere orde
was de vraag of de Grondwet voorschriften over die Europese Defensiegemeenschap
zou moeten bevatten. Ook voor die vraag sloot de Raad van State aan bij wat in de
toenmalige Grondwet voorhanden was. Hij meende dat het bij die voorschriften zou
passen om een grondwettelijke inbedding te geven aan het bestaan en het optreden
van de Europese defensiemacht. Uit het advies blijkt evenwel dat hij het opnemen
van zulke voorschriften zag als een vraag van nastrevenswaardig constitutioneel
beleid en het ontbreken ervan niet als een aanwijzing voor constitutionele onrechtmatigheid van het Defensieverdrag.
Het in 1962 verschenen advies over de overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea
lijkt het over een andere boeg te gooien. Het beriep zich op de “geest van de Grondwet”, die zou vergen dat “belangrijke voorstellen” die het staatsbestel raken door een
gekwalificeerde meerderheid worden gesteund. Het verdrag met Indonesië voldeed
aan die voorwaarde, zodat de bijzondere goedkeuringsprocedure toepasselijk was.
Als de toepasselijkheid van die procedure inderdaad van zulke onbepaalde criteria
afhangt, dan is het grondwettigheidsoordeel over verdragen in de kern van de zaak
een politiek oordeel. Over wat belangrijk kan immers verschillend worden gedacht.
De Grondwet zal dan geen uitsluitsel geven. Hier staat tegenover dat het NieuwGuinea-advies ook overwegingen rondom de bijzondere procedure bevat waarin de
nadruk op de concrete bepalingen van de Grondwet ligt. Ik doel op de constatering
dat het verdrag met Indonesië op het terrein van de “grondwettelijk vastgelegde
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souvereiniteit” kwam. Het kan haast niet anders of de Raad van State doelde op het
eerste grondwetsartikel, dat indertijd het territorium van het koninkrijk beschreef.
Het goed te keuren verdrag regelde dat het koninkrijk afstand zou doen van een deel
van dat territorium. Er zou dus een einde komen aan de gelding van de grondwettelijke rechtsorde in het over te dragen grondgebied. Voor zover het eerste grondwetsartikel normatieve betekenis had, hield gebiedsoverdracht een grondwetsafwijking
in. Op deze gronden concludeerde de Raad van State dat het verdrag afweek van
de concrete grondwetsbepaling waarbij het territorium werd benoemd. Het NieuwGuinea-advies, met andere woorden, lijkt nog op twee gedachten te hinken als het
gaat om de voorwaarden voor toepassing van de bijzondere goedkeuringsprocedure.
Vanaf de jaren ’80 is met de kruisraketten-adviezen een standvastiger koers gekozen. De wetgevingsadviseur stelde toen dat een enkele beperking van soevereiniteit
nog geen grondwetsafwijking inhield. Dat lijkt wellicht onverenigbaar met wat er in
het Nieuw-Guinea-advies was gezegd. Wanneer bedacht wordt dat het grondwetsartikel over het territorium van het koninkrijk inmiddels was geschrapt, valt het met
die onverenigbaarheid wel mee. Het Nieuw-Guinea-advies besprak soevereiniteitsvragen tegen de achtergrond van een grondwetsbepaling die, gelet op de inhoud van
het verdrag, relevant bleek. De adviezen over plaatsing van kruisraketten beoordelen
het verdrag eveneens in het licht van concrete grondwettelijke bepalingen en constateren dat het verdrag niet in het vaarwater van de Grondwet komt. De uitdrukkelijke
afwijzing in de kruisraketten-adviezen van toetsing van verdragen aan onbepaalde
concepten als geest en strekking is wel een correctie ten opzichte van (een deel van)
het Nieuw-Guinea-advies, maar valt goed te rijmen met wat nog weer eerder geadviseerd was over de Europese Defensiegemeenschap.
De teneur in de advisering is dus al heel lang en behoorlijk consequent dat voor
het onderzoek naar het bestaan van een grondwetsafwijking het positieve grondwettelijke recht het vertrekpunt moet zijn. Die uitleg sluit goed aan bij de bedoeling van
de grondwetgever zoals die uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid.
Per geval zou moeten worden beoordeeld of een verdrag van concrete bepalingen
afweek. Het uitgangspunt was daarbij dat lang niet elke grondwetsbepaling buiten
de nationale rechtsorde gelding heeft. De regering heeft indertijd expliciet ontkend
dat de procedure aan de orde zou kunnen zijn bij afwijking van ongeschreven grondwettelijke beginselen of concepten.
Critici van de vaste legisprudentie van de Raad van State over het derde lid van artikel
91 Grondwet hekelen de, wat wel genoemd is, legalistische of black letter-benadering.
Dat verwijt doet onvoldoende recht aan de nuancering die de Raad in enkele belangrijke adviezen aanbracht. Zowel in de beide kruisraketten-adviezen als in het advies
over de vestiging van vreemde gerechtshoven maakte de Raad van State duidelijk dat
het onderzoek naar de grondwettigheid van een verdrag niet uitsluitend uit het oplepelen van teksten van grondwetsartikelen kan bestaan. Ook de uitgangspunten die
aan de bepaling ten grondslag liggen en de strekking ervan moeten in aanmerking
worden genomen. In elk van die adviezen voegde de Raad van State vervolgens de
daad bij het woord. Hij betrok de parlementaire geschiedenis van de aangehaalde
bepalingen bij zijn overwegingen en bezag ze in onderlinge samenhang. Zodoende
werd in die standaard-adviezen het niet direct uit de tekst van de Grondwet kenbare
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constitutionele recht wel degelijk betrokken bij het toetsen van verdragen. In zoverre
is de door de staatscommissie Grondwet (2010) en de staatscommissie parlementair
stelsel (2018) bepleite ruimere uitleg van artikel 91 Grondwet al decennia een vertrouwd onderdeel in de standaardadviezen van de Raad van State.
Maar dat is niet het hele verhaal. In de overige adviezen over verdragen werd nogal
eens nagelaten een kenbare toetsing aan de context en strekking van grondwetsbepalingen te verrichten, of werden anderszins onduidelijkheden gecreëerd. Bij die
gelegenheden was er dus wellicht te weinig legalisme in de advisering.
Een verklaarbare blindganger is het in 1998 gepubliceerde advies bij het verdrag
met het Verenigd Koninkrijk over de berechting van twee Libische verdachten van de
aanslag op een passagiersvliegtuig boven Lockerbie. In dat advies kwam de Raad van
State rauwelijks tot de constatering dat het verdrag kan noodzaken tot afwijken van
de Grondwet. Mogelijk verklaart de grote haast waarmee het advies is uitgebracht
dat de Raad van State, anders dan gebruikelijk, naliet te vermelden van welke concrete grondwetsbepaling het verdrag afweek. Het enkele maanden later uitgebrachte
advies over de vestiging van vreemde jurisdicties repareerde dit.
Eveneens problematisch is het advies uit 2015 over het Eengemaakt Octrooigerecht. Bij het beoordelen van grondwetsafwijkingen komt dat advies tot moeilijk te
doorgronden bevindingen. Op het eerste oog loopt het in de pas met vaste legisprudentie door het verdrag te beoordelen aan de hand van enkele concrete grondwettelijke bepalingen. Daaruit leidde de Raad van State af dat een opdracht of overdracht
van rechtsprekende bevoegdheid aan een internationaal gerecht “alleen mogelijk” is
als dat gerecht voldoet aan “de eisen die de Grondwet stelt aan de onafhankelijkheid
en onpartijdigheid van de rechter, met name in artikel 17”. Met die formulering ontstaan evenwel de problemen. In de eerste plaats kan de stellige formulering (“alleen
mogelijk”) gelezen worden als een uitwerking van de in het vreemde gerechtshovenadvies ontwikkelde stelling dat niet elke grondwetsafwijking mogelijk is. Conformiteit aan “de eisen die de Grondwet stelt aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid
van de rechter” wordt hier immers als absolute voorwaarde gesteld en niet als een
norm die terzijde kan worden geschoven wanneer toepassing wordt gegeven aan
de bijzondere goedkeuringsprocedure. Maar ook wanneer niet bedoeld is die voorwaarde zo absoluut te hanteren, is de formulering nog steeds verwarrend. Ze kan de
gedachte doen postvatten dat in de beoordeling van de grondwettigheid van verdragen een zelfstandige rol toekomt aan grondwettelijke beginselen en concepten.
Het advies verwijst immers op nogal ambigue wijze naar “de eisen die de Grondwet
stelt, met name in artikel 17”. Die eisen zijn kennelijk niet uitsluitend in dat artikel 17
te vinden, maar de Raad van State laat na te benoemen welke overige concrete grondwetsbepalingen nog van belang zijn voor het beoordelen van de grondwettigheid van
het verdrag. De wel gegeven verwijzing helpt ons overigens niet veel verder. Grondwetsartikel 17, dat bepaalt dat niemand kan worden afgehouden van de rechter die
de wet hem toekent, is immers niet de meest voor de hand liggende positiefrechtelijke neerslag van de constitutionele normen over onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechter.
Er zijn, buiten deze twee, nog meer adviezen waarin wordt afgeweken van de
interpretatieregels over concrete grondwetsbepalingen als vertrekpunt en het in het
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verlengde daarvan betrekken van strekking en systematiek. Hieronder, in paragraaf
4.4.4, wordt dat toegelicht.
Eerst kom ik terug op de door de Raad van State gegeven kwalificatie van de bijzondere goedkeuringsprocedure als “een soort vereenvoudigde versie van grondwetsherziening”. Die kwalificatie noemde ik een sleutelopmerking, omdat aan de hand
daarvan kan worden bepaald wanneer het derde lid van artikel 91 van de Grondwet
aan de orde is. De parallel met herzieningen was al aangestipt door de geestelijk vader van de procedure voor goedkeuring van verdragen die afwijken van de Grondwet,
Van Eysinga. Die procedure was voor hem het logische gevolg van zijn stelling dat
verdragen derogeren aan de Grondwet. Goedkeuring van een verdrag kon daarom
neerkomen op een materiële grondwetsherziening. Het lag dan voor de hand een gekwalificeerde parlementaire meerderheid te eisen. Ook de Raad van State beschouwt
goedkeuring van dit soort verdragen als materiële grondwetsherzieningen. Daarmee
is vanzelf aangegeven wanneer van zulk afwijken sprake is: als voor het rechtsgevolg
dat het verdrag in het leven wil roepen een grondwetsherziening noodzakelijk is,
wijkt dat verdrag af van de Grondwet. Geeft het verdrag enkel een aanvulling op het
grondwettelijk recht, of bevat het normen op een terrein waar de Grondwet zich
niet mee inlaat, dan kan van een afwijking geen sprake zijn. Evenmin als voor het
aanvaarden van een Nederlandse wet die blijft binnen de grenzen van de Grondwet
of die een niet door de Grondwet bestreken onderwerp regelt geen gekwalificeerde
parlementaire meerderheid is vereist, hoeft voor een verdrag dat het grondwettelijk
recht ongemoeid laat geen bijzondere goedkeuringsprocedure te worden doorlopen.
Een ander standpunt zou betekenen dat de beide Kamers van de Staten-Generaal
met gekwalificeerde meerderheid hun goedkeuring moeten hechten aan een verdrag, terwijl dezelfde inhoud als gewone wet met een eenvoudige meerderheid zou
kunnen worden aanvaard. Gelet op de parallel met de grondwetsherzieningsprocedure moet die consequentie worden afgewezen. Niet valt in te zien immers, waarom
de bij verdragsgoedkeuring betrokken organen aan andere besluitvormingsvereisten
moeten voldoen dan wanneer diezelfde organen als formele wetgever optreden. Een
en ander laat onverlet dat op gronden ontleend aan constitutionele prudentie zwaarwegende bezwaren tegen een verdrag kunnen bestaan. In die gevallen staan de regering en de Staten-Generaal voor een politieke keuze. Die keuze is in essentie niet een
andere dan de keuze om al dan niet in te stemmen met een wetsvoorstel dat, hoewel
staatsrechtelijk in de haak, even nodig als bezwaarlijk kan zijn. Slechts voor zover een
constitutionele onrechtmatigheid moet worden gepasseerd, vereist de Grondwet, zo
begrijp ik de Raad van State, een gekwalificeerde parlementaire meerderheid. In alle
andere gevallen volstaat een gewone meerderheid.
Bij verschillende gelegenheden heeft de Raad van State als motief voor zijn vaste uitleg van het derde lid van artikel 91 Grondwet gewezen op het belang van de
rechtszekerheid. Het advies over de vestiging van vreemde gerechtshoven wijst erop
dat verruiming van de criteria voor de bijzondere goedkeuringsprocedure ervoor kan
zorgen dat toepassing van die procedure eerder regel dan uitzondering wordt. Dat
kan nadelig zijn voor de rechtszekerheid, aldus het advies. Ik zie dat anders. Het lijkt
me juist dat frequente toepassing van een procedure die uitspreekt dat een verdrag
van de nationale constitutionele normen afwijkt of, hier nog belangrijker, tot zulk
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afwijken kan noodzaken, een voortdurende en ongewenste onzekerheid mee kan
brengen over de inhoud van het geldende recht.
De parallel met de grondwetsherziening kan ook dienen om duidelijk te maken waarom de rechtszekerheid gebaat is bij de door de Raad van State voorgestane uitleg. Ik
maak daartoe dankbaar gebruik van de ideeën die Schutte over artikel 91 van de
Grondwet aan het papier heeft toevertrouwd.231 In de Nederlandse context hebben
de door het koninkrijk geratificeerde en gepubliceerde verdragen onmiddellijke gelding in de nationale rechtsorde. Omzetting in nationaal recht is niet nodig. Hetzelfde
geldt voor de op grond van die verdragen genomen besluiten van volkenrechtelijke
organisaties. Voor zover bepalingen van zo’n verdrag of besluit eenieder verbindend
zijn, kunnen zij ingevolge artikel 93 Grondwet door burgers worden ingeroepen.
Mocht blijken dat de toepassing van nationale voorschriften onverenigbaar is met de
eenieder verbindende bepalingen van het verdrag of het besluit, dan blijft toepassing
van het nationale recht ingevolge artikel 94 Grondwet achterwege.
Wanneer in een concrete casus gesteld wordt dat een bepaling uit de Grondwet
onverenigbaar is met eenieder verbindende bepaling van een verdrag of een volkenrechtelijk besluit, kan het ambt dat de normen moet toepassen een moeilijk oplosbaar conflict van plichten voor de kiezen krijgen. In ieder geval voor de rechter
geldt dat hij onbevoegd is te beoordelen of het verdrag dat door een justitiabele
wordt ingeroepen, al dan niet verenigbaar is met de Grondwet. Dat staat met zoveel
woorden in artikel 120 van de Grondwet. Het lijkt me onomstreden dat bestuursorganen evenmin als de rechter bevoegd zijn de grondwettigheid van bepalingen van
een verdrag te beoordelen. Hieruit volgt dat bij de verdragsgoedkeuring een voor de
rechter en het bestuur dwingend positiefrechtelijk oordeel is gegeven over de vraag
of het goedgekeurde verdrag verenigbaar is met de Grondwet. Als bij de verdragsgoedkeuring geen toepassing is gegeven aan de bijzondere procedure van artikel 91,
derde lid, heeft voor de rechter te gelden dat hij zich niet kan beroepen op artikel 94
van de Grondwet om verdragsbepalingen voorrang te verschaffen op grondwettelijke
normen. Naar positief recht zijn de grondwettelijke normen en de verdragsbepalingen verenigbaar. De rechter is in een dergelijk geval naar nationaal staatsrecht niet
bevoegd toepassing van de grondwettelijke norm achterwege te laten.232 Wanneer
de rechter zich aan het nationale recht conformeert, zal dit kunnen inhouden dat hij
231 Schutte 2003.
232 De rechter onderkent dat niet altijd. Een sprekend voorbeeld is HR 18 september 2001,
ECLI:NL:HR:2001:AB1471, NJ 2002/559, m.nt. J.M. Reijntjes (Decembermoorden). In rechtsoverweging
4.5 van dat arrest stelt de Hoge Raad dat “het ongeclausuleerde verbod [op het met terugwerkende
kracht strafbaar stellen van gedragingen] van artikel 16 Grondwet en artikel 1, eerste lid, Sr (…), buiten
toepassing zou moeten blijven indien deze toepassing niet verenigbaar zou zijn met een ieder verbindende bepalingen van verdragen of van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.” De Hoge Raad
onderbouwt dit door te wijzen op de memorie van toelichting bij het huidige artikel 94 van de Grondwet. Daarin valt te lezen dat “de Nederlandse wettelijke voorschriften, die volgens het voorgestelde
artikel moeten wijken voor het geschreven volkenrecht, mede de Grondwet omvatten”, Kamerstukken
II 1977/978, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 13. Dergelijk buiten toepassing laten is enkel mogelijk nadat is
vastgesteld dat toepassing van het verdrag niet samengaat met het nationale recht. Wanneer bij de
goedkeuring van het verdrag het derde lid van artikel 91 van de Grondwet niet gebruikt is (zoals bij de
verdragen die de Hoge Raad hier relevant acht), is daarmee gegeven dat de verdragen verenigbaar zijn
met de Grondwet. De rechter komt dan aan de beoordeling van toepassingsverenigbaarheid niet toe.
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de verdragsnorm schendt. Zou hij daarentegen de verdragsnorm toepassen, dan gaat
hij zijn nationaalrechtelijke bevoegdheid te buiten. Wanneer bij de verdragsgoedkeuring echter wél toepassing is gegeven aan de bijzondere goedkeuringsprocedure van
artikel 91, derde lid van Grondwet, is evenzeer een voor de rechter en het bestuur
dwingend antwoord gegeven op de vraag naar verenigbaarheid van de Grondwet en
het verdrag.233 Waar de verdragsnorm en de grondwettelijke norm op onverzoenbare
wijze in elkaars vaarwater komen, heeft de bijzondere goedkeuringsprocedure tot gevolg dat het materiële grondwettelijke recht is gewijzigd. De rechter die bepalingen
uit een met gekwalificeerde meerderheid goedgekeurd verdrag toepast met voorrang
op daarmee onverenigbare bepalingen, conformeert zich aan zowel het verdrag als
aan het bindende oordeel van de tot verdragsgoedkeuring bevoegde organen.
Problematischer wordt het wanneer de bijzondere goedkeuringsprocedure ook
toepasselijk zou zijn op verdragen die (nopen tot) afwijken van de strekking, systematiek of onderliggende beginselen van de Grondwet, zonder dat sprake is van
een afwijking van concrete bepalingen. Het toetsingskader is in dat geval moeilijker
bepaalbaar. Wanneer bij de goedkeuring van een verdrag zou moeten worden vastgesteld of het verdrag van ongeschreven constitutioneel recht afwijkt, kunnen zich
daarom complicaties voordoen.
In de eerste plaats moeten de bij de goedkeuring betrokken organen overeenstemming bereiken over de inhoud en betekenis van de ongeschreven norm die in het geding
is. Daarbij kan uit de aard der zaak niet teruggevallen worden op een eerder vastgestelde tekst. De goedkeuringsprocedure is er niet voor bedoeld (en ook niet op ingericht)
om en passant de toepasselijke normen te formuleren. Slagen de betrokken organen
hier desalniettemin in, en stellen zij vervolgens vast dat van afwijking van die norm
geen sprake is, dan zijn na de goedkeuring geen bijzondere problemen meer te verwachten. De toepassing van het verdrag zal niet kunnen afketsen op ongeschreven constitutionele normen. Het toetsingsverbod en de gebruikelijke uitleg ervan staan daaraan in de weg. Evenmin kunnen de verdragsnormen worden toegepast met voorrang
op ongeschreven constitutioneel recht. Bij de verdragsgoedkeuring is immers bindend
vastgesteld dat van onverenigbaarheid met constitutionele normen geen sprake is.
Als daarentegen tijdens de goedkeuring wordt vastgesteld dat het verdrag wél
van een ongeschreven constitutionele norm afwijkt en die afwijking wordt geaccepteerd, kan nadien alsnog onduidelijkheid bestaan. Voor zover in de goedkeuringswet duidelijk is gemaakt van welke norm wordt afgeweken, zal dat vermoedelijk
slechts in beperkte mate helderheid verschaffen. De goedkeuringswet is bedoeld om
een machtiging te geven tot het verrichten van een volkenrechtelijke handeling en
niet om ongeschreven recht te codificeren. Hoewel het oordeel van de regering en
de Staten-Generaal over de mate en de aard van de afwijking in positiefrechtelijke
zin dwingend is, zal door de onbepaaldheid van de geconstateerde afwijking toch
onzekerheid kunnen blijven bestaan over de verhouding tussen het verdrag en andere ongeschreven normen van constitutioneel recht. Een rechter die voor de vraag

233 Voor zo’n dwingend antwoord is nog wel vereist dat afscheid wordt genomen van de gewoonte om
in goedkeuringswetten te bepalen dat “voor zover nodig” toepassing wordt gegeven aan het derde
lid van artikel 91 van de Grondwet. De goedkeuringswet moet kleur bekennen.
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wordt gesteld of bij de toepassing van een verdrag kan worden afgeweken van ongeschreven constitutioneel recht, zal daarom niet steeds het gewenste houvast hebben.
Zeker in de beginfase zal de toetsing aan ongeschreven normen van dit kaliber een
hoog experimenteergehalte hebben.
Tegen deze achtergrond is het in het belang van de rechtszekerheid om de bijzondere goedkeuringsprocedure te beperken tot afwijkingen van concrete grondwetsbepalingen. Met de goedkeuring van het verdrag is dan uitsluitsel gegeven over
de toepasbaarheid van het verdrag. Wanneer de bijzondere goedkeuringsprocedure
niet is doorlopen, staat van tevoren vast dat in voorkomende gevallen alle relevante
grondwetsbepalingen onverminderd kunnen worden toegepast. Als het verdrag daarentegen wel onder de vlag van artikel 91, derde lid van de Grondwet is goedgekeurd,
is bij voorbaat uitgesproken dat de met het verdrag onverenigbare grondwetsbepalingen buiten toepassing zullen worden gelaten. In beide gevallen wordt tegemoetgekomen aan de eisen die de rechtszekerheid stelt. De door de Raad van State ontwikkelde
legisprudentie over artikel 91 van de Grondwet valt daarom te onderschrijven.
Over de rechtszekerheid is overigens nog iets anders op te merken. Wellicht nog belangrijker dan de keuze tussen een ruime of een enge uitleg van artikel 91, derde lid
van de Grondwet is een prudent gebruik van die bepaling. Dat valt als volgt te beargumenteren. De Nederlandse Grondwet combineert het toetsingsgebod van artikel
94 met het toetsingsverbod van artikel 120. Hiervoor is er al op gewezen dat dit duo
gordiaanse knopen kan leggen. Op grond van het toetsingsgebod moet de rechter het
nationale recht, de Grondwet daarbij inbegrepen, terzijde schuiven als dat eenieder
verbindend verdragsrecht in de wielen rijdt. Op grond van het toetsingsverbod mag
de rechter evenwel niet beoordelen of een verdrag van de Grondwet (of ongeschreven recht) afwijkt. In gevallen waarin voor ieder weldenkend mens duidelijk is dat
een verdragsnorm niet door één deur kan met een (geschreven of ongeschreven)
constitutionele norm, zal de rechter die het toetsingsverbod serieus neemt aan die
evidente onverenigbaarheid voorbij moeten gaan. Die absurde consequentie doet afbreuk aan de integriteit van het recht. De rechter die in deze casus de verdragsverplichtingen respecteert, neemt aldus een loopje met zijn grondwettelijke bevoegdheidsafbakening. Beide scenario´s zijn onaantrekkelijk en onderstrepen het belang
van een zorgvuldige inzet van artikel 91, derde lid van de Grondwet. Die bepaling
biedt immers een uitweg uit het conflict van plichten dat de combinatie van het toetsingsverbod en het toetsingsgebod kunnen opwerpen.
4.4.2

Ontoelaatbare grondwetsafwijkingen

De parallel met de grondwetsherzieningsprocedure en het motief van de rechtszekerheid komen ook van pas bij de analyse en beoordeling van de legisprudentie
over ontoelaatbare grondwetsafwijkingen.
In het advies over de verlening van rechtsmacht aan vreemde jurisdicties kwam
de Raad voor het eerst op de proppen met de stelling dat goedkeuring van verdragen
die afwijken van wezenlijke waarborgen uit de Grondwet, onaanvaardbaar is. Het
advies is op dit punt evenwel bepaald onhelder. Welke grondwetsbepalingen zulke
waarborgen bevatten, bleef in het midden. Gesteld werd slechts dat “met name” aan
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de grondrechten uit hoofdstuk 1 van de Grondwet gedacht kon worden. Daarmee was
dus niet categorisch uitgesloten dat andere grondwetsbepalingen onderdeel kunnen
zijn van een onaantastbare grondwetskern. Bezwaarlijker nog is dat het advies niet
duidelijk maakte op grond waarvan grondrechtelijke of andere bepalingen buiten het
bereik van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 91, derde lid zouden vallen. Denkbaar is dat de Raad van State dit vooral een kwestie van constitutionele prudentie
vond, maar uit het advies zou ook kunnen worden afgeleid dat goedkeuring van een
verdrag onder omstandigheden constitutioneel onrechtmatig kan zijn. Als bedoeld
was te stellen dat bepaalde goedkeuringen staatsrechtelijk onmogelijk zijn, valt dat
uitgangspunt niet goed te rijmen met de tekst, de strekking en de wordingsgeschiedenis van artikel 91, derde lid van de Grondwet. Om diezelfde reden is de stelling niet
verenigbaar met de vaste uitleg die de Raad aan deze bepaling heeft gegeven. Ook die
vaste uitleg legt immers sterk de nadruk op de tekst van de Grondwet. In die tekst is
geen aanknopingspunt te vinden voor uitzonderingen op de afwijkingsmogelijkheid.
Ook uit andere adviezen valt niet eenduidig op te maken of de Raad van State daadwerkelijk meent dat de Grondwet een (voor verdragen) onaantastbare kern heeft. Zo af
en toe wordt erop gezinspeeld, maar ook het tegendeel wordt nog weleens gesteld. De
meest expliciete erkenning bevat het al genoemde advies over vreemde gerechtshoven.
Drie andere adviezen (over de berechting van Charles Taylor door het Sierra Leone-tribunaal uit 2006, de goedkeuring van het verdrag inzake het Eengemaakt Octrooigerecht
uit 2015 en het Benelux-Gerechtshof uit 2017) sluiten op dit punt mogelijk aan bij het
vreemde gerechtshoven-advies, al vergt die lezing een zekere lenigheid van geest. Van
een geheel andere opvatting getuigt het in 2008 verschenen advies over de opdracht van
de staatscommissie Grondwet. Daarin concludeerde de Raad van State dat de Grondwet
geen materiële grenzen stelt aan de mogelijkheid volkenrechtelijke verplichtingen aan te
gaan, maar dat het wellicht wenselijk zou kunnen zijn hier verandering in te brengen. Gelet op de overige adviezen is de legisprudentie op dit onderdeel evenwel niet concludent.
Mij lijkt de insteek in het staatscommissie Grondwet-advies de sterkste papieren te
hebben. In de paragraaf over de wordingsgeschiedenis van de bijzondere goedkeuringsprocedure is erop gewezen dat pogingen om delen van de Grondwet van de
afwijkingsmogelijkheid uit te zonderen, zijn mislukt. Het gevolg is dat de Grondwet
nergens rept van inhoudelijke grenzen aan de verdragsluitende bevoegdheid. Het
bestaan ervan is daarom niet aannemelijk. Een andere opvatting laat zich althans
moeilijk verenigen met de eisen van de rechtszekerheid. Die vergt immers dat de
Grondwet klare wijn schenkt. Anderzijds moet worden toegegeven dat de rechtszekerheid erbij gebaat zal zijn dat van sommige grondwettelijke normen vaststaat
dat ze in geen geval door verdragsrechtelijke verplichtingen terzijde kunnen worden
geschoven. Zolang evenwel geen uitsluitsel is gegeven over welke grondwettelijke
normen tot de onaantastbare kern behoren, is deze garantie een loze belofte. Bovendien is rechtszekerheid niet synoniem aan onveranderlijkheid.
Ook aan de hand van de parallel met de grondwetsherzieningsprocedure kan worden geconcludeerd dat onaantastbaarheid van sommige bepalingen niet strookt met
het Nederlandse constitutionele stelsel. Afgezien van de beperkingen die voortvloeien
uit het internationale recht en het Statuut voor het Koninkrijk is er immers geen aanleiding te veronderstellen dat de bevoegdheid van de grondwetgever om veranderingen
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in het constitutionele recht door te voeren, beperkt zou zijn. Als dan ook nog bedacht
wordt dat de grondwetgever in 1953 er niet aan wilde sommige delen van de Grondwet uit te zonderen van de afwijkingsmogelijkheid, is de conclusie dat het Nederlandse
constitutionele recht geen onaantastbare kern heeft welhaast onvermijdelijk.
4.4.3

Procedurele complicaties

Ten slotte kunnen enkele conclusies worden getrokken over de advisering die betrekking heeft op de procedurele complicaties. Van belang is daarbij dat de Raad van
State zich over dit soort vragen maar één enkele keer expliciet heeft uitgelaten, en
dat er overigens in de adviezen slechts zijdelings uitlatingen zijn gedaan waaruit iets
kan worden afgeleid over hoe het adviescollege denkt over procedurele moeilijkheden die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid is daarom troef.
Over de vraag hoe en waar het bestaan van een grondwetsafwijking zou moeten
worden geëxpliciteerd, heeft de Raad van State zich uitgelaten in 1994, toen hij adviseerde over een verdrag dat gericht was op het verbieden van chemische wapens. De
suggestie om de afwijking te melden aan de Staten-Generaal doet vermoeden dat de
Raad het niet nodig vond de grondwetsafwijking met zoveel woorden op te nemen
in de goedkeuringswet. In de adviezen over de vestiging van vreemde gerechtshoven
(1999) en het Internationaal Strafhof (2000) wordt dat vermoeden bevestigd. Vermelding in de toelichting is volgens de Raad van State afdoende.
Deze opvatting valt moeilijk te rijmen met het ook in de advisering benadrukte
belang van de rechtszekerheid bij de toepassing van de bijzondere goedkeuringsprocedure. Voor de kenbaarheid van het recht is het immers van belang dat de goedkeuringswet, en niet de bijbehorende parlementaire stukken, duidelijk maakt waarom
en in hoeverre het verdrag van de Grondwet afwijkt. Zou het bestaan van de grondwetsafwijking enkel uit de parlementaire stukken kunnen worden opgemaakt, dan
kunnen de rechtsgenoten niet volledig aan op de tekst van de goedkeuringswet. Ook
het grondwettelijk stelsel lijkt mee te brengen dat de aard van de afwijking in de
eigenlijke tekst van de goedkeuring tot uitdrukking moet worden gebracht. De parlementaire instemming betreft immers uitsluitend de wet. Alle overige stukken zijn
daaraan ondergeschikt. Aangezien de Grondwet het goedkeuringsrecht aan de Staten-Generaal verschaft en van diezelfde Staten-Generaal vergt dat ze met gekwalificeerde meerderheid hun goedkeuring verlenen aan een verdrag dat van de Grondwet
afwijkt, ligt het voor de hand die afwijking met zoveel woorden in het lichaam van
het goedkeuringsbesluit tot uitdrukking te brengen. Alleen dan is onmiskenbaar ingestemd met een specifieke afwijking van de Grondwet. Wanneer daaromtrent onduidelijkheid zou blijven bestaan, kunnen problemen rijzen. Hiervoor, in paragraaf
4.4.1, werd daar al op gewezen. Te denken valt aan het geval waarin de toepassing
van een nationaalrechtelijk voorschrift onverenigbaar blijkt met een verdragsbepaling die eenieder verbindend is. Volgens vaste jurisprudentie baseert de rechter zijn
oordeel over de status van parlementaire besluiten op de vorm waarin zij zich aandienen. Wanneer een goedkeuringswet niet ondubbelzinnig vermeldt dat een verdrag van de Grondwet afwijkt, kan het voor de rechter onmogelijk worden toepassing te geven aan de voorrangsregel van artikel 94 Grondwet. Dat zal bijvoorbeeld
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het geval zijn als in de schriftelijke stukken bij de wet conflicterende opvattingen
zijn verwoord. Wordt de afwijking daarentegen in de goedkeuringswet uitdrukkelijk
benoemd, dan is de rechtszekerheid daarmee gediend.
Soortgelijke conclusies kunnen worden getrokken wanneer de vergelijking met
de grondwetsherzieningsprocedure wordt gemaakt. De goedkeuring van een verdrag
dat van de Grondwet afwijkt, is door de Raad van State gekarakteriseerd als “een
soort vereenvoudigde versie van grondwetsherziening”. Ingevolge het eerste lid van
artikel 137 van de Grondwet moet de door de grondwetgever te accorderen wijziging
worden vastgelegd in een verklaringswet. In tweede lezing moet de in die verklaringswet voorgestelde verandering door beide Kamers met versterkte meerderheid
worden aanvaard. De grondwetsherzieningsprocedure laat op deze manier geen misverstand bestaan over de precieze inhoud van de wijziging. Wanneer deze parallel
wordt doorgetrokken naar de procedure tot goedkeuring van een verdrag dat van
de Grondwet afwijkt, ligt het in de rede dat ook die verdragsgoedkeuring expliciet
maakt waaruit de afwijking, die materieel een verandering behelst, bestaat. Die nadruk op bepaaldheid spoort ook met de stelling van de regering, gedaan ten tijde van
de grondwetsherziening van 1983, dat de bijzondere goedkeuringsprocedure geen
algemene titel oplevert voor grondwetsafwijkingen. In de advisering van de Raad
van State over de procedurele aspecten van artikel 91 van de Grondwet wordt dit
alles miskend.
Een derde bezwaar tegen de opvatting van de Raad van State is dat ze niet goed
samengaat met de stelling dat het bij een afwijking van de Grondwet steeds om
concrete bepalingen moet gaan. Niet valt in te zien waarom deze (terechte) nadruk
op kenbaarheid en bepaalbaarheid van de afwijking niet zou moeten worden doorgetrokken in de wijze waarop de afwijking wordt benoemd.
Behalve over de wijze waarop het bestaan van een afwijking tot uitdrukking zou moeten worden gebracht, heeft het adviescollege zich ook nog uitgelaten over procedurele
complicaties als gevolg van verschil van inzicht tussen de bij goedkeuring betrokken
organen. Dat is slechts éénmaal gebeurd, in het advies over de vestiging van vreemde
jurisdicties. Aangezien de Raad van State zich bij die gelegenheid vrij uitgebreid over
de gevolgen van een patstelling heeft uitgelaten, mag worden aangenomen dat dit
advies de algemene opvatting van de Raad van State op dit punt verwoordt.
Het geschetste verloop van de meeste patstellingen is voorspelbaar en wijkt niet af
van wat hieromtrent in eerdere parlementaire stukken en staatsrechtelijke literatuur
is gesteld. De scenario´s komen erop neer dat, in het geval tussen de regering en/
of de Kamers onoverbrugbare verschillen van inzicht bestaan over de vraag of zich
een grondwetsafwijking voordoet, de bijzondere goedkeuringsprocedure uitmondt
op een verwerping en het koninkrijk niet aan het betreffende verdrag kan worden
gebonden.
Op één punt evenwel neemt de Raad van State een afwijkend standpunt in. Dit
heeft verstrekkende gevolgen voor de duiding van de verhoudingen tussen de regering en de beide Kamers van de Staten-Generaal. Volgens de Raad van State kan zich
een situatie voordoen waarin de Eerste Kamer meent dat de aan haar aangeboden
tekst van de goedkeuringswet ten onrechte naar de bijzondere procedure verwijst.
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Zij kan, zo meent de Raad van State, de goedkeuringswet alsdan met een gewone
meerderheid aanvaarden.
Achter die uitleg gaat, zo veronderstel ik, de opvatting schuil dat de Eerste Kamer
zich niets hoeft aan te trekken van wat eerder is besloten door de regering en de
Tweede Kamer. Die opvatting acht ik niet verenigbaar met de tekst van artikel 85
Grondwet, dat bepaalt dat de Eerste Kamer een voorstel van wet overweegt “zoals
het door de Tweede Kamer aan haar is gezonden”. Door de in de goedkeuringswet
opgenomen verwijzing naar de bijzondere procedure te negeren en het voorstel met
gewone meerderheid te aanvaarden, overweegt de Eerste Kamer het goedkeuringsvoorstel zoals ze het graag ontvangen zou hebben. Evenmin als de Eerste Kamer reguliere voorstellen van wet die haar zijn toegezonden een andere inhoud kan geven,
kan zij een goedkeuringswet die een grondwetsafwijking vermeldt, aanvaarden alsof
die verwijzing er niet in staat. Evenzeer als de Eerste Kamer, in het geval zij meent
dat een door de Tweede Kamer aanvaard wetsvoorstel ongrondwettig is, dat voorstel
zal moeten verwerpen, zal zij een goedkeuringsvoorstel waarin ten onrechte van een
grondwetsafwijking wordt gerept, moeten verwerpen. De opvatting van de Raad van
State wijkt van deze logica af en is, naar ik meen, onverenigbaar met de Grondwet.
De redenering is bovendien inconsequent. In hetzelfde advies had de Raad van
State immers gesteld dat als de Tweede Kamer een verwijzing naar de bijzondere
goedkeuringsprocedure uit het wetsvoorstel heeft weggeamendeerd, de Eerste Kamer die meent dat amendering onterecht was, niet anders zal kunnen dan behandeling van het voorstel achterwege te laten of het verwerpen. Die uitleg veronderstelt
dat de Eerste Kamer in haar handelingsvrijheid wel degelijk wordt beperkt door wat
de Tweede Kamer eerder heeft besloten. Mij lijkt dat een terechte gevolgtrekking,
maar ze is onverenigbaar met wat de Raad van State stelde over het omgekeerde
geval.
Ten slotte kan er nog op worden gewezen dat toepassing van de door de Raad van
State voorgestane werkwijze voor de rechtspraktijk onduidelijkheid (en dus rechtsonzekerheid) in de hand kan werken. Die mogelijkheid doet zich voor als de Eerste
Kamer, met voorbijgaan aan een door haar als kennelijke misslag beschouwde verwijzing naar artikel 91, derde lid van de Grondwet, een goedkeuringswet met een
gewone meerderheid aanvaardt en de regering die wet bekrachtigt. Wanneer vervolgens de vraag rijst of de toepassing van een grondwettelijk voorschrift verenigbaar is met eenieder verbindende bepalingen van het verdrag, ontstaat een nieuwe
patstelling. Gelet op het toetsingsverbod van artikel 120 Grondwet is voor die vraag
immers beslissend of de verdragsgoedkeurder een grondwetsafwijking heeft erkend.
Het oordeel van de verdragsgoedkeurder bindt de rechter. De moeilijkheid in het hier
bedoelde geval is evenwel dat tijdens de parlementaire behandeling van het verdrag
geen uitsluitsel is verkregen over de verenigbaarheid met de Grondwet. Regering en
Tweede Kamer zagen een afwijking en handelden daarnaar; de Eerste Kamer ontkende die afwijking en handelde dienovereenkomstig. Het resultaat is dat tegengestelde
uitspraken zijn gedaan over de grondwetsconformiteit van het verdrag. De rechter
wordt dan in een spagaat gebracht.
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De klassieke uitweg voor dit soort situaties is de Van den Bergh-jurisprudentie
van de Hoge Raad.234 Volgens dat arrest is de rechter niet bevoegd na te gaan of aan
de formele vereisten voor wetgeving is voldaan. In latere jurisprudentie is dit formele
aspect van het toetsingsverbod bevestigd en wat verder uitgewerkt.235 Toch is niet
met zekerheid te zeggen of het Van den Bergh-arrest voor een geval als hier bedoeld
een adequate oplossing biedt. Volgens de Hoge Raad moet een rechter die gevraagd
wordt of een als wet gepresenteerde regeling op de juiste wijze is aangenomen, “het
standpunt, dat ten aanzien van die aanneming blijkens de voor zijn kennisneming
vatbare stukken door de Staten-Generaal zelf is ingenomen, (…) eerbiedigen”. Voor
de door Van den Bergh aangevochten wet gold dat “uit de Handelingen van de Staten-Generaal ondubbelzinnig volgt dat naar het oordeel van elk van de beide Kamers
van de Staten-Generaal het ontwerp van die wet door die Kamer – uiteraard met
inachtneming van de volgens haar toepasselijke bepalingen van de Grondwet – is
aangenomen” (cursivering van mij). De rechter moet dus volstaan met kennisneming
van de voor hem beschikbare stukken en de daarin door de betrokken organen zelf
getrokken conclusies. De vraag of de juiste procedure is toegepast, is door de Hoge
Raad volledig aan het subjectieve oordeel van de betrokken Kamer overgelaten. De
rechter die de vraag naar het bestaan van een grondwetsafwijking laat afhangen van
wat daarover “blijkens de voor zijn kennisneming vatbare stukken door de StatenGeneraal zelf” is besloten, krijgt evenwel twee verschillende, elkaar uitsluitende
antwoorden. Latere jurisprudentie heeft op dit specifieke aspect geen ander licht
geworpen. Om te voorkomen dat de rechter in een spagaat wordt gedwongen, zal
de Eerste Kamer, in het geval zij meent dat een goedkeuringswet ten onrechte een
verwijzing naar artikel 91, derde lid van de Grondwet bevat, het wetsvoorstel moeten
verwerpen. Het andersluidende advies van de Raad van State op dit punt kan beter
niet worden opgevolgd.
4.4.4

Interpretatiemethodes

In zijn drie standaardadviezen (over kruisraketten en de vestiging van vreemde gerechtshoven) heeft de Raad van State enkele algemene opmerkingen gemaakt over
de wijze waarop het bestaan van een grondwetsafwijking zou moeten worden vastgesteld. De rode draad daarin is dat er een veelvoud aan interpretatiemethodes moet
worden toegepast en dat daarbij veel gewicht wordt gehecht aan de tekst van de
grondwetsbepaling en de bedoeling van de grondwetgever. Het is in het licht van die
opmerkingen opvallend dat in veel van de overige adviezen waarin toepasselijkheid
van de bijzondere goedkeuringsprocedure werd verkend, de Raad van State nauwelijks aan onderzoek naar tekst en parlementaire geschiedenis deed en vooral op
zijn eigen kompas voer. De zo expliciet beleden voorkeur voor een primair tekstuele
en historische interpretatie, met op het tweede plan een systematische grondwetsuitleg, heeft weinig sporen nagelaten in latere adviezen. Wanneer de verschillende
234 HR 27 januari 1961, NJ 1963/248, m.nt. D.J. Veegens (Van den Bergh).
235 HR 14 april 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD5725, NJ 1989/469, m.nt. M. Scheltema (Harmonisatiewet);
HR 19 november 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA1056, NJ 2000/160, m.nt. T. Koopmans (Tegelen); HR 21
maart 2004, ECLI:NL:HR:2003:AE8462, NJ 2003/691, m.nt. T. Koopmans (Waterpakt); HR 1 oktober
2004, ECLI:NL:HR:2004:AO8913, NJ 2004/679, m.nt. T. Koopmans (Faunaverordening Fryslân).
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interpretatiemethoden tot onderling onverenigbare uitkomsten leidden, handelde
de Raad van State naar bevind van zaken. Daarmee bedoel ik dat uit de adviespraktijk
geen voorkeur voor een interpretatiemethode blijkt in het geval meerdere uitkomsten verdedigbaar zijn. Het aantal adviezen dat beschikbaar is, is evenwel te gering
om stellige uitspraken te doen over een eventuele hiërarchie van gebruikte interpretatiemethoden. Wel kan worden gesteld dat de door de standaardadviezen gewekte
verwachting van een caleidoscopische manier van interpreteren door de overige
adviespraktijk niet wordt ingelost. De gebleken voorkeur voor wat ik heb genoemd
autonome interpretaties, dat zijn interpretaties die vooral steunen op eigen gezag en
niet kenbaar maken op welke gronden een grondwetsuitleg steunt, zijn bovendien
moeilijk verenigbaar met het in het eerste kruisraketten-advies gekozen uitgangspunt dat de strekking en systematiek van een grondwetsbepaling betrokken moet
worden bij de uitleg van die bepaling. Dat uitgangspunt vergt immers explicitering
van die strekking en systematiek. Veelal is de grondwetsinterpretatie van de Raad
van State bij de goedkeuring van verdragen daarentegen apodictisch. Dit onoverzichtelijke en ogenschijnlijk willekeurige gebruik van interpretatiemethodes komt de verifieerbaarheid en het gezag van de advisering niet ten goede.
4.4.5

Grondwettigheidsoordelen en dicta

Het dictum waarmee een advies over een goed te keuren verdrag wordt afgesloten,
bevat slechts in uitzonderingsgevallen verwijzingen naar (het ontbreken van) toepasselijkheid van de bijzondere goedkeuringsprocedure. Buiten die uitzonderingen
kan aan een dictum niets worden afgelezen over de grondwettigheid van een verdrag. Hoewel een dictum geen andere status heeft dan de overige onderdelen van de
adviezen, valt dit te betreuren. De aard en de strekking van een advies wordt immers
mede tot uitdrukking gebracht in het dictum waarmee een advies wordt afgesloten.
Juist om die reden varieert de Raad van State, naar gelang zijn bevindingen, tussen
(inmiddels) een viertal standaard dicta. Dat het gekozen dictum impact heeft, blijkt
onder meer uit het reglement van orde voor de ministerraad. Dat bepaalt dat de ministerraad vergadert over de consequenties van uitgebrachte adviezen “indien deze
ingrijpende kritiek op de inhoud of de vormgeving van het voorstel” bevatten.236
Aangezien de constatering dat een verdrag van de Grondwet afwijkt consequenties
heeft voor de te volgen goedkeuringsprocedure, verdient het aanbeveling daar ook in
het dictum van te gewagen.

236 Artikel 4, tweede lid, onder a.1 reglement van orde voor de ministerraad.
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Hoofdstuk 5

Het hoofdschap van de
gemeenteraad

Introductie
In vergelijking met constituties van veel andere democratieën is de Nederlandse
Grondwet betrekkelijk sober. Ik wees daar al op in het inleidende hoofdstuk en in de
conclusie van het vorige hoofdstuk. Wie vraagt naar de grondslag van het overheidsgezag, de verhouding tussen de centrale overheidsinstellingen of de door publieke
ambten na te streven doelen, vindt in de Grondwet maar weinig antwoorden. De
Grondwet blinkt vooral uit in het sparen van kool en geit. Een expliciete erkenning
van het parlement als (vertegenwoordiger van) het hoogste gezag, bijvoorbeeld,
wordt in Nederland nog altijd als slecht verenigbaar met de monarchie gezien. Het
zevende grondwetshoofdstuk, dat de decentrale overheden betreft, is op dit punt een
slagje anders. Het begint zakelijk door te bepalen dat de wetgever competent is om
provincies en gemeenten in te stellen en op te heffen (artikel 123). Vervolgens wordt
de Grondwet al wat beeldender door van die openbare lichamen te zeggen dat ze een
huishouding hebben waarbinnen het eigen bestuur de scepter zwaait. Dat provincies
en gemeenten niet geheel zijn losgezongen van het nationale verband blijkt onder
meer uit de mogelijkheid om, mits een toereikende wettelijke grondslag bestaat, te
vorderen dat hun bestuursorganen meewerken aan de uitvoering van rijkstaken (artikel 124). In artikel 125 wordt uit de doeken gedaan welke organen in ieder geval deel
uitmaken van het gemeentebestuur: een raad, een college en een burgemeester.1 Van
die drie organen wordt de gemeenteraad “aan het hoofd” van de gemeente gesteld.
Uit andere bepalingen in hetzelfde grondwetshoofdstuk volgt nog dat de gemeenteraad rechtstreeks door ingezetenen wordt gekozen, dat aan hem de bevoegdheid tot
het vaststellen van verordeningen toekomt en dat hij in de openbaarheid vergadert.
Het sluitstuk is te vinden in het eerste lid van artikel 132, dat de wetgever opdraagt
de gemeentelijke inrichting en de samenstelling en bevoegdheid van de gemeentebesturen te regelen. Met deze artikelen worden principiële uitspraken gedaan over

1

Het provinciebestuur omvat in elk geval provinciale staten, gedeputeerde staten en de commissaris van de koning. Omdat dit hoofdstuk draait om de gemeenteraad, laat ik in het vervolg de
provinciale organen over het algemeen ongenoemd.
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de architectuur van het gemeentebestuur.2 In dit hoofdstuk gaat de aandacht uit naar
een van die principiële artikelen, namelijk de aanwijzing van de gemeenteraad als
het hoofd van de gemeente.
Op voorhand is aannemelijk dat het hoofdschap vooral iets betekent voor de verhoudingen binnen het gemeentebestuur. Artikel 125 van de Grondwet noemt in het
eerste lid immers eerst de gemeenteraad en voegt daar in het tweede lid aan toe
dat het college en de burgemeester “ook” tot het gemeentebestuur behoren. Als van
een trits organen eentje wordt aangewezen als hoofd, duidt dat op een vorm van
hiërarchie. De wetgever die op grond van artikel 132 van de Grondwet het gemeentebestuur inricht, zal op de een of andere manier recht moeten doen aan die hiërarchie.
Verder valt op dat de Grondwet de raad niet aan het hoofd van het gemeentebestuur
maar van de gemeente stelt. Mogelijk heeft de Grondwet ook de verhoudingen met
de ingezetenen op de korrel. In de verhouding tussen de gemeentelijke bestuursorganen is intuïtief wel een voorstelling te maken van wat hoofdschap inhoudt. Mijn
eerste gedachten gaan dan uit naar de toedeling van belangrijke bevoegdheden en
naar benoeming en ontslag van centrale functionarissen. Voor de verhouding tot ingezetenen zal het hoofdschap allicht in de eerste plaats de functie van een legitimatie
inhouden. Zijn rechtstreekse verkiezing geeft de gemeenteraad een titel voor het uitvaardigen van algemeen verbindende voorschriften. Voor zowel de verhoudingen
binnen het gemeentebestuur als in relatie tot de ingezetenen biedt de rechtstreekse
verkiezing van de gemeenteraad een logisch vertrekpunt. Het hoofdschap kan daarom begrepen worden als een democratische claim op het gemeentebestuur.
Van oudsher was die claim niet alomvattend. Aanvankelijk werd ervan uitgegaan
dat het hoofdschap van de gemeenteraad slechts betrekking had op de autonome
taken van de gemeente. Voor de taken die in medebewind (vroeger ook aangeduid
als zelfbestuur) werden uitgevoerd, lag de zeggenschap niet bij de gemeenteraad
maar geheel bij het openbaar lichaam dat de medewerking vorderde. Om die reden
werd medebewind niet gezien als het besturen van de eigen gemeente. Een van de
gevolgen hiervan was dat de gemeente en haar organen niet aansprakelijk konden
gesteld worden voor de schade die bij de uitvoering van gevorderde taken door onrechtmatig handelen was veroorzaakt. Een benadeelde had slechts verhaalsrecht op
de Staat of de provincie, wie van die twee ook maar het zelfbestuur had gevorderd.3
Halverwege de twintigste eeuw heeft de civiele rechter dit uitgangspunt verlaten.
In 1950 oordeelde de Hoge Raad dat een opdracht van het rijk aan een gemeente “niet
moet worden opgevat als een opdracht aan bepaalde functionarissen van de gemeente om werkzaam te zijn als organen van de Staat, doch veeleer als een opdracht aan
de gemeente zelve.” Wanneer het medebewind van een specifiek gemeentelijk orgaan, bijvoorbeeld het college, werd gevorderd, moest dat “worden opgevat als aanwijzing van de autoriteiten die geroepen zijn om als vertegenwoordigers der gemeente

2

3
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De zaken moeten ook weer niet te rooskleurig worden voorgesteld: het zevende grondwetshoofdstuk is normatiever dan veel andere hoofdstukken, maar het wordt toch vooral gekenmerkt
doordat het uitgaat van impliciete constitutionele normen, zie daarover Bovend’Eert, Broeksteeg &
Warmelink 2011, p. 29-44.
HR 12 januari 1883, W4868 (Afgebroken muur te Bedum).
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aan de uitvoering der wet mede te werken,” (cursivering van mij).4 Deze jurisprudentie droeg eraan bij dat gemeenteraden een rol opeisten bij besluitvorming over
de in medebewind opgedragen taken. Het bereik van het hoofdschap werd zodoende
verruimd.
Aanvankelijk stuitten gemeenteraden daarbij op verzet van de regering. Met een
beroep op een in 1931 gerealiseerde wijziging van de Gemeentewet stelde zij dat
gemeenteraden over het medebewind niets te zeggen hadden. Voorheen, onder de
Gemeentewet van 1851 was de verplichting van het college om aan de gemeenteraad
verantwoording af te leggen nog heel algemeen geformuleerd.5 Naar de tekst van
de Gemeentewet van 1931 echter was de verantwoordingsplicht (voortaan?) beperkt
tot “het door het college gevoerde bestuur van de huishouding der gemeente”.6 Bestuur in medebewind behoorde niet tot die gemeentelijke huishouding.7 Gesterkt
door die aanscherping maakte de regering gebruik van haar vernietigingsrecht om
gemeenteraden die zich al te breed maakten, tot de orde te roepen. Het besluit van
de Almelose gemeenteraad om toe te staan dat de burgemeester werd geïnterpelleerd over een besluit tot handhaving van de openbare orde, miskende volgens de
kroon dat de burgemeester aan de raad geen verantwoording is verschuldigd.8 Het
besluit werd vernietigd. Hetzelfde lot trof een beslissing van de raad van Zandvoort
om verlof te verlenen voor een interpellatie van burgemeester en wethouders over
de wijze waarop het college uitvoering gaf aan de taken die waren gevorderd door de
Woonruimtewet 1947.9
Wellicht onder druk van de forse kritiek die in de literatuur op deze vernietigingsbesluiten werd geuit, is deze kroonjurisprudentie al vrij rap weer verlaten. Dat ondervond de gemeenteraad van Voorhout, die net als eerder de raad van Zandvoort
een raadslid toestemming had verleend om het college aan de tand te voelen over de
uitvoering van medebewindstaken. Aanvankelijk schorste de kroon het besluit nog,
maar na wat bedenktijd constateerde zij dat voor vernietiging “geen termen aanwezig” waren.10 De bakens waren verzet: gemeenteraden konden het college en de
burgemeester voortaan verantwoordelijk houden voor hun bestuur, ongeacht of het
college in autonomie of in medebewind handelde. In 1969 werd dit ook vastgelegd
in de Gemeentewet.11 Daarbij werd bovendien nog geregeld dat de burgemeester
over de uitoefening van zijn eigen bevoegdheden verantwoording aan de raad aflegt.
Het hoofdschap van de gemeenteraad heeft dus betrekking op het volledige gemeentelijke beleid. De grondwettelijke norm waarmee dat hoofdschap is gevestigd, is

4
5

6
7
8
9
10
11

HR 16 juni 1950, NJ 1951/653 (Woonruimtevordering Haarlemmermeer); zie ook HR 28 november
1952, NJ 1953/800 (Brandweer- of bellewagen Sprang-Capelle).
Konijnenbelt 1978, p. 7 vermoedt dat de oude Gemeentewet alle werkzaamheid van het college
onder de verantwoordingsplicht bedoelde te brengen, ongeacht of het om autonome of om medebewindstaken ging. Dölle & Elzinga 2004, p. 502 stellen dat het medebewind van die plicht was
uitgezonderd.
Vergelijk de artikelen 183 Gemeentewet-1851 en 216 Gemeentewet-1931.
Kamerstukken II 1928/29, 235, nr. 3, p. 20.
KB 20 april 1932, Stb. 172.
KB 11 augustus 1948, Stb. I 363.
KB 23 april 1949, Stb. J 196.
Artikel 129 Gemeentewet-1969. Zie hierover ook Dölle 1999; Dölle & Elzinga 2004, p. 502-505,
Brederveld 2005, p. 185-189.
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sinds de introductie in 1848 nauwelijks veranderd. Dat kan niet gezegd worden van de
andere grondwetsartikelen over het gemeentebestuur. Ook de uitwerking van het bestel
in de organieke gemeentewetten is in de loop der tijd behoorlijk op de schop gegaan.
Dat roept de vraag op wat de nogal principieel aandoende bepaling over de gemeenteraad als hoofd van de gemeente dan precies betekent en welke consequenties eraan
verbonden moeten worden. Van een wetgevingsadviseur als de Raad van State mag verwacht worden dat hij die vraag op z’n minst onder ogen ziet en er bij gelegenheid ook
antwoorden op formuleert. Genoeg stof om te bespreken in een constitutionele dialoog.
In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre de wetgevingsadvisering van de Raad
van State over aanpassingen van de verhoudingen binnen het gemeentebestuur aan
die verwachting tegemoetkomt. Net als in de eerdere hoofdstukken ga ik daarvoor
eerst na wat uit de grondwetsgeschiedenis (paragraaf 5.1) en de staatsrechtelijke
literatuur (paragraaf 5.2) kan worden afgeleid over de positiefrechtelijke betekenis
van het hoofdschap van de gemeenteraad. Tegen die achtergrond kan dan worden
geanalyseerd welke betekenis dat hoofdschap in de wetgevingsadvisering van de
Raad van State heeft gekregen (paragraaf 5.3). Ook dit hoofdstuk staat stil bij de in de
advisering gebruikte interpretatiemethodes en uitgesproken grondwettigheidsoordelen (paragrafen 5.4 en 5.5). In paragraaf 5.6 formuleer ik conclusies.

5.1

Parlementaire geschiedenis

5.1.1

De positie van de gemeenteraad tot 1848

In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1795) waren de gewesten
ieder voor zich bevoegd hun binnenlandse aangelegenheden te regelen. De wijze waarop steden en dorpen werden bestuurd verschilde dan ook van gewest tot gewest. Een
gemeenschappelijk kenmerk was dat onderscheid werd gemaakt tussen stedelijke gebieden en het platteland en dat de lokale gemeenschappen in alle gewesten als lagere
corporaties waren aangemerkt. Voor het overige bestond grote variatie in de taken en
de organisatie van decentrale besturen, ook binnen een en hetzelfde gewest. Dat werd
mede in de hand gewerkt door de zogeheten privileges: gunsten die de landsheer aan
steden verleende en die als verworven recht onherroepelijk waren. Voor het overige
was de interne organisatie van stad en platteland afhankelijk van de door de Staten
vastgestelde reglementen en van ongeschreven rechtsnormen. In steden trad doorgaans een collectief van burgemeesters, al dan niet bijgestaan door schepenen of raden,
op als gemeentebestuur. Het bestuur van plattelandsgemeenschappen was veelal een
zaak van de heer die de heerlijkheid over het betreffende gebied had verkregen.12
Aan de veelvormigheid van het decentrale bestuur kwam een einde met de Bataafse tijd (1795-1806). De Staatsregeling van 1798 ontnam de lokale besturen veel
bevoegdheden.13 Plaatselijk zelfbestuur was immers onverenigbaar met de ondeelbaarheid van het Bataafse volk. Veel minder centralistisch waren de Staatsregelingen
12
13
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Hierover Oud 1956, p. 1-5; zeer uitvoerig Kocken 1973, p. 9-70.
Artikel 147 Staatsregeling van het Bataafsche Volk van 1798 maakte van departementale en gemeentelijke besturen administratieve lichamen. Zie ook De Vries Azn. 1846 p. 1-12; Oud 1956,
p. 5-6; Kocken 1973, p. 145-152; Van den Berg & Vis 2013, p. 81-82.
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van 1801 en 1805. Zij stonden elke gemeente toe vrij te beschikken over de eigen
huishouding.14 De omvang van die huishouding zou moeten worden bepaald door
departementale reglementen. Het departementale gezag moest volgens deze Staatsregelingen ook bepalen hoe, uitgaand van “het beginzel van volkskeuze en eene geregelde afwisseling”, de gemeentebesturen zouden worden ingericht.
Lang heeft deze toestand niet geduurd. Na de opgedrongen transformatie van de
Bataafse Republiek in het Koninkrijk Holland in 1806 beperkte de wet de gemeentelijke huishouding sterk. Daarnaast werd een uniforme bestuursstructuur opgelegd.15
De inlijving in het Franse keizerrijk in 1810 veranderde hier weinig aan, zij het dat
voortaan niet de Nederlandse maar de Franse wet aan het handelen van het lokale
overheden ten grondslag lag.16 Naar Frans gemeenterecht werd in steden en de wat
grotere dorpen een conseil municipal gekozen. Dit conseil had een zwakke positie:
hij stond de maire als raadgevend college terzijde. Bestuur en wetgeving waren in
handen van de maire. Van gemeentelijke zelfstandigheid kan in deze periode nauwelijks worden gesproken. Een van de eerste commentatoren van het Nederlandse
gemeenterecht merkt dan ook op dat door de Franse wetgeving “het gemeenteregt
ten onzent geheel was opgeheven”.17
Toen de Nederlandse zelfstandigheid eind 1813 op Frankrijk werd herwonnen,
was het de bedoeling het gemeenterecht weer in de oude plooi te schikken.18 In de
grondwetten van 1814 en 1815 werd het onderscheid tussen stad en platteland heringevoerd.19 Steden bepaalden zelf hun interne organisatie in reglementen, die na tussenkomst van provinciale staten door de koning moesten worden bekrachtigd. Buiten
de steden golden de op last van provinciale staten vastgestelde en door de koning bekrachtigde bestuursreglementen.20 De opstellers van de Grondwetten van 1814 en 1815
hadden hiermee ingezet op variatie in de inrichting van het lokaal bestuur. In weerwil
van die intenties kenmerkte de regeling van het decentrale bestuur zich in de beginjaren van het koninkrijk door eenvormigheid en centralistische neigingen.21 Een belangrijke verklaring daarvoor is de intensieve bemoeienis die koning Willem I aan de dag
legde met de inhoud van de bestuursreglementen. Volgens Thorbecke waren ze rechtstreeks afkomstig “uit het bureaux van het ministerie van binnenlandsche zaken”.22
De herziening van 1840 bracht voor de decentrale overheden nauwelijks nieuws.
De enige verandering betrof de opname van het voorschrift dat voortaan de wet het
lokale kiesrecht zou regelen.23 Een deel van de inrichting van het lokale bestuur werd
daardoor onttrokken aan de regering en de provincies. Het resultaat was een onduidelijke taakverdeling tussen meerdere regelgevers. Dat wreekte zich. De nieuwe

14

Artikel 74 Staatsregeling 1801, artikel 67 Staatsregeling 1805. Oud 1956, p. 7 wijst erop dat hiermee
werd afgeweken van de centralisatiepolitiek van gidsland Frankrijk. Vergelijkbaar commentaar bij
Kocken 1973, p. 156-165.
15 Kocken 1973, p. 174-188.
16 Oud 1956, p. 7-9; Kocken 1973, p. 195-201.
17 Boissevain & Van Oosterwijk 1864, p. 22. Nuancerend Randeraad 1998, p. 250-251.
18 Kocken 1973, p. 213-223.
19 Artikel 78 en 81 Grondwet 1814; artikel 132 en 154 Grondwet 1815.
20 Zie over de reglementen Kocken 1973, hoofdstuk 9; W. van der Woude 2011, p. 13-14.
21 Oud 1956, p. 9-15; Kocken 1973, hoofdstuk 9-11.
22 Aangehaald bij Kocken 1973, p. 241.
23 Artikel 6 Grondwet 1840.

229

5 Het hoofdschap van de gemeenteraad

grondwetsbepaling zou een dode letter blijven: diverse pogingen om tot uitvoering
van de grondwettelijke opdracht te komen, mislukten.24
5.1.2

De grondwetsherziening van 1848

Uit onvrede met de gebrekkige grondwettelijke regeling van het gemeentebestuur
maar ook vanwege andere tekortkomingen in de Grondwet, opperde het liberale Tweede Kamerlid J.R. Thorbecke samen met acht gelijkgezinden in 1844 een algemene herziening. Deze voorstellen zijn bekend geworden als het initiatief van de Negenmannen.
In hun ontwerp voor een herziene Grondwet duikt voor het eerst het hoofdschap van
de gemeenteraad op. Uit hun ontwerp blijkt dat de Negenmannen een direct verband
legden tussen de rechtstreekse verkiezing van de gemeenteraad en diens positie als
hoofd van de gemeente: hoofdschap en verkiezingswijze worden letterlijk in één adem
genoemd.25 De toelichting bij de artikelen over de gemeentebesturen in het voorstel is
beperkt tot het onderstrepen van een uniforme, wettelijke regeling.26 De Negenmannen
boekten geen succes. 27 Hun poging de Grondwet te moderniseren leed schipbreuk op
de bij de Kamermeerderheid levende overtuiging dat uitsluitend de koning het initiatief voor grondwetsherzieningen kon nemen. Ook om inhoudelijke redenen verzette
een meerderheid van de Tweede Kamer zich tegen de voorgestelde veranderingen.28
Al gauw bleek het werk van de Negenmannen niet vergeefs te zijn geweest. In het
voorjaar van 1848 raakte koning Willem II geïmponeerd door de revolutionaire geest
die rondwaarde in diverse Europese landen en aldaar monarchen in het nauw had
gedreven. De koning onderging een snelle bekering tot liberale beginselen en gaf,
buiten medeweten van zijn ministers, een staatscommissie de opdracht om voorstellen voor een algehele grondwetsherziening te formuleren.29 Deze commissie koos uit
haar midden Thorbecke als voorzitter. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de
commissie voor een belangrijk deel teruggreep op de in 1844 gepresenteerde voorstellen van de Negenmannen.
Binnen een maand leverde de staatscommissie-Thorbecke de koning haar bevindingen.30 De commissie meende dat het Nederlandse decentraal bestuur in zorgwekkende toestand verkeerde, onder meer omdat het zo geïsoleerd van de lokale
gemeenschappen functioneerde:
“Het provincie- en plaatselijk gemeentewezen was tot dus ver, ten deele met, ten deele
zonder schuld der Grondwet, een mengsel van verouderde Nederlandsche en Napoleontisch-Fransche elementen, zonder publiek leven. Het is ongelooflijk, en Uwe Majesteit

24 Kocken 1973, hoofdstuk 13 en 15.
25 Kamerstukken II 1844/45, XX, nr. 2, p. 448: “Aan het hoofd der gemeente staat een Raad, welks
leden door de ingezetenen voor een bepaald aantal van jaren worden verkozen.”
26 Kamerstukken II 1844/45, XX, nr. 3, p. 459-460.
27 Van den Berg & Vis 2013, p. 304-309.
28 Zie het voorlopig verslag: Kamerstukken II 1844/45, XX, nr. 4, in het bijzonder p. 464-465; zie ook
Kamerstukken II 1844/45, XX, nr. 7, p. 531-532.
29 Van den Berg & Vis 2013, p. 313-332.
30 Het rapport met bijbehorende voorstellen is terug te vinden in Handelingen Grondwetsherziening
1848 (I), p. 197-224.

230

5.1 Parlementaire geschiedenis

vermoedt niet, hoe vreemd de ingezetenen tot dusver aan kennis en behandeling zelfs
van de dagelijksche aangelegenheden der plaats hunner woning zijn gebleven.”31

Dat moest dus anders, en wel door burgerlijke vrijheden te garanderen en de ingezetenen direct kiesrecht te verlenen voor de Tweede Kamer, provinciale staten en de
gemeenteraad:
“De Grondwet sloot volkskracht buiten, zij moet die nu in alle aderen des Staats trachten op te nemen. Dit geschiedt zoowel door uitbreiding der individuele vrijheid van
ontwikkeling en handeling, als door een opregt stelsel van vertegenwoordiging in
lands-, provincie en plaatselijke gemeentezaken”.32

Om de gewenste verandering te bewerkstelligen beval de staatscommissie aan dat de
Grondwet een drietal leidende principes zou omarmen.33 In de eerste plaats moest
“een wezenlijke vertegenwoordiging der burgerij” aan het hoofd van de provincies en
gemeenten worden gesteld.34 Het tweede uitgangspunt was dat de besturen van decentrale overheden zelf bevoegd bleven tot regeling en bestuur van hun eigen huishouding, maar dat ze ook als “de geschikte werktuigen van het rijksbestuur” konden
worden ingeschakeld. Ten slotte moest de nieuwe Grondwet de uniformiteit van de
bestuursstructuur en de decentrale autonomie garanderen, om zodoende een einde
te maken aan allerlei plaatselijke verschillen.
De voorstellen van de staatscommissie-Thorbecke werden niet door alle ministers
met evenveel enthousiasme begroet.35 Na wat personele wisselingen (onder meer
Thorbeckes antagonist Schimmelpenninck, de eerste als zodanig optredende premier, werd vervangen) sprak de regering toch steun uit voor de voorstellen van Thorbecke. Zij bevorderde dan ook een dienovereenkomstige wijziging van de Grondwet.
In de memorie van toelichting werden weinig woorden vuilgemaakt aan de betekenis van het hoofdschap van de raad. Wel maakte ze duidelijk dat deze grondwetsbepaling gericht was tot de wetgever, die de opdracht kreeg de inrichting van het
gemeentebestuur te regelen. De regering schreef:
“Aan den wetgever worden (…) eenige voorschriften gegeven. Aan het hoofd van het
gemeentebestuur moet staan een raad. De leden van dien raad moeten onmiddellijk
door de ingezetenen der gemeente worden verkozen, voor een bepaald getal jaren.
Het voorschrijven der wijze van die verkiezing en het bepalen van den duur der zitting
worden aan de wet overgelaten.”36

Tijdens de parlementaire behandeling van de voorstellen bleven de bepalingen over
het hoofdschap van de gemeenteraad overeind. Hetzelfde geldt voor de opdracht aan
31
32
33
34

Handelingen Grondwetsherziening 1848 (I), p. 218.
Handelingen Grondwetsherziening 1848 (I), p. 198.
Handelingen Grondwetsherziening 1848 (I), p. 218.
Hoewel de provincies hier ook uitdrukkelijk werden genoemd, stelde de regering niet voor het
hoofdschap van provinciale staten in de Grondwet vast te leggen. Dat is pas gebeurd bij de grondwetsherziening van 1983.
35 Van den Berg & Vis 2013, p. 322-325.
36 Kamerstukken II 1847/48, XLIX, nr. 9, p. 348.
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de raad van bevoegdheden tot regeling en bestuur en zijn rechtstreekse verkiezingswijze. Uit de schriftelijke en de mondelinge behandeling valt verder niets af te leiden
over wat onder dat hoofdschap moest worden verstaan. De aandacht van de Staten-Generaal ging vooral uit naar de omvang van de gemeentelijke autonomie, de lokale belastingen, de openbaarheid van raadsvergaderingen, de vraag of de wet zonder grondwettelijke grondslag kon voorzien in de benoeming van wethouders en de mogelijkheid
van tussentijdse ontbinding van provinciale staten en gemeenteraden. Tegen dat laatste
verzette de regering zich. Ontbinding van de provinciale staten of gemeenteraad zou
resulteren in stuurloosheid van het provincie-, respectievelijk het gemeentebestuur:
“Gedeputeerde Staten, gekozen uit en rustende op de Staten; en de dagelijksche besturen
der gemeenten, uitvloeisels van en rustende op de gemeenteraden, zijn collegien van beheer
zoowel als van bestuur. Eene ontbinding der Provinciale Staten en van de gemeentebesturen
zou de provinciën en gemeenten eenen tijd lang van alle bestuur en beheer berooven”.37

Het citaat laat zien dat halverwege de negentiende eeuw nog geen rekening gehouden werd met de mogelijkheid dat de ontbinding van een volksvertegenwoordiging
pas effect zou kunnen krijgen op de dag waarop de nieuwgekozen vergadering voor
het eerst samenkwam. Zulke uitgestelde ontbindingen waren destijds ook op landelijk niveau nog niet bekend. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Het was deze zelfde
grondwetsherziening van 1848 die het ontbindingsrecht in de verhouding tussen de
regering en de Staten-Generaal überhaupt introduceerde. Het zou nog tot 1983 duren
voordat de al sinds 1917 bestaande praktijk van ontbinding op termijn grondwettelijk
werd vastgelegd.38 Halverwege de negentiende eeuw kon men daar dus nog niet aan
hebben gedacht. Gelet op de principiële stellingname van de regering ten aanzien
van tussentijdse ontbindingen van gemeenteraden was daar vermoedelijk ook geen
ruimte voor geweest. Van meet af aan is het ontbindingsrecht begrepen als een wapen van de zelfstandige regering tegenover een Kamer van de Staten-Generaal waarmee het moeilijk samenwerken was. Een ontbindingsbevoegdheid van de executieve
past dan ook uitstekend in duale verhoudingen tussen organen die niet tot elkaar
herleidbaar zijn. In de verhouding tussen de raad als het hoofd van de gemeente en
het uit de raad voortkomende dagelijks bestuur was voor zo’n recht geen plaats.
Hoewel kritiek op de herzieningsvoorstellen in beide Kamers niet uitbleef, slaagde de regering er uiteindelijk in haar op het gemeentebestuur betrekking hebbende
voorstellen nagenoeg ongewijzigd aanvaard te krijgen. Hierbij moet bedacht worden
dat de Tweede Kamer nog niet over het amendementsrecht beschikte. In oktober
1848 was aan alle voorschriften voldaan en trad de herziene Grondwet in werking.39
Thorbeckes grondwetsherziening liet op decentraal niveau een nieuwe wind waaien.
Het oude, gefragmenteerde bestel werd ingeruild voor een uniforme regeling van de
samenstelling, inrichting en bevoegdheid van gemeentebesturen. De rechtstreeks gekozen gemeenteraad werd als “wezenlijke vertegenwoordiging” van de ingezetenen
aan het hoofd van de gemeente gesteld. Voor onthoofding in de vorm van tussentijdse
37 Kamerstukken II 1847/48, XLIX, nr. 27, p. 575.
38 Elzinga, De Lange & Hoogers 2014, p. 640-651.
39 Een geconsolideerde versie is gepubliceerd in Stb. 1848, 71.

232

5.1 Parlementaire geschiedenis

raadsontbinding was geen ruimte. De voorzitter van de gemeenteraad, al dan niet zelf
raadslid, werd door de koning benoemd. Bevoegdheden tot regeling en bestuur in de eigen huishouding werden exclusief aan de gemeenteraad opgedragen.40 Sommige besluiten die de raad zou nemen, werden onderworpen aan provinciaal of koninklijk toezicht.
5.1.3

Grondwetsherzieningen tussen 1848 en 1983

Tussen 1848 en 1983 zijn de grondwetsbepalingen over het gemeentebestuur meerdere malen gewijzigd. In 1887 is een constitutionele grondslag gerealiseerd voor het
vorderen van medebewind, indertijd nog aangeduid als zelfbestuur.41 In materiële
zin veranderde er niets in de positie van de gemeenteraad, nu de Gemeentewet van
1851 al de mogelijkheid kende gemeentebesturen te verplichten mee te werken aan
de uitvoering van rijksbeleid.42 Ook het herschrijven van het grondwetsartikel over
de verordeningsbevoegdheid van de gemeenteraad was niet gericht op inhoudelijke
veranderingen.43 De meeste belangstelling ging bij de herziening van 1887 uit naar
de regeling van het kiesrecht. Voor het hoofdschap zijn die discussies niet van belang.
In de aanloop naar de herziening van 1917 heeft het hoofdschap van de gemeenteraad serieus ter discussie gestaan. Het is nuttig om even stil te staan bij die episode,
omdat ze iets laat zien van hoe indertijd het hoofdschap werd opgevat. Het kabinetHeemskerk gaf in 1910 een staatscommissie de opdracht om een algehele grondwetsherziening voor te bereiden. De premier, tevens minister van binnenlandse zaken,
trad op als voorzitter. Voor het overige bestond zij vrijwel geheel uit gewezen of nog
zittende leden uit de Tweede en Eerste Kamer. De commissie werd onderverdeeld
in subcommissies, die zich elk over een of meer grondwetshoofdstukken bogen. Het
voorzitterschap van de subcommissie die zich met de bepalingen over provincies,
gemeenten en waterschappen inliet, was in handen van de gewezen Groninger en
Leids hoogleraar J. Oppenheim, die inmiddels lid van de Raad van State was. Zijn subcommissie meende dat aanpassing van de grondwetsbepalingen over het gemeentebestuur geboden was, omdat gemeenten onbestuurbaar dreigden te worden.44 Omdat de Grondwet zowel de regelgevende als de bestuursbevoegdheid voor de eigen
huishouding aan de gemeenteraad opdroeg, was het college van burgemeester en
wethouders veel meer dan nodig en wenselijk afhankelijk van de steeds zwaarder
belaste gemeenteraad. De Grondwet stond zodoende slagvaardig lokaal bestuur in
de weg. Om daaraan een einde te maken stelde de subcommissie voor de opdracht
van de bestuursbevoegdheid aan de raad uit de Grondwet te schrappen. De wetgever
zou dan de vrije hand krijgen. Omdat de gemeenteraad niet langer grondwettelijk
aanspraak zou maken op de combinatie van regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden, zou ook het hoofdschap uit het toenmalige artikel 143 moeten vervallen:
40 De gemeentewetgever heeft dit voorschrift van meet af aan minder strikt opgevat en ruimte gelaten voor de toekenning van autonome bevoegdheden aan het college of de burgemeester, zie
artikel 134 Gemeentewet-1851.
41 Artikel 144, derde lid Grondwet-1887. Kritisch over deze wijziging Oud 1959, p. 50-59.
42 Artikel 126 Gemeentewet-1851.
43 Kamerstukken II 1884/85, 111, nr. 12 en 13.
44 Subcommissie Oppenheim 1911, p. 3-6. Oppenheim zelf was klaarblijkelijk geen voorstander van
dit voorstel, zie Oppenheim 1928a, p. 50, 856.
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“Nu de raad niet meer regeling en bestuur beide noodwendig moet behouden, komt de
uitdrukking dat hij staat aan hoofd der gemeente niet meer tot haar recht. Zij is daarom
weggelaten. Zij is ook niets zeggend. De aard van de bevoegdheid die aan eenig orgaan
is toegekend beslist over zijne machtstelling, niet eene verklaring als waarmede artikel
143 wordt ingeleid. Er is ook geen reden om juist van den raad te zeggen dat hij het
hoofd is van de gemeente, waar noch van eenig orgaan in de provincie, noch van eenig
orgaan in het Rijk is gezegd, dat het aan het hoofd staat.”45

De staatscommissie-Th. Heemskerk nam de aanbevelingen van Oppenheims subcommissie over. In het eindrapport schreef zij dat de aanwijzing van de gemeenteraad als hoofd van de gemeente “van geene beteekenis [is], omdat niet door dergelijke verklaringen, maar door de bepalingen van de gemeentewet de machtstelling
wordt aangewezen”.46 Begin 1913 diende de regering een twaalftal voorstellen tot
herziening van de Grondwet bij de Tweede Kamer in. Daartoe behoorde het voorstel
om het hoofdschap van de gemeenteraad te schrappen. Het door de staatscommissie
aangeleverde tekstvoorstel en de bijbehorende toelichting had de regering tot de
hare gemaakt.47 Tot verdere parlementaire behandeling van de voorstellen is het niet
gekomen. De uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van juni 1913 was
voor het kabinet-Heemskerk aanleiding ontslag te vragen. Het daarop aantredende
kabinet-Cort van der Linden stelde andere prioriteiten. In september 1913 werden
alle door het vorige kabinet ingediende voorstellen voor grondwetsherziening ingetrokken.48 Omdat van de voorgestelde herziening uiteindelijk niets terechtkwam,
kan slechts met grote terughoudendheid iets uit deze gebeurtenissen worden afgeleid. Van een standpuntbepaling door de grondwetgever is immers geen sprake
geweest. Aan de andere kant staan de brede samenstelling van de staatscommissie
en de bereidheid van de regering om de voorstellen tot de hare te maken eraan in de
weg de voorstellen geheel te negeren. Het lijkt daarom in elk geval verantwoord te
stellen dat naar eertijdse opvatting het hoofdschap meer een declaratoire dan een
constitutieve functie heeft, en dat de positie van de raad als hoofd van de gemeente
vooral in zijn bevoegdheden tot uitdrukking moet komen.
Het probleem van de overbelaste gemeenteraden, zoals door de staatscommissieTh. Heemskerk in 1913 onderkend, was ondertussen natuurlijk niet verdwenen.49
In 1922 nam de regering opnieuw het initiatief voor een grondwetsherziening. Ter
voorbereiding daarvan was de staatscommissie-Ruijs de Beerenbrouck ingesteld.
Anders dan de staatscommissie-Th. Heemskerk had gedaan, kwam dit gezelschap
niet met een voorstel om het hoofdschap van de gemeenteraad te laten vervallen.
Wel volgde zij het eerdere voorstel om in de Grondwet niet langer te bepalen dat het
bestuur van de gemeentelijke huishouding aan de gemeenteraad werd opgedragen.50
45 Subcommissie Oppenheim 1911, p. 5.
46 Staatscommissie-Th. Heemskerk 1912, p. 22.
47 Kamerstukken II 1912/13, 250, nr. 5 (wetsvoorstel); Kamerstukken II 1912/13, 250, nr. 14, p. 25 (toelichting).
48 Kamerstukken II 1913/14, 6. Deze intrekking kwam al aan bod in hoofdstuk 4 (over de goedkeuring
van verdragen die van de Grondwet afwijken), paragraaf 4.1.1.
49 Zie ook Van Poelje 1914.
50 Staatscommissie-Ruijs de Beerenbrouck 1920, p. 6.
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Volstaan kon worden met enkel de regeling van die huishouding voor te behouden
aan de raad.
De regering nam dit voorstel over en stelde voor de opdracht van bestuursbevoegdheden uit de Grondwet te schrappen.51 Zij wilde in het midden laten aan welk
orgaan of welke organen die bestuurstaak moest worden toebedeeld: dat was iets
voor de gewone wetgever.52 Het regeringsvoorstel kreeg in de Tweede Kamer geen
positief onthaal. Diverse Kamerleden voorzagen dat de wetgever in de gelegenheid
werd gesteld om de positie van de gemeenteraad als hoofd van de gemeente uit te
hollen en keerden zich tegen die mogelijkheid.53 Tegelijkertijd erkende de Kamer dat
in de praktijk behoefte kon bestaan aan taakverlichting. In een poging de verschillende opvattingen te verenigen wijzigde de regering haar oorspronkelijke voorstel.54
De Grondwet zou blijven bepalen dat zowel de regeling als het bestuur van de gemeentelijke huishouding aan de gemeenteraad werd overgelaten. Daaraan moest
worden toegevoegd dat de wet regels kon geven volgens welke “onder toezicht van
de raad” het bestuur geheel of gedeeltelijk aan andere organen kon worden overgedragen. Met die frase werd bedoeld te regelen dat in het geval de gemeenteraad
zijn eigen bevoegdheden wenste over te dragen, hij zich daarbij zou moeten houden
aan door de wet gestelde regels.55
Nog was de Kamer niet tevreden. Zou de regering haar zin krijgen, dan liet de Grondwet te veel ruimte voor overdracht van bestuursbevoegdheden. Om beperkingen te
stellen aan de mate waarin de gemeenteraad zijn bevoegdheden aan andere organen
kon overdragen, aanvaardde de Kamer met een nipte meerderheid een amendementVisser van IJzendoorn.56 Als gevolg daarvan bepaalde artikel 144 van de Grondwet van
1922 dat de gemeenteraad met inachtneming van te stellen regels delen (“takken”)
van zijn autonome bestuurstaak aan andere organen zou kunnen opdragen. De wetgever moest bepalen welke bevoegdheden daarvoor in aanmerking kwamen, terwijl
het aan de raad was om te besluiten tot gehele of gedeeltelijke overdracht.57 Nadat
de Tweede Kamer het aldus geamendeerde regeringsvoorstel had aanvaard, verliep
de behandeling in de Eerste Kamer vlotjes.58 Ook de tweede lezing van de herziening
gooide geen roet in het eten.59 Zodoende werd het hoofdschap van de gemeenteraad
over zowel de regeling als het bestuur van de gemeente veiliggesteld.

51
52
53
54
55

Zie voor het herzieningsvoorstel Kamerstukken II 1920/21, 451, nr. 5.
Kamerstukken II 1920/21, 451, nr. 13, p 14; Kamerstukken II 1920/21, 451, nr. 17, p. 63.
Kamerstukken II 1920/21, 451, nr. 15, p. 49; Handelingen II 1920/21, nr. 34, p. 905-914.
Kamerstukken II 1921/22, 90, nr. 55.
Zie de mondelinge toelichting van minister Ruijs de Beerenbrouck, Handelingen II 1921/22, nr. 36,
p. 1008.
56 Het amendement is mondeling ingediend, zie Handelingen II 1921/22, nr. 36, p. 1006. Het is nadien
(eveneens mondeling) gewijzigd, zie Handelingen II 1921/22, nr. 36, p. 1009. Zie voor de aanvaarding van het amendement Handelingen II 1921/22, nr. 36, p. 1010.
57 Zie de mondelinge toelichting van Visser van IJzendoorn, Handelingen II 1921/22, nr. 36, p. 10041005.
58 De Eerste Kamer heeft aan de wijziging van de grondwetsartikelen over het gemeentebestuur
nauwelijks woorden gewijd. Het voorstel kreeg bijval en daarbij werd soms aan het hoofdschap
gerefereerd, zie Handelingen I 1921/22, nr. 33, p. 641, 651 en 656.
59 De verklaringswet van 13 mei 1922 is gepubliceerd in Stb. 284; de herzieningswet van 30 november 1922 in Stb. 645.
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Net als eerder het gewijzigde regeringsvoorstel leed de uiteindelijk gekozen formulering evenwel aan een gebrek. In de ijver om te verzekeren dat de gemeenteraad de
regie over delegaties zou houden, werd over het hoofd gezien dat de grondwetstekst de
toedeling van bestuursbevoegdheden inzake de eigen huishouding tot het exclusieve
domein van de gemeenteraad maakte.60 Rechtstreekse attributie van bestuursbevoegdheden door de wetgever aan bijvoorbeeld het college was ongrondwettig.61 Daarmee
ontstond een constitutioneel obstakel voor een praktijk die al sinds de introductie van de
Gemeentewet van 1851 werd gevolgd.62 Het is alleszins aannemelijk dat de grondwetgever hier niet op uit was: de regering en de Tweede Kamer wilden slechts verzekeren
dat, binnen door de wet te bepalen grenzen, de gemeenteraad bevoegd werd om zijn
bestuurstaken aan andere organen van het gemeentebestuur te delegeren en daarbij een
vinger aan de pols te houden.63 Bij alle onenigheid was er immers eensgezindheid over
de noodzaak gemeenteraden te ontlasten. In de aangepaste redactie zag de tekst zich
evenwel niet alleen op de verhouding tussen de raad en andere gemeentelijke organen,
maar ook op de relatie tussen de raad en de formele wetgever. De argeloze lezer die
enkel acht slaat op haar bewoordingen ziet in de Grondwet van 1922 de toekenning van
de volledige huishoudelijke bestuursbevoegdheid aan de gemeenteraad – en daarmee
een aanmerkelijke versterking van het hoofdschap van de gemeenteraad.
5.1.4

De grondwetsherziening van 1983

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1966 was staatsrechtelijke vernieuwing een
belangrijk thema. Het op basis van deze verkiezingen geformeerde kabinet-De Jong
erkende in zijn regeringsverklaring de breed levende wens naar constitutionele vernieuwing en stelde de benoeming van een staatscommissie in het vooruitzicht.64 Het
voorzitterschap daarvan werd opgedragen aan een tweemanschap: de minister van
Staat J.M.L.Th. Cals en rechter in het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
A.M. Donner. Conform haar opdracht publiceerde deze commissie-Cals/Donner eerst
twee adviezen over modernisering van het kiesstelsel en de klassieke grondrechten.65
In het eindrapport, verschenen in 1971, kwamen de resterende constitutionele

60 Ook in de Grondwet van 1848 was de regeling en het bestuur van de eigen huishouding al aan de
raad opgedragen. Het is daarom wellicht beter te stellen dat de grondwetsherziening van 1922 het
monopolie van de gemeenteraad niet heeft gevestigd maar versterkt.
61 Zie over de ongrondwettigheid van de Gemeentewet van 1851 ook Oppenheim 1928a, p. 83-84;
Oud 1956, p. 95-96; Oud 1959, p. 56-59 en p. 424-425. Bij de grondwetsherziening van 1983 is
erkend dat de toedeling van bevoegdheden aan het college en de burgemeester niet goed te rijmen
valt met de Grondwet, zie Eindrapport Cals/Donner 1971, p. 287 en Kamerstukken II 1975/76, 13
990, nr. 3, p. 12.
62 Zie bijvoorbeeld artikel 134 van de Gemeentewet-1851, dat bepaalde dat alle bevoegdheid tot
regeling en bestuur van de gemeentelijke huishouding aan de raad toekwam voor zover die bevoegdheid “niet bij deze of eenige andere wet aan den Burgemeester, of aan Burgemeester en
Wethouders is opgedragen”.
63 Zie over de wordingsgeschiedenis van en kritiek op de nieuwe bepaling ook Huart 1925, p. 265276; Oppenheim 1928a, p. 83-86 en Oud 1959, p. 61-66 (die zijn eigen rol bij de aanvaarding van
het amendement betreurt).
64 Handelingen II 1967 (buitengewone zitting), nr. 3, p. 27.
65 Alle rapporten zijn te vinden op resources.huygens.knaw.nl/grondwetscommissies/ (CommissieCals/Donner).
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onderwerpen aan bod, waaronder het grondwetshoofdstuk over de decentrale overheden.66 De staatscommissie gaf er de voorkeur aan het grondwettelijk hoofdschap
van de gemeenteraad te handhaven. Ze vond dat uit de grondwet duidelijk moet blijken dat “het laatste woord omtrent de hoofdlijnen van het te voeren beleid” toekomt
aan de raad.67 Omdat de aandacht eerst uitging naar andere voorstellen van deze commissie heeft het enige tijd geduurd voordat de regering initiatieven kon ontplooien
om de grondwetsbepalingen over de gemeenten te herzien. Inmiddels was in 1973
het kabinet-Den Uyl aangetreden. Ook dit kabinet zegde in de regeringsverklaring
toe voorstellen voor een algehele grondwetsherziening te bevorderen.68 Ter inleiding
op de discussie daarover zond het kabinet een nota over het grondwetsherzieningsbeleid aan de Staten-Generaal.69 Volgens de nota was de wens tot deconstitutionalisering een belangrijke drijfveer voor de herziening. Daaronder werd verstaan het
uit de Grondwet schrappen van wat evengoed of beter aan de wetgever kon worden
overgelaten.70 Daarnaast wilde de regering de in de organieke wetten opgenomen
eenvormige structuur van provincies en gemeenten ook in de Grondwet tot uiting
laten komen.71 Bij dit alles was het niet de bedoeling inhoudelijke veranderingen door
te voeren.72 Zoals hierna zal blijken is dit voornemen slechts ten dele gerealiseerd.
Eerst de hoofdzaak. In navolging van de staatscommissie deed de regering geen voorstellen om het hoofdschap van de gemeenteraad te schrappen of te veranderen. Integendeel: ook in de nieuwe Grondwet zou de gemeenteraad “uitdrukkelijk als het
hoogste orgaan” in de gemeente worden aangemerkt, om zo duidelijk te maken
“dat het laatste woord omtrent de hoofdlijnen van het te voeren beleid” aan de gemeenteraad toekomt.73 Zodoende bleef de opdracht van het hoofdschap aan de gemeenteraad fier overeind.
Het streven naar deconstitutionalisering heeft ertoe geleid dat de Grondwet sinds
1983 niet langer bepaalt dat gedeputeerden uit en door provinciale staten worden
gekozen. Vanuit de Tweede Kamer is nog geprobeerd om het voorschrift te handhaven en bovendien ook voor wethouders in de Grondwet vast te leggen dat zij uit het
midden van de gemeenteraad worden gerekruteerd.74 Het amendement daartoe was
ingegeven door de vrees dat de voorgestelde schrapping de deur zou openen voor
dualistische tendensen in het lokaal bestuur. De regering meende dat zulke vrees
ongegrond was. Zij stelde dat het gemeente- en provinciebestuur werden getypeerd
door een monistische structuur. Die kwam niet in het geding als de Grondwet zou
zwijgen over de herkomst van de leden van het dagelijks bestuur. Er bleef volgens de
regering genoeg in de Grondwet onveranderd om de monistische verhoudingen in
66
67
68
69
70
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Eindrapport Cals/Donner 1971, p. 279-324.
Eindrapport Cals/Donner 1971, p. 291.
Handelingen II 1972/73, nr. 41, p. 1571.
Kamerstukken II 1973/74, 12 944, nr. 1-2.
Kamerstukken II 1973/74, 12 944, nr. 2, p. 2. Het begrip dook sporadisch ook al op in de rapportages
van de staatscommissie-Cals/Donner, zie bijv. Eindrapport Cals/Donner 1971, p. 155 en 341. De
definitie in de kabinetsnota is geënt op het Eindrapport Cals/Donner 1971, p. 20.
Kamerstukken II 1975/76, 13 990, nr. 3, p. 5.
Kamerstukken II 1975/76, 13 990, nr. 3, p. 8.
Kamerstukken II 1975/76, 13 990, nr. 3, p. 8, 13.
Kamerstukken II 1978/79, 13 990, nr. 29.
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het gemeentebestuur te waarborgen: ze noemde het hoofdschap en de verordenende
bevoegdheid van de raad, de exclusieve raadsbevoegdheid om autonome bevoegdheden binnengemeentelijk te attribueren, het vrije mandaat van rechtstreeks gekozen raadsleden en de onmogelijkheid van tussentijdse ontbinding van de gemeenteraad.75 De Tweede Kamer accepteerde de redenering en verwierp het amendement.76
Ook de bepaling over de verordenende bevoegdheid van de gemeenteraad werd
aangepast. Naar de letter van de oude Grondwet had die verordenende bevoegdheid
uitsluitend betrekking op de gemeentelijke huishouding, waarmee van oudsher het
autonome domein werd bedoeld. Over welk orgaan uitvoering had te geven aan
medebewindstaken liet de Grondwet zich niet uit: er stond slechts dat “gemeentebesturen” medewerking verlenen wanneer die gevorderd wordt. Vanaf 1851 was dit
in de Gemeentewet steeds zo uitgewerkt dat autonome taken door de raad werden
uitgeoefend en medebewindstaken door het college.77 Volgens de regering werd in
de praktijk een ander onderscheid gehanteerd: ongeacht of er werd gehandeld in autonomie of in medebewind kwam de verordenende bevoegdheid toe aan de raad en
werd het college doorgaans met de bestuurstaak belast. De regering stelde dat deze
praktijk een uitdrukking was van het rechtsbeginsel dat de vaststelling van burgers
bindende regels een taak is van de rechtstreeks gekozen organen terwijl de bestuurstaak toekomt aan de dagelijkse besturen. Om de Grondwet met dat rechtsbeginsel
in overeenstemming te brengen, bevorderde de regering dat het artikel over de verordenende bevoegdheid geen verwijzingen meer naar autonomie of medebewind
maakt.78 Sindsdien huldigt artikel 127 van de Grondwet het algemene uitgangspunt
dat, uitzonderingen daargelaten, de gemeenteraad verordeningen vaststelt.
Een volgende grondwetsnorm die omwille van deconstitutionalisering werd
gewijzigd, is die waarin de gemeentelijke autonomie is beschermd. Thorbeckes
Grondwet wees de gemeenteraad aan als het orgaan waaraan de bevoegdheid tot
regeling en bestuur van de eigen huishouding werd overgelaten. Sinds 1983 houdt
de Grondwet zich meer op de vlakte: volgens het huidige artikel 124 worden de autonome regelings- en bestuursbevoegdheden aan het gemeentebestuur overgelaten.
Zodoende is het aan de wetgever om te bepalen aan welke organen deze bevoegdheden toekomen.79 Op een ander punt is de herziene Grondwet trouwens explicieter
dan voorheen. Tot aan 1983 werd van de gemeentelijke organen enkel de gemeenteraad genoemd. Tegenwoordig stelt het tweede lid van artikel 125 dat ook het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester deel uitmaken van het

75 Kamerstukken II 1975/76, 13 990, nr. 6, p. 16-17; Handelingen II 1978/79, nr. 60, p. 4027, Handelingen
II 1978/79, nr. 62, p. 4179.
76 Handelingen II 1978/79, nr. 64, p. 4295.
77 Artikel 126 Gemeentewet-1851, artikel 151 Gemeentewet-1931.
78 Kamerstukken II 1975/76, 13 990, nr. 3, p. 15-16, Kamerstukken II 1976/77, 13 990, nr. 6, p. 20.
79 Kamerstukken II 1976/77, 13 990, nr. 6, p. 12. De staatscommissie-Cals/Donner had een nog abstractere formulering voorgesteld: zij opperde om de provincies en gemeenten (als openbare lichamen)
bevoegd te maken de eigen huishouding te regelen. Op die manier werd het territoriale karakter
van de provinciale en gemeentelijke taak tot uitdrukking gebracht, zie Eindrapport Cals/Donner
1971, p. 285-287. De regering vond deze fixatie op het territoriale karakter te beperkt. Met de
staatscommissie meende ze evenwel dat de Grondwet niet moest vastleggen welke organen zich
met de lokale huishouding zouden bezighouden, zie Kamerstukken II 1975/76, 13 990, nr. 3, p. 11.
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gemeentebestuur. Met dat “ook” is bovendien gezegd dat het de wetgever vrijstaat
nog andere organen aan de trits toe te voegen.80
Als gevolg van deze wijzigingen hanteert de huidige Grondwet een open stelsel ten
aanzien van zowel de samenstelling van als de taakverdeling binnen het gemeentebestuur. Van dat bestuur maken in ieder geval de raad, het college en de burgemeester deel uit. De wetgever kan daar nog andere bestuursorganen aan toevoegen. Het
regelen en besturen van de gemeentelijke huishouding is niet langer het exclusieve
domein van de gemeenteraad, maar komt toe aan het gemeentebestuur.81
De in 1922 in de Grondwet aangescherpte (maar in zijn striktheid nooit absoluut genomen) belemmering voor de wetgever om aan het college en de burgemeester taken
toe te delen, is bij de herziening van 1983 opgeheven. Voortaan bepaalt (het bijkans
onleesbare) artikel 128 van de Grondwet dat de toedeling van autonome bevoegdheden aan andere organen dan raad, college en burgemeester het exclusieve recht van
de gemeenteraad is. Dit monopolie van de gemeenteraad gaat niet op in geval van de
opheﬃng van oude gemeenten, de instelling van nieuwe gemeenten of bij grenswijzigingen. Een gevolg van de gewijzigde formulering is dat alleen de gemeenteraad kan
besluiten tot binnengemeentelijke decentralisatie van autonome bevoegdheden. Deze
versoepeling ging de regering overigens nog niet ver genoeg. Als het aan haar had gelegen, zou de wetgever gemeentebesturen kunnen verplichten tot binnengemeentelijke
decentralisatie.82 De Tweede Kamer heeft door de inzet van haar amendementsrecht
afgedwongen dat het primaat van de gemeenteraad op dit punt bleef gelden.83
Met het opheffen van de blokkade op attributie van autonome bevoegdheden aan
het college en de burgemeester, zoals die blijkt uit de artikelen 124 en 128, is bij
de herziening van 1983 een betekenisvolle stap gezet. Het hoofdschap van de gemeenteraad is erdoor beperkt.
5.1.5

Resumerend

De balans van de reeks grondwetsherzieningen kan nu worden opgemaakt. Vanaf de
introductie van het hoofdschap in 1848 is het de bedoeling van de grondwetgever
geweest de gemeenteraad het hoogste orgaan van het gemeentebestuur te maken.
Die positie komt de raad toe omdat hij rechtstreeks wordt gekozen. Aanvankelijk had
het hoofdschap enkel betrekking op autonome taken, maar in ieder geval sinds de
grondwetsherziening van 1983 is de gemeenteraad ook het hoofd van de gemeente
als medebewindstaken worden verricht. Al vroeg werd onderkend dat niet kan worden volstaan met het enkel declameren van het hoofdschap. De gemeenteraad krijgt
zijn rol als hoofd van de gemeente vooral door de bevoegdheden die hij krijgt toebedeeld. Er zijn meerdere pogingen ondernomen om in de grondwettelijke verdeling

80 Kamerstukken II 1975/76, 13 990, nr. 3, p. 14.
81 Zie ook Dölle & Elzinga 2004, p. 23, 171. Genuanceerd anders Rob 2002a, p. 31-34.
82 Kamerstukken II 1975/76, 13 990, nr. 3, p. 9, 12-13; Kamerstukken II 1976/77, 13 990, nr. 6, p. 14-15;
Kamerstukken II 1978/79, 13 990, nr. 9h, p. 11-12.
83 Kamerstukken II 1978/79, 13 990, nr. 22; Handelingen II 1978/79, nr. 54, p. 3652-3695; Handelingen II 1978/79, nr. 60, p. 4024-4026; Handelingen II 1978/79, nr. 61, p. 4118-4134; Handelingen II
1978/79, nr. 62, p. 4181-4182 en 4192-4193.
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van die bevoegdheden veranderingen te bewerkstelligen. Het verzet uit de StatenGeneraal daartegen was steeds van dien aard dat van de weeromstuit de grondwettelijke greep van de raad op de taakverdeling werd verstevigd. Het resultaat is nu
dat de gemeenteraad in hoofdzaak uiteindelijke zeggenschap heeft omtrent het gemeentelijk beleid. Dat komt onder meer tot uiting in zijn verordenende bevoegdheid
en de onmogelijkheid van tussentijdse ontbinding. Het hoofdschap is bij de jongste
algehele herziening in zoverre gerelativeerd dat de algemene bestuursbevoegdheid
in autonome aangelegenheden niet langer exclusief aan de raad toekomt. Ook het
monopolie van de raad op besluiten tot binnengemeentelijke decentralisatie is gerelativeerd. Vooral vanwege deze twee laatste wijzigingen is de grondwetsherziening
van 1983 niet zonder belang voor de analyse van het hoofdschap. De houdgreep
waarin dat hoofdschap van de gemeenteraad al sinds 1848 maar vooral sinds 1922
het gemeentebestuur hield, is bij de recentste algehele grondwetsherziening minder
stevig geworden.

5.2

Literatuur

Tot vrij recent werd in de rechtsgeleerde literatuur aan het hoofdschap van de raad
niet veel aandacht besteed. Voor zover de betekenis van het grondwetsartikel werd
toegelicht, gebeurde dat doorgaans in de context van andere grondwettelijke bepalingen zoals die over gemeentelijke autonomie, het verordeningsrecht of de rechtstreekse verkiezing van gemeenteraadsleden. Deze normen werden gezien als uitwerkingen van de positie van de raad als hoofd van de gemeente.84 In de aanloop naar
de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002 kwam het hoofdschap
meer in de belangstelling te staan. De wetenschappelijke en parlementaire discussie
over deze wet stond in belangrijke mate in het teken van de vraag of het hoofdschap
van de gemeenteraad in de weg stond aan de voorgestelde reorganisatie van de verhouding tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.
Kon, met andere woorden, zonder grondwetswijziging afscheid worden genomen
van de van oudsher monistische inrichting van het gemeentebestuur?85
In deze paragraaf reconstrueer ik de uitleg die door rechtsgeleerde schrijvers is
gegeven aan het hoofdschap van de gemeenteraad. Daarbij wordt een onderverdeling
in twee tijdvakken gehanteerd. Het verschijnen van het rapport van de staatscommissie Dualisme en lokale democratie is de cesuur. Auteurs van oudere publicaties
werden over het algemeen niet gedwongen positie te kiezen bij het duiden van het
hoofdschap, omdat de wetswijzigingen en andere ontwikkelingen doorgaans niet
tornden aan de rol van de gemeenteraad. Dat veranderde op slag toen de staatscommissie Dualisme en lokale democratie haar plannen ontvouwde.
5.2.1

Tot aan de staatscommissie Dualisme en lokale democratie

Staatsrechtelijke literatuur tot aan het jaar 2000 gaat doorgaans slechts zijdelings in
op de betekenis van het hoofdschap van de raad. Analyses en problematiseringen van

84 Zie bijvoorbeeld Oppenheim 1928a, p. 6-7, 855-856; Dölle & Elzinga 1999, p. 90.
85 Over monisme en dualisme Dölle 1980; Rob 1997, p. 9-10 en Elzinga 1998.
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het hoofdschap zijn schaars. Schrijvers behandelen het hoofdschap in algemene termen als een motto dat richting geeft aan het gemeentelijk bestel.86 Samen met enkele
andere grondwettelijke bepalingen vormt het hoofdschap het speelveld waarbinnen
de wetgever moet blijven. Het gaat dan dus om een normatieve aanspraak die de gemeenteraad jegens de wetgever heeft.87 De rechtstreekse verkiezing van gemeenteraadsleden ligt hieraan ten grondslag.88 De gemeenteraad moet in staat worden gesteld om, in termen van Konijnenbelt, de heerschappij over het gemeentebestuur te
voeren.89 Daarmee is ook duidelijk dat het hoofdschap van de gemeenteraad vooral
gestalte moet krijgen in de verhouding tussen de gemeenteraad en de andere gemeentelijke organen.90 Binnen het gemeentebestuur is de gemeenteraad “de baas”.91
Veelal wordt een verband gelegd tussen de grondwettelijke opdracht van de
regeling en het bestuur van de eigen huishouding aan de gemeenteraad enerzijds
en het hoofdschap van die raad anderzijds.92 Sommige schrijvers meenden zelfs dat
toekenning van specifieke bevoegdheden aan de raad in Grondwet of Gemeentewet
overbodig was.93 Zij redeneerden dat omdat de gemeenteraad aan het hoofd van de
gemeente staat, hij vanzelfsprekend het recht heeft de gemeente te regelen en te besturen. In het voorgaande kwam aan bod dat bij de recentste algehele grondwetsherziening de wetgever de ruimte kreeg om bevoegdheden inzake regeling en bestuur
aan andere organen dan de raad op te dragen. In de literatuur is erkend dat daarmee
de piketpalen zijn verzet.94 De precieze implicaties ervan werden evenwel nog niet
onderkend: het gemeentebestuur bleef immers op monistische leest geschoeid.95
5.2.2

Staatscommissie Dualisme en lokale democratie

Het regeerakkoord van het tweede kabinet-Kok (1998-2002) dicteerde dat een staatscommissie zou worden ingesteld om te onderzoeken op welke wijze dualisering van
het lokale bestuursmodel vormgegeven kan worden.96 Ter uitvoering van deze op86 Oppenheim 1928a, p. 50-51; Brederveld 1986; Dölle & Elzinga 1993, p. 102-104.
87 Brederveld, Schroot & Wijma 1990, p. 42.
88 Buijs 1884, p. 174; Brederveld, Schroot & Wijma 1990, p. 54 en 57; Dölle & Elzinga 1993, p. 102;
Brederveld 1994, p. 27.
89 Konijnenbelt 1978.
90 Brederveld 1997 en Brederveld 1998b. Oppenheim stelde dat ook de burgerrechtelijke vertegenwoordiging van de gemeente samenhing met de positie van de raad als hoofd van de gemeente,
zie Oppenheim 1928a, p. 311. Bij andere schrijvers heb ik geen vergelijkbare opvattingen over de
werking van het hoofdschap naar buiten aangetroffen.
91 Konijnenbelt 1978, p. 14, 24.
92 Huart 1925, p. 274-276; Oppenheim 1928a, p. 310; Oppenheim 1928b, p. 6, 7; Brederveld, Schroot
& Wijma 1990, p. 187-188; Brederveld 1994, p. 73; Prakke, De Reede & Van Wissen 1995, p. 639;
Kistenkas 1999.
93 Buijs 1884, p. 174; Oppenheim 1928a, p. 50, 856; zie ook Van Poelje 1959 p. 125-132.
94 Brederveld, Schroot & Wijma 1990, p. 43; Dölle & Elzinga 1993, p. 51; Elzinga 1997; Rob 1997, p. 9;
Brederveld 1998a, p. 30-31.
95 In de eerste en tweede druk van het Handboek van het Nederlandse gemeenterecht wordt nog
gezegd dat bij deze grondwetsherziening “een weinig becommentarieerde, maar wel markante
relativering van het grondwettelijke monisme” is opgetreden, zie Dölle & Elzinga 1993, p. 51 en
Dölle & Elzinga 1999, p. 25. In de derde druk wordt volstaan met de opmerking dat de relativering
“markant” is, zie Dölle & Elzinga 2004, p. 23.
96 Kamerstukken II 1997/98, 26 024, nr. 10, p. 75. Zie voor het instellingsbesluit Stb. 1998, 588.
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dracht publiceerde de staatscommissie Dualisme en lokale democratie kort na de
eeuwwisseling een lijvig rapport. In lijn met de zo-even aangehaalde literatuur zag
de staatscommissie de verkiezing door ingezetenen als de grondslag voor het hoofdschap van de gemeenteraad. Zij koos er evenwel voor het hoofdschap te hertalen
tot “eindverantwoordelijkheid van de gemeenteraad”. Volgens de staatscommissie
komen deze termen materieel op hetzelfde neer. De eindverantwoordelijkheid van
de gemeenteraad als “centrale grondslag van de gemeentelijke democratie” diende
in haar ogen te worden gehandhaafd. Om hieraan vorm te geven sloot de staatscommissie aan bij de omschrijving van het hoofdschap die is gegeven bij grondwetsherziening van 1983 (“het laatste woord omtrent de hoofdlijnen van het beleid”)
en bij wat ze uit rechtsvergelijking heeft geleerd. De staatscommissie constateerde
een grote mate van gemeenschappelijkheid in de manier waarop gemeenteraden in
enkele andere landen hun recht op het laatste woord mogen uitoefenen. Deze gemeenschappelijke bevoegdheden werden door de staatscommissie gegroepeerd tot
“vier hoofdelementen waarin het primaat van de raad tot uitdrukking komt”: controleren, regelgeven, besturen en budgetteren.97
Binnen de bestaande grondwettelijke kaders achtte de staatscommissie het mogelijk om met deze hoofdelementen te schuiven: iets minder bestuurlijk primaat, zodat
de gemeenteraad beter invulling kan geven aan zijn regelgevende, controlerende en
budgettaire primaat.98 De grondwetsherziening van 1983 had immers uitdrukkelijk
ruimte geboden voor toekenning van bestuursbevoegdheden aan andere organen
dan de gemeenteraad. Aan de andere kant erkende de commissie dat er nauwe verwevenheid bestaat tussen het hoofdschap en de monistische voorgeschiedenis van
het bestuursmodel op lokaal niveau. Om die reden moet terughoudendheid worden
betracht bij het verbinden van al te drieste consequenties aan de veranderingen die
in 1983 zijn gerealiseerd. Een gevolg daarvan is dat het binnen de bestaande grondwettelijke ordening niet mogelijk is om vrijwel alle bestuursbevoegdheden weg te
nemen bij de raad en te beleggen bij het college. Aangezien zo’n overheveling van
het bestuurlijk primaat wel is wat de commissie voor ogen stond, bepleitte ze grondwetsherziening. Daarop vooruitlopend (“in perspectief van een dergelijke grondwetsherziening”) kunnen volgens de staatscommissie zowel de bestuursbevoegdheden uit de Gemeentewet alsook de medebewindswetten alvast zoveel mogelijk
aan het college worden toebedeeld.99
5.2.3

Na de staatscommissie Dualisme en lokale democratie

Het rapport van de staatscommissie lokte een wetenschappelijk debat uit over de
betekenis van het grondwettelijk hoofdschap. De teneur van veel publicaties is dat

97

Staatscommissie Dualisme en lokale democratie 2000, p. 359-360. De vaststelling van plannen
beschouwt de staatscommissie als het vaststellen van een verordening, zie p. 373.
98 Staatscommissie Dualisme en lokale democratie 2000, p. 409. Broeksteeg 2011, p. 113 heeft het in
dit verband over de wet van de communicerende vaten: als het verdwijnen van het bestuurlijke
primaat wordt gecompenseerd met versterking van de verordenende, controlerende en budgettaire bevoegdheden, krijgt het hoofdschap weliswaar een ander invulling maar wordt daar niet aan
getornd.
99 Staatscommissie Dualisme en lokale democratie 2000, p. 361-362; 408-409.
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getwijfeld kan worden aan het constitutionele gehalte van de dualiseringsoperatie.
Vaak was daarbij een belangrijke rol weggelegd voor artikel 125 van de Grondwet.100
Vrijwel alle auteurs die zich over de dualisering van het gemeentebestuur hebben
uitgelaten, gaan ervan uit dat het hoofdschap van de gemeenteraad aan betekenis
heeft ingeboet. Hoewel een enkele maal neutraal of zelfs instemmend, zijn de meeste
publicaties kritisch getoonzet.
In zijn Leidse oratie stelde Engels dat door de dualiseringsoperatie het formele
hoofdschap van de gemeenteraad feitelijk in sterke mate was gerelativeerd. Die ontwikkeling past goed bij wat Engels geraden acht. Daarom betoonde hij zich voorstander van een pragmatische grondwetsinterpretatie.101
De Raad voor het openbaar bestuur meende dat vanwege de fundamentele veranderingen niet langer kan worden gesproken van het hoofdschap van één enkel
orgaan van het gemeentebestuur.102 De nieuwe feitelijke machtsdeling in het gemeentebestuur zou, als het aan hem ligt, moeten worden vastgelegd in een gemoderniseerd grondwetshoofdstuk over decentrale overheden.
Andere schrijvers formuleerden constitutionele bezwaren tegen de interpretatie
die de staatscommissie en de wetgever aan artikel 125 van de Grondwet hebben
gegeven. Koning sprak zelfs van ontmanteling van de gemeentelijke democratie.103
Gewezen staatsraad De Vries constateerde frictie tussen het grondwettelijk uitgangspunt dat de gemeenteraad aan het hoofd van de gemeente staat en de bevoegdheden
die de gewijzigde Gemeentewet aan de gemeenteraad verleent. 104 Omdat de autonome bestuursbevoegdheden nog aan de gemeenteraad zijn voorbehouden, meende
De Vries dat de gewijzigde Gemeentewet niet ongrondwettig is, zij het dat het hoofdschap minder inhoud heeft gekregen.
Vergelijkbare overwegingen zijn te vinden bij de Nijmeegse auteur Bunschoten.
Volgens hem heeft de gemeentewetgever met gewrongen constructies de grenzen
van het grondwettelijke kader opgezocht.105 De door de staatscommissie geïntroduceerde term eindverantwoordelijkheid noemde hij “staatsrechtelijk zonder betekenis”. Toch verbond Bunschoten aan zijn kritiek geen al te verreikende conclusies.
Vanwege het met het toetsingsverbod samenhangende uitgangspunt dat de wetgever beslist over de grondwettigheid van wetgeving hield hij het ervoor dat “kennelijk
(…) aan het in artikel 125 grondwettelijk vastgelegd monistisch hoofdschap van de
raad voldoende invulling [wordt] gegeven door de kaderstellende en controlerende
functie van de raad”.

100 Mijn weergave van de literatuur is mede gebaseerd op Broeksteeg 2011, p. 142-147.
101 Engels 2003, p. 13, zie ook p. 16-17 samen met voetnoot 59 op p. 27.
102 Rob 2002a, p. 34-35, 39. Zie ook Rob 2002b en Rob 2002c voor het advies van de Rob over de
modernisering van het grondwetshoofdstuk over decentrale overheden en andere openbare lichamen.
103 Koning 2002. Her en der in zijn bespreking wordt het hoofdschap van de raad wel genoemd, maar
een analyse van wat artikel 125 van de Grondwet in de context van de dualisering betekent, geeft
hij niet.
104 Jan de Vries 2001; Jan de Vries 2003a; Jan de Vries 2003b en Jan de Vries 2003c.
105 Bunschoten 2002, in het bijzonder p. 329-331.
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Kritiek op het gebruik van de term eindverantwoordelijkheid werd ook opgetekend door Versteden, Dölle en Kortmann.106 Zij wezen erop dat met dit begrip
de suggestie wordt gewekt alsof de gemeenteraad verantwoording af moet leggen
voor zijn bestuur van de gemeente. Die suggestie is onterecht, aangezien het de gemeenteraad is waaraan verantwoording wordt afgelegd. Dölle signaleerde dat het
hoofdschap een vage grondwettelijke norm mag lijken, maar dat er (in onder meer de
parlementaire debatten over de aanstellingswijze van de burgemeester) wel “duidelijk substantie” aan is gegeven. De term eindverantwoordelijk achtte hij daarom “qua
status (buitenwettelijk) en qua inhoud onbestemder” dan het hoofdschap. Ook het
bij de dualisering veelvuldig gebruikte begrip van de autonome bestuursbevoegdheden is door Dölle op de korrel genomen. Daaronder verstond de regering de bestuursbevoegdheid die niet op de Gemeentewet steunde maar rechtstreeks uit de
Grondwet voortvloeide. Dölle wees erop dat dit onderscheid, dat voor de regering
een belangrijk argument was om vol te kunnen houden dat de dualisering de grenzen van het hoofdschap respecteerde, nogal arbitrair is omdat de gewone wetgever
de (meeste) onbenoemde bestuursbevoegdheden eenvoudig zou kunnen omzetten
naar benoemde bestuursbevoegdheden. Niets zou dan overdracht aan het college
nog in de weg staan.107
Een laatste hier te noemen publicatie waarin de dualiseringsoperatie is beoordeeld op grondwettigheid is de dissertatie van Van der Woude. Aan de parlementaire behandeling van de grondwetsherziening van 1983 ontleende hij zijn stelling
dat artikel 125 van de Grondwet een “min of meer hiërarchische relatie tussen raad
en het college” creëert.108 Zowel wanneer organen van het gemeentebestuur handelen ter uitvoering van een autonome taak als wanneer zij ten behoeve van een
ander lichaam medebewindstaken verrichten, is de gemeenteraad volgens Van der
Woude het hoogste orgaan. De gemeenteraad moet daarom steeds in staat zijn de
hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid te bepalen. Dat betekent dat de overdraagbaarheid van bevoegdheden van de gemeenteraad naar een ander orgaan afhankelijk
is van de zwaarte ervan. Hoe zwaarder de bevoegdheid, hoe eerder men dient te
concluderen dat de bevoegdheid niet overdraagbaar is.109 Van der Woude is kritisch
over de in 1983 gerealiseerde herformulering van het grondwetsartikel over de gemeentelijke autonomie. Hij stelt dat indertijd met “achteloosheid” de oorspronkelijke opdracht van autonome bevoegdheden aan gemeenteraden is vervangen door een
diffusere opdracht aan gemeentebesturen.110 In navolging van Bunschoten gaat Van
der Woude ervan uit dat de wetgever, die hier het monopolie op grondwetsuitleg
heeft, aan artikel 125 Grondwet een “nadere interpretatie” heeft gegeven. De herziene Gemeentewet is om die (volgens Van der Woude “zuiver formele”) reden verenigbaar met de Grondwet. Opmerkelijk is daarbij overigens wel dat Van der Woude
106 Versteden 2002; Dölle 2008; Kortmann 2008, p. 506-507. Broeksteeg laat overigens zien dat bij de
parlementaire behandeling van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur (althans op
enig moment) erkend werd dat “hoofdschap” en “eindverantwoordelijkheid” weliswaar in hoge
mate verwant maar niet synoniem zijn, Broeksteeg 2011, p. 124, 129, 133, 137, 149-150.
107 Dölle 2008, p. 101, 106-107.
108 W. van der Woude 2011, p. 33-36, 54-55. Broeksteeg 2011, p. 331 stelt dat het hoofdschap “in zijn
oorspronkelijke betekenis” een hiërarchische relatie tot uitdrukking bracht.
109 W. van der Woude 2011, p. 41.
110 W. van der Woude 2011, p. 38.
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voor lagere normstelling dan de formele wet stelt dat het hoofdschap “onverkort” als
toetsingskader geldt.111 Mij lijkt dat, als het hoofdschap door de formele wetgever
van “een nadere interpretatie” is voorzien en aan die uitleg formeel gezag toekomt,
dat ook gevolgen moet hebben voor de toetsing van lagere normen aan de Grondwet.
Ook buiten de context van de dualisering is er sinds de herziening van de Gemeentewet in 2002 literatuur verschenen waarin een duiding van het hoofdschap wordt gegeven. Het interessante aan veel van die publicaties is dat ze van concrete bevoegdheden
nagaan hoe die zich tot het hoofdschap van de raad verhouden. Zo meende gewezen
voorzitter van de staatscommissie Elzinga dat de gemeenteraad als hoofd van de gemeente aanspraak maakt op de verordenende bevoegdheid, het budgetrecht, de onbepaalde bestuursbevoegdheid en de benoeming van wethouders.112 Volgens Tollenaar
krijgt het hoofdschap van de gemeenteraad onder meer vorm in de bevoegdheid van
de raad om aan het college en de burgemeester vragen te stellen of een raadsonderzoek in te stellen naar het door college en de burgemeester gevoerde bestuur.113 De
meergenoemde voormalige staatsraad De Vries liet zich naar aanleiding van plannen
voor de introductie van een rechtstreeks gekozen burgemeester negatief uit over de
voorgestelde procedure van wethoudersbenoeming.114 Toekenning aan de burgemeester van een recht om aan de gemeenteraad een bindende voordracht te doen voor het
benoemen van wethouders achtte hij een “fikse inbreuk” op het hoofdschap.
Broeksteeg is van de geraadpleegde auteurs misschien wel het terughoudendst.
Weliswaar ligt het volgens hem voor de hand dat de rechtstreeks gekozen gemeenteraad de belangrijkste bevoegdheden krijgt geattribueerd, maar het valt niet sluitend
te bepalen welke bevoegdheden dat dan zijn. De dualiseringsoperatie heeft bewezen
dat de normatieve kracht van het hoofdschap niet moet worden overschat.115
5.2.4

Resumerend

Wanneer het palet aan schrijvers wordt overzien, valt een aantal zaken op. In de eerste plaats heeft de rechtswetenschap lange tijd weinig belangstelling gehad voor het
hoofdschap. Een aannemelijke verklaring daarvoor is dat het gemeentelijke bestel
ruimschoots voldeed aan de eisen die de Grondwet op dit punt stelde. Het ontbrak
auteurs simpelweg aan een aanleiding om te wijzen op de implicaties van de aanwijzing van de gemeenteraad als hoofd van de gemeente. Dat als gevolg van de meest
recente grondwetsherziening de bevoegdheden tot regeling en bestuur niet langer
het exclusieve terrein van de gemeenteraad zijn, werd door auteurs wel opgevat
als relativering van het hoofdschap, maar niet als een opmaat naar het verdwijnen
ervan. Toen de dualisering van het gemeentebestuur in gang werd gezet, kon niet
langer worden gezegd dat het hoofdschap in de literatuur een rustig bezit was. Rondom en na de dualisering verschenen publicaties stellen vast dat het hoofdschap van
de gemeenteraad door toedoen van de grondwetgever en de wetgever aan betekenis
111
112
113
114
115

W. van der Woude 2011, p. 54-55.
Elzinga 2004a; Elzinga 2004b; Elzinga 2006.
Tollenaar 2008, p. 238, 239.
Jan de Vries 2004.
Broeksteeg 2011, in het bijzonder p. 147-151, 331-332.
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heeft ingeboet. Met enig overdrijven kan gesteld worden dat de consequenties van
de grondwetsherziening van 1983 pas decennia later volledig werden onderkend.
Ofschoon bij meerdere auteurs (ernstige) twijfel over de grondwettigheid van de
dualisering kan worden opgetekend, zijn er hoegenaamd geen constitutionalisten te
vinden die hebben gesteld dat de gemeentewetgever in 2002 door de grondwettelijke bodem is gezakt. Een constante in de literatuur sinds 1848 is dat schrijvers uit de
rechtstreekse verkiezing van de gemeenteraad afleiden dat de raad aanspraak heeft
op de belangrijkste rol in het gemeentebestuur. Over de vraag welke bevoegdheden
de raad ter vervulling van die rol toekomen, bestaat minder eensgezindheid.

5.3

Advisering

In deze paragraaf onderzoek ik welke uitleg de Raad van State heeft gegeven aan
het hoofdschap van de gemeenteraad. Ik heb mijn onderzoeksresultaten deels chronologisch en deels thematisch geordend. Die gemengde manier van presenteren is
misschien wat onorthodox, maar ik meen dat deze wijze van verslaglegging het beste
zicht geeft op hoe in wetgevingsadvisering omgegaan is met het eerste lid van artikel
125 van de Grondwet.
5.3.1

Het onzichtbare hoofdschap

De Grondwet stelt al sinds 1848 de gemeenteraad aan het hoofd van de gemeente.
Voor zover ik na heb kunnen gaan is het eerste advies waarin de Raad van State het
hoofdschap uitdrukkelijk bij zijn advisering betrekt van vrij recente datum, namelijk
uit 1998. Met de bespreking van literatuur over het hoofdschap uit de vorige paragraaf in het achterhoofd is dat niet zo verwonderlijk. Evenmin als auteurs aanleiding
hadden om het hoofdschap ter sprake te brengen, was er voor de Raad van State een
noodzaak om te wijzen op de implicaties van artikel 125 van de Grondwet.
Daarmee is niet gezegd dat er decennialang geen betekenisvolle wijzigingen zijn
doorgevoerd in de verhouding tussen de gemeenteraad en andere gemeentelijke bestuursorganen – integendeel.116 Zo is in 1948 een vertrouwensregel in de Gemeentewet opgenomen en werd in 1969 de verantwoordingsplicht van het college belangrijk uitgebreid (en voor de burgemeester geïntroduceerd).117 Ook in 1992 werd een
ingrijpende Gemeentewetsherziening doorgevoerd.118 Die herziening, in werking
getreden in 1994, brak met het sinds 1851 bestaande gebruik om medebewindstaken
voornamelijk aan het college op te dragen.119 In de loop der tijd had dat medebewind
een enorme vlucht genomen. Als gevolg daarvan zat het college veelal voor op de
bok en werd het voor de gemeenteraad steeds lastiger om sturing te geven aan het
gemeentelijk beleid. Een belangrijk motief voor de herziening van de Gemeentewet
in 1992 was om hier verandering in te brengen. Voortaan was in beginsel de gemeenteraad steeds het bevoegde orgaan wanneer medebewind was gevorderd. Alleen bij
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Overzichten bij Dölle & Elzinga 2004, p. 24-27, W. van der Woude 2011, p. 14-17.
Zie de wet van 15 juli 1948, Stb. 301, respectievelijk de wet van 13 november 1969, Stb. 535.
Wet van 14 februari 1992, Stb. 96.
Artikel 126 Gemeentewet-1851, artikel 151 Gemeentewet-1931.
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of krachtens de wet kon van dat uitgangspunt worden afgeweken.120 Deze verdeling
was bedoeld om recht te doen aan de positie van de gemeenteraad als “hoogste orgaan van de gemeente”.121
De herzieningsoperaties van 1948, 1969 en 1992 hadden ieder voor zich ontegenzeggelijk gevolgen voor de mogelijkheden van de raad om zich te laten gelden als het
hoofd van de gemeente, in het bijzonder jegens het college en de burgemeester. Het
zou daarom niet heel vreemd zijn geweest als de belangrijkste wetgevingsadviseur bij
zijn beoordeling van wetsvoorstellen met een dergelijke strekking het hoofdschap van
de gemeenteraad had betrokken. Toch is dat in de adviezen over deze of andere wijzigingen niet onmiskenbaar gebeurd.122 Hooguit zijn er wat adviesopmerkingen gemaakt
die mogelijk zijn geïnspireerd op het hoofdschap. Het meest in de buurt komt wellicht
nog een advies uit 1928. Dit advies zag op een wetsvoorstel dat, naast enkele wijzigingen van technische aard, gemeenschappelijke regelingen tussen gemeentebesturen
normeerde.123 Gemeenteraden zouden aan de organen van een door hen ingesteld lichaam bepaalde bevoegdheden kunnen overdragen. De Raad van State vroeg zich af “of
het wel in overeenstemming met ons staatsrecht is, dat strafbepalingen worden vastgesteld, en belastingen worden opgelegd zonder rechtstreeksche medewerking van een
door de burgerij gekozen lichaam”.124 Hij beval aan te eisen dat de gemeenteraad bij het
overdragen van zijn bevoegdheden regels zou stellen waaraan het nieuw in te stellen
orgaan zich zou moeten houden. Indertijd was de verordeningsbevoegdheid van de gemeenteraad nog niet in de Grondwet vastgelegd, dus dat voorschrift kan niet de aanleiding zijn geweest voor de kritiek. Het wordt niet met zoveel woorden gesteld, maar de
verwijzing naar de staatsrechtelijke positie van de rechtstreeks gekozen gemeenteraad
doet wel vermoeden dat de Raad van State het hoofdschap in gedachten had. Voor wie
deze redenering vergezocht vindt: explicietere verwijzingen naar het eerste lid van het
huidige artikel 125 van de Grondwet dan deze zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan,
niet te vinden. Het hoofdschap is gedurende lange tijd in de wetgevingsadvisering
hooguit op de achtergrond aanwezig, sporadisch en alleen maar voor wie het wil zien.
In ten minste één geval werd weliswaar in het advies het hoofdschap niet genoemd,
maar zag de regering desalniettemin aanleiding om te verduidelijken hoe het onderhavige wetsvoorstel zich tot dat hoofdschap verhield. Ik doel op de gedachtewisseling tussen de Raad van State en de regering ter gelegenheid van de herziening
van de Gemeentewet in 1992. In het advies werd de regering aangeraden om in de
toelichting bij het wetsvoorstel iets te zeggen over “de grondwettelijke “verankering”
van de gemeente in het staatsbestel en aan de daarin opgesloten handhaving van
120 Artikel 148, tweede lid jo. artikel 113 Gemeentewet-1992.
121 Kamerstukken II 1985/86, 19 403, nr. 3, p. 131.
122 Zie voor de wijziging van 1948 het advies van 13 april 1948, nr. 8, in te zien bij Nationaal Archief,
Den Haag, Raad van State: Afdeling Wetgeving, nummer toegang 2.02.29, inventarisnummer 959;
voor de wijziging van 1969 het advies van 30 augustus 1968, nr. 40, in te zien bij Nationaal Archief,
Den Haag, Raad van State: Afdeling Wetgeving, nummer toegang 2.02.29, inventarisnummer 2063.
123 Zie voor het uiteindelijk ingediende wetsvoorstel Kamerstukken II 1928/29, 234, nr. 2.
124 Advies van 30 oktober 1928, nr. 37, p. 8, in te zien bij Nationaal Archief, Den Haag, Raad van State:
Afdeling Wetgeving, nummer toegang 2.02.29, inventarisnummer 220. Gelet op de inhoud van het
wetsvoorstel moet “strafbepalingen” vermoedelijk worden gelezen als “bepalingen door straffen
te handhaven”.
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het monistisch stelsel”.125 Allicht gaan de gedachten bij lezing van die passage onmiddellijk richting het hoofdschap van de gemeenteraad: dat is immers een van de
fundamenten van het monistische stelsel van het gemeentebestuur. Toch is dat niet
de kant die de Raad van State op wilde. Enigszins verrassend stelde het advies dat
“in dit verband met name” artikel 124 Grondwet, over autonomie en medebewind,
het verdiende om besproken te worden in de toelichting. De regering nam de aanbeveling ter harte, maar maakte wel een ietwat andere keuze. In de uiteindelijk aan
de Tweede Kamer gezonden toelichting valt te lezen dat het bestaansrecht van gemeenten mede is gegrond op het “op het democratisch en monistisch karakter van
ons gemeentelijk bestel, grondwettelijk vastgelegd in artikel 125 van de Grondwet
waarin de door de bevolking gekozen gemeenteraad als het hoofd van de gemeente
wordt aangewezen”.126 Nu is deze passage zonder twijfel ingegeven door het advies
van de Raad van State, maar ze komt voor rekening van de regering. Voor het advies
over de Gemeentewet van 1992 gaat zodoende op wat ook gezegd kan worden van
eerdere beoordelingen van aanpassingen van de Gemeentewet: het hoofdschap van
de gemeenteraad speelde geen zichtbare rol. Het valt simpelweg niet vast te stellen
of Raad van State is nagegaan of wetsvoorstellen recht doen aan de positie van de
lokale volksvertegenwoordiging als hoofd van de gemeente.
5.3.2

De eerste verwijzing naar het hoofdschap

In de nazomer van 1998 kwam hier verandering in. Bij de Tweede Kamer was een
wetsvoorstel aanhangig dat de benoemingsprocedure van de burgemeester wilde
democratiseren. De gemeenteraad kreeg het recht een aanbeveling te doen van ten
minste twee kandidaten die hij geschikt achtte voor benoeming tot burgemeester.
Die aanbeveling zou quasi-bindend zijn: afwijking was enkel mogelijk als de commissaris van de Koning het die kant uit stuurde, of op andere zwaarwegende gronden.127 Geheel in lijn met wat voorheen al gebruikelijk was, had de Raad van State in
zijn advies over het wetsvoorstel het hoofdschap van de gemeenteraad onvermeld
gelaten.128 Tijdens de onderhandelingen voor de formatie van het tweede kabinetKok (1998-2002) kwamen de beoogde coalitiegenoten overeen dat het aanhangige
wetsvoorstel over burgemeestersbenoemingen moest worden aangepast.129 Niet alleen de gemeenteraad zou meer zeggenschap krijgen, ook de ingezetenen van de
gemeente moesten betrokken kunnen worden. Daartoe kon de gemeenteraad desgewenst een volksraadpleging uitschrijven over de kandidaten die hij geschikt achtte
voor zijn aanbeveling aan de regering. Nadat het kabinet was aangetreden, zorgde
het voor een nota van wijziging die de afspraken uit het regeerakkoord uitvoerde.130
Deze nota van wijziging is aan de Raad van State voorgelegd. In het advies ging het

125 Kamerstukken II 1985/86, 19 403, B, p. 2.
126 Kamerstukken II 1985/86, 19 403, nr. 3, p. 9. Zie ook het overzicht dat aangeeft waarin de uiteindelijke toelichting verschilt van de versie die aan de Raad van State is aangeboden, Kamerstukken II
1985/86, 19 403, A, p. 6 (onderdeel II, algemeen gedeelte, derde gedachtestreepje).
127 Kamerstukken II 1996/97, 25 444, nr. 1-2.
128 Kamerstukken II 1996/97, 25 444, A.
129 Kamerstukken II 1997/98, 26 024, nr. 10, p. 75-76.
130 Kamerstukken II 1998/99, 25 444, nr. 6.
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college niet alleen in op de volksraadpleging zoals de regering die nu mogelijk wilde
maken, maar gaf het ook een algemene beschouwing over verstrekkender democratisering van de benoemingswijze van de burgemeester. In deze context (die dus
een andere betrof dan wat de nota voorstelde) kwam het hoofdschap aan de orde.
Volgens de Raad van State is invoering van een rechtstreeks door ingezetenen gekozen burgemeester
“een aanzet tot een dualistisch stelsel, waarbij niet langer de raad alleen het hoofd
van de gemeente is, maar hij deze positie moet delen met de gekozen burgemeester
die door de rechtstreekse legitimatie, verleend door de kiesgerechtigde inwoners van
de gemeente, staatsrechtelijk en politiek op hetzelfde niveau als de gemeenteraad zal
kunnen opereren”.131

Opvallend is dat van dit gedeelde hoofdschap niet gezegd wordt dat het ongrondwettig is. Teruggekeerd naar wat de nota van wijziging wel bevatte, bleef de Raad van
State kritisch. Hij voorzag dat de gemeenteraad in het nauw zou kunnen worden gedreven. Formeel bleef het aan de gemeenteraad om te besluiten of er al dan niet een
referendum wordt gehouden en wie daarbij kandidaat staan. Toch zou het “uiterst
moeilijk” worden om aan een overtuigende referendumuitslag voorbij te gaan. Waar
het oorspronkelijke wetsvoorstel de positie van de gemeenteraad versterkte en zodoende “een verdere stap in de richting van een volledig monistisch stelsel” inhield,
zou de nota van wijziging volgens de Raad van State juist “een stap in dualistische
richting” inhouden. Tezamen genomen leidden wetsvoorstel en nota van wijziging
tot “een resultaat dat noch vlees noch vis is, meer nadelen dan voordelen van beide
stelsels bevat en tot onduidelijke verhoudingen leidt”. De Raad van State adviseerde
de regering een eenduidige keuze te maken en de nota van wijziging daarop aan te
passen.
In dit eerste advies over het burgemeestersreferendum bracht de Raad van State
weliswaar het hoofdschap van de gemeenteraad ter sprake, maar kwam hij niet tot
een daadwerkelijke toetsing van een wetgevingsvoornemen aan het eerste lid van
artikel 125 van de Grondwet. Zijn opmerkingen zagen immers op een hypothetische
situatie die de nota van wijziging niet op het oog had. Het advies heeft dan ook vooral
het karakter van een verkenning van mogelijke toekomstige verhoudingen. Daarbij
valt op dat het hoofdschap van de gemeenteraad niet werd gepresenteerd als onoverkomelijk obstakel voor een rechtstreeks gekozen burgemeester. Het zou nog
ruim anderhalf jaar duren voordat de Raad daadwerkelijke wetgevingsvoornemens
uitdrukkelijk beoordeelde op hun verenigbaarheid met het hoofdschap van de gemeenteraad.
5.3.3

Het hoofdschap op de kaart

Zo tegen de wisseling van de twintigste naar de eenentwintigste eeuw duikt ineens
het hoofdschap van de gemeenteraad op in adviezen van de Raad van State. Het eerste lid van artikel 125 van de grondwet speelt dan een redelijk tot zeer prominente

131 Kamerstukken II 1998/99, 25 444, B, p. 2.
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rol in een overigens bescheiden aantal wetgevingsadviezen. Deze paragraaf is bedoeld om te signaleren welke adviezen dat zijn; waar dat nuttig is komen ze verderop
uitgebreider aan bod.
Wellicht het belangrijkste advies over het hoofdschap vindt zijn aanleiding in het al
gememoreerde regeerakkoord van het tweede kabinet-Kok. Dat had voor het decentrale bestuur meer vernieuwing in petto dan enkel een aanbevelingsrecht voor de
gemeenteraad bij benoeming van een burgemeester, al dan niet voorafgegaan door
een referendum. De coalitiegenoten kozen ook voor een “ontwikkeling naar meer
dualisme op lokaal niveau” en voor voortzetting van de al eerder aangevangen deconstitutionalisering van de burgemeestersbenoeming.132 Dat vergde een ingrijpende herziening van de Gemeentewet, die overigens in betrekkelijk korte tijd tot stand
kwam. Het in 2001 uitgebrachte wetgevingsadvies besteedde uitgebreid aandacht
aan het eerste lid van artikel 125 van de Grondwet.133 In het vervolg van dit hoofdstuk
zal het nog geregeld opduiken.
Toen de wetgeving voor de dualisering van het gemeentebestuur eenmaal in het
Staatsblad was verschenen, zag de Raad van State nog zelden aanleiding om het
hoofdschap van de gemeenteraad te berde te brengen. Het aantal latere vermeldingen is anno 2020 op één hand te tellen: ik kom tot vijf adviezen. Drie daarvan maken
wel iets duidelijk over hoe de wetgevingsadviseur denkt over de positie van de gemeenteraad en de staatsrechtelijke implicaties daarvan. Ze worden hier heel kort
aangestipt; verderop kom ik er nog op terug.
Zo’n drie jaar nadat het dualiseringsadvies is uitgebracht, is bij de Raad van State
een wetsvoorstel aanhangig gemaakt dat zag op de invoering van de rechtstreeks
gekozen burgemeester. Daarmee werd vooruitgelopen op de keuzevrijheid waarover de wetgever zou beschikken na deconstitutionalisering van de benoemingsprocedure.134 Na een vrij uitvoerige bespreking van de verhouding tussen zo’n gekozen
burgemeester en de gemeenteraad als hoofd van de gemeente, kwam de wetgevingsadviseur tot de conclusie dat het wetsvoorstel op dit punt niet strijdt met de Grondwet.135 Toen de regering in 2011 voorstellen deed om de Crisis- en herstelwet te wijzigen, betrok de Afdeling advisering artikel 125 van de Grondwet in zijn kritiek op de
mogelijkheid van delegatie van een bepaalde bevoegdheid van de gemeenteraad.136
Het meest recente advies waarin het hoofdschap van de gemeenteraad voorbij komt,
132 Kamerstukken II 1997/98, 26 024, nr. 10, p. 75-76.
133 Kamerstukken II 2000/01, 27 751, A. Het advies is uitgebracht in april 2001. Zo’n twee weken later
eindigde het lidmaatschap van staatsraad J. de Vries wegens het bereiken van de wettelijk gestelde
leeftijdsgrens, zie Jaarverslag 2001, p. 10. De Vries betoonde zich na zijn pensionering een uitgesproken criticaster van de dualisering, zie Jan de Vries 2001; Jan de Vries 2003a; Jan de Vries 2003b
en Jan de Vries 2003c. Een andere bijzonderheid bij het dualiseringsadvies is dat het vergezeld
ging van een minderheidsstandpunt, geformuleerd door staatsraad Vis (zie p. 38 van het advies).
Aangezien Vis deel had uitgemaakt van de staatscommissie Dualisme en lokale democratie, is het
niet zo vreemd dat hij zich distantieerde van veel van de kritiek die de Raad van State formuleerde.
Dat deed hij zonder al te veel omhaal van woorden. Ik laat het minderheidsstandpunt daarom
verder onbesproken.
134 Bij wet van 24 januari 2002, Stb. 121 was herziening van de Grondwet in overweging gegeven. De
tweede lezing is verschenen als Kamerstukken II 2001/02, 28 509, nr. 1-2.
135 Kamerstukken II 2004/05, 29 864, nr. 5.
136 Kamerstukken II 2011/12, 33 135, nr. 4.
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is in 2018 uitgebracht naar aanleiding van bestuurlijk ingrijpen op Sint Eustatius. Artikel 125 van de Grondwet is daarin benut als interpretatiehulp bij het uitleggen van
een grondwetsbepaling over de zittingstermijn van gemeenteraden.137
Uit wat de Raad van State schreef in zijn adviezen over de rechtstreeks gekozen burgemeester, aanpassingen in de Crisis- en herstelwet en taakverwaarlozing op Sint
Eustatius valt wel wat af te leiden over hoe de wetgevingsadviseur denkt over artikel
125 van de Grondwet. In de navolgende paragraaf werk ik dat nader uit, tezamen met
het dualiseringsadvies. Eerst sta ik nog even stil bij twee adviezen waarin het hoofdschap weliswaar werd genoemd, maar niet betekenisvol geduid. Ook maak ik nog
melding van een vermoedelijke verwijzing naar het hoofdschap.
In 2002 gaf de Raad van State op verzoek van de regering voorlichting over de
grondwettigheid van tussentijdse ontbinding van de gemeenteraad. Naar de letter genomen is deze voorlichting geen wetgevingsadvies, omdat er geen wetsvoorstel aan
ten grondslag ligt. Nu de vraag van de regering heel nadrukkelijk de grondwettigheid
van tussentijdse ontbindingen betrof, vind ik het alleszins gerechtvaardigd om deze
voorlichting te betrekken in mijn analyse van grondwetsinterpretaties door de Raad
van State. Een van de conclusies in de voorlichting was dat opname van een ontbindingsrecht niet mogelijk is zonder voorafgaande grondwetswijziging. Het voornaamste argument daarvoor was de bevinding dat volgens artikel 129 van de Grondwet uitsluitend de formele wetgever bevoegd is uitzonderingen te maken op de reguliere
zittingstermijn van gemeenteraden. Denkbaar is dat een bestuursorgaan of de rechter
bevoegd wordt gemaakt om vast te stellen dat een door de wet omschreven situatie
zich voordoet, maar daarbij mag geen appreciatievrijheid van enige betekenis bestaan.
Bovendien kan zo’n gebonden ontbindingsbevoegdheid volgens de voorlichting niet
toekomen aan het college of de burgemeester: dat zou “onverenigbaar” zijn met artikel 125, eerste lid van de Grondwet.138 Het hoofdschap van de gemeenteraad impliceert dus dat geen ander gemeentelijk orgaan dwingend gezag over de raad uitoefent.
Vergeleken met de uitlatingen die de Raad van State bij andere gelegenheden over
het hoofdschap heeft gedaan, is dit een opvallend stellige formulering. Toch voegt de
voorlichting niet zoveel toe aan de precieze bewoordingen van artikel 125, eerste lid
van de Grondwet, zodat ik het advies verder niet in mijn analyse betrek.
Tot voor kort was de benoemingswijze van de burgemeester (en van de commissaris van de koning) vastgelegd in de Grondwet.139 In de voorbije jaren is herhaaldelijk
geprobeerd die procedure te deconstitutionaliseren. Dat liep steeds spaak.140 In 2012
nam het Tweede Kamerlid Schouw het initiatief voor een vierde poging, die uiteindelijk succesvol zou blijken.141 De initiatiefnemer motiveerde zijn voorstel onder meer
met de stelling dat de inrichting van het decentrale bestuur toch al vrijwel geheel aan
137 Kamerstukken II 2017/18, 34 877, nr. 4.
138 Kamerstukken II 2001/02, 28 000 VII, A, p. 2.
139 De benoemingswijze van de burgemeester is welbeschouwd pas in 1983 in de Grondwet opgenomen. Vanaf 1848 regelde de Grondwet de benoemingswijze van de voorzitter van de gemeenteraad – een functie die de burgemeester uit hoofde van zijn ambt steeds heeft vervuld.
140 Een overzicht van gesneefde pogingen is te vinden in Kamerstukken II 2012/13, 33 239, nr. 6, p. 1-3.
141 Kamerstukken II 2011/12, 33 239, nr. 1-2. Nadat eind 2018 ook de tweede lezing met succes werd
afgerond, is sinds 21 december 2018 de benoemingswijze van de burgemeester en de commissaris
aan de wetgever overgelaten, zie Stb. 2018, 493.
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de gewone wetgever was overgelaten.142 Tegen die voorstelling van zaken verzette de
Afdeling advisering zich. Het adviescollege wees erop dat de Grondwet niet alleen iets
bepaalt over de benoeming van burgemeester en commissaris, maar ook “materiële
regels” bevat over onder meer het hoofdschap van de gemeenteraad.143 Wat de betekenis van die materiële regel is, valt uit dit advies niet op te maken. De boodschap lijkt
te zijn dat de Grondwet de wetgever niet geheel de vrije hand geeft bij de inrichting
van het gemeentebestuur. Omdat dit ons niet veel verder helpt bij het duiden van de
constitutionele positie van de gemeenteraad, laat ik dit advies verder rusten.
Tot besluit van dit overzicht noem ik nog een vermoedelijke verwijzing naar het
hoofdschap. De staatscommissie Dualisme en lokale democratie had in haar advies
het hoofdschap van de gemeenteraad hertaald tot “eindverantwoordelijkheid”.144
Deze term kwam in het dualiseringsadvies van de Raad van State niet terug. Wel
dook ze op in een advies uit 2013 over een verzamelwet die voortkwam uit enkele
evaluaties van de dualisering. Het wetsvoorstel wilde mogelijk maken dat niet-raadsleden vergaderingen van bestuurscommissies van de gemeenteraad zouden voorzitten. Dit ontlokte de Afdeling advisering de opmerking dat “de eindverantwoordelijkheid van de gekozen volksvertegenwoordiging voorop dient te staan. Aan die
verantwoordelijkheid, die niet overdraagbaar is, kan met het voorstel geen afbreuk
worden gedaan.”145 Gezien de context van het wetsvoorstel en de voorgeschiedenis
van de term eindverantwoordelijkheid lijkt het me heel aannemelijk dat de Afdeling
hier het hoofdschap in gedachten had. Ook hier geldt echter dat het advies geen inhoudelijk licht werpt op de betekenis van het hoofdschap.
Voor het overige heb ik in adviezen en voorlichtingen geen verwijzingen naar het
eerste lid van artikel 125 Grondwet aangetroffen. Dat betekent dat er, net als bleek te
gelden voor de staatsrechtelijke literatuur, voornamelijk rondom de dualisering van
het gemeentebestuur kortstondige maar redelijk intensieve aandacht is besteed aan
het hoofdschap. Voor en na die tijd kwam het hoofdschap zelden aan de orde in de
wetgevingsadvisering over het gemeenterecht.
5.3.4

Het karakter van het hoofdschap

Hiervoor is vastgesteld dat het aantal adviezen waarin de Raad van State een duiding van het grondwettelijk hoofdschap heeft gegeven, zeer beperkt is. Mij zijn vier
wetgevingsadviezen bekend waarin het college met een of meer algemene karakteriseringen van het hoofdschap op de proppen kwam: over dualisering (2001), over
de rechtstreeks gekozen burgemeester (2004), over de aanpassing van de Crisis- en
herstelwet (2011) en over de taakverwaarlozing op Sint Eustatius (2018). In deze
paragraaf werk ik dit uit.
Uit het dualiseringsadvies en het advies over de gekozen burgemeester komt
vooral naar voren dat de betekenis van het eerste lid van artikel 125 van de Grondwet
moeilijk te bepalen is. In beide adviezen wordt acht geslagen op de eerbiedwaardige
142
143
144
145
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Kamerstukken II 2012/13, 33 239, nr. 4, p. 4.
Staatscommissie Dualisme en lokale democratie 2000, p. 359-360, 409.
Kamerstukken II 2012/13, 33 691, nr. 4, p. 4.
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leeftijd van de bepaling. Het dualiseringsadvies ziet in het hoofdschap en de rechtstreekse verkiezing van raadsleden een garantie voor het democratische karakter van
het gemeentebestuur. De Raad wijst ook nog op artikel 127 van de Grondwet, dat met
de toekenning van de verordeningsbevoegdheid de “belangrijkste grondwettelijke
nadere bepaling” van het hoofdschap is. Daarmee zijn piketpalen geslagen; voor het
overige is de uitwerking van de positie van de gemeenteraad als hoofd overgelaten
aan de wetgever.146 Op vergelijkbare wijze stelt het gekozen-burgemeester-advies
dat de betekenis van de grondwettelijke norm van het hoofdschap “niet geheel vast”
staat, en dat in de loop van de tijd diverse veranderingen in het gemeentebestuur zijn
doorgevoerd zonder dat onder ogen werd gezien wat dat betekende voor het hoofdschap.147 Beide adviezen lijken aan die vaststelling verschillende consequenties te
verbinden. Het dualiseringsadvies beoordeelde het aangeboden wetsvoorstel geheel
op de eigen merites. Het gekozen-burgemeester-advies daarentegen betrekt de in
het verleden door de gemeentewetgever gemaakte keuzes om vast te stellen of de
invulling van het burgemeestersambt zoals de regering die voor ogen heeft, verenigbaar is met het hoofdschap van de gemeenteraad. Welbeschouwd hielp dat de Raad
van State niet veel verder. Hij constateerde dat door de jaren heen belangrijke veranderingen waren doorgevoerd in de positie en bevoegdheid van de gemeenteraad,
zonder dat daarbij aandacht had bestaan voor het hoofdschap van de raad. Zo komt
de Raad van State in zijn gekozen-burgemeester-advies weer uit waar hij begon: het
is aan de wetgever om te bepalen hoe de gemeenteraad invulling kan geven aan zijn
positie als hoofd van de gemeente.
Het gekozen-burgemeester-advies bevat ook nog aanwijzingen over wat het
hoofdschap volgens de Raad van State niet inhoudt. Een consequentie van het wetsvoorstel zou zijn dat de gemeenteraad en de burgemeester elkaars concurrenten
worden. Beide organen konden zich immers beroepen op een rechtstreeks kiezersmandaat. In het geval het programma waarop de burgemeester is gekozen geen steun
zou genieten van een raadsmeerderheid, valt volgens de Raad van State te verwachten dat “geen van beide partijen grote geneigdheid zal hebben om voor wensen van
de ander te wijken”. Dat zich dan botsingen en blokkades kunnen voordoen, noemt
de Raad van State een onontkoombare consequentie van het nieuwe stelsel.148 Op zo
ongeveer dezelfde pagina van het advies komt vervolgens de vraag aan bod of het
wetsvoorstel verenigbaar is met het grondwettelijk hoofdschap van de gemeenteraad. Zojuist kwam al aan bod dat die vraag bevestigend werd beantwoord. Kennelijk
meent de Raad van State dat het orgaan dat aan hoofd van de gemeente staat, niet
noodzakelijkerwijs een monopolie op die positie heeft. Anders valt niet te begrijpen
waarom hij artikel 125 niet tegenwerpt aan de uitdrukkelijke nagestreefde concurrentie tussen raad en burgemeester. Dat het wetsvoorstel een voorziening bevatte
op grond waarvan de burgemeester bij gekwalificeerde meerderheid door de gemeenteraad kon worden ontslagen, neemt het gesignaleerde probleem niet weg. Zou
dat het argument zijn geweest om het wetsvoorstel ondanks de concurrentie tussen
raad en burgemeester grondwettig te achten, dan zou dat betekend hebben dat het

146 Kamerstukken II 2000/01, 27 751, A, p. 6.
147 Kamerstukken II 2004/05, 29 864, nr. 5, p. 16.
148 Kamerstukken II 2004/05, 29 864, nr. 5, p. 15-16
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hoofdschap uiteindelijk alleen door een versterkte meerderheid van de gemeenteraad kan worden verzilverd. Uit niets blijkt dat de Raad van State zo redeneerde. Het
is niet aannemelijk dat zo’n fundamenteel afwijkende invulling van het hoofdschap
hooguit impliciet zou zijn onderkend. Dat wordt niet anders doordat de wetgevingsadviseur er de voorkeur aan geeft een gewone raadsmeerderheid te vergen voor een
ontslagbesluit. Die voorkeur werd immers door praktische argumenten ingegeven:
de Raad van State vreesde dat een burgemeester die het vertrouwen van een gewone raadsmeerderheid heeft verloren maar niet is ontslagen, in een onmogelijke
positie komt te verkeren.149 Ook hier geldt dat het onaannemelijk is dat grondwettigheidsoverwegingen hier slechts een onuitgesproken rol hebben gespeeld. Ten slotte
zij eraan herinnerd dat het gekozen-burgemeester-advies uit 2004 niet de primeur
heeft maar dat zes jaar eerder al, in het advies over de nota van wijziging inzake het
burgemeestersreferendum, een gedeeld hoofdschap niet ongrondwettig werd bevonden. Vanuit het perspectief van deze adviezen sluit het hoofdschap dus niet per
definitie uit dat concurrentie bestaat tussen de gemeenteraad en een ander orgaan
van het gemeentebestuur.
Sommige adviezen mogen dan aanwijzingen bevatten dat het hoofdschap bij de Raad
van State geen garantie op exclusiviteit geeft, het tegendeel is evenzeer waar. Dat
blijkt bijvoorbeeld bij lezing van wat de Afdeling advisering schreef over een in 2011
in procedure gebracht wetsvoorstel dat de Crisis- en herstelwet wijzigde. Voortaan
zou de gemeenteraad zijn bevoegdheid tot het vaststellen van bestemmingsplannen
of beheersverordeningen kunnen delegeren aan het college van burgemeester en
wethouders. Omdat bestemmingsplannen ongeveer hetzelfde effect hebben als algemeen verbindende voorschriften, ontraadde de Afdeling advisering dit aspect van
het voorstel. Zij zag in de voorgestelde wijziging een breuk met het van oudsher in
het ruimtelijke ordeningsrecht verankerde uitgangspunt dat het bestemmingsplan
de belangrijkste rechtsfiguur in de gemeentelijke planologie is. Delegatie aan het
college van de bevoegdheid tot vaststelling van dat plan doet volgens het advies geen
recht aan het “primaat dat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan van de gemeente, ook na invoering van de dualisering, krachtens artikel 125, eerste lid, van de
Grondwet toekomt”.150 Het gebruik van de overtreffende trap voor de aanduiding van
de positie van de gemeenteraad sluit een nevenschikking met een ander gemeentelijk
orgaan uit. Dat zou betekenen dat het hoofdschap wel degelijk een monopoliepositie
veronderstelt. Het advies over het burgemeestersreferendum, het gekozen-burgemeester-advies en het advies over de aanpassing van de Crisis- en herstelwet doen
wat dit aangaat onverenigbare uitlatingen over het karakter van het hoofdschap.
Ook uit het meest recente advies waarin het eerste lid van artikel 125 van de Grondwet genoemd wordt, kan iets worden afgeleid over de aard van het hoofdschap van
de gemeenteraad. Het advies is verschenen naar aanleiding van bestuurlijk ingrijpen
op Sint Eustatius. Dat Caribische eiland heeft sinds 2010 de status van openbaar

149 Kamerstukken II 2004/05, 29 864, nr. 5, p. 25.
150 Kamerstukken II 2011/12, 33 135, nr. 4, p. 45.
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lichaam in de zin van (tegenwoordig) artikel 132a van de Grondwet.151 Dergelijke
openbare lichamen hebben een bestuurlijke inrichting die goed vergelijkbaar is met
die van gemeenten, zij het dat de instellingen andere namen dragen. De lokale volksvertegenwoordiging wordt aangeduid als eilandsraad en het dagelijks bestuur is opgedragen aan een college van gedeputeerden en een gezaghebber.152 Diverse grondwetsartikelen, waaronder de bepaling over het hoofdschap van de gemeenteraad en
de taakverwaarlozingsregeling, zijn van overeenkomstige toepassing verklaard.153
In de eerste weken van 2018 constateerde een door de Nederlandse regering benoemde commissie van wijzen dat het Statiaanse bestuur zijn taken grovelijk verwaarloosde. De commissie beval forse ingrepen aan.154 De regering handelde dienovereenkomstig en kwam met een voorstel voor een wet waarmee de eilandsraad
werd ontbonden, de waarnemend gezaghebber werd ontslagen en de gedeputeerden
van hun functie werden ontheven.155 Onder de gegeven omstandigheden vond de
Afdeling advisering deze taakverwaarlozingswet gerechtvaardigd. Dat de gekozen
eilandsraad werd ontbonden, noemde zij “in het licht van artikel 4 van de Grondwet
en de artikelen 125, 129, vierde lid, en 132, vierde lid (sic, MN), in samenhang met
132a van de Grondwet aanvaardbaar”.156 Vermoedelijk bedoelde de Afdeling met de
verwijzing naar artikel 125 te zeggen dat het hoofdschap van de gemeenteraad niet
onaantastbaar is. Verderop in het advies valt een iets minder cryptische passage over
het hoofdschap te lezen. In het voorstel waren voorzieningen getroffen om, zodra
de toestand voldoende genormaliseerd zou zijn, eilandsraadverkiezingen te houden.
De regering wilde voor die alsdan te kiezen eilandsraad gebruikmaken van de door
artikel 129, vierde lid van de Grondwet geboden mogelijkheid om een afwijkende
zittingsduur te bepalen. Van die uitzonderingsmogelijkheid stelde de Afdeling advisering van de Raad van State dat ze het beste kon worden gelezen
“in het licht van de materiële kiesrechtbepalingen, in het bijzonder artikel 4 alsmede
artikelen 125, eerste lid en 129, eerste lid, in samenhang met artikel 132a van de
Grondwet. Deze bepalingen formuleren onder meer als hoofdregel dat er een gekozen
orgaan is dat aan het hoofd van decentrale overheden staat; ook artikel 129, vierde
lid, zelf vooronderstelt deze hoofdregel. Met de voorziene taakverwaarlozingswet mag
van de daarin geregelde termijn – voor zover noodzakelijk en proportioneel – bij wege
van uitzondering tijdelijk afgeweken worden. (…) Nu artikel 129, vierde lid, van de
Grondwet uitgaat van de hoofdregel – het bestaan van een gekozen orgaan – is het
niet logisch om dit artikel zo uit te leggen dat het zich er tegen (sic, MN) zou verzetten dat een uitzonderingssituatie, waarin geen sprake is van een door verkiezingen

151 Zie artikel 3 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Aanvankelijk steunde
deze wet op artikel 134 van de Grondwet. Sinds 17 november 2017 is een grondslag opgenomen in
artikel 134a Grondwet.
152 Zie de artikelen 5 en 36 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
153 Zie artikel 132a, tweede lid van de Grondwet.
154 “Nabijheid of distantie, een wereld van verschil”, bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 34 877, nr. 3,
p. 49-51.
155 Kamerstukken II 2017/18, 34 877, nr. 1-2.
156 Kamerstukken II 2017/18, 34 877, nr. 4, p. 2. De verwijzing naar het vierde lid van artikel 132 van de
Grondwet is vermoedelijk onjuist; bedoeld zal zijn het vijfde lid.
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gelegitimeerd orgaan, zo spoedig mogelijk door middel van een koninklijk besluit
beëindigd wordt”.157

Het hoofdschap heeft hier dus een interpretatieve functie. De Afdeling leest in artikel
129 van de Grondwet dat, voor zover dat in uitzonderlijke gevallen proportioneel
en noodzakelijk is, de wetgever de zittingstermijn van een gekozen eilandsraad
kan aanpassen. Bij het aanwenden van die bevoegdheid van de wetgever speelt het
hoofdschap een rol. Om recht te doen aan de hoofdregel dat een gekozen volksvertegenwoordiging aan het hoofd van het openbaar lichaam staat, moet de uitzonderingssituatie zo snel mogelijk worden beëindigd. De bevoegdheid daartoe hoeft niet
te worden voorbehouden aan de wetgever: ook de regering kan optreden. De Afdeling
advisering leest artikel 129 in het licht van artikel 125 dus als een aansporing aan de
wetgever en de regering om zoveel mogelijk vast te houden aan de toestand waarin
een gekozen volksvertegenwoordiging aan het hoofd van het openbaar lichaam staat.
Dat heeft consequenties voor de bevoegdheidsverdeling tussen de formele wetgever
en de kroon: afwijkingen zijn voorbehouden aan de wetgever; normaliseringen niet.
5.3.5

Bevoegdheden die uit het hoofdschap voortvloeien

Hoewel de Raad van State enkele malen heeft gesteld dat de precieze uitwerking
van het hoofdschap aan de wet is overgelaten, heeft hij in sommige adviezen wel
de contouren geschetst waarmee de wetgever rekening moet houden. Het gaat dan
vooral om concrete bevoegdheden waarover de gemeenteraad moet kunnen beschikken. Het dualiseringsadvies noemde het grondwetsartikel dat de verordenende
bevoegdheid bij de gemeenteraad belegt de “belangrijkste grondwettelijke nadere
bepaling”.158 Daarbij werd onderkend dat het maken van verordeningen, hoe belangrijk ook, in de gemeentelijke praktijk een taak met beperkte omvang is. Om de gemeenteraad ook overigens regie te kunnen laten voeren over het gemeentebestuur
vond de Raad van State het belangrijk dat de gemeenteraad beleidsregels kon geven
waarmee andere gemeentelijke organen rekening moeten houden. In het dualiseringsadvies werd deze beleidsregelbevoegdheid als verlengde van de verordeningsbevoegdheid gepresenteerd. Beleidsregels hebben immers een algemene strekking
en zouden door gemeenteraden veelvuldig worden gebruikt om het gemeentelijk
beleid te bepalen. De regering wilde omwille van de dualisering de beleidsregelbevoegdheid schrappen. Volgens de Raad van State zou de positie van de gemeenteraad
daardoor “in ernstige mate (…) worden verzwakt” en dreigde het hoofdschap van de
gemeenteraad “in belangrijke mate te worden uitgehold”.159 Kennelijk was de Raad
van State inmiddels positief gaan denken over gemeentelijke beleidsregels. Dat was
niet altijd zo geweest. Zestien jaar eerder, bij de introductie ervan, had hij opname nog
ontraden.160 De rechtszekerheid zou er niet mee gediend zijn dat in de Gemeentewet
een grondslag werd opgenomen voor het uitvaardigen van niet-bindende regels. Dat
zou alleen maar onduidelijkheden over het karakter van de voorschriften geven. Het
157
158
159
160
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kan verkeren: in 1985 had de Raad van State nog bedenkingen bij codificatie in de
Gemeentewet van de door Konijnenbelt uitgevonden beleidsregelbevoegdheid; in
2001 formuleerde de Raad van State (waarvan dezelfde Konijnenbelt inmiddels deel
uitmaakte) op de Grondwet steunende bezwaren tegen afschaﬃng ervan.161
Naast de afschaﬃng van de beleidsregelbevoegdheid zijn in het dualiseringsadvies ook
enkele aanpassingen in de competentieverdeling beoordeeld op hun verhouding tot het
hoofdschap.162 De Raad van State signaleerde dat het wetsvoorstel “belangrijke bestuursbevoegdheden” wegnam bij de gemeenteraad en dat “de bestuurstaak” in beginsel naar
het college werd overgebracht. Het lot van de medebewindstaken noemde hij “onzeker”.
Het geheel van deze aanpassingen resulteerde volgens de wetgevingsadviseur in een
dreigende “uitholling van het grondwettelijke begrip ‘hoofd van de gemeente’”.
De vermelding van “belangrijke bestuursbevoegdheden” roept vragen op. Daarmee kon de Raad van State niet de autonome bestuursbevoegdheid bedoelen. Het
wetsvoorstel liet die bevoegdheid immers onaangetast, omdat de regering met de
staatscommissie Dualisme en lokale democratie had onderkend dat overheveling
van de autonome bestuursbevoegdheid naar het college een grondwetsherziening
vergt.163 Nadat zo’n grondwetsherziening eenmaal tot stand is gekomen, kan het
hoofdschap van de gemeenteraad daartegen niet langer in stelling worden gebracht.
Dat betekent dat de kritiek van de Raad van State betrekking moet hebben op de
voorgenomen overdracht van medebewindsbevoegdheden. Omtrent die overdracht
bestond ten tijde van het uitbrengen van het advies nog geen zekerheid. Het wetsvoorstel tot dualisering van het gemeentebestuur liet het medebewind onaangeroerd. Van meet af aan lag het in de bedoeling van het kabinet om pas op een
later moment wetgeving te realiseren waarbij medebewindsbevoegdheden naar het
college overgingen.164 Dit vooruitzicht was voor de Raad van State aanleiding om te
waarschuwen tegen een dreigende uitholling van het hoofdschap van de gemeenteraad. Belangrijke medebewindsbevoegdheden moeten op grond van artikel 125 van
de Grondwet bij de gemeenteraad blijven, zo redeneerde de wetgevingsadviseur. Uit
het advies valt evenwel niet op te maken welke bevoegdheden zo belangrijk zijn dat
ze omwille van het hoofdschap aan de gemeenteraad moeten toekomen. De Raad
van State liet de dualiseringswetgever zo met een ongerichte waarschuwing in het
ongewisse. Daar komt nog iets bij. Hiervoor is er al enkele malen op gewezen dat
vanaf de eerste Gemeentewet van 1851 tot aan de herziening van de Gemeentewet in
1992 veel medebewindsbevoegdheden niet aan de raad maar aan het college waren
toebedeeld. Tegen die verdeling van bevoegdheden had de Raad van State zich nooit
verzet: als gezegd speelde het hoofdschap tot 1998 geen zichtbare rol. Zonder nadere
toelichting valt niet goed in te zien waarom een praktijk die tussen 1851 en 1992 gemeengoed was, nu ineens op grondwettelijke bezwaren moest stuiten.

161 Het pleidooi voor opname een beleidsregelbevoegdheid is te vinden in Konijnenbelt 1978, p. 15.
Over Konijnenbelts benoeming tot staatsraad zie het Jaarverslag 1993, p. 12.
162 Kamerstukken II 2000/01, 27 751, A, p. 6.
163 Staatscommissie Dualisme en lokale democratie 2000, p. 409; Kamerstukken II 1999/2000, 26 800
VII, nr. 42, p. 23; Kamerstukken II 2000/01, 27 751, nr. 3, p. 2, 6, 10, 59.
164 Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VII, nr. 42, p. 22, 41; Kamerstukken II 2000/01, 27 751, nr. 3,
p. 9-10.
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Het dualiseringsadvies uit het voorjaar van 2001 laat onduidelijkheid bestaan over
welke bevoegdheden de gemeenteraad op grond van zijn grondwettelijk hoofdschap
toekomen. Ruim drie jaren later was de Raad van State op dit punt explicieter. De
aanleiding daarvoor was het wetsvoorstel over de rechtstreeks gekozen burgemeester. In dat wetsvoorstel was voorzien dat aan de burgemeester tal van bevoegdheden
zouden worden opgedragen.165 Als vanzelf komt dan de vraag op of toekenning
van die bevoegdheden aan de burgemeester verenigbaar is met het grondwettelijk
hoofdschap van de gemeenteraad. In zijn advies hierover onderkende de Raad van
State, net als hij eerder al in het dualiseringsadvies had gedaan, dat de precieze betekenis van het hoofdschap niet geheel vaststaat.166 Dat weerhield hem er niet van om
een opsomming te geven van bevoegdheden die bij het hoofdschap passen en dus
aan de gemeenteraad zijn voorbehouden. Hij noemde de verordeningsbevoegdheid,
het budgetrecht en de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van de wethouders.
Volgens de Raad zou het ook stroken met het grondwettelijk uitgangspunt van het
hoofdschap dat, wanneer tussen burgemeester en gemeenteraad een onwerkbare
verhouding is ontstaan, de raad de bevoegdheid krijgt om de burgemeester te ontslaan. Om dezelfde reden zou de burgemeester niet de mogelijkheid kunnen krijgen
de gemeenteraad te (laten) ontbinden. Met dit laatste punt liep het advies in de pas
met de meergenoemde voorlichting over de grondwettigheid van tussentijdse raadsontbindingen. Daarin had de Raad ook al geconcludeerd dat raadsontbinding door
de burgemeester (of het college) onverenigbaar is met het hoofdschap van de gemeenteraad.167
Wanneer het dualiseringsadvies en het gekozen-burgemeester-advies tezamen
worden genomen, levert dat het beeld op dat volgens de Raad van State het hoofdschap van de gemeenteraad in ieder geval impliceert dat de raad verordeningen vaststelt, het budgetrecht uitoefent en wethouders benoemt en ontslaat. Deze trits komt
in beide adviezen terug. Wie hierop afgaat kan de indruk krijgen dat de Raad van
State eenvoudigweg de wetgever napraat. Dat zou geheel in lijn zijn met het door de
Raad van State geformuleerde uitgangspunt dat de Grondwet de invulling van het
hoofdschap aan de wetgever overlaat. Toch is dat maar een deel van het verhaal. Uit
het dualiseringsadvies en het advies over de aanpassing van de Crisis- en herstelwet
blijkt bereidheid om af en toe wat tegengas te geven. In het eerste geval bepleitte
de wetgevingsadviseur handhaving van de beleidsregelbevoegdheid, in het tweede
geval ontraadde hij delegatie van een bevoegdheid die naar zijn aard en gelet op
de verwantschap met andere exclusieve raadsbevoegdheden aan de gemeenteraad
toekomt. In beide gevallen beriep de Raad van State zich op het hoofdschap, zoals
uitgewerkt in de wetgevingstraditie.
De beleidsregelbevoegdheid als kernelement uit het dualiseringsadvies keert niet
terug in het advies over de gekozen burgemeester.168 Een mogelijke verklaring daar-
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166
167
168
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Kamerstukken II 2004/05, 29 864, nr. 3, p. 23-31.
Kamerstukken II 2004/05, 29 864, nr. 5, p. 16-17.
Kamerstukken II 2001/02, 28 000 VII, A, p. 2.
Evenmin is het bestemmingsplan genoemd in het advies over de gekozen burgemeester, maar
daar was indertijd geen enkele aanleiding toe: ten tijde van het adviseren over de burgemeestersbenoeming bestonden nog geen voornemens om deze (overigens ook vrij specifieke) bevoegdheid
bij de gemeenteraad weg te (kunnen laten) halen.
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voor is dat de Raad van State de weigering van de wetgever om zijn advies op te
volgen (in de gedualiseerde Gemeentewet is de beleidsregelbevoegdheid namelijk
niet terug te vinden), opvat als het laatste woord dat over de kwestie gezegd kan
worden. Hierna zal blijken dat dit patroon zich wel vaker voor lijkt te doen. Wat er
ook van zij, het door de Raad van State beleden uitgangspunt dat de invulling van het
hoofdschap aan de wetgever is overgelaten leidt mogelijk wel tot terughoudendheid
maar niet zonder meer tot abstineren van de wetgevingsadviseur bij het geven van
een invulling aan het hoofdschap.
Voor het overige heb ik in de door mij onderzochte legisprudentie geen opmerkingen aangetroffen waarin het hoofdschap wordt benut om te bepalen over welke
bevoegdheden de gemeenteraad moet beschikken. Wel kwam ik tegen dat allerlei
opvattingen over de gewenste verhoudingen binnen het gemeentebestuur werden
gemotiveerd met een beroep op de algemenere positie van de gemeenteraad, zonder dat het hoofdschap er met zoveel woorden bij werd gehaald. Het dualiseringsadvies laat hier meerdere voorbeelden van zien. Zo zou het “tegendraads” zijn aan
de gewenste (versterking van de) controlerende taak van de gemeenteraad om de
uitvoering van raadsbesluiten op te dragen aan de burgemeester, nu die functionaris “weliswaar verantwoordelijk is jegens de raad maar (…) niet door de raad kan
worden ontslagen”.169 Ook van de opdracht van doeltreffendheidsonderzoek aan rekenkamers verwachtte de Raad van State dat de positie van de gemeenteraad erdoor
werd ondergraven. Doeltreffendheidsonderzoek hoort volgens de wetgevingsadviseur bij uitstek tot de politieke controletaak van de gemeenteraad. Als dat onderzoek
voortaan door een onafhankelijke instelling wordt gedaan, kan verwacht worden
dat de rekenkamer de positie van de raad feitelijk overneemt.170 In algemenere zin
vond de Raad van State het beter om rekenkamers facultatief te maken. Een voor
alle gemeenten geldende verplichting vond hij overregulering. Hetzelfde gold voor
het dualiseren van de indertijd nog bestaande deelgemeenten, het gesloten commissiestelsel en de wettelijke verankering van bevoegdheden van de raad(sleden) die in
de praktijk al lang zijn erkend.171 In de ogen van de wetgevingsadviseur zou het aan
gemeenteraden moeten worden overgelaten om al dan niet tot dergelijke besluiten
te komen. Hoezeer deze aanbevelingen (en vergelijkbare opmerkingen in andere adviezen) onderling ook verschillen, ze hebben gemeenschappelijk dat ze uitgaan van
een opvatting over de positie en taak van de gemeenteraad, zonder dat die opvatting
uitdrukkelijk herleidbaar is tot het grondwettelijk hoofdschap van de gemeenteraad.
In de volgende paragraaf zal blijken dat dit allesbehalve ongebruikelijk is.
5.3.6

Het hoofdschap van de kaart

Het hoofdschap speelde een prominente rol in de advisering van de Raad van State
over de dualisering van het gemeentebestuur, maar verdween nadien geleidelijk
weer van het toneel. Een opvallende illustratie biedt de gang van zaken rondom de
dualisering van het provinciebestuur. Het wetsvoorstel daartoe herhaalde voor de

169 Kamerstukken II 2000/01, 27 751, A, p. 14.
170 Kamerstukken II 2000/01, 27 751, A, p. 19.
171 Kamerstukken II 2000/01, 27 751, A, p. 12, 16, 18, 22, 24, 29.
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provincies wat eerder in de gemeenten was geregeld. Vanwege de grote institutionele gelijkenis tussen provincies en gemeenten zou het denkbaar zijn geweest dat de
Raad van State met soortgelijke kritiek op de proppen was gekomen als eerder bij de
dualisering van het gemeentebestuur. Daarvan was evenwel geen sprake: de Raad
van State bracht een zogeheten blanco advies uit.172
Meerdere verklaringen zijn denkbaar. Wellicht is het blanco advies een logisch
gevolg van het eerder door de Raad van State ingenomen standpunt dat het aan de
wetgever is om te bepalen wat artikel 125 van de Grondwet betekent. Als die wetgever veel van de constitutionele kritiek van de Raad van State op de dualisering van
het gemeentebestuur heeft genegeerd en op hoofdlijnen heeft vastgehouden aan de
door de regering voorgestelde wijziging van de Gemeentewet, staat de grondwettigheid van duale verhoudingen in de Provinciewet wel zo ongeveer vast. Het is ook
denkbaar dat de Raad van State weldegelijk constitutionele bezwaren tegen dualisering van het provinciebestuur koesterde, maar dat hij het niet zo zinvol vond om,
een klein jaar nadat zijn bedenkingen bij de veranderingen in het gemeentebestuur
waren genegeerd, nog eens uit hetzelfde vaatje te tappen.173
Hoe het ook zij, het hoofdschap speelde in de advisering over de dualisering van
het provinciebestuur geen enkele (zichtbare) rol. Dat betekent dat het op z’n minst
twijfelachtig is of de Raad van State heeft vastgehouden aan de zeer principiële stellingnames die hij in het gemeenten-advies had ingenomen over artikel 125 van de
Grondwet. Dat is binnen het bestek van elf maanden wel een opvallende ontwikkeling. Als het college zijn eerdere opvatting heeft laten varen, dan was het wellicht
beter geweest zich expliciet van het eerdere advies te distantiëren.
Nadat de verhoudingen tussen gemeenteraad en college op dualistische leest waren
geschoeid, kon een aanvang worden gemaakt met het tweede bedrijf van de gemeentelijke dualiseringsoperatie. In de herfst van 2002 stelde de regering voor om
een grote hoeveelheid medebewindvorderende wetten in de pas te laten lopen met
de vernieuwde uitgangspunten van de Gemeentewet. Over die medebewindstaken
had de Raad van State in het dualiseringsadvies al waarschuwende woorden gesproken. Als gevolg van de overheveling van belangrijke bestuursbevoegdheden en de
onzekerheid over het lot van medebewindstaken dreigde uitholling van het grondwettelijke begrip “hoofd van de gemeente”. Ook de Eerste Kamer had zich bezorgd
getoond over de aanstaande overheveling van bestuursbevoegdheden. De regering
had geprobeerd die zorgen weg te nemen door een toetsingskader op te stellen aan
de hand waarvan kon worden bepaald of, gemeten naar dualistische maatstaven, een
medebewindsbevoegdheid bij de raad of bij het college moet berusten.174
Gelet op deze voorgeschiedenis lag het in de lijn der verwachting dat de Raad van State
in zijn beoordeling van de overdracht van medebewindsbevoegdheden na zou gaan of zijn

172 Kamerstukken II 2001/02, 28 384, A.
173 Het advies over de dualisering van het gemeenbestuur is vastgesteld op 19 april 2001. Een kleine
maand later, op 18 mei 2001, bracht de regering het nader rapport uit. Het wetsvoorstel inzake het
provinciebestuur is op 24 januari 2002 bij de Raad van State aanhangig gemaakt. Het blanco advies
daarover is twee maanden nadien, op 22 maart 2002 vastgesteld. Zie Kamerstukken II 2000/01, 27
751, A, p. 1, respectievelijk Kamerstukken II 2001/02, 28 384, A, p. 1.
174 Zie voor een overzicht van deze ontwikkelingen Kamerstukken II 2002/03, 28 995, nr. 3, p. 2-3.
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vrees voor uitholling van het hoofdschap terecht was geweest. Toch is in het advies over
de dualisering van medebewindswetten van een herkenbare toetsing aan het hoofdschap
geen sprake. Integendeel: de Grondwet werd uitsluitend genoemd in een vooruitblik op
wat indertijd nog als de volgende etappe van het dualiseringsproces werd gezien, namelijk
een grondwetsherziening die overheveling van de autonome bestuurstaken van de gemeenteraad naar het college mogelijk moest maken.175 Wel bepleitte de Raad van State
herhaaldelijk om gewichtige beslissingen voor te behouden aan de gemeenteraad als representatief of kaderstellend orgaan. Nergens blijkt echter of en hoe die opmerkingen verband
houden met de grondwettelijke rol van de gemeenteraad als hoofd van de gemeente.176
Latere aanpassingen van de Gemeentewet hebben de Raad van State geen aanleiding
meer gegeven het hoofdschap ter sprake te brengen. Wellicht verandert het beeld als
anders wordt gezocht. Aan het begin van deze paragraaf heb ik laten zien dat tot aan
1998 de wetgevingsadviezen over wijzigingen van de Gemeentewet over het algemeen voorbijgaan aan het hoofdschap van de gemeenteraad. Daartoe sloeg ik voornamelijk acht op de herzieningen die in de staatsrechtelijke literatuur als belangrijk
worden aangeslagen. Daarmee is natuurlijk een onvolledig beeld verkregen, omdat
allerlei kleinschaliger wijzigingen van de Gemeentewet buiten beschouwing zijn gelaten. Die kleinere aanpassingen kunnen op zichzelf genomen best significante veranderingen in de positie van de raad als hoofd van de gemeente hebben bewerkstelligd. Aan de hand van de tot dusver verkregen inzichten kan ik nagaan of de Raad van
State die effecten op het hoofdschap heeft onderkend. De wetgevingsadviseur heeft
immers tot tweemaal toe en in algemene bewoordingen een opsomming gegeven
van drie concrete bevoegdheden die passen bij het hoofdschap van de gemeenteraad:
het verordeningsrecht, het budgetrecht en het recht wethouders te benoemen en te
ontslaan. Op een later moment is het bestemmingsplan daar nog aan toegevoegd.
Mijn literatuuronderzoek voor dit hoofdstuk heeft uitgewezen dat in de doctrine
voor (in elk geval de eerste drie van) dit rijtje draagvlak bestaat. Ten slotte is ook door
de regering onderkend dat het hoofdschap impliceert dat de raad verordent, wethouders benoemt en ontslaat, het budgetrecht uitoefent en bestemmingsplannen
vaststelt.177 Zowel voor- als nadat de dualisering van het gemeentebestuur was afgerond, is geregeld wetgeving in procedure gebracht die gericht was op wijzigingen
van deze of vergelijkbare concrete bevoegdheden. In sommige van die gevallen zou
heel goed een boom opgezet kunnen worden over de betekenis van het hoofdschap
voor de betreffende raadsbevoegdheid, ook als dat hoofdschap door het voorstel niet
ondergraven wordt. Het gekozen-burgemeester-advies en het advies over bestuurlijk
ingrijpen op Sint Eustatius illustreren dat de Raad van State zo te werk kan gaan:
beide adviezen beoordeelden wijzigingen van een concrete raadsbevoegdheid in het
licht van het hoofdschap. Ik ben daarom nagegaan of de adviezen over belangrijke

175 Kamerstukken II 2002/03, 28 995, A, p. 1.
176 Kamerstukken II 2002/03, 28 995, A, p. 4, 5, 7. Iets soortgelijks geldt voor het advies over de dualisering van provinciale medebewindsbevoegdheden, Kamerstukken II 2003/04, 29 316, nr. 4.
177 Handelingen I 2003/04, nr. 3, p. 142. De minister-president noemde ook nog het ontbreken van een
recht van raadsontbinding. Behoudens wat hiervoor al is gemeld over de voorlichting van de Raad
van State over tussentijdse raadsontbinding heb ik dit onderwerp laten rusten: wat er niet is, kan
niet worden onderzocht.
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aanpassing van de hier bedoelde raadsbevoegdheden sporen van eerste lid van artikel 125 van de Grondwet bevatten.
Een voorbeeld van zo’n fundamentele verandering die nog dateert van voor de
dualisering is de Tijdelijke referendumwet.178 Het is toch niet al te gewaagd te stellen
dat deze wet, die ook regels gaf over het voorheen autonome terrein van gemeentelijke referenda, nogal stevig paal en perk stelde aan de verordenende bevoegdheid
van de gemeenteraad. Weliswaar zou een gemeentelijk referendum over een door de
raad vastgestelde verordening formeel niet bindend zijn, het politieke signaal dat van
zo’n kiezersuitspraak uitgaat is door een gemeenteraad niet licht te negeren.179 Tot
driemaal toe heeft de Raad van State over deze regeling geadviseerd.180 Bij geen van
die gelegenheden heeft de wetgevingsadviseur zich uitgelaten over de verhouding
tussen referenda en het hoofdschap van de gemeenteraad. Een stap verder gingen de
voorstellen die beoogden in de Grondwet een voorziening voor bindende referenda
over regelgeving op te nemen. Invoering van dit type volksraadpleging heeft nog
evidenter gevolgen voor de positie van de gemeenteraad als gemeentelijke wetgever.
De (Afdeling advisering van de) Raad van State heeft over vier van zulke voorstellen
kunnen adviseren.181 In geen van deze adviezen wordt uitdrukkelijk ingegaan op de
verhouding tussen de norm dat de gemeenteraad aan het hoofd van de gemeente
staat, enerzijds, en de bij volkstemming aangebrachte correctie op raadsbesluiten
anderzijds.
Ik breng hier nog het eerdere advies van de Raad van State over het burgemeestersreferendum in herinnering. Destijds had de wetgevingsadviseur erop gewezen
dat bij rechtstreekse verkiezing van de burgemeester de gemeenteraad niet langer
alleen het hoofd van de gemeente zou zijn, maar dat hij deze positie zou moeten
delen.182 Iets vergelijkbaars doet zich natuurlijk voor als raadsbesluiten door kiesgerechtigde ingezetenen zouden kunnen worden gecorrigeerd: de gemeenteraad moet
dan het electoraat naast of zelfs boven zich dulden. In geen van de drie adviezen over
het bindende referendum heeft de Raad van State deze koppeling gelegd.
Over wetsvoorstellen die raken aan de raadsbevoegdheid wethouders te benoemen en te ontslaan, zijn vergelijkbare waarnemingen te rapporteren. Eind jaren
negentig van de twintigste eeuw kreeg de Raad van State achtereenvolgens twee
wetsvoorstellen voorgelegd die de wethoudersbenoeming betroffen. Van indiening
bij de Staten-Generaal is het nooit gekomen; de regering koos er om verschillende
178 Stb. 2001, 388.
179 Voor een gedetailleerde bespreking van de effecten van deze wet zie W. van der Woude 2001.
180 Kamerstukken II 1999/2000, 27 034, B (Tijdelijke referendumwet); Kamerstukken II 2002/03 28
739, A (intrekking Tijdelijke referendumwet) en Kamerstukken II 2003/04, 29 551, nr. 4 (ongedaan
maken tijdelijkheid Tijdelijke referendumwet).
181 Kamerstukken II 1996/97, 25 153, A (regeringsvoorstel correctief referendum in de Grondwet);
Kamerstukken II 1999/2000, 27 033, B (regeringsvoorstel correctief referendum in de Grondwet);
Kamerstukken II 2004/05, 30 174, nr. 5 (initiatiefvoorstel correctief referendum in de Grondwet);
Kamerstukken II 2019/20, 35 129, nr. 4 (initiatiefvoorstel correctief referendum in de Grondwet). In
dat laatste advies wordt overigens wel onderkend dat “een bindend referendum een inbreuk is op
het primaat van de gemeenteraad”, maar wordt van dat primaat gezegd dat het is “neergelegd in
artikel 124, 127 en artikel 128 Grondwet” (p. 39). Het grondwetsartikel over het hoofdschap wordt
dus niet genoemd. Wellicht speelde mee dat de Afdeling advisering instemmend verwees naar
andermans werk – maar opvallend blijft het.
182 Kamerstukken II 1998/99, 25 444, B, p. 2.
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(mede door het advies van de Raad van State ingegeven) redenen voor om de voorstellen buiten behandeling te laten. Het eerste voorstel beoogde in de Grondwet vast
te leggen dat naar keuze van de gemeenteraad het wethouderschap al dan niet verenigbaar is met het raadslidmaatschap. Enkele jaren later werd een wetsvoorstel
bij de Raad van State aanhangig gemaakt dat eenzelfde strekking had, zij het dat
de verandering ditmaal niet in de Grondwet maar in de Gemeentewet zou worden
vastgelegd. Beide voorstellen zijn door de regering gemotiveerd met een beroep op
onder meer het hoofdschap van de gemeenteraad. Anders was het in de wetgevingsadviezen: het eerste lid van artikel 125 Grondwet kwam daarin niet ter sprake.183
Andere majeure wetgevingsoperaties van na de dualisering laten eenzelfde beeld
zien. De in 2013 bij de Afdeling advisering aanhangig gemaakte Omgevingswet
zorgt voor een ingrijpende herziening van de wetgeving over ruimtelijke ordening
en milieu.184 De Afdeling had er wel oog voor dat als gevolg van de Omgevingswet
allerlei bevoegdheden verschuiven van de gemeenteraad naar het college, maar nergens blijkt dat zij dit beoordeelde in het licht van artikel 125 van de Grondwet.185
Hetzelfde geldt voor de adviezen over de wetten die in 2015 tezamen de zogeheten
decentralisaties in het sociaal domein bewerkstelligden.186 Deze wetten herschikten de taakverdeling tussen het rijk en de gemeenten en daarmee ook de rol van
de gemeenteraad. Kennelijk zag de Afdeling advisering desondanks geen aanleiding
om iets te zeggen over de mate waarin of de wijze waarop de gemeenteraad in die
veranderende context nog gestalte kon geven aan zijn positie als hoofd van de gemeente.187
Wat nog het meest in de buurt van een verwijzing daarnaar komt is de kritiek
van de Afdeling op het regeringsvoorstel voor een Experimentenwet gemeenten. Met
dat wetsvoorstel werd beoogd een algemene procedure te creëren om gemeenten
in staat te stellen ten behoeve van een experiment af te wijken van wettelijke voorschriften. Volgens de Afdeling advisering was onvoldoende duidelijk binnen welke
constitutionele randvoorwaarden de experimenten moesten blijven. In het bijzonder
de wettelijke voorschriften over de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van
het gemeentebestuur, maar ook bepalingen over de financiën en het toezicht zijn
“dusdanig essentieel voor het op de Grondwet gebaseerde gemeentelijke bestel dat
niet toegestaan zou moeten worden dat in een experiment van die bepalingen kan
worden afgeweken”.188 Ofschoon het mij heel aannemelijk lijkt dat de Afdeling hierbij onder meer het hoofdschap van de gemeenteraad in gedachten had, kan ook van

183 Advies van 2 april 1997, nr. W01.96.0486, Bijvoegsel Stcrt. 14 oktober 1997, nr. 197; advies van
19 april 1999, nr. W04.99.0040, Bijvoegsel Stcrt. 10 juli 2001, nr. 130.
184 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 1-2.
185 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4, p. 137.
186 Kamerstukken II 2012/2013, 33 684, nr. 4 (Jeugdwet); Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 108
(Invoeringswet Participatiewet) en Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 4 (Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015).
187 In de vierde periodieke verkenning van de interbestuurlijke verhoudingen onderkende de Afdeling
dat het lokaal bestuur als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein over de volle breedte
in ontwikkeling was, maar opnieuw bleef het hoofdschap van de gemeenteraad ongenoemd. Zie de
bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34 550 VII, nr. 12, p. 43-48.
188 Advies van 25 januari 2017, nr. W04.16.0316/I, Stcrt. 2018, nr. 10862, p. 6.
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deze passage niet met zekerheid gezegd worden dat ze wetgeving beoordeelt langs
de maatstaf van artikel 125 van de Grondwet.
De voorgaande inventarisatie is niet volledig, maar naar ik meen wel representatief.
Ook als de focus wordt gelegd op wetsvoorstellen die raken aan een of meer concrete gemeenteraadsbevoegdheden waarvan onderkend is dat ze belangrijk zijn en
met het hoofdschap samenhangen, blijft het eerste lid van artikel 125 van de Grondwet in de wetgevingsadvisering van de Raad van State op z’n best een bijrol spelen –
maar vaker nog is het afwezig. De Raad van State heeft er zelf eens op gewezen dat
voorafgaand aan de dualisering veelal niet werd onderkend wat de betekenis is van
het grondwettelijk voorschrift over de raad als hoofd van de gemeente.189 Die constatering betrof het algemene gemeenterechtelijke discours en dus ook de eigen wetgevingsadvisering. Op grond van mijn bevindingen kan ik vaststellen dat in de legisprudentie van na de dualisering niet blijkt van een duurzame verandering op dit punt.
5.3.7

Resumerend

In de adviezen over wetsvoorstellen die de inrichting en het functioneren van het gemeentebestuur betreffen, moet met een lampje gezocht worden naar opmerkingen
over het hoofdschap van de gemeenteraad. Een redelijke constante in de betrekkelijk
zeldzame uitlatingen van de Raad van State over dat hoofdschap is dat de precieze
invulling ervan aan de wetgever is overgelaten. In de loop van de tijd heeft de wetgever daartoe wel enkele aanwijzingen gekregen, die overigens bepaald niet altijd
goed met elkaar te rijmen zijn. Het orgaan dat aan het hoofd van de gemeente staat
heeft een wetgevend en bestuurlijk primaat, maar dat is niet per se hetzelfde als een
monopolie. Wel wordt, binnen het bestek van het geringe aantal adviezen dat zich
over het hoofdschap uitlaat, van enkele bevoegdheden vrij constant aangenomen dat
ze aan de gemeenteraad zijn voorbehouden. Ook voor die opsomming geldt dat de
Raad van State doorslaggevend lijkt te vinden wat de wetgever tot dusver onder het
hoofdschap heeft verstaan.

5.4

Interpretatiemethodes in de advisering

In deze paragraaf onderzoek ik welke uitlegmethodes de Raad van State hanteerde
voor zijn interpretatie van het eerste lid van artikel 125 van de Grondwet. Net als in
de hoofdstukken over de onderwijsvrijheid en de goedkeuring van verdragen is deze
paragraaf geordend aan de hand van de verschillende interpretatiemethoden die ik
in de advisering heb aangetroffen. Voor zover de Raad van State in zijn legisprudentie
het hoofdschap ter sprake bracht, gaf hij daarbij doorgaans te kennen dat de Grondwet de wetgever de vrije hand laat. In twee gevallen (bij de dualisering en bij het initiatief-Schouw over deconstitutionalisering van de benoemingswijze van de burgemeester) veronderstelde hij daarentegen dat de Grondwet wel degelijk grenzen stelt
aan de manoeuvreerruimte van de wetgever. Ondanks deze (beperkte) verschillen
hebben de adviezen gemeen dat ze in belangrijke mate steunen op de samenhang

189 Kamerstukken II 2004/05, 29 864, nr. 5, p. 16.
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tussen de diverse grondwetsbepalingen over het gemeentebestuur. Op voorhand is
het daarom aannemelijk dat bij de interpretatie van artikel 125 van de Grondwet
vooral betekenis toekomt aan een systematische uitleg en de wettelijke precedenten;
andere methodes zullen vermoedelijk een bescheiden rol hebben gespeeld.
5.4.1

Grondwetshistorie, precedenten en vooruitblikken

Een grondwetshistorische interpretatie van het eerste lid van artikel 125 in de gebruikelijke zin van het woord is welbeschouwd nauwelijks mogelijk. Er is eenvoudigweg
onvoldoende materiaal beschikbaar voor zo’n exercitie. Ten tijde van de introductie
van het hoofdschap in 1848 bleef een substantiële duiding hoegenaamd achterwege.
Bij nadien afgeronde grondwetsherzieningen was het niet anders. In ten minste twee
adviezen is gewag gemaakt van dit ontbreken van een toelichting. De Raad van State
constateerde dat de grondwetgever zich beperkte tot het slaan van enkele piketpalen
over de verkiezingswijze, de verordeningsbevoegdheid en gemeentelijke autonomie.
Voor het overige was de invulling van het hoofdschap aan de wetgever gelaten.190
De grondwetshistorie is dus weliswaar ingeroepen, maar enkel om vast te stellen
dat daaruit niets kan worden afgeleid over wat het betekent om aan het hoofd van
de gemeente te staan. Bijgevolg is het aan de wetgever om het hoofdschap te concretiseren.
In lijn met die constatering zocht de Raad van State herhaaldelijk houvast bij de
keuzes die de wetgever sinds de eerste Gemeentewet van 1851 heeft gemaakt en
welke argumenten daarbij een rol speelden. Dat bleek een ietwat beter te gebruiken
benadering. Hoewel ook bij de diverse herzieningen van de Gemeentewet een analyse van de aard en strekking van het hoofdschap achterwege was gelaten, zag de
Raad van State wel enkele constanten in de toekenning van bevoegdheden aan de
gemeenteraad. Van sommige van die constanten nam de Raad aan dat ze met het
hoofdschap van de gemeenteraad samenhangen. Zodoende is de wetgevingstraditie
gebruikt als bron voor het achterhalen van de betekenis van artikel 125 van de Grondwet.191 Niet alleen constanten maar ook de door wetgever geïntroduceerde vernieuwingen zijn door de Raad van State betrokken bij zijn uitleg van het hoofdschap. In
het dualiseringsadvies werd bijvoorbeeld gesteld dat beleidsregelbevoegdheid, die
in de Gemeentewet van 1992 voor het eerst opduikt, eveneens uitdrukking gaf aan
het hoofdschap en om die reden behouden moest worden. Het standpunt is in latere
adviezen niet herhaald. Dat kon ook moeilijk, nu de beleidsregelbevoegdheid inmiddels gesneuveld was en er geen concrete aanleiding was om het punt (zo de Raad van
State dat al zou willen) weer ter sprake te brengen.
Naast de wetshistorie kan ook de toepassingspraktijk van een norm worden ingeroepen om scherp te krijgen wat de betekenis ervan is. De Raad van State heeft
ondervonden dat die methode bij het hoofdschap weinig oplevert. In zijn advies over
de gekozen burgemeester besprak het college een belangrijke verandering in die bestuurspraktijk die heeft gezorgd dat ook medebewindstaken tot de gemeentelijke
190 Zie voor deze teneur Kamerstukken II 2000/01, 27 751, A, p. 6 en Kamerstukken II 2004/05, 29 864,
nr. 5, p. 16.
191 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2000/01, 27 751, A, p. 6 en 24; Kamerstukken II 2004/05, 29 864,
nr. 5, p. 16-17; Kamerstukken II 2011/12, 33 135, nr. 4, p. 45.
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huishouding werden gerekend. Ofschoon deze verschuiving in het denken diverse
gevolgen heeft gehad voor de verhoudingen binnen het gemeentebestuur, moest de
Raad van State vaststellen dat bij die herijking de vraag naar de materiële betekenis
van artikel 125 niet werd gesteld.192
Voor zijn advisering over het hoofdschap beperkte de wetgevingsadviseur zich
niet tot terugkijken in de grondwetsgeschiedenis van de bepaling, de wetgevingsprecedenten of de bestuurspraktijk. Meer dan eens blikte hij ook vooruit om zich een
voorstelling te kunnen maken van de eventuele fricties met het hoofdschap zoals die
door een wetsvoorstel kunnen worden opgeroepen. De meest concrete voorbeelden
van deze wijze van beoordelen van de grondwettigheid zijn aan te treffen in de adviezen die handelen over de benoemingswijze van de burgemeester. Zowel bij het
burgemeestersreferendum als bij de rechtstreeks gekozen burgemeester schetste
de Raad van State de te verwachten verhoudingen tussen de burgemeester aan de
ene kant en de gemeenteraad aan de andere.193 Vooral in het advies over de rechtstreeks gekozen burgemeester verkende de wetgevingsadviseur scenario’s die zich
in de toekomst kunnen voordoen, om in het verlengde van deze verwachtingen een
oordeel uit te spreken over de verenigbaarheid van een wetgevingsvoornemen met
het hoofdschap.
In de voorgaande hoofdstukken over onderwijsvrijheid en verdragsgoedkeuring
kon ik melden dat de Raad van State geregeld uit eigen werkt citeerde. Vaak bleken
er een of meerdere in het verleden uitgebrachte adviezen te bestaan die door de Raad
van State als gezaghebbend precedent werden aangehaald voor het duiden van de relevante constitutionele norm. Die bevinding blijkt niet op te gaan voor de advisering
over het hoofdschap van de gemeenteraad. Ik heb geen adviezen aangetroffen waarin
de betekenis van artikel 125 mede aan de hand van legisprudentie werd verkend.
5.4.2

Systematische interpretatie

Als gezegd is het, gegeven de teneur van de adviezen, op voorhand aannemelijk dat
de samenhang tussen de diverse grondwetsbepalingen een belangrijke rol heeft gespeeld bij de interpretatie van het hoofdschap. Die veronderstelling blijkt juist. Goede voorbeelden van een interpretatie van het hoofdschap aan de hand van het grondwettelijk systeem zijn te vinden in het dualiseringsadvies. Daarin wordt bijvoorbeeld
gesteld dat de grondwetsbepalingen over het hoofdschap en de rechtstreekse verkiezing van raadsleden samen het democratische karakter van het gemeentebestuur
vastleggen, en dat het grondwetsartikel over de verordenende bevoegdheid de “belangrijkste grondwettelijke nadere bepaling” is die een uitwerking aan het hoofdschap geeft.194 Zodoende leest de Raad het hoofdschap uitdrukkelijk in de context
van andere grondwettelijke normen, om met het aldus verkregen kader een wetgevingsvoornemen te beoordelen.
Het advies over de wet waarmee werd opgetreden tegen de Statiaanse taakverwaarlozing geeft een schoolvoorbeeld van een systematische grondwetsinterpretatie.

192 Kamerstukken II 2004/05, 29 864, nr. 5, p. 16.
193 Kamerstukken II 1998/99, 25 444, B, p. 2; Kamerstukken II 2004/05, 29 864, nr. 5, p. 15-16.
194 Kamerstukken II 200/01, 27 751, A, p. 6.
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Uit de samenhang van enkele grondwettelijke bepalingen werd daarin nagegaan
onder welke voorwaarden het constitutioneel geoorloofd is om het rechtstreeks gekozen hoofd van een openbaar lichaam tijdelijk terzijde te stellen of de ambtstermijn
van dat hoofd te bekorten.195
5.4.3

Autonome interpretaties

Meer dan eens laat de Raad van State in het midden langs welke weg hij tot een interpretatie van het hoofdschap is gekomen, of maakt hij duidelijk dat een uitleg voor
zijn eigen rekening komt. Een voorbeeld van dat laatste is te vinden in het advies
over de rechtstreeks gekozen burgemeester, nu daarin na een vruchteloos beroep op
andere bronnen werd uiteengezet wat “naar het oordeel van de Raad” de betekenis
van het eerste lid van artikel 125 van de Grondwet is.196 In andere gevallen werd niet
met zoveel woorden duidelijk gemaakt dat de Raad van State op eigen gezag sprak,
maar bleef bronvermelding van een uitleg achterwege. Dat geldt bijvoorbeeld voor
de passages in het dualiseringsadvies die waarschuwen voor een uitholling van het
hoofdschap van de gemeenteraad en voor de afwijzing van de mogelijkheid van tussentijdse raadsontbinding door het college of de burgemeester.197 Het heeft er alle
schijn van dat die opmerkingen evenzeer autonome interpretaties van de Raad van
State betreffen.
5.4.4

Resumerend

De veronderstelling dat de Raad van State zich voor het duiden van het hoofdschap in
belangrijke mate verlaat op de samenhang tussen de grondwetsbepalingen over het
gemeentebestuur, blijkt te kloppen. De wetgevingsadviseur leest de constitutionele
normen uit het zevende grondwetshoofdstuk in onderling verband als aanwijzingen voor het bestaan van een democratisch postulaat en een bijpassende rol voor
de gekozen volksvertegenwoordiging. Wellicht nog het meeste gezag komt blijkens
de legisprudentie toe aan de wetgevingstraditie. Des te opmerkelijker is het dat de
advisering in die wetgevingstraditie nauwelijks een kenbare rol heeft vervuld. Door
aan de ene kant zo nadrukkelijk te stellen dat het aan de wetgever is om te bepalen
welke consequenties het hoofdschap moet hebben, maar anderzijds er (meestal) van
af te zien die wetgever daarbij van raad te dienen, minimaliseert de Raad van State
zijn eigen aandeel in de wetgevingstraditie. Het lijkt alsof de Raad van State in de
meeste adviezen over wetgeving waarbij artikel 125 van de Grondwet relevant was,
er bewust voor heeft gekozen af te zien van deelname aan een inhoudelijk debat over
de betekenis van de grondwetsbepaling. Zo’n hang naar lijdelijkheid bleek niet in
mijn onderzoek naar de legisprudentie over onderwijsvrijheid en verdragsgoedkeuring. Naar verklaringen voor dit verschil kan ik slechts gissen. Mijn eerste gedachten
gaan dan uit naar het ontbreken van aanwijzingen voor wat de oorspronkelijke bedoelingen van de grondwetgever waren bij het formuleren van het hoofdschap van

195 Kamerstukken II 2017/18, 34 877, nr. 4, p. 7.
196 Kamerstukken II 2004/05, 29 864, nr. 5, p. 16.
197 Kamerstukken II 2000/01, 27 751, A, p. 6 en 24; Kamerstukken II 2001/02, 28 000 VII, A, p. 2.
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de gemeenteraad. Die verklaring gaat evenwel maar beperkt op, omdat witte vlekken
in de parlementaire geschiedenis van de constitutionele normen over onderwijsvrijheid en verdragsgoedkeuring de Raad van State niet weerhielden van het uitbrengen
van inhoudelijke adviezen. Bovendien is met het ontbreken van zulke aanwijzingen
over de oorspronkelijke bedoeling niet per se gezegd dat de uitwerking van de norm
volledig aan de wetgever is opgedragen.

5.5

Grondwettigheidsoordelen en dicta in de advisering

De Raad van State heeft zich tot tweemaal toe expliciet uitgelaten over de grondwettigheid van (wetgevings)voornemens die naar zijn oordeel raakten aan het hoofdschap van de gemeenteraad. In het advies over de gekozen burgemeester gaf hij te
kennen geen aanleiding te zien voor het oordeel dat het wetsvoorstel op het punt
van de bevoegdheidsverdeling tussen burgemeester en gemeenteraad in strijd met
de Grondwet zou zijn.198 Voor zover mij bekend kwam de Raad van State op eigen
initiatief met dit oordeel; van een verzoek van de regering om aandacht te besteden
aan de grondwettigheid blijkt althans niet. Zo’n verzoek was wel opgenomen in de
voorlichtingsvraag over tussentijdse raadsontbindingen.199 Aan dat verzoek heeft de
Raad van State gevolg gegeven en expliciet stelling genomen.200
Van een iets andere orde is het retrospectieve grondwettigheidsoordeel dat is verwoord in het advies over de aanpassing van de Crisis- en herstelwet. De Afdeling
advisering beoordeelde die aanpassingen in het licht van het “primaat dat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan van de gemeente, ook na invoering van de
dualisering, krachtens artikel 125, eerste lid, van de Grondwet toekomt” (cursivering
van mij).201 Nu is het in het Nederlandse constitutionele bestel een gegeven dat een
door de wetgever vastgestelde wet naar positief recht grondwettig is. Toch is, gezien
de voorgeschiedenis van de dualisering, deze passage opmerkelijk. Ze wekt de indruk
dat de Afdeling advisering (zij het in bedekte termen) terugkomt op het dualiseringsadvies, waarin nog werd gewaarschuwd dat het hoofdschap dreigde te worden uitgehold.
In de andere adviezen waarin het hoofdschap aan bod kwam, was de Raad van
State minder uitgesproken. Het dichtst bij een expliciet oordeel kwam nog het advies
over de dualisering van het gemeentebestuur. Daarin stelde de Raad tot tweemaal toe
dat het wetsvoorstel het grondwettelijk hoofdschap dreigde uit te hollen.202 Stelliger
werd het evenwel niet. Het in 1998 uitgebrachte advies over het burgemeestersreferendum laat de vraag naar grondwettigheid boven de markt hangen. Wanneer de ingezetenen van de gemeente de burgemeester kiezen, zou “niet langer de raad alleen
het hoofd van de gemeente” zijn en opereren burgemeester en raad “staatsrechtelijk
en politiek op hetzelfde niveau”.203 Of dat in overeenstemming met de Grondwet is,

198 Kamerstukken II 2004/05, 29 864, nr. 5, p. 17.
199 Bijlage bij Kamerstukken II 2001/02, 28 000 VII, 58, ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer.
200 Kamerstukken II 2001/02, 28 000 VII, A, p. 2.
201 Kamerstukken II 2011/12, 33 135, nr. 4, p. 45.
202 Kamerstukken II 2000/01, 27 751, A, p. 6 en 24.
203 Kamerstukken II 1998/99, 25 444, B, p. 2.
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laat de Raad van State onbeslist: hij schetste slechts de verhouding tussen de raad
en de burgemeester, niet die tussen het wetgevingsvoornemen en de Grondwet. Het
advies uit 2004 over de rechtstreeks gekozen burgemeester betrof dezelfde vraag.
Zojuist kwam al aan bod dat ditmaal wel een uitgesproken grondwettigheidsoordeel
is te vinden. Naar de letter genomen zag dit deel van het advies uitsluitend op de
bevoegdheidsverdeling tussen raad en burgemeester. Aangezien die conclusie voorafgegaan werd door opmerkingen over de nevenschikking die in algemenere zin zou
ontstaan tussen een gekozen burgemeester en de gemeenteraad, mag worden aangenomen dat volgens de Raad van State ook die nevenschikking verenigbaar is met het
eerste lid van artikel 125 van de Grondwet.
In geen van de hier besproken gevallen valt een duidelijke relatie te leggen tussen het
grondwettigheidsoordeel en het uiteindelijke dictum waarmee het advies werd afgesloten. Expliciete erkenning van de grondwettigheid van de gekozen burgemeester
weerhield de Raad van State er niet van het advies af te sluiten met een negatief dictum
van de vierde categorie.204 De nota van wijziging inzake het burgemeestersreferendum werd door de Raad allesbehalve enthousiast ontvangen, maar dat had vooral te
maken met het halfbakken karakter van het daarin voorgestelde systeem (“vlees noch
vis”). Het in dat advies opgenomen grondwettigheidsoordeel zag overigens op een
hypothetische kwestie buiten het bestek van de nota van wijziging, zodat alleen om
die reden al geen relatie kan bestaan tussen het grondwettigheidsoordeel en het (overigens negatieve) dictum.205 De voorlichting over de toelaatbaarheid van tussentijdse
raadsontbindingen sloot niet af met een dictum omdat het geen beoordeling van een
aanhangig gemaakt wetsvoorstel betrof, maar antwoord gaf op een door de regering
gestelde vraag. De forse kritiek die in het advies over de gemeentelijke dualisering
besloten ligt, had op veel meer betrekking dan enkel de dreigende uitholling van het
grondwettelijk hoofdschap. De regering werd aangeraden het wetsvoorstel niet aldus
aan de Tweede Kamer te zenden.206 Het is niet te achterhalen of en in hoeverre de opmerkingen over de grondwettigheid van het wetsvoorstel aanleiding vormden voor dit
dictum van de een-na-zwaarste categorie. De zwaarwegende bezwaren tegen het permanent maken van de Crisis- en herstelwet waren niet ingegeven door bedenkingen
bij de grondwettigheid ervan.207 Het advies over de taakverwaarlozingsregeling voor
Sint Eustatius sloot af met een licht dictum. Onduidelijk is in hoeverre dat samenhangt
met het ontbreken van kritiek op het constitutionele gehalte van het wetsvoorstel.208

5.6

Conclusies

De wordingsgeschiedenis van artikel 125 Grondwet en zijn voorlopers maakt duidelijk dat het garanderen van democratisch zelfbestuur in de gemeente steeds een belangrijk motief voor de grondwetgever is geweest. Al in 1848 werd als uitgangspunt
geformuleerd dat een wezenlijke vertegenwoordiging van ingezetenen aan het hoofd
204
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Kamerstukken II 2004/05, 29 864, nr. 5, p. 28. Destijds was dat het op twee na zwaarste dictum.
Kamerstukken II 1998/99, 25 444, B, p. 5.
Kamerstukken II 2000/01, 27 751, A, p. 34.
Kamerstukken II 2011/12, 33 135, nr. 4, p. 52
Kamerstukken II 2017/18, 34 877, nr. 4, p. 10.
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van het gemeentebestuur moest worden gesteld. Geruime tijd impliceerde dit uitgangspunt dat de gemeentelijke huishouding aan die wezenlijke vertegenwoordiging
werd toevertrouwd, of dat die huishouding in elk geval tot het hoofd kon worden
herleid. Toen bij latere herzieningen werd gesleuteld aan de inrichting van het gemeentebestuur en de verdeling van bevoegdheden bleven veel van de oorspronkelijke keuzes en motieven van de oorspronkelijke grondwetgever overeind. Steeds was
de intentie om de positie van de gemeenteraad te handhaven of zelfs te versterken.
Wel is het raadshoofdschap in 1983 gerelativeerd. In dat jaar is het monopolie van
de gemeenteraad op de regeling en het bestuur van de gemeentelijke autonomie uit
de Grondwet geschrapt. Dat deed er niet aan af dat aan de gemeenteraad, omwille
van zijn rechtstreekse verkiezing, nog steeds het laatste woord omtrent de hoofdlijnen van het te voeren gemeentelijk beleid toekwam. De regering meende dat het
monistische karakter van het gemeentebestuur in de Grondwet was verankerd door
de combinatie van het hoofdschap van de raad, zijn verordeningsbevoegdheid, het
vrije mandaat van raadsleden, het ontbreken van de mogelijkheid van tussentijdse
ontbinding en de exclusieve zeggenschap van de gemeenteraad over de toekenning
van autonome bevoegdheden aan niet in de Grondwet genoemde organen.
Voor wat betreft de uitleg die rechtsgeleerde schrijvers aan het hoofdschap hebben gegeven, moet onderscheid worden gemaakt tussen publicaties van vóór 2001
en het nadien verschenen werk. In oudere literatuur werd over het algemeen aangenomen dat omwille van het hoofdschap alle gemeentebestuur tot de gemeenteraad
moest kunnen worden herleid. Een enkele uitzondering daargelaten waren schrijvers
ook eenstemmig in hun oordeel dat het hoofdschap vooral de verhoudingen tussen
de verschillende organen van het gemeentebestuur normeert. Aan de vraag welke
bevoegdheden precies met het hoofdschap samenhingen, werd in oudere literatuur
geen aandacht besteed. De noodzaak daartoe ontbrak eenvoudigweg, omdat de wetgever steeds de monistische grondslag van het gemeentebestuur respecteerde. Bij
gebrek aan grensgevallen kwamen de grenzen niet in beeld.
Met het verschijnen van het rapport van de staatscommissie Dualisme en lokale democratie en de daaropvolgende hervorming van het gemeenterecht, aan het begin van
de eenentwintigste eeuw werd dit anders. Het was deze staatscommissie die als eerste
op de proppen kwam met een opsomming van bevoegdheden welke, naar zij meende,
samenhangen met de grondwettelijke aanstelling van de raad als hoofd van de gemeente. De commissie noemde controleren, regelgeven, besturen en budgetteren. Volgens
de staatscommissie konden, nu de Grondwet sinds 1983 de gemeentelijke huishouding
niet meer exclusief aan de raad voorbehield, verschuivingen binnen deze bevoegdheidsverdeling tussen de gemeentelijke organen onderling worden gecompenseerd.
Zolang maar de gemeenteraad zijn “eindverantwoordelijkheid” waar kon maken en de
autonome bestuursbevoegdheid bij de raad bleef, achtte de staatscommissie dergelijke
verschuivingen in overeenstemming met het grondwettelijke hoofdschap.
Deze analyse van de staatscommissie is door de gemeentewetgever overgenomen.
In de staatsrechtelijke literatuur werd er echter kritisch op gereageerd. De meeste
auteurs hielden de dualisering van het gemeentebestuur uiteindelijk voor grondwettig, al vonden ze de herinterpretatie van een gevestigd grondwettelijk begrip
gekunsteld. Behoorlijk wat aandacht ging bij deze discussie uit naar de vraag over
welke bevoegdheden de gemeenteraad omwille van zijn hoofdschap zou moeten
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beschikken. De algemene teneur was dat de raad, om de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid te kunnen bepalen, de aangewezen instantie was voor het vaststellen
van verordeningen, het benoemen en ontslaan van wethouders, de uitoefening van
het budgetrecht en het aanwenden van de autonome bestuursbevoegdheden. Een
kleinere groep auteurs stelde dat de normatieve betekenis van het hoofdschap van
de gemeenteraad niet moet worden overschat en dat de vraag naar welke bevoegdheden rechtstreeks samenhangen met het hoofdschap van de gemeenteraad zich
niet leent voor een definitief antwoord.
De parlementaire geschiedenis en de rechtsgeleerde interpretatie van artikel 125 van
de Grondwet geven zodoende enig zicht op de betekenis van het hoofdschap van de
gemeenteraad. Het is niet eenvoudig om te bepalen hoe de wetgevingsadvisering
van de Raad van State zich tot het aldus verkregen beeld verhoudt. De Raad van State
is bepaald niet scheutig geweest met het doen van uitlatingen over wat het hoofdschap betekent. Voor zover dat toch is gebeurd lijkt het uitgangspunt te zijn dat het
hoofdschap als ordeningsbeginsel maar in beperkte mate sturing geeft aan de inrichting van het gemeentebestuur. De precieze invulling was, zo redeneerde de Raad
van State, aan de wetgever overgelaten. Dat is een verwijzing van het kastje naar de
muur, nu de Raad van State als adviseur voor diezelfde wetgever optreedt. Kennelijk
deinsde de Raad ervoor terug om richtinggevende uitspraken te doen over hoe de
wetgever binnen de marges van zijn keuzevrijheid recht kan doen aan de Grondwet.
Die indruk wordt bevestigd door de opvallende keuze van de Raad van State om de
fundamentele kritiek die hij had op voorstellen voor dualisering van het gemeentebestuur niet te herhalen toen hem enkele maanden nadien wetgeving voor een duaal
provinciebestuur werd voorgelegd. Dit stilzwijgen kan verklaard worden uit een
weigering om in nutteloze herhaling te vervallen. Problematisch aan die verklaring is
evenwel dat de advisering over de onderwijsvrijheid en de verdragsgoedkeuring laat
zien dat de Raad van State er op andere momenten wel voor kiest om voet bij stuk
te houden. Een aannemelijker verklaring is dan ook dat de berusting van de Raad
van State verband houdt met de aard van de toetsnorm. Het in de legisprudentie
gehanteerde uitgangspunt dat het aan de wetgever is om te bepalen op welke wijze
het hoofdschap van de lokale volksvertegenwoordiging handen en voeten moet krijgen, brengt immers mee dat met de publicatie van de herziene Gemeentewet in het
Staatsblad de kaarten geschud zijn. De discussie over de grondwettigheid is dan een
gepasseerd station. Ook bij deze verklaring blijft echter onduidelijk waarom specifiek de norm over het hoofdschap zoveel meer aanleiding geeft voor terughoudende
advisering dan de grondwetsbepalingen over de onderwijsvrijheid of de verdragsgoedkeuring. Bovendien betekent deze manier van redeneren dat de voornaamste
wetgevingsadviseur zichzelf bij wetgeving op het terrein het decentrale bestuur wat
uit het grondwettigheidsdiscours terugtrekt. Dat is een onbevredigende uitkomst.
Al te stellige conclusies kunnen hier echter niet worden getrokken. Daar is het
aantal adviezen te gering voor. Bovendien moet worden onderkend dat de Raad van
State zich ook weer niet volledig onthoudt van het markeren van de grenzen die in
acht genomen moeten worden bij het bepalen van de taak en positie van de gemeenteraad. In meerdere adviezen heeft het college met piketpalen de contouren van het
hoofdschap aangewezen. De aanleiding daartoe was steeds een meer of minder rijp
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voornemen om de verhoudingen binnen het gemeentebestuur fundamenteel te herschikken. Kennelijk is de Raad van State bij zulke fundamentele aanpassingen eerder
bereid van zich te laten horen. Van een wetmatigheid kan echter niet worden gesproken: het kwam ook voor dat de grondwettelijke positie van de gemeenteraad in
een advies over een vérstrekkend voorstel onbesproken bleef, zelfs wanneer de door
de regering meegeleverde toelichting bij het wetsvoorstel een uitdrukkelijk beroep
op het hoofdschap deed.
Aan de hand van de betrekkelijk zeldzame gevallen waarin een wetgevingsadvies
het hoofdschap van de gemeenteraad ter sprake bracht, kan toch wel iets worden
gezegd over welke positie de Raad van State krachtens de Grondwet voor de gemeenteraad ziet weggelegd en over de bevoegdheden die daarmee samenhangen.
Vooral enkele wetgevingsadviezen over de aanstellingswijze van de burgemeester
en de dualisering van het gemeentebestuur bevatten aanwijzingen. Dat is niet zo
vreemd, nu de bijbehorende wetsvoorstellen nadrukkelijk de dominante positie die
de gemeenteraad placht te hebben, op de korrel namen. De kruik gaat te water tot
hij barst: er komt een moment waarop de grenzen van het hoofdschap in het geding
zijn. Dat punt is, zo blijkt uit de adviezen, niet snel bereikt. In de marge van zijn beoordeling van het burgemeestersreferendum constateerde de Raad van State dat bij
een eventuele rechtstreekse verkiezing van de burgemeester de gemeenteraad niet
langer exclusief aan het hoofd van de gemeente zou staan. Hij sprak zich evenwel niet
expliciet uit over de grondwettigheid van die januskop. Ook in het door de buitenwacht sterk bekritiseerde wetsvoorstel tot dualisering van het gemeentebestuur was
de Raad van State welbeschouwd terughoudend in zijn oordeel over de constitutionele toelaatbaarheid. Het advies ging niet verder dan (toegegeven, bij herhaling) te
stellen dat het wetsvoorstel het hoofdschap uit dreigt te hollen. Het bleef evenwel
bij het signaleren van een dreiging: nergens concludeerde de adviseur tot daadwerkelijke ondermijning. Van het wetsvoorstel dat een rechtstreekse burgemeestersverkiezing beoogde in te voeren als gevolg waarvan de gemeenteraad niet langer alleen
op de bok zou zitten, zei de Raad van State daarentegen uitdrukkelijk dat het niet in
strijd was met het hoofdschap. Hoewel deze adviezen in hun duiding van het hoofdschap zeker niet op één lijn zitten, suggereren ze gezamenlijk wel dat de normatieve
betekenis van artikel 125, eerste lid van de Grondwet beperkt is.
Over welke bevoegdheden de gemeenteraad op grond van zijn hoofdschap toevallen, liet de Raad van State zich in het dualiseringsadvies voor het eerst concreet uit.
Net als eerder al in staatsrechtelijke literatuur was gedaan, noemde de Raad van State
de benoeming en het ontslag van wethouders, het vaststellen van de (belangrijkste)
verordeningen en het budgetrecht. Deze trits werd herhaald in het advies over de
introductie van de rechtstreeks gekozen burgemeester. Daarbij bracht de Raad van
State wel een belangrijke relativering aan op het vereiste dat wethouders door de
raad moeten worden benoemd en ontslagen. Hij stelde namelijk dat niet per se nodig
is dat de gemeenteraad de vrije hand heeft bij wethoudersbenoemingen. Een constructie waarin de keuzevrijheid van de gemeenteraad is beperkt tot een door de burgemeester opgemaakte voordracht, achtte hij verenigbaar met de Grondwet. Daarentegen vond hij het onverenigbaar met de positie van de gemeenteraad als hoofd
van de gemeente wanneer een gekozen burgemeester bevoegd zou worden gemaakt
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om de raad tussentijds te ontbinden. Iets vergelijkbaars viel eerder al te lezen in het
advies over het burgemeestersreferendum.
Op basis van de beschikbare adviezen valt niet vast te stellen welke consequenties
de Raad van State aan het hoofdschap verbindt als het gaat om de toedeling van de
zogeheten algemene bestuurstaak. Lange tijd kwamen veruit de meeste bestuursbevoegdheden in medebewind aan het college van burgemeester en wethouders
toe. De Raad van State heeft daar nooit tegen geageerd. Toen bij de herziening van
de Gemeentewet in 1992 als uitgangspunt werd geformuleerd dat medebewindsbevoegdheden voortaan door de gemeenteraad worden uitgeoefend, wees niets erop
dat de Raad van State dit beschouwde als een terechte correctie op een jarenlange
miskenning van de consequenties van het hoofdschap. Tegen die achtergrond was
het daarom wel wat verrassend dat de wetgevingsadviseur in het dualiseringsadvies
zijn verzet tegen de toekenning van bestuurstaken aan het college motiveerde met
een beroep op de Grondwet. De combinatie van de voorgenomen bevoegdheidsoverdracht aan het college en het vervallen van de raadsbevoegdheid om met beleidsregels sturing te geven aan de uitvoering van bestuurstaken dreigde het hoofdschap
uit te hollen, zo klonk het. De Raad van State ging evenwel niet zo ver dat hij het
tegenovergestelde eiste, namelijk dat de raad alle bestuursbevoegdheden bezit. Onder de streep van het dualiseringsadvies bleef zo ongewis waar de Raad van State in
de verdeling van bestuursbevoegdheden tussen het college en de gemeenteraad de
grondwettelijke grens trok. De eerstvolgende gelegenheid om alsnog klare wijn te
schenen deed zich voor toen wetgeving over de rechtstreeks gekozen burgemeester
in procedure werd gebracht. In de voorstellen van de regering werd de taakverdeling
tussen raad, college en burgemeester ingrijpend herschikt. De Raad van State liet
deze gelegenheid onbenut: het advies zet de taakverdeling niet af tegen het hoofdschap van de gemeenteraad. In wat het gekozen-burgemeester-advies wél over het
hoofdschap zegt, verschilt het belangrijk van het eerdere dualiseringsadvies. Anders
dan eerder noemt de Raad van State de algemene bestuurstaak en de beleidsregelbevoegdheid niet langer als praktische consequenties van de aanwijzing van gemeenteraad als hoofd van de gemeente. Kennelijk ging de wetgevingsadviseur er niet
meer vanuit dat hoofdschap en de algemene bestuurstaak samenhangen. De indruk
dat de Raad van State overstag was gegaan, was overigens eerder gevestigd toen hij
bij de tweede akte van de dualiseringsoperatie, waarbij veel medebewindsbevoegdheden naar het college werden overgeheveld, het hoofdschap van de gemeenteraad
ongenoemd liet.
De bevoegdheden waarvan de Raad van State stelt dat ze loten aan de stam van het
hoofdschap zijn, hebben iets gemeenschappelijk. Steeds gaat het om hoofdmomenten
in de praktijk van het gemeentebestuur. De keerzijde hiervan is dat de bevoegdheden
over het algemeen slechts incidenteel worden uitgeoefend. Er gaan maanden of jaren
voorbij zonder dat de benoeming of het ontslag van wethouders op de agenda van de
gemeenteraad staat. Over het vaststellen van verordeningen heeft de Raad van State
zelf gezegd dat het weliswaar een belangrijke, maar in omvang beperkte taak betreft. Het belang van het verordeningsrecht wordt nog verder gerelativeerd als men
bedenkt dat gemeenteraden zich voor hun lokale normstelling plegen te baseren op
kant-en-klare modelverordeningen. Voor het budgetrecht ligt dit allemaal genuanceerd anders. Afhankelijk van de betekenis die men aan het begrip geeft, bedient
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de gemeenteraad zich incidenteel of structureel van zijn budgetrecht. In enge zin
begrepen ziet het budgetrecht op de jaarlijkse vaststelling van de begroting en de
jaarrekening. Ook een ruimere uitleg is mogelijk. Het budgetrecht ziet dan op alle
vormen van (comptabele) sturing aan en verantwoording over het beheer van de gemeentekas. Dat is in de gemeentelijke praktijk aan de orde van de dag. Onduidelijk is
welke betekenis de Raad van State op het oog had toen hij stelde dat het budgetrecht
volgt uit het hoofdschap van de gemeenteraad. Ook als hij het budgetrecht in ruimere
zin bedoelde, moet worden vastgesteld dat de bevoegdheden die volgens de Raad
van State met het hoofdschap samenhangen slechts in beperkte mate bepalend zijn
voor de manier waarop de gemeentelijke huishouding wordt gedaan.
Het valt niet te achterhalen hoe de Raad van State tot zijn lijstje van met het hoofdschap samenhangende bevoegdheden gekomen is. Als gezegd was een vergelijkbaar
standpunt al eens ingenomen in de staatsrechtelijke literatuur, maar de wetgevingsadviseur verwees daar niet naar. Op welke grond andere bevoegdheden van de gemeenteraad buiten de opsomming gehouden werden, kan uit de adviezen niet
worden opgemaakt. Het in het dualiseringsadvies ingenomen standpunt dat belangrijke bestuursbevoegdheden aan de gemeenteraad zouden moeten worden gelaten
biedt weinig verheldering, omdat daarmee niets gezegd is over wat maakt dat een
bevoegdheid belangrijk is. Ook in dit opzicht moet dus geconcludeerd worden dat de
wetgever bij zijn uitwerking van het hoofdschap aan de Raad van State niet zoveel
heeft gehad.
Voor het bepalen van de betekenis van het eerste lid van artikel 125 Grondwet bediende de Raad van State zich van methoden die het meest weg hebben van een
historische en systematische interpretatie. Daarnaast vertrouwde hij op zijn eigen
inzichten. In de grondwetsgeschiedenis konden weinig aanknopingspunten worden
gevonden. Van oudsher bepaalt de Grondwet enkel de contouren van het gemeentebestuur en wordt het aan de wetgever overgelaten om daaraan vorm en inhoud
te geven. Meer houvast bieden de wetgevingstraditie en de bestuurspraktijk. Op
grond van de in opeenvolgende gemeentewetten vastgelegde bevoegdheidsverdeling identificeerde de Raad enkele bevoegdheden die omwille van het hoofdschap
zijn gereserveerd voor de gemeenteraad. Ook zocht de Raad van State aansluiting bij
de systematiek van de Grondwet en de Gemeentewet. Een enkele maal gaf hij nadrukkelijk te kennen op eigen gezag te spreken, of liet hij anderszins bronvermelding
achterwege.
Gezien de terughoudende opstelling van de Raad van State in zijn advisering over
het hoofdschap van de gemeenteraad is het niet verrassend dat expliciete oordelen
over de grondwettigheid van voorstellen weinig voorkomen. Afhankelijk van hoe je
telt, kom ik tot twee of drie. In zijn waardering van de regeringsplannen voor een
rechtstreeks gekozen burgemeester stelde de Raad van State ietwat zuinig dat hij
geen aanleiding zag te oordelen dat ze op het punt van het hoofdschap in strijd met
de Grondwet zijn. In hetzelfde advies werd herhaald wat enkele jaren eerder, in de
voorlichting over tussentijdse raadsontbindingen, al gezegd was over een burgemeesterlijke bevoegdheid tot zodanige ontbinding: ongrondwettig. Naast deze twee
grondwettigheidsoordelen valt nog te wijzen op het advies over de aanpassing van
de Crisis- en herstelwet. Met een beetje goede wil kan daarin alsnog de erkenning

274

5.6 Conclusies

van de grondwettigheid van de eerdere dualisering van het gemeentebestuur worden gelezen. Waar in andere adviezen het hoofdschap van de gemeenteraad aan
bod kwam, bleef een grondwettigheidsoordeel doorgaans als zwaard van Damocles
boven het wetsvoorstel hangen. Dualisering van het gemeentebestuur dreigde het
hoofdschap uit te hollen en naar aanleiding van het burgemeestersreferendum wees
de Raad van State op de problemen die ontstaan als de gemeenteraad zijn positie
als hoofd van de gemeente moet delen met een rechtstreeks gekozen burgemeester.
In geen van beide adviezen kwam het evenwel tot een daadwerkelijke stellingname
over de grondwettigheid.
Of en hoe de opvattingen over de verenigbaarheid met het grondwettelijk hoofdschap doorwerken in het dictum waarmee de Raad van State zijn adviezen afsluit, ten
slotte, bleek niet te achterhalen. In de zeldzame gevallen waarin de Raad van State
tot ongrondwettigheid concludeerde, zag dat oordeel op een figuur die geen deel
uitmaakte van het voorgelegde ontwerp, of beantwoordde hij een algemenere vraag
die buiten de context van een concreet wetsvoorstel gesteld was. In het dualiseringsadvies werd weliswaar stevig getwijfeld aan de grondwettigheid van het voorstel,
maar was de teneur ook overigens zo negatief dat het negatieve dictum evengoed
door allerlei andere motieven kan zijn ingegeven. Deze laatste bevinding over het
ontbreken van een zichtbaar verband tussen dicta en grondwettigheidsoordelen
komt overeen met wat ik in de hoofdstukken over onderwijsvrijheid en verdragsgoedkeuring concludeerde, maar past ook goed bij wat de rode lijn van advisering
over het hoofdschap blijkt te zijn: de Raad van State biedt de wetgever weinig houvast.
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6.1

Overzicht

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 stond de wetgevingsadvisering over drie bepalingen uit
de Nederlandse Grondwet centraal. Elk van de hoofdstukken sloot af met bevindingen bij de legisprudentie over de in het hoofdstuk besproken norm. In dit hoofdstuk
zet ik enkele stappen achteruit en bezie de legisprudentie meer in het algemeen als
bijdragen aan constitutionele dialogen. In hoofdstuk 2 formuleerde ik met gebruikmaking van de theorie over constitutionele dialogen een zestal verwachtingen die
aan wetgevingsadvisering mogen worden gesteld. Door na te gaan in hoeverre de
adviespraktijk aan deze verwachtingen tegemoetkomt (paragraaf 6.2) kan ik een antwoord formuleren op de onderzoeksvraag van dit proefschrift (paragraaf 6.3).
Zoals in de paragrafen 1.5 en 2.6 al opgemerkt ben ik me ervan bewust dat in
mijn weergave van de dialogen het aandeel van de gesprekspartner van de Raad van
State (de regering of een lid van de Tweede Kamer dat gebruik heeft gemaakt van het
initiatiefrecht) ontbreekt. Dat kan op het eerste gezicht wat vreemd aandoen, nu het
bij een dialoog per definitie om interactie tussen ten minste twee actoren gaat. Dat
bezwaar valt weg als bedacht wordt dat mijn gebruik van de metafoor van de dialoog tot doel heeft om zicht te krijgen op het functioneren van één specifieke actor.
Aangezien het in dit boek gaat over hoe de Raad van State bijdraagt aan het bewaken
van de grondwettigheid van wetten, is de eenzijdigheid geen probleem. Om dezelfde
reden vind ik het niet bezwaarlijk dat ik voor mijn analyse geen aandacht besteed
aan allerlei andere belangrijke aspecten van wetgevingskwaliteit die de adviezen aan
de kaak stellen.
Naast een beoordeling van de mate waarin de legisprudentie aan mijn verwachtingen tegemoetkomt, waag ik me in dit hoofdstuk aan het formuleren van gedachten over mogelijke verklaringen voor de gesignaleerde afwijkingen. Dat is uiteraard
speculatief nu de beweegredenen niet te achterhalen zijn – al was het maar omdat
de Afdeling advisering indachtig artikel 27a van de Wet op de Raad van State met gesloten deuren beraadslaagt. Mijn verwachtingen verwoorden het ideaaltypisch verloop van constitutionele toetsing door een adviseur die het van z’n reputatie moet
hebben. Naarmate de praktijk van advisering meer tegemoetkomt aan de verwachtingen, snijdt de in hoofdstuk 1 besproken veronderstelling dat de wetgever voor het
beoordelen van de grondwettigheid van wetsvoorstellen op de Raad van State kan
leunen meer hout. Het omgekeerde is ook waar: hoe meer de praktijk afwijkt van
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mijn verwachtingen, hoe sceptischer de wetgever zou moeten zijn over het grondwettigheidsoordeel van de Raad van State. In dit hoofdstuk wil ik aantonen dat er
aanleiding is om de veronderstelde soliditeit van constitutionele toetsing door de
Raad van State ter discussie te stellen. Onderbouwd gissen naar verklaringen voor die
afwijkingen kan dan behulpzaam zijn, bijvoorbeeld voor het temperen van verwachtingen aan de wetgevingsadvisering of voor het verbeteren van de adviespraktijk.

6.2

Ingeloste verwachtingen

Hieronder komt aan de orde in hoeverre de bestudeerde adviezen voldoen aan de
geformuleerde verwachtingen. Omwille van de leesbaarheid heb ik steeds eerst de
kwintessens van elke verwachting herhaald en daarbij verkend welke consequenties
de verwachting zou kunnen hebben voor de wetgevingsadvisering. Daarna volgt de
analyse van wat ik daadwerkelijk aantrof. In voetnoten bij de hoofdtekst zijn verwijzingen opgenomen naar passages in de hoofdstukken die de gedane bewering
ondersteunen.
6.2.1

Rolvaste gelijkwaardigheid

De verwachting dat de constitutionele dialoog op voet van gelijkwaardigheid wordt
gevoerd, impliceert dat de Raad van State een wetsvoorstel op de eigen constitutionele merites beoordeelt. Hij laat zich voor het opmaken van zijn oordeel over de
grondwettigheid enkel leiden door de norm waaraan getoetst wordt en de regeling
waarover geadviseerd wordt. Overwegingen van beleidsmatige of politieke aard
over bijvoorbeeld urgentie of het bestaan van een breed maatschappelijk draagvlak
zijn voor de beoordeling van de constitutionele rechtmatigheid niet relevant. Zulke
overwegingen zijn natuurlijk belangrijk, maar moeten onder een andere noemer aan
de orde worden gesteld. Dat constitutionele normen vaak een politieke component
kennen, hoeft overigens niet te betekenen dat de duiding van die normen exclusief
is voorbehouden aan de wetgever. Wel komt hier het verschil tussen gelijkheid en
gelijkwaardigheid om de hoek kijken. De wetgever heeft een politiek mandaat en
maakt daarom meeromvattende afwegingen dan de Raad van State. Om die reden
moet de wetgevingsadviseur zich onthouden van als constitutionele kritiek verpakte
politieke waarderingen. Vooral wanneer meerdere interpretaties van een constitutionele norm verdedigbaar zijn, zal van een wetsvoorstel minder snel kunnen worden
gezegd dat het de norm schendt. Een wetgevingsadviseur die zijn beleidsinhoudelijke kritiek op een regeling presenteert als bedenkingen bij de rechtmatigheid, maakt
zich schuldig aan constitutioneel wensdenken. Een rolvaste vervulling van de taak
vergt dat de Raad van State zich in de dialoog beperkt tot het duiden van de constitutionele bandbreedte, voor zover die bestaat.
De door mij bestudeerde adviezen over de onderwijsvrijheid en over verdragen
die van de Grondwet afwijken sporen met de verwachting dat de dialoog op voet
van gelijkwaardigheid wordt gevoerd. Wanneer de Raad van State daar aanleiding
toe zag, was hij bereid om kritiek te leveren op een door de regering verdedigde
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grondwetsuitleg en daar eigen grondwetsinterpretaties tegenover te stellen.1 Het enkele feit dat de wetgever al een besluit had genomen, weerhoudt de Raad van State
er niet per se van om alsnog een zelfstandig oordeel te vellen over grondwettelijke
aspecten van die wet. Zodoende kon in een advies over een ontwerp voor een algemene maatregel van bestuur nog een balletje worden opgegooid over de constitutionele rechtmatigheid van de delegatieopdracht in de al in werking getreden wet.2
Deze en vergelijkbare passages laten zien dat de Raad van State in de dialoog met de
wetgever niet terugdeinst voor het zelfstandig formuleren van opvattingen over de
grondwettigheid van wat hij door de regering krijgt voorgeschoteld. Herhaaldelijk
ging de Raad van State een stap verder en stelde hij zich proactief op. Gevraagd en
ongevraagd blikte hij dan alvast vooruit op toekomstige gevallen waarin de grondwettelijke normen over de onderwijsvrijheid en verdragsgoedkeuring aan de orde
zouden kunnen komen.3 Al deze adviesopmerkingen hebben gemeenschappelijk dat
de Raad van State zich in de constitutionele dialoog opstelde als een gelijkwaardige
tegenspeler. Nergens bleek dat hij zich voor zijn grondwetsuitleg afhankelijk maakte
van de opvattingen van de wetgever.
In het verlengde hiervan wordt ook de verwachting dat de Raad van State rolvast
is in zijn deelname aan de constitutionele dialoog, ingelost door de advisering over
onderwijsvrijheid en verdragsgoedkeuring. De Grondwet werd in stelling gebracht
om constitutionele grenzen te markeren en niet om een verkapte beleidsinhoudelijke voorkeur aan de man te brengen.4 Maar daarmee is nog niet het hele verhaal
over rolvaste gelijkwaardigheid verteld. Want tegenover de bevinding dat adviezen
expliciet erkennen dat het eerst en vooral aan de wetgever is om te kiezen welke beleidsdoelstellingen binnen de grondwettelijke marges gerealiseerd moeten worden,
staat de constatering dat de Raad van State soms ook de ruimte nam om suggesties te doen voor wat wel is aangeduid als het constitutioneel beleid. Zo gaf de Raad
van State herhaaldelijk – zij het steeds voorzichtig – signalen af over een prudente
behartiging van de buitenlandse betrekkingen. Dat kon de te volgen procedure bij
het verkrijgen van verdragsgoedkeuring betreffen,5 maar ook de inhoud van een te
sluiten verdrag of de daarop te bevorderen grondwetswijzigingen.6 In de adviezen
over de delegatie van onderwijswetgevende bevoegdheden liet de Raad van State
zich nog sterker gelden. Herhaaldelijk gaf hij te kennen delegatie van het stellen van
bekostigingsvoorwaarden weliswaar niet ongrondwettig te achten, maar dat hij op
constitutionele gronden en behoudens eventuele experimenten liever zou zien dat
de wetgever ofwel geheel afziet van het delegeren van bekostigingsvoorwaarden en
deugdelijkheidseisen, ofwel slechts onder strenge voorwaarden daartoe overgaat.7
Die manier van het voeren van de dialoog past goed bij de verwachting dat de wetgevingsadviseur de constitutionele bandbreedte aangeeft. Met het expliciet maken
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van de logische consequenties van die bandbreedte gebruikt de Raad van State de
Grondwet niet als afleidingsmanoeuvre, maar voorziet hij de wetgever wel van constitutionele gezichtspunten die bij de te maken keuzes van betekenis zijn. Dat maakt
de inbreng geschikt om te worden betrokken in de grondwettigheidstoetsing.
Uit de adviezen over het hoofdschap van de gemeenteraad rijst een veel passiever
beeld op. De Raad van State bleek heel terughoudend in het doen van expliciete uitspraken over wat de Grondwet hier betekent. Men kan dat opvatten als een teken dat
hij het constitutionele gras niet voor de voeten van de wetgever wil wegmaaien. Toch
lijkt er meer aan de hand. Veruit de meeste adviezen over wetsvoorstellen die raken
aan de positie van de gemeenteraad, laten artikel 125 van de Grondwet geheel onbenoemd.8 De dialoog kon zodoende niet op gang komen. Dat zal mede zijn ingegeven
door de omstandigheid dat de wetgever tot aan de dualisering de randen van het hoofdschap niet opzocht. Waar de grondwettigheid nauwelijks een aandachtspunt hoeft te
zijn, is het niet bezwaarlijk dat de inbreng van de Raad van State daaromtrent navenant
weinig om het lijf heeft. In de weinige gevallen waarin een advies het hoofdschap toch
ter sprake bracht, werd het echter niet veel beter. Meer dan eens was dan de strekking
dat het aan de wetgever is om te bepalen hoe aan artikel 125 van de Grondwet handen
en voeten gegeven kan worden.9 Deze abstinerende lijn in de advisering gaat uit van het
tegenovergestelde van gelijkwaardigheid. Als het dan toch tot een inhoudelijker duiding
kwam, gaf de Raad van State er nog steeds de voorkeur aan zich te oriënteren op keuzes
die de wetgever in het verleden had gemaakt. Daarmee reduceerde de wetgevingsadviseur zich tot chroniqueur. Zulke volgzaamheid ten aanzien van wat de wetgever ooit
heeft bepaald, is ook te vinden in de meest uitgesproken adviezen over de betekenis
van het grondwettelijk hoofdschap. Dat betekent dat ook in de zeldzame gevallen waarin de Raad van State zijn gebruikelijke terughoudendheid over de betekenis van artikel
125 enigszins liet varen, hij zich nog steeds wat verschool achter de brede rug van de
wetgever.10 Zulke adviezen zijn weinig behulpzaam bij grondwettigheidstoetsing.
Anders dan verwacht kiest de Raad van State in de constitutionele dialoog dus niet
steeds voor rolvaste gelijkwaardigheid. Het is niet eenvoudig een overtuigende verklaring te geven voor de gevonden verschillen tussen advisering over onderwijsvrijheid
en verdragen enerzijds en de gemeenteraad anderzijds. Wat mee zou kunnen spelen
is dat de grondwetsgeschiedenis van zowel de onderwijsvrijheid als de goedkeuring
van verdragen houvast biedt voor het duiden van de respectievelijke normen, terwijl
bij de parlementaire behandeling van het hoofdschap hoegenaamd geen richtinggevende uitspraken zijn gedaan over de inhoud en consequenties ervan. Dat was al het
geval bij de introductie van de norm in 1848 en dat bleef zo tot bij de meest recente
algehele herziening in 1983. Uit de successievelijke grondwetsherzieningsdebatten
en de bijbehorende documentatie blijkt dat het de bedoeling was de gemeentelijke
volksvertegenwoordiging het laatste woord te geven omtrent de hoofdlijnen van het
te voeren beleid. Hoe dat concreet gestalte zou moeten krijgen, werd overgelaten
aan de wetgever. Die heeft vervolgens weliswaar veelvuldig gesleuteld aan de positie
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en bevoegdheden van de gemeenteraad, maar slechts bij hoge uitzondering zichzelf
daarbij de vraag gesteld hoe de aanpassingen zich verhouden tot het hoofdschap.
Daartoe ontbrak eenvoudigweg vaak een noodzaak, omdat in ieder geval tot aan de
dualisering van het gemeentebestuur er niet aan hoefde te worden getwijfeld dat de
voorgestelde regeling verenigbaar was met artikel 125 van de Grondwet. Het is goed
denkbaar dat de Raad van State in dit ontbreken van expliciete aanknopingspunten
in de (grond)wetgeving en de (grond)wetsgeschiedenis aanleiding heeft gezien zich
terughoudend op te stellen.
Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de Raad van State meent dat het hoofdschap als zodanig nauwelijks normerend werkt. Het uitgangspunt zou dan kunnen
zijn dat artikel 125 van de Grondwet zich er niet goed voor leent om te bepalen welke
bevoegdheden aan de gemeenteraad moeten worden toegekend en hoe de onderlinge verhoudingen binnen het gemeentebestuur geregeld moeten worden. In die
lezing is de toegevoegde waarde van artikel 125 van de Grondwet heel beperkt en zal
er hooguit bij flagrante aantastingen aanleiding zijn om expliciet te maken dat een
wetsvoorstel de ruime buitengrenzen van deze bepaling schendt. Extreme gevallen
daargelaten is ook bij deze verklaring grondwettigheidstoetsing aan de hand van onbepaalde normen als het hoofdschap een gevecht om des keizers baard en is het dus
niet problematisch dat de Raad van State de handen op de rug houdt.
6.2.2

De Raad van State kiest een constructieve opstelling

Mijn verwachting dat de Raad van State een constructieve opstelling kiest gaat uit
van de vooronderstelling dat een deelnemer aan de constitutionele dialoog die geen
beslissingsmacht heeft, toch graag serieus genomen zal willen worden. Daartoe zal
de wetgevingsadviseur zijn adviezen zo formuleren dat ze een deliberatieve dialoog
over de grondwettigheid van een voorgestelde regeling aanmoedigen. Dat betekent
dat een adviseur niet volstaat met het eenzijdig formuleren van meer of minder
relevante standpunten (en dus eigenlijk een vrijblijvende monoloog afsteekt), maar
expliciet ingaat op de vraag hoe de voorgestelde regeling zich verhoudt tot het constitutionele recht. Daardoor wordt de dialoog doelgericht. Om miscommunicatie te
voorkomen zal de wetgevingsadviseur duidelijk moeten maken wat hij ziet als de
relevante grondwettelijke norm en ook wat die norm in de context van het voorstel
betekent. Verder geeft een constructief delibererende adviseur zich er rekenschap
van dat hij in de dialoog een tegenspeler heeft, door op de een of andere manier te
reageren op wat die ander te berde brengt. Dat helpt de dialoog verder.
Van deze constructieve manier van het voeren van de constitutionele dialoog is in de
door mij bestudeerde legisprudentie maar in beperkte mate sprake. De adviezen over
verdragsgoedkeuring komen nog het meest aan de verwachting tegemoet. Over het
algemeen verwoordde de Raad van State de relevante constitutionele vragen rondom
verdragsgoedkeuring expliciet, maar liet hij daarbij ook ruimte voor een tegengeluid
of nodigde daartoe zelfs expliciet uit.11 Daarnaast trof ik in deze adviezen meer dan
eens opmerkingen aan die blijk gaven van bereidheid tot reflectie op eerder door
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de Raad van State of de regering ingenomen standpunten.12 Dergelijke passages
duiden op bereidheid tot het zoeken naar overeenstemming over voorliggende constitutionele vragen. Het ging niet in alle gevallen zo goed. Ik heb enkele adviezen
gevonden die de grondwettigheid van een goed te keuren verdrag bijna terloops aan
de orde stelden.13 Betwijfeld kan worden of zulke overwegingen en marge van een
advies een deliberatieve dialoog op gang kunnen brengen. De algemene teneur in
de legisprudentie over het derde lid van artikel 91 is echter dat de Raad van State
zich doelgericht en constructief uitlaat over de grondwettigheid van goed te keuren
verdragen. Die stijl van dialoog voeren is behulpzaam bij grondwettigheidstoetsing.
De advisering over onderwijswetgeving liet op dit punt een wat wisselender beeld
zien. Aan de ene kant heb ik heel wat opmerkingen gevonden die passen bij een deliberatieve opstelling. Zo kwam het herhaaldelijk voor dat de Raad van State expliciet
uitnodigde tot of trad in een debat, of dat hij constructief meedacht over manieren
om tegemoet te komen aan gesignaleerde constitutionele knelpunten.14 Daarnaast
stonden veel adviezen stil bij de vraag welke constitutionele norm nu precies van
stal gehaald moest worden om een voorstel te beoordelen en wat die norm dan in dit
concrete geval betekende.15 Al deze voorbeelden zijn in lijn met de verwachting. De
medaille heeft ook een andere kant. Ik trof frequent passages aan die niet goed verenigbaar zijn met een deliberatieve insteek. Meermaals ging de Raad van State voorbij
aan eerder door de regering ingebrachte argumenten, betrok hij in het bestek van een
en hetzelfde advies onderling onverenigbare stellingen over de grondwettigheid van
een wetsvoorstel, sprak hij zich uit op een wijze die haaks stond op wat hij bij eerdere
gelegenheid had verdedigd of verhaspelde hij de inhoud van oudere adviezen.16 Op
die momenten toonde de Raad van State zich geen constructieve dialoogpartner. Iets
vergelijkbaars deed zich voor telkens wanneer de wetgevingsadviseur ervoor koos
de grondwettigheidsvraag te passeren, ofschoon er allerlei redenen waren om een
boom op te zetten over de constitutionele rechtmatigheid van een regeling.17 Op momenten dat het ertoe deed, bleef de wetgevingsadviseur zwijgen. Sprekende voorbeelden daarvan betreffen de adviezen waarin, ondanks dat de regering of de Tweede Kamer zich kritisch hadden uitgelaten over eerdere grondwetsinterpretaties van
de Raad van State, de wetgevingsadviseur volledig aan het geschilpunt voorbijging.18
De wetgever die voor zijn grondwettigheidstoetsing op de Raad van State rekent is
daar natuurlijk niet mee geholpen.
Rondom het hoofdschap van de gemeenteraad zijn de adviezen evenmin als deliberatief of constructief aan te merken. Dat zal geen verbazing wekken, omdat die
adviezen doorgaans nauwelijks stelling namen over de betekenis of consequenties van
de constitutionele norm. Zelfs het dualiseringsadvies, dat over het hoofdschap toch het
meest uitgesproken was, liet nog onzekerheid bestaan over de grondwettigheid van
12
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het wetsvoorstel. Bij hoge uitzondering lichtte de Raad van State een tipje van de sluier
op en sprak hij uit op welke bevoegdheden de gemeenteraad omwille van zijn hoofdschap aanspraak kan maken. In de meeste gevallen waren de adviezen evenwel zeer
terughoudend in hun beoordeling. Het hoofdschap bleef geheel ongenoemd, werd
gezien als het prerogatief van de wetgever of werd hooguit in vage of associatieve zin
aangehaald.19 Ook hier bood de inbreng aan de constitutionele dialoog weinig soelaas.
De verwachte constructieve opstelling werd dus niet consequent aangetroffen. Voor
sommige van deze bevindingen kan de aard en de inhoud van de relevante grondwettelijke norm weer een mogelijke verklaring bieden. Wie met de Raad van State
meent dat het hoofdschap van de gemeenteraad maar beperkt normerend is voor
de keuzes die de wetgever moet maken, zal over die grondwetsbepaling geen constructieve constitutionele dialoog kunnen voeren. Dat wordt nog eens versterkt als
het gros van de wetsvoorstellen die de positie van de gemeenteraad raakten, niet in
de buurt van de grenzen van het hoofdschap kwamen. Zo bezien kunnen de bevindingen uit de adviezen over artikel 125 Grondwet niet verbazen en is het opnieuw
niet bezwaarlijk dat grondwettigheidstoetsing door de Raad van State de wetgever
nauwelijks verder helpt. Voor de advisering over van de Grondwet afwijkende verdragen geldt, zij het op andere gronden, evenzeer dat de aard van de relevante grondwettelijke norm medebepalend kan zijn voor de constructieve dialoog. Uit de imperatieve formulering van het derde lid van artikel 91 volgt dat er een rechtsplicht is tot
uitdrukkelijke beoordeling van de grondwettigheid van verdragen. Als de Raad van
State tot de conclusie zou komen dat een goed te keuren verdrag van de Grondwet
afwijkt, is dat – tenzij er onzekerheid bestaat over de te verwachten parlementaire
steun voor het verdrag – geen al te groot probleem. Goedkeuring is in zo’n geval
immers nog steeds mogelijk, zij het dat er een gekwalificeerde meerderheid nodig
is. Het op de spits drijven van het debat over de constitutionaliteit van een verdrag is
dus even noodzakelijk als onschuldig. Door de vraag naar grondwettigheid expliciet
te maken en daaromtrent uitspraken van de regering uit te lokken, wordt de goedkeuring nog niet bedreigd. Dat ligt anders bij een regulier wetsvoorstel: als daarvan
door een gezaghebbend adviseur als de Raad van State gezegd zou worden dat het
op gespannen voet staat met de Grondwet, kan dat een ernstig obstakel gaan vormen
voor de verdere behandeling. De regering zou in zo’n geval de kritiek overtuigend
moeten weerleggen, of met aanpassingen moeten komen om de constitutionele bezwaren tegen het voorstel weg te nemen. Daarmee is direct ook iets gezegd over de
te verwachten opstelling van de Raad van State bij gewone wetsvoorstellen. Vanwege
het mogelijk verstrekkende gevolg van een negatief advies, zou verwacht kunnen
worden dat een constructieve opstelling wordt gekozen bij het verwoorden van constitutionele kritiek. Daar is de wetgever meer mee geholpen dan met een advies dat
de hete aardappel doorschuift. Die verwachting wordt door de bevindingen bij de adviezen over de onderwijsvrijheid echter niet helemaal ingelost. Voor dit wisselvallig
beeld weet ik geen verklaring te geven. Het onderwijsartikel in de Grondwet is nog
altijd een notoire splijtzwam. Verwijzing ernaar wordt nogal eens gezien als de beste
manier om een voorstel tot vernieuwing van de onderwijswetgeving vroegtijdig te
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fnuiken. Toch geeft mijn analyse van de adviezen geen aanwijzing te denken dat de
Raad van State kwesties rond dit controversiële grondwetsartikel stelselmatig slechts
met fluwelen handschoenen durft aan te pakken. In sommige gevallen gebeurde dat,
maar evenzogoed trof ik adviezen aan die aan duidelijkheid weinig te wensen overlieten. De aard en de inhoud van artikel 23 van de Grondwet bieden, kortom, geen
afdoende verklaring voor het nogal gevarieerde beeld dat uit de adviezen opdoemt.
Mogelijk hield de wisselvalligheid verband met het politieke gesternte waaronder
een onderwijswetgevend voornemen aan de Raad van State werd voorgelegd. Zo
kan de omstandigheid dat een maatregel voortvloeit uit een regeerakkoord voor de
Raad van State aanleiding zijn om eventuele constitutionele noten die hij op zang
heeft pianissimo ten gehore te brengen. Dat zou dan wel een weerlegging van mijn
eerste verwachting zijn, omdat een eventueel gereserveerde opstelling niet getuigt
van rolvaste gelijkwaardigheid. Het onderwijsdossier bevat geen aanwijzingen dat de
mate waarin een onderwerp controversieel is, van invloed is op de wijze waarop de
Raad van State het constitutionele gehalte van wetgeving meer of minder indringend
toetst. Dat wordt het best geïllustreerd door het voorbeeld van de zeer omstreden
delegatie van onderwijswetgevende bevoegdheden aan decentrale overheden. Voorstellen daartoe waren herleidbaar tot de afspraken die zijn gemaakt bij de kabinetsformatie. Dat weerhield de Raad van State er niet van de decentralisatie tegen het
licht van artikel 23 van de Grondwet te houden.20 Gezien de nogal uiteenlopende
bevindingen in het onderwijsdossier is het wellicht ook niet zo verwonderlijk dat
een bevredigende verklaring voor de wisselende bevindingen niet voorhanden lijkt.
Wat de juiste verklaring ook moge zijn, het valt op dat de adviezen over wetgeving
waarbij het hoofdschap van de gemeenteraad een rol speelt of zou kunnen spelen, in
zoverre afwijken van de advisering over onderwijsvrijheid en verdragsgoedkeuring
dat de Raad van State ten aanzien van het decentraal bestuur terughoudend is in het
duiden van de consequenties van een toepasselijke grondwettelijke norm. Het enkele
ontbreken van constateringen van schendingen is daarvoor geen (afdoende) verklaring: adviezen over onderwijswetgeving en de goedkeuring van verdragen brachten
de grondwettelijke normen immers ook ter sprake als de conformiteit daaraan niet
in het geding was. Dergelijke bevestigingen van de grondwettigheid van wetgeving
kunnen eraan bijdragen dat de positie van de Raad van State als relevante deelnemer
aan de dialoog wordt veiliggesteld.
6.2.3

De Raad van State zet vol in op de overtuigingskracht van zijn
adviezen

De derde verwachting betreft misschien wel de lakmoesproef voor een bijdrage aan
de constitutionele dialoog. Een dialoogpartner die zijn opvattingen niet kan vervatten in bindende oordelen maar is aangewezen op het uitbrengen van adviezen, zal
werk moeten maken van zijn overtuigingskracht. Naarmate een advies overtuigender
is, zal het immers moeilijker worden er op inhoudelijke gronden van af te wijken. Interne consistentie maakt een advies solide, terwijl ongerijmdheden of onnavolgbare
redeneersprongen afbreuk doen aan de overredingskracht. Om een overtuigende
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inbreng te leveren moet de wetgevingsadviseur niet alleen oog hebben voor de interne consistentie van zijn adviezen, maar ook ervoor zorgen dat zijn duidingen goed
aansluiten bij de parlementaire geschiedenis van de norm of de doctrinaire uitwerking ervan. Verder kan transparantie bijdragen aan het gezag van een advies. Vermelding van de geraadpleegde bronnen of de gehanteerde methoden maakt verificatie
mogelijk. Hoewel niet is uitgesloten dat de Raad van State afwijkt van een gevestigde
interpretatie, mag zeker dan verwacht worden dat voor die afwijking een dragende
motivering wordt opgevoerd. Ook niet-controversiële duidingen zullen baat hebben
bij verantwoording. Ten slotte mag verwacht worden dat een negatief grondwettigheidsoordeel op de een of andere manier gevolgen heeft voor het dictum waarmee
een advies afsluit. Kortom: hoe sterker de mate waarin adviezen intern consistent
zijn, aansluiten bij de gebruikelijke uitleg van een norm, transparant zijn over wijze
waarop een standpunt is ingenomen en dicta aansluiten bij eventuele constitutionele
ongerechtigheden, hoe overtuigender ze zijn.
Aan interne consistentie schortte het nog weleens in de adviezen over de onderwijsvrijheid en het hoofdschap van de gemeenteraad. Geregeld trof ik daarin passages
aan die onderling niet verenigbaar zijn, of niet-concludente redeneringen bevatten.21
Een goed voorbeeld van het laatste is te vinden in het advies over de dualisering
van het gemeentebestuur. Daarin stelde de Raad van State dat door onder meer “belangrijke bestuursbevoegdheden” bij de gemeenteraad weg te nemen, uitholling
van het grondwettelijk hoofdschap dreigde. Die kritiek veronderstelt een opvatting
over welke bestuursbevoegdheden zo belangrijk zijn dat ze constitutief zijn voor het
hoofdschap. Om welke bevoegdheden het dan precies gaat en waarom juist díe zo
belangrijk zijn, valt uit het advies evenwel niet op te maken. De suggestie van ongrondwettigheid is daardoor wel gewekt, maar niet overtuigend en solide gestaafd.22
Daarnaast bevatten de adviezen over onderwijswetgeving soms feitelijke onjuistheden die afbreuk deden aan de degelijkheid en de overtuigingskracht van de redenering.23 Deze bevindingen komen het gezag van de Raad van State als bewaker van
de grondwettigheid van wetgeving niet ten goede.
Uit de adviezen over de goedkeuring van verdragen die van de Grondwet afwijken,
komt een ander beeld naar voren. Op hoofdlijnen was de grondwetsinterpretatie binnen de adviezen solide en overtuigend beargumenteerd. Dat geldt in elk geval voor
de adviezen die zijn uitgebracht tijdens en na de kruisrakettenkwestie. Zowel bij het
uitleggen van de voorwaarden voor toepasselijkheid van de bijzondere goedkeuringsprocedure als bij het beoordelen of in een concreet geval aan die voorwaarden is voldaan, kwam de Raad van State op de proppen met samenhangende en onderbouwde
bevindingen.24 Hoewel het te ver zou gaan om te stellen dat de adviezen steeds en
over de volle breedte vrij zijn van ondeugdelijkheden, zijn de gesignaleerde tekortkomingen doorgaans van minder groot belang. Het gaat dan om aantastingen van
de soliditeit van adviezen doordat bijvoorbeeld verwijzingen naar bronnen bij nader
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inzien de gedane bewering niet ondersteunden of zelfs ondermijnden.25 Daar vloeide
geen bloed uit, omdat het meestal om bijzaken ging. Ook op andere punten werd
in de adviezen over verdragsgoedkeuring een minder solide grondwetsuitleg gegeven.26 Het gezag van de Raad van State in de constitutionele dialoog hoefde daar niet
onder te lijden. Problematischer is mijn constatering dat de advisering over artikel
91 van de Grondwet nogal eens tekortschiet in het naleven van de door de Raad van
State zelf genoemde regel dat voor de beoordeling van de grondwettigheid van een
verdrag een breed onderzoek moet worden verricht naar betekenis en strekking van
de concrete grondwetsnormen. Van zulk onderzoek bleek lang niet altijd.27 Gemeten
langs deze maatstaf zijn de adviezen onvoldoende solide. De verdragsgoedkeurder
kan er niet zonder meer vanuit gaan dat een advies van de Raad van State hem voldoende in staat stelt de grondwettigheid van een verdrag op waarde te schatten.
Door de bank genomen passen de meeste grondwetsinterpretaties van de Raad van State binnen de bandbreedte van wat in de parlementaire geschiedenis over de onderwijsvrijheid, de verdragsgoedkeuring en het hoofdschap van de gemeenteraad is gesteld.
Ik trof hoegenaamd geen adviezen aan die ronduit onverenigbaar zijn met de kennelijke bedoeling van de grondwetgever.28 Bedacht moet worden dat teruggrijpen op die
bedoeling in lang niet alle gevallen mogelijk was. Ten tijde van het vaststellen van de
grondwetstekst was niet goed te voorzien welke toepassingen daar in de toekomst aan
gegeven zouden worden. De grondwetsbepaling over het onderwijs is op onderdelen
gedateerd en daarom minder geschikt om hedendaagse opgaven aan te pakken. Bij het
hoofdschap spelen andere problemen: de precieze betekenis ervan bleef bij de opeenvolgende herzieningen van de grondwetsartikelen over het decentrale bestuur onduidelijk. In zijn duiding van het hoofdschap kon de Raad van State daarom niet koersen
op de bedoeling van de grondwetgever. Verschillende oorzaken zorgden er zodoende
voor dat wanneer voorgestelde wetgeving raakte aan facetten van de onderwijsvrijheid
of het hoofdschap van de gemeenteraad, de parlementaire geschiedenis van de respectievelijke bepalingen in lang niet alle gevallen uitsluitsel bood. Desalniettemin was de
door de Raad van State gekozen uitleg goed te rijmen met hoe blijkens de parlementaire
geschiedenis de norm in de wel voorziene gevallen zou moeten worden uitgelegd.
Over de verenigbaarheid van adviezen met duidingen die de doctrine aan grondwettelijke normen heeft gegeven, kan ik slechts met extra terughoudendheid uitspraken doen. Er kan een dominante opvatting over een leerstuk bestaan, maar dat
sluit bepaald niet uit dat een of meer gezaghebbende auteurs afwijkende standpunten
innemen. Net als alle recht is het constitutionele recht een argumentatieve discipline
en dat maakt het onvermijdelijk dat vooral omstreden wetsvoorstellen aan rechtsgeleerde kritiek bloot komen te staan. Tegen die achtergrond zal het niet verbazen dat
er af en toe frictie zat tussen de doctrinaire duiding van een grondwetsnorm en de legisprudentie daaromtrent. In het bijzonder de toelaatbaarheid van decentralisatie van
onderwijswetgevende bevoegdheden, de goedkeuring van het kruisrakettenverdrag
25
26
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en de dualisering van het gemeentebestuur werden door rechtsgeleerde auteurs
soms anders gewaardeerd dan door de Raad van State. In dit verband moet er ook
op worden gewezen dat de staatsrechtwetenschap en de wetgevingsadvisering elkaar
kunnen beïnvloeden. De gebruikelijke uitleg die in hedendaagse literatuur wordt gegeven aan de bepaling over goedkeuring van verdragen die van de Grondwet afwijken,
bijvoorbeeld, is schatplichtig aan de kruisraketten-adviezen.29 Omgekeerd heeft de
Raad van State zich voor zijn uitleg van artikel 23 van de Grondwet bij herhaling ontvankelijk getoond voor de adviezen van de Onderwijsraad.30 Voor wat betreft de verhouding met de (overige) wetenschappelijke literatuur over het onderwijsartikel kan
zo’n relatie minder makkelijk worden gelegd. Door de bank genomen vallen de interpretaties die de Raad van State aan artikel 23 van de Grondwet heeft gegeven, binnen
de bandbreedte van wat zoal door onderwijsrechtsgeleerden over die bepaling werd
geschreven.31 Dat geldt nadrukkelijk niet voor de twee tijdvakken waarin de vrijheid
van inrichting afwezig leek in de advisering.32 In die periodes kwam het zelfs voor dat
de Raad van State wel gewag maakte van constitutionele kritiek van anderen, maar het
punt van de grondwettigheid verder geheel liet rusten.33 Dit zijn evenwel uitzonderingen op het algemene beeld. Dat beeld is dat er tussen de legisprudentie rondom de
geselecteerde grondwetsbepalingen en de doctrinaire uitleg ervan over het algemeen
weinig licht zit. Waar de Raad van State een afwijkende uitleg gaf, deed hij dat doorgaans beargumenteerd. Al met al geeft de aansluiting van de wetgevingsadvisering op
de parlementaire geschiedenis en de doctrine geen aanleiding om te concluderen dat
het de wetgevingsadviseur schort aan overtuigingskracht. Deze bevinding schraagt de
betrouwbaarheid van grondwettigheidstoetsing door de Raad van State.
Daarmee ben ik aanbeland bij de wijze waarop de Raad van State tot zijn grondwetsuitleg komt en hoe hij die onderbouwt. Voor zover uit de adviezen kan worden
afgeleid hoe de wetgevingsadviseur te werk gegaan is, blijkt dat het vaak gaat om
combinaties van methoden. Het is niet zo verrassend dat de gebruikelijke interpretatiemethodes worden benut: de wetgevingsadviseur gaat te rade bij de parlementaire geschiedenis van grondwettelijke normen, de precieze formulering ervan,
hun samenhang met andere relevante bepalingen en bij wat gezaghebbende auteurs
en eventueel rechterlijke colleges over de Grondwet hebben geschreven. De mate
waarin dat gebeurt en vooral waarin de Raad van State daarover transparant is, verschilt evenwel. Soms heeft dat te maken met beperkingen die eigen zijn aan de methode. Gegeven het toetsingsverbod van artikel 120 van de Grondwet is er nauwelijks jurisprudentie over de goedkeuring van verdragen en het hoofdschap van de
gemeenteraad. Deze grondwetsnormen moeten vooral door de wetgever en de verdragsgoedkeurder gestalte krijgen. De manier waarop dat gebeurt is aan rechterlijke
beoordeling onttrokken. Er is daarom over deze normen vrijwel geen vaste rechtspraak om eventueel bij aan te sluiten of juist afstand van te nemen. Dat is bij de
onderwijsvrijheid een beetje anders. Zeker, de rechter treedt niet in de beoordeling
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van de wettelijke uitwerking van de vrijheid van inrichting of de toelaatbaarheid van
delegatie door de formele wet. Maar omdat veel onderwijsrecht afkomstig is van
andere regelgevers dan de formele wetgever en bovendien de onderwijsvrijheid in
horizontale verhoudingen tussen burgers een rol kan spelen, is er toch heel wat jurisprudentie voorhanden waarop gekoerst kan worden. Deze mogelijkheid is door de
Raad van State niet onbenut gelaten.34 De bruikbaarheid van de wetshistorische methode kent evenwel haar grenzen. Raadpleging van de parlementaire geschiedenis
van grondwettelijke normen is alleen zinnig voor zover die bron daadwerkelijk aanknopingspunten bevat. Daar schort het nog weleens aan. Al vaker heb ik in dit verband gewezen op grondwetsartikel 125, over het hoofdschap van de gemeenteraad.
Ondanks de oude papieren van dat uitgangspunt en ondanks het feit dat de grondwetgever het bij herhaling heeft bevestigd, biedt de parlementaire behandeling ervan hoegenaamd geen houvast voor de duiding van deze norm. Tegen die achtergrond kon de Raad van State niet anders dan vaststellen dat het raadplegen van de
grondwetsgeschiedenis weinig oplevert.35 Hoe anders ligt dat bij de regeling voor de
goedkeuring van verdragen die van de Grondwet afwijken. In hoofdstuk 4 is aan de
orde gekomen dat de regering en het parlement over de opname van die bepaling
uitgebreid van gedachten hebben gewisseld. Dat maakt het mogelijk een gedegen
reconstructie van de bedoelingen van de grondwetgever te maken en dat is precies
wat de Raad van State voor zijn advisering over verdragen heeft gedaan.36 Mijn analyse van de advisering over het onderwijsartikel laat echter zien dat de overvloedige
beschikbaarheid van parlementair-historisch bronnenmateriaal niet per definitie
doorwerkt in de wetgevingsadvisering. In legisprudentie over onderwijswetgeving
speelde de wetshistorische methode doorgaans namelijk slechts een bescheiden rol.
Dat is temeer opvallend nu de Raad van State nog niet zo lang geleden in algemene
termen stelde dat bij het uitleggen van het onderwijsartikel veel gewicht toekomt
aan de wordingsgeschiedenis ervan.37
Ook de overige bekende methodes voor het duiden van constitutionele normen
worden bij de advisering gebruikt, zij het in bescheiden mate. Zo nu en dan steunen
interpretaties op de precieze formulering en onderlinge samenhang van grondwetsbepalingen, of op de praktijk van wetgeving en bestuur.38 Soms wettigt de specifieke uitleg die de Raad van State aan een grondwetsbepaling geeft de verwachting
dat in zijn advisering een bepaalde methode de boventoon voert. Die verwachting
komt deels uit. Omdat in de vaste uitleg van artikel 91 veel betekenis toekomt aan
de tekst van de Grondwet (alleen bij afwijking daarvan is de bijzondere procedure
voorgeschreven), is het niet zo verrassend dat de grammaticale uitleg in die legisprudentie een voorname rol speelt.39 Evenmin onverwacht is dat, gezien de stelling
van de Raad van State dat het aan de wetgever is om handen en voeten te geven aan
het hoofdschap van de gemeenteraad, in de advisering daaromtrent geregeld wordt

34
35
36
37
38

3.3.5.1, p. 118.
5.4.1, p. 265.
4.3.1.2, p. 179-180; 4.3.1.4, p. 184; 4.3.4.1, p. 203.
3.3.5.1, p. 117; 3.4.4.1, p. 142.
3.3.5.1, p. 117-118; 3.3.5.2, p. 120; 3.4.4.1, p. 142; 3.4.4.2, p. 143; 4.3.4.1, p. 204; 4.3.4.2, p. 205-206;
5.4.1, p. 265-266; 5.4.2, p. 266-267.
39 4.3.4.2, p. 205-206.

288

6.2 Ingeloste verwachtingen

teruggegrepen op de wetgevingspraktijk.40 Toch zijn er ook afwijkende resultaten
te melden. Zojuist kwam al aan de orde dat, in weerwil van het recent beleden uitgangspunt, de advisering over onderwijswetgeving lang niet altijd zoekt naar houvast in de parlementaire geschiedenis. Iets vergelijkbaars doet zich voor in de advisering over verdragen. In de kruisraketten-adviezen stelde de Raad van State dat
de uitgangspunten en strekking die aan een grondwetsartikel ten grondslag liggen,
moeten worden meegenomen. Die stelregel werd nog eens bevestigd in het advies
over de vestiging van vreemde gerechtshoven. Het is dan ook opvallend dat in de
legisprudentie over verdragsgoedkeuringen interpretaties over het stelsel en de dragende beginselen van de Grondwet enkel terug zijn te vinden in de periode vóór de
kruisraketten-kwestie en dat ze nadien niet meer voor lijken te komen.41 Dergelijke
inconsistenties ten opzichte van de eigen interpretatieregels zijn niet bevorderlijk
voor het gezag van de Raad van State als bewaker van de Grondwet.
Behalve van de gebruikelijke interpretatiemethodes bedient de Raad van State
zich bij gelegenheid ook nog van een manier van uitleggen die nauw verweven is
met de aard van wetgevingsadvisering. Ik doel dan op het verkennen van de te verwachte effecten van een becommentarieerde wettelijke regeling, om aan de hand
daarvan te bezien of de voorspelde toestand zich verdraagt met de Grondwet. Deze
methode stelde het college in de gelegenheid om wat verder te kijken dan de inhoud
van de voorgestelde regeling alleen. Deze manier van werken vond ik in adviezen
over onderwijswetgeving en over het hoofdschap van de gemeenteraad.42 Bij mijn
analyse van adviezen over verdragen heb ik hiervan geen voorbeelden aangetroffen.
Weliswaar bleek de Raad van State er niet voor terug te deinzen om voorspellingen te
doen over de grondwettigheid van een internationale overeenkomst, maar dat betrof
steeds een voorschot op nog lopende verdragsonderhandelingen.43 De vooruitblik
betrof dan niet zozeer de toekomstige toestand maar de nog uit te onderhandelen
inhoud van een verdrag. Van het beoordelen van de grondwettigheid van toekomstige situaties die zich als gevolg van een daadwerkelijk gesloten verdrag kunnen
voordoen, trof ik in de door mij bestudeerde adviezen geen voorbeelden aan. Dat
is best opmerkelijk, nu de tekst van het derde lid van artikel 91 van de Grondwet
(bepalingen van een verdrag die “tot zodanig afwijken noodzaken”) bij uitstek aanleiding geeft ook de voorziene effecten van een verdrag te betrekken bij de keuze voor
een goedkeuringsprocedure.
Misschien wel de meest opgevoerde bron voor grondwetsinterpretaties is de
Raad van State zelf. Dat geldt althans de advisering over de onderwijsvrijheid en de
goedkeuring van verdragen die van de Grondwet afwijken; bij gebrek aan legisprudentie over het hoofdschap verwijst het college in adviezen over de positie van de gemeenteraad zelden naar eigen werk.44 Het zullen incidenten zijn geweest, maar het
valt toch wel op dat in de advisering over onderwijsvrijheid en verdragsgoedkeuring
zo’n verwijzing naar de eigen opvatting van de Raad van State werd opgevoerd als
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een verwijzing naar meer dan een advies, namelijk de “visie van de wetgever”, respectievelijk “de geldende opvatting”.45
Minder incidenteel en ook van groter belang lijkt me een opvallend verschil tussen de drie dossiers waarop ik ben gestuit. De legisprudentie over de onderwijsvrijheid en de verdragsgoedkeuring blijkt vaak terug te grijpen op een beperkt aantal
oudere adviezen waarin (wellicht voor het eerst) wat uitgebreider bij de betekenis
van de grondwettelijke norm is stilgestaan.46 Deze oeradviezen bepaalden de standaard voor de interpretatie van deze normen. Wanneer de Raad van State bij latere
gelegenheid aanleiding zag de Grondwet als beoordelingsmaatstaf te hanteren voor
onderwijswetgeving of een goed te keuren verdrag, werd de uitleg van de grondwetsnorm vaak (mede) verantwoord door naar zo’n oeradvies te verwijzen. Interpretaties in de oeradviezen komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Elke grondwetsuitleg heeft een oorsprong en dat doet de vraag rijzen naar hoe de oeradviezen
op hun beurt zijn verantwoord. Veel van de oeradviezen over de onderwijsvrijheid
moeten het zonder verantwoording stellen. In zoverre wijken ze af van de overige
onderwijsadviezen die geregeld wel teruggrijpen op eerdere legisprudentie en daarnaast vaak nog andere bronnen opvoeren. Hierdoor blijft onduidelijk op grond waarvan de Raad van State in zijn voornaamste onderwijsadviezen een bepaalde uitleg
aan de vrijheid van inrichting geeft en waaraan hij zijn opvattingen over de grenzen
aan delegatie van onderwijswetgevende bevoegdheden heeft ontleend. Dat is in het
dossier over de verdragsgoedkeuring anders. De belangrijkste adviezen daaruit gaan
over de kruisraketten-kwestie en de erkenning van de rechtsmacht van in Nederland gevestigde buitenlandse gerechten. De in die adviezen geformuleerde grondwetsinterpretatie is uitgebreid onderbouwd met verwijzingen naar de parlementaire
geschiedenis, de toepassingspraktijk en de precieze bewoordingen van de relevante bepaling.47 In de overige adviezen echter, bestaan grote verschillen in de mate
waarin de Raad van State zijn advisering over verdragsgoedkeuring verantwoordt.
Het komt geregeld voor dat verantwoording geheel achterwege blijft, zodat op z’n
minst de indruk kan ontstaan dat de Raad van State op eigen gezag sprak.48 Dat is
als zodanig natuurlijk mogelijk, maar daar kan dan best openheid van zaken over
worden gegeven. Een enkele keer zag ik dat de Raad van State een niet-verantwoorde
grondwetsuitleg op een later moment aanvulde door alsnog de gebruikte bronnen
te vermelden. Zo’n addendum werd in wat bedekte termen gegeven: het ontbreken
van verantwoording in het eerdere advies is niet met zoveel woorden aan de kaak
gesteld, maar achteraf gecompenseerd door in de parafrase een bronvermelding op
te nemen.49 Aangezien in de oeradviezen over verdragsgoedkeuring is voorzien in
een adequate verantwoording en deze oeradviezen algemene bekendheid genieten,
zit het met dit aspect van de soliditeit van legisprudentie over verdragen wel snor.
De bevinding dat oeradviezen over onderwijsvrijheid het zonder verantwoording
moeten stellen, komt evenwel niet ten goede aan de soliditeit van de wetgevingsadvisering over dat grondwetsartikel.
45
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Uit de advisering over het hoofdschap van de gemeenteraad kunnen geen vergelijkbare conclusies worden getrokken. Bij gebrek aan een constante interpretatie
van artikel 125 van de Grondwet is er ook geen sprake van oeradviezen die een lijn
uitstippelen voor de duiding van die norm. In het overzichtelijke aantal gevallen
waarin de Raad van State met een uitleg van het hoofdschap kwam, werd een verantwoording gegeven. De wetgevingsadviseur maakte dan duidelijk dat hij zich aansloot
bij hoe de wetgever in het verleden invulling had gegeven aan artikel 125, dan wel
dat hij zijn uitleg op eigen titel gaf.50
Voor zover in de adviezen expliciete oordelen over de (on)grondwettigheid van
de voorgestelde maatregelen zijn opgenomen, blijkt daar in de dicta van de adviezen
over de onderwijsvrijheid en de positie van de gemeenteraad niets van.51 Niet kan
worden vastgesteld of er een relatie bestaat tussen de ernst van de grondwettigheidskritiek en de zwaarte van het dictum. Voor de advisering over verdragsgoedkeuring
ligt dat anders: waar dat aan de orde was, werd in de afsluiting van het advies gewag
gemaakt van de noodzaak de bijzondere goedkeuringsprocedure te doorlopen, omdat een verdrag van de Grondwet afweek.52
Hoe deze bevindingen ten aanzien van de overtuigingskracht te verklaren? De verschillen tussen de dossiers zijn te groot om hier algemene uitspraken over te doen. Voor de
meeste bevindingen ten aanzien van de advisering over de verdragsgoedkeuring is een
aannemelijke verklaring te geven. Rondom de advisering over de plaatsing van kruisvluchtwapens werd onder juristen (en ook overigens in de samenleving) uitgebreid gedebatteerd over de grondwettigheid van het goed te keuren verdrag. Vanwege de krappe parlementaire steun voor het regeringsbeleid hing er nogal wat af van de kwalificatie
van het verdrag. Als zou worden vastgesteld dat het verdrag een grondwetsafwijking
inhield, zou goedkeuring hoogstwaarschijnlijk zijn afgeketst op het ontbreken van een
gekwalificeerde meerderheid. Alle ogen waren daarom gericht op de Raad van State.
Voor de latere adviezen geldt dat ze weliswaar een minder omstreden verdrag betroffen, maar dat in de juristerij wel bovengemiddelde belangstelling bestond voor de door
de Raad van State te hanteren grondwetsinterpretatie. Dat deze verdragsgoedkeuringen
werden gevolgd door zo’n betrokken en kritisch forum kan hebben bevorderd dat de
Raad van State goed gedocumenteerde en breed beargumenteerde adviezen uitbracht.
Vanwege het principiële karakter van de ingenomen stellingen lag het vervolgens niet
voor de hand dat al te lichtvaardig een ander standpunt zou worden verdedigd.
Dat het met de soliditeit van de advisering over het hoofdschap van de gemeenteraad niet al te best gesteld is, laat zich voor de meeste van die adviezen redelijk
eenvoudig verklaren. Met zijn sterke oriëntatie op de parlementaire geschiedenis van
grondwetsnormen in het algemeen en de mantra dat het aan de wetgever is om te
bepalen welke consequenties het hoofdschap moet hebben in het bijzonder, heeft
de Raad van State zijn aandeel in de constitutionele dialoog over het hoofdschap bij
voorbaat gemarginaliseerd. Zowel de parlementaire geschiedenis van artikel 125 als
de wetenschappelijke verhandelingen rondom die norm zwegen doorgaans over de
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precieze consequenties van het grondwettelijk voorschrift. Gedurende vele jaren was
er bovendien geen aanleiding de grenzen van het hoofdschap te verkennen of de zaak
anderszins op de spits te drijven. Tegen die achtergrond kan het nauwelijks verbazen
dat de Raad van State zich aanvankelijk niet uitliet over wat de Grondwet bedoelt
met de aanwijzing van de gemeenteraad als “hoofd van de gemeente”, noch dat wat
daaromtrent gesteld werd hoegenaamd niet werd verantwoord. Toen vanwege de
dualisering van gemeentebesturen de grenzen van de Grondwet toch werden opgezocht, ontkwam de Raad van State er niet aan om een tot dusver onbekend terrein
te betreden. Hier diende zich een mooie gelegenheid aan om een gezaghebbend advies over de grondwettigheid van de dualiseringsplannen uit te brengen. Daarbij kon
ook worden geprofiteerd van het feit dat in de staatsrechtelijke literatuur inmiddels
een debat over de grondwettigheid van de dualisering op gang was gekomen. De
kans om dit debat op overtuigende wijze in een bepaalde richting te duwen, werd
onvoldoende benut. Vanaf dit moment vind ik de bevindingen dan ook lastiger te
verklaren. Wellicht was er bij de Raad van State sprake van interne verdeeldheid, of
speelde mee dat fundamentele kritiek op een wetsvoorstel dat een prominente plek
inneemt in het regeerakkoord als verspilde moeite werd gezien. Wat de oorzaak ook
is geweest, het advies over dualisering van het gemeentebestuur is intern niet consistent en heeft hoegenaamd geen effect op de uiteindelijke inhoud van het wetsvoorstel gehad. Een uitstekende gelegenheid tot verbetering diende zich alras aan toen de
regering ook het provinciebestuur wilde dualiseren. Het advies over dit wetsvoorstel was evenwel blanco. Naar de redenen daarvoor kan ik enkel gissen. Misschien
speelde een rol dat de wetgever nog maar kort tevoren de constitutionele kritiek op
de verbouwing van de Gemeentewet had genegeerd. De kans dat er nu een andere
reactie zou volgen, was daardoor nihil. Hoewel dat een te begrijpen redenering is,
had het omwille van de soliditeit en navolgbaarheid van de advisering toch de voorkeur verdiend als de Raad van State inzicht had gegeven in zijn motief om af te zien
van het maken van opmerkingen over de grondwettigheid van de dualisering van het
provinciebestuur.
Eveneens lastig te verklaren zijn de bevindingen ten aanzien van de overtuigingskracht van adviezen over wetgevingsvoornemens die het onderwijs betroffen. Artikel
23 van de Grondwet staat te boek als complex en omstreden. Wellicht mede daarom wordt in de vakliteratuur vaak aandacht besteed aan de grondwettigheid van
wetgevingsvoornemens die het onderwijs betreffen. Bovendien is de parlementaire
geschiedenis van het onderwijsartikel uitzonderlijk rijk. Op grond van deze omstandigheden zou verwacht kunnen worden dat de Raad van State bijzondere aandacht
besteedt aan de overtuigingskracht van adviezen waarin artikel 23 een rol speelt. Die
verwachting is in lang niet alle door mij onderzochte adviezen ingelost. Op nog een
ander punt wijken de bevindingen af van wat ik, gezien het omstreden karakter van
het onderwijsartikel, had verwacht. Anders dan verondersteld blijken belangrijke adviezen over de onderwijsvrijheid het zonder verantwoording van de gegeven grondwetsuitleg te moeten stellen. Evenzogoed is het moeilijk verklaarbaar en verrassend
dat adviezen waarin de onderwijsvrijheid slechts een bijrol speelt of die anderszins
niet behoren tot de standaarden van legisprudentie over artikel 23 Grondwet, voor
hun grondwetsinterpretatie juist wel een verantwoording geven.
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De uitkomsten van mijn onderzoek voor wat betreft (het ontbreken van) samenhang
tussen constitutionele kritiek en de dicta waarmee adviezen afsluiten, kunnen dan weer
wel goed verklaard worden. Een wat flauwe, maar deels wel adequate verklaring is de
omstandigheid dat de Raad van State werkt met gestandaardiseerde dicta. Deze toverformules brengen tot uitdrukking hoe zwaarwegend de kritiek van de Raad van State op
het wetsvoorstel is. Het constitutionele gehalte wordt daarin niet afzonderlijk benoemd
en dus ontbreekt een vormelijke stimulans om de grondwettigheid in het dictum tot
uitdrukking te brengen. Een inhoudelijker verklaring voor het ontbreken van samenhang tussen constitutionele kritiek en de inhoud van gebruikte dicta is dat de Raad van
State vermoedelijk niet op alle slakken zout wil leggen. Een geconstateerde ongrondwettigheid hoeft niet steeds een groot probleem te zijn: wellicht kan met een eenvoudige aanpassing worden volstaan. Ook de afwijkende bevindingen in de adviezen over
verdragsgoedkeuring zijn goed te verklaren. Omdat dwingend is voorgeschreven dat
van de Grondwet afwijkende verdragen volgens een afwijkende procedure worden behandeld, is het niet zo vreemd dat wanneer een advies concludeert dat ten onrechte is
nagelaten die procedure op te starten, het dictum daar uiting aan geeft.
6.2.4

Precedenten doen ertoe

De wetgever geniet het vertrouwen van de Grondwet. Dat blijkt onder meer uit
de doorgaans ongeclausuleerde bevoegdheid van de wetgever om grondrechten
te beperken. Ook uit het tot de rechter gerichte toetsingsverbod spreekt een groot
vertrouwen in de prudentie van de wetgever. Vanwege dat vertrouwen en omdat
adviseren over een nog in werking te treden wet per definitie vraagt om een toekomstvoorspelling, is het redelijk te verwachten dat de Raad van State zich voor zijn
grondwettigheidsoordelen oriënteert op door de wetgever gecreëerde precedenten.
Deze verwachting wordt door mijn onderzoek gestaafd. In veel van de adviezen zocht
de Raad van State voor zijn uitleg van grondwettelijke normen waar mogelijk aansluiting bij wat eerder de wetgever of, waar het algemene maatregelen van bestuur
betrof, de regering in vergelijkbare gevallen had besloten. De wetgevingstraditie en de
bestuurlijke praktijk blijken zodoende een belangrijke bron voor de grondwetsinterpretatie van de Raad van State. Expliciete verwijzingen naar precedenten hadden zodoende een argumentatieve functie in de dialoog. Heel prominent komt dit tot uiting
in het dossier over het hoofdschap van de gemeenteraad. Voor zover de Raad van State
in zijn advisering het hoofdschap al ter sprake bracht, wees hij er vrijwel steeds op dat
de precieze invulling ervan aan de wetgever was overgelaten.53 Het rechtsvermoeden
dat die wetgever op rechtmatige wijze uitwerking heeft gegeven aan de Grondwet,
was in dat dossier daardoor zowat onweerlegbaar. Wellicht is dit rechtsvermoeden
er (mede) debet aan dat de Raad van State er het zwijgen toen deed toen, met voorbijgaan aan zijn fundamentele kritiek op de dualisering van het gemeentebestuur,
vergelijkbare plannen voor de provinciale bestuurlijke inrichting bij hem aanhangig
werden gemaakt.54 Het gezag dat klaarblijkelijk aan precedenten toekomt, doet wel

53 5.3.4, p. 253; 5.3.5, p. 258; 5.4.1, p. 265-266.
54 5.3.6, p. 260.
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de vraag rijzen of een constitutionele dialoog over het hoofdschap meer kan opleveren
dan het in herinnering brengen van keuzes uit het verleden. Afgaand op zijn adviezen
beantwoordt de Raad van State die vraag doorgaans ontkennend.
Ook de legisprudentie over de onderwijsvrijheid en over de verdragsgoedkeuring
spoort met de verwachting dat aan precedenten veel gezag toekomt.55 Het dossier
over de verdragsgoedkeuring laat op meerdere manieren zien dat de Raad van State
waarde hecht aan wat de wetgever in vergelijkbare eerdere gevallen heeft besloten:
geconfronteerd met een vraag die nog niet eerder aan de orde was gekomen, zag de
wetgevingsadviseur juist in die noviteit aanleiding de grondwettigheid van de verdragsinhoud te onderzoeken.56 Het ontbreken van precedenten is kennelijk aanleiding voor extra waakzaamheid.
Voor zover ze er zijn, genieten eerdere besluiten van de wetgever dus gezag. Dat
gezag is evenwel niet absoluut. De legisprudentie laat zien dat de Raad van State
soms bewust kiest een precedent niet te volgen, bijvoorbeeld omdat het onvoldoende vergelijkbaar is.57 Ook kwam het voor dat de Raad van State eenvoudigweg vond
dat de wetgever in het verleden fout zat. Vooral in de advisering over de onderwijswetgeving zijn voorbeelden te vinden van adviezen waarin de Raad van State voet bij
stuk houdt, ook als de wetgever kritiek uit een eerder advies niet had opgevolgd.58
Die uitkomst is goed te rijmen met mijn verwachting dat precedenten weliswaar
gezag hebben, maar niet doorslaggevend zijn. De in het verleden gegeven grondwetsuitleg van de wetgever geldt in de advisering van de Raad van State als een sterk maar
weerlegbaar rechtsvermoeden. Dat is bevorderlijk voor de rechtszekerheid zonder
dat rigiditeit op de loer ligt. Door de wetgever te confronteren met eerder gemaakte
keuzes maar zich daarbij niet blind te staren op het verleden, draagt de Raad van
State bij aan een inhoudsrijke dialoog over grondwettigheid.
6.2.5

Het voorlopige karakter van wetsvoorstellen werkt door in de
beoordeling van de grondwettigheid

Wie een eerste concept beoordeelt, doet dat op een andere wijze dan wie een eindproduct onder ogen krijgt. Mij lijkt aannemelijk dat die wetmatigheid ook opgaat
voor grondwettigheidstoetsing in wetgevingsadvisering. De status van de regelingen
waarover de Raad van State gehoord wordt, varieert. De tekst van een goed te keuren
verdrag staat nagenoeg vast, terwijl voorstellen van wet open staan voor wijziging
vanwege de regering of de Tweede Kamer. Dat kan gevolgen hebben voor de bandbreedte van een grondwettigheidsoordeel. Naarmate over de inhoud van een regeling
meer zekerheid bestaat, zal wie daarover een grondwettigheidsoordeel moet geven
minder in de mist hoeven te tasten. Hoe voldragener een regeling is, hoe concreter en
explicieter het grondwettigheidsoordeel van de Raad van State kan zijn.
Mijn analyse van de geselecteerde adviezen over de onderwijsvrijheid en het hoofdschap van de gemeenteraad bevestigt deze verwachtingen niet helemaal. Anders dan
55
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verwacht blijkt de Raad van State er geen been in te zien om heel stellige uitspraken
te doen over de grondwettigheid van proefballonnetjes. In diverse van de geraadpleegde adviezen werd alvast vooruitgeblikt op mogelijk nog in te dienen wetsvoorstellen of te sluiten verdragen, of werden anderszins al overwegingen geformuleerd
over toekomstige, onzekere ontwikkelingen. Daarbij schuwde de Raad van State expliciete uitspraken over de grondwettigheid van zulke nog ongewisse maatregelen
niet. De verwachte slag om de arm in de beoordeling van onvoldragen voorstellen die
nog volledig open staan voor verandering, bleef veelal uit.59 Bij meer voldragen voorstellen viel zo ongeveer het tegenovergestelde waar te nemen. In de meeste gevallen
hield de Raad van State zich bij het formuleren van zijn bevindingen op het punt van
toetsing aan de Grondwet nog wat op de vlakte.60 Mijn bestudering van de legisprudentie over verdragen leidt tot andere uitkomsten. In alle adviezen waarin de
grondwettigheid van een verdrag ter sprake werd gebracht, gaf de Raad van State
daaromtrent hom of kuit.61 Uit de aard der zaak zijn proefballonnetjes over goed
te keuren verdragen zeldzaam. Waar er toch eentje opdook, liet de Raad van State
zich door de onbekendheid met de inhoud van het verdrag niet weerhouden van een
grondwettigheidsoordeel.62
Mijn verwachting was dat naarmate een voorstel voldragener is, de beoordeling
van de grondwettigheid ervan uitgesprokener zal zijn. Het onderzoek wijst in een
ietwat andere richting. Er lijkt sprake te zijn van een hoefijzer: premature proefballonnen en voldragen verdragen naderen elkaar in de mate waarin ze door de Raad
van State op hun constitutionele gehalte worden getoetst. Door de ministerraad geaccordeerde wetsvoorstellen en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur
hebben de fase van de potloodschets achter zich gelaten, maar zijn nog niet toe aan
de inkt van het Staatsblad. De beoordeling van grondwettigheid door de Raad van
State is navenant terughoudend. Een mogelijke verklaring voor deze bevindingen is
dat in het ambtelijke voortraject dat voldragen voorstellen hebben afgelegd, is afgerekend met al te grote constitutionele ongerechtigheden. Wat dan nog resteert, is
vatbaar voor discussie. Al te stellige uitspraken slaan dat debat bij voorbaat dood en
houden geen rekening met de nog bestaande mogelijkheden voor verfijning. Proefballonnen en andere nog niet uitgewerkte voornemens zijn in veel mindere mate het
voorwerp geweest van louterende departementale voorbespreking of becommentariëring door de buitenwacht. Aan zulk ruw materiaal kan eerder een constitutioneel bezwaar kleven en dat zal de advisering dan aan het licht brengen. Dat ook bij
de al uitonderhandelde verdragen vergelijkbare stellige uitspraken worden gedaan
in wetgevingsadviezen, is evenmin verrassend. In hoofdstuk 4 wees ik er al op dat de
imperatieve formulering van het artikel over de goedkeuringsprocedure uitlokt dat
een expliciet grondwettigheidsoordeel wordt gegeven. Verder zal het meewegen dat
de conclusie dat een verdrag ongrondwettig is, geen onoverkomelijk obstakel hoeft
te zijn. Bij nationale wetgeving is dat anders: als een ongrondwettigheidsoordeel van
de Raad van State serieus genomen wordt, kan zo’n advies dwingen tot fundamentele
wijzigingen van tekst of toelichting of de voorgestelde regeling zelfs laten ontsporen.
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Mogelijk is de wetenschap dat een negatief advies over een wet een zwaardere hypotheek op het vervolg vestigt dan een negatief advies over een verdrag voor de Raad
van State aanleiding om terughoudendheid te betrachten. Hoe begrijpelijk die reactie
ook is, ze kan in de weg staan aan het verschaffen van concludente antwoorden op
vragen naar grondwettigheid.
6.2.6

De Raad van State streeft naar consistentie

In een constructieve constitutionele dialoog mag worden verwacht dat opeenvolgende interpretaties die aan grondwetsnormen worden gegeven, constant en consistent
zijn. Ik onderscheidde twee vormen van consistentie: inhoudelijke koersvastheid en
standvastigheid in gehanteerde interpretatiemethode. Hoe belangrijk consistentie
ook mag zijn, koerscorrecties zijn niet uitgesloten. Wanneer een eerdere interpretatie of methodiek onjuist is, of wanneer de gehanteerde toetsnorm is veranderd dan
wel in een beduidend andere context is komen te staan, zal dat allicht aanleiding zijn
een eerder ingenomen standpunt te verlaten. In zulke gevallen doet een deelnemer
aan de constitutionele dialoog er verstandig aan zijn koerswending te onderkennen
en te motiveren. Zo kan hij voorkomen dat hij aan gezag inboet.
Ik stel vast dat voor alle drie de geselecteerde grondwettelijke normen geldt dat ze
anno 2020 in een geheel andere context functioneren dan waarin ze oorspronkelijk
in de Grondwet zijn opgenomen. Het onderwijslandschap is in een eeuw tijd onherkenbaar veranderd, internationale organisaties zijn zich intensief bezig gaan houden
met onderwerpen die niet zo lang geleden nog werden gezien als een typisch nationale aangelegenheid en het gemeentebestuur is wegen ingeslagen die de grondwetgever van 1848 onmogelijk kon voorzien. Toch heeft dat alles niet tot belangrijke
wijzigingen van de tekst van de drie normen geleid. Er zijn wel wat aanpassingen
geweest, maar die zijn van marginale betekenis. Het artikel over de onderwijsvrijheid
is aangepast om duidelijk te maken dat openbaar en bijzonder onderwijs kunnen uitgaan van een en hetzelfde bevoegde gezag; de grondwettelijke bepalingen over verdragsgoedkeuring en het hoofdschap van de gemeenteraad hebben slechts redactionele aanpassingen ondergaan.
Wanneer de door mij onderzochte adviezen worden beoordeeld op de mate waarin
ze consistent waren in hun grondwetsuitleg, vallen twee dingen in het bijzonder op.
In de eerste plaats kan worden vastgesteld dat inderdaad consistente redeneringen en
interpretaties zijn te herkennen, maar ook dat een beduidend aantal afwijkingen en
onregelmatigheden zijn aan te wijzen. Neem de overdracht van onderwijswetgevende
bevoegdheden. Over horizontale overdracht was de Raad van State behoorlijk koersvast.63 Dat kan niet worden gezegd van de advisering over verticale delegatie van diezelfde bevoegdheden.64 Soms is dat wel te begrijpen. Gezien de aard en de schaal van
de BES-eilanden waren de aanvankelijk door de Raad van State gekoesterde bedenkingen tegen delegatie van onderwijswetgevende bevoegdheden wellicht niet vol te
houden. Dat de adviseur daar later van terugkwam, is (hoewel juridisch aanvechtbaar)

63 3.4.1.5, p. 132-133; 3.5, p. 148.
64 3.4.2.4, p. 140; 3.5, p. 148.
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op feitelijke gronden wel te billijken.65 In andere gevallen zijn koerscorrecties minder
goed te verklaren. Zonder nadere motivering valt moeilijk te begrijpen waarom het
wegnemen van beslissingsbevoegdheden bij schoolbesturen aanvankelijk wel, maar
later niet meer als beperking van de inrichtingsvrijheid werd erkend.66 Ook over de
ruimte voor het bevoegd gezag om de toegang tot het onderwijs te regelen nam de
Raad van State wisselende posities in, zonder dat duidelijk was waarom hij afweek van
zijn eerdere grondwetsuitleg.67 Daar staat tegenover dat de inrichtingsvrijheid en de
gevolgen daarvan in veel andere gevallen wel consequent werden geduid.68
Bij het uitleggen van en toepassing geven aan het grondwetsartikel over verdragsgoedkeuring is de Raad van State wisselend consistent ten opzichte van zijn eerdere
uitlatingen. Zijn principiële en ietwat omstreden opvatting over de voorwaarden
waaronder de bijzondere procedure voor goedkeuring gevolgd met worden, is de
Raad van State trouw gebleven.69 Wie de adviezen raadpleegt op beschouwingen
over de vraag of er al dan niet grenzen zijn aan de mogelijkheid om verdragen goed te
keuren die van de Grondwet afwijken, of over wat het in artikel 15 van de Grondwet
gebruikte begrip “de rechter” in de context van verdragsgoedkeuring betekent, komt
daarentegen uitlatingen tegen die niet goed met elkaar te verenigen zijn.70 Hetzelfde
geldt voor beschouwingen over de vraag of de organen die samen de wetgever vormen, gebonden zijn aan eerdere beslissingen van de formele wetgever.71
Over het hoofdschap van de gemeenteraad, ten slotte, kunnen vergelijkbare dingen gezegd worden: een eenduidig beeld ontbreekt. De Raad van State betoonde zich
standvastig in zijn uitlatingen over de verhouding tussen dat hoofdschap enerzijds
en voorstellen tot wijziging van de aanstellingswijze van de burgemeester anderzijds.72 Daar staat tegenover dat het hoofdschap de ene keer werd opgevat als een
monopolie, terwijl in andere adviezen het uitgangspunt lijkt te zijn dat de Grondwet
concurrentie tussen de gemeenteraad en een ander orgaan niet uitsluit.73 In het
advies over de dualisering van het gemeentebestuur nam de Raad van State nog stellingen in die bij latere gelegenheid niet meer verdedigd werden.74 Hoewel nogal
principieel getoonzet, lijkt het dualiseringsadvies over de gemeentebesturen geen
sporen te hebben nagelaten in de advisering. Van een met dat advies consistente
interpretatie van het hoofdschap is in latere adviezen in elk geval geen sprake.
Mij valt op dat over de volle breedte van de onderwerpen afwijkingen ten opzichte
van eerder ingenomen standpunten niet als zodanig benoemd worden. Dat is toch
wel ongelukkig, omdat voor de koerswendingen soms goede redenen aan te voeren
kunnen zijn. Ik noemde al het voorbeeld van delegatie van onderwijswetgevende: het
maakt nogal uit of voorschriften gegeven moeten worden voor het basisonderwijs in
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het Europese deel van Nederland of voor de scholen op de BES-eilanden en het is dan
niet vreemd aan die verschillen consequenties te verbinden voor de uitleg die aan artikel 23 van de Grondwet wordt gegeven. Nergens blijkt echter dat de Raad van State
zich van zijn gewijzigde grondwetsuitleg bewust is en dan is uit de aard der zaak van
een verantwoording al helemaal geen sprake. De overtuigingskracht van de adviezen
wordt er zo niet sterker op, vooral niet nu het tegendeel (constanten in de advisering)
door de Raad van State nogal eens onder de aandacht wordt gebracht. Deze onevenwichtigheid komt het gezag van de grondwettigheidstoetsing niet ten goede.
Op het punt van consistentie in de gehanteerde interpretatiemethodes kunnen hoge
verwachtingen worden gekoesterd. Dat is aan de Raad van State zelf te danken: over
twee van de drie in dit onderzoek besproken grondwettelijke normen heeft hij immers
uit de doeken gedaan hoe ze zouden moeten worden geïnterpreteerd. In beide gevallen
koos hij zijn woorden zodanig dat ze niet enkel betrekking hadden op de voorliggende
kwestie, maar duidelijk bedoeld waren als algemene leeswijzers voor de grondwetsartikelen over het onderwijs en verdragsgoedkeuring. Bij het uitleggen van artikel 23
Grondwet komt veel gewicht toe aan de parlementaire geschiedenis ervan.75 Om vast
te kunnen stellen of een verdrag van de Grondwet afwijkt, moet in de eerste plaats de
concrete inhoud van grondwetsbepalingen worden bezien. De systematiek of uitgangspunten van de Grondwet spelen een secundaire rol.76 Op grond van de door mij bestudeerde adviezen kan niet worden geconcludeerd dat de Raad van State zich aan deze
zelfopgelegde instructies heeft gehouden. Voor zover de parlementaire geschiedenis
van het onderwijsartikel al in de adviezen werd betrokken, was dat, een enkele uitzondering daargelaten, in een bijrol.77 Meer nog dan in zijn uitleg van andere aspecten van
de onderwijsvrijheid lijkt de Raad bij het interpreteren van de inrichtingsvrijheid vooral
waarde te hechten aan wat hijzelf ooit had gesteld.78 Adviezen waarin werd bezien of
een goed te keuren verdrag van de Grondwet afweek, zochten niet in alle gevallen aansluiting bij de historie of de bewoordingen van relevante grondwetsbepalingen.79 Ook
hier trof ik autonome, op het eigen gezag van de Raad steunende interpretaties aan.
In de advisering over zowel het onderwijs als verdragsgoedkeuring valt bovendien op
dat niet per se wordt vastgehouden aan een eenmaal gehanteerde methode van interpreteren. Waar dat zo uitkomt, wordt gewisseld tussen verschillende manieren van
uitleggen. Het is ook niet ongebruikelijk om binnen een en hetzelfde advies meerdere
methodes te beproeven en vervolgens een van de uitkomsten als toepasselijke uitleg
te kiezen.80 Al deze constateringen staan haaks op de door de Raad van State beleden
voorkeur voor grammaticale en grondwetshistorische interpretaties van beide normen.
Het komt, zo blijkt, meer dan eens voor dat de wetgevingsadviseur zich niet aan de door
hemzelf geformuleerde algemene interpretatieregels houdt. Door het ene te zeggen en
het andere te doen legt de Raad van State de bal op de stip voor een jij-bak. Dat doet
afbreuk aan zijn gezag als bewaker van de grondwettigheid van wetgeving.
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6.3 Beantwoording van de onderzoeksvraag

Over het hoofdschap van de gemeenteraad heeft de Raad van State zich niet vaak
uitgelaten. Wanneer dat toch gebeurde, was hij bovendien nogal beknopt in het
formuleren van zijn overwegingen. Die beide factoren zijn aanleiding erg terughoudend te zijn in het doen van uitspraken over de standvastigheid van keuzes voor
interpretatiemethodes. Het beschikbare materiaal laat zien dat de Raad van State
zijn aandacht eerst liet uitgaan naar wat bekend is over de ontstaansgeschiedenis en
eerdere toepassing van artikel 125 van de Grondwet.81 Dat betekent dat hij wel zocht
naar consistentie. Abrupte koerswendingen ten aanzien van benutte interpretatiemethodes zijn in de door mij onderzochte adviezen niet aangetroffen. Dat is in zoverre opmerkelijk, dat het kennelijk mogelijk is om zonder opvallende wisselingen in
de gebruikte methode onderling sterk verschillende adviezen over de betekenis van
een en dezelfde norm uit te brengen. Het wordt alweer minder vreemd als men zich
realiseert dat wie zich voor het begrijpen van het hoofdschap beroept op de parlementaire geschiedenis van het grondwetsartikel, zo ongeveer met lege handen komt
te staan. Zonder magnetisch veld valt een kompas niet uit te lezen. Dat neemt niet
weg dat de uitkomsten van wetgevingsadvisering kennelijk nogal ongewis kunnen
zijn. Voor wie op de Raad van State vertrouwt voor zijn beslissing over de grondwettigheid van wetgeving, is dat geen geruststellende gedachte.

6.3

Beantwoording van de onderzoeksvraag

Tot zover de inventarisatie van en reflectie op de bevindingen ten aanzien van de
door mij geformuleerde verwachtingen. Wat volgt daar nu uit voor de hoofdvraag
van dit onderzoek, die aan de orde stelt hoe wetgevingsadvisering bijdraagt aan de
grondwettigheid van wetgeving? In paragraaf 2.4 heb ik uiteengezet dat ik de metafoor van de constitutionele dialoog gebruik om te achterhalen hoe de Raad van State
feitelijk invulling geeft aan een (zelfgekozen) taak, alsook om een waardering van die
taakvervulling te kunnen geven. De bevindingen ten aanzien van de verwachtingen
kunnen dienen als bouwstenen voor antwoorden op deze beide facetten. Die antwoorden zijn, op hun beurt, relevant voor het debat over de vraag of de grondwettigheid van wetten in Nederland afdoende gewaarborgd is.
Op diverse manieren onderschrijven de bevindingen de doorgaans aangehangen
idee dat de Raad van State actief bijdraagt aan de grondwettigheid van wetgeving.
In veel adviezen werden de relevante constitutionele kwesties uitdrukkelijk aan de
orde gesteld. Dat gebeurde met het formuleren van beredeneerde opvattingen over
de grondwettigheid van voorgestelde maatregelen. De Raad van State stelde zich in
veel van de onderzochte gevallen als gelijkwaardige en responsieve gesprekspartner op. Dankzij die opstelling wordt het debat over de grondwettigheid van voorgenomen maatregelen niet overgelaten aan de eenzijdige inzichten van de regering
of de initiatiefnemer. Tegelijkertijd maken de geraadpleegde adviezen duidelijk dat
de Raad van State zich over het algemeen veel gelegen laat liggen aan de duiding
die de wetgever in eerdere, vergelijkbare gevallen aan de relevante grondwettelijke
normen heeft gegeven. Door zoveel acht te slaan op precedenten zocht de Raad van
State interactie met zijn dialoogpartner en maakte hij duidelijk dat hij deze serieus

81 5.4.4, p. 267.
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nam. Eenzelfde houding zou kunnen verklaren dat voldragen wetsvoorstellen met
een zekere terughoudendheid tegemoet worden getreden: wellicht gaat de wetgevingsadviseur ervan uit dat een voorstel dat alle ambtelijke stadia heeft doorlopen,
eerder de constitutionele toets der kritiek kan doorstaan dan een nog onvoldragen
voornemen. Door bij dergelijke proefballonnen van dikker hout planken te zagen,
draagt de Raad van State er bovendien aan bij dat de aandacht direct kan uitgaan naar
een of meer cruciale grondwettelijke problemen. Ook dat is bevorderlijk voor een
productieve constitutionele dialoog. Verder kan worden vastgesteld dat de inbreng
van de Raad van State aan de constitutionele dialoog over het algemeen oprecht was,
in die zin dat grondwettigheidskritiek niet werd gebruikt als vehikel om een verborgen boodschap over bijvoorbeeld afwijkende beleidsinhoudelijke voorkeuren aan
de man te brengen. Evenmin leek de Raad van State erop uit de dialoog te versmallen
tot een monoloog over zijn eigen grondwetsinterpretatie, maar liet hij ruimte voor
een daadwerkelijke gedachtewisseling over de betekenis van een norm. Die insteek
doet recht aan de omstandigheid dat meer wegen naar Rome leiden: grondwettelijke
normen zijn over het algemeen op meerdere manieren te verwezenlijken en door
het openlaten van discursieve ruimte droeg de Raad van State eraan bij dat de bestaande bandbreedtes inzichtelijk werden. In dit verband valt het ook te prijzen dat
de Raad van State een zekere lenigheid van geest leek te bezitten bij het benutten
van interpretatiemethodes. In plaats van al te dogmatisch vast te houden aan een
eenmaal gekozen manier van uitleggen, werden in de adviezen meerdere methoden
beproefd. In het bijzonder wanneer de adviezen controversiële of principiële grondwettigheidsaspecten rondom verdragsgoedkeuring of, in mindere mate, de positie
van de gemeenteraad betroffen, tapte de Raad van State uit meerdere vaatjes. Dit
soort methodenpluralisme zorgt ervoor dat verschillende invalshoeken en perspectieven worden benut en dat kan de constitutionele dialoog verrijken. Evenzeer is die
dialoog erbij gebaat dat de wetgevingsadviseur constant is in zijn grondwetsinterpretaties en deze van een draagkrachtige motivering voorziet. De advisering over
de goedkeuring van verdragen die van de Grondwet afwijken, kwam aan die verwachting over het algemeen voldoende tegemoet. Dat geldt in het bijzonder waar
de Raad van State eerder gedane uitlatingen verbeterde of aanvulde door er in latere
adviezen nog eens op terug te komen. Daarmee bracht hij een dialoog met zichzelf op
gang en toonde hij zich bereid om gerezen onduidelijkheden weg te nemen. Op vergelijkbare wijze is ook het gebruik om op constanten in de advisering te wijzen van
nut voor de constitutionele dialoog. De wetgevingsadviseur maakte zo expliciet dat
hij een stabiele, betrouwbare gesprekspartner is en dat zijn opvattingen een zekere
mate van duurzaamheid hebben – een kenmerk dat gelet op de functie van het constitutionele recht van groot belang is. De advisering over de verdragsgoedkeuring
onderscheidt zich bovendien doordat de daarin ontwikkelde standaarden, die uiteindelijk van grote betekenis werden voor de gebruikelijke uitleg van artikel 91 van
de Grondwet, een uitdrukkelijke verantwoording gaven voor de ingenomen posities.
Maar daarmee is nog niet het hele verhaal verteld. Uit de dossierstudies en de hiervoor gepresenteerde bevindingen doemt ook een ander beeld op. Mijn onderzoek
laat zien dat de wetgevingsadvisering op onderdelen tekortschiet in de bijdragen aan
een constitutionele dialoog.
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Voor een deel zijn de gesignaleerde gebreken beperkt tot de advisering over een
specifieke norm. Dat is het geval bij de wetgevingsadvisering rondom het hoofdschap
van de gemeenteraad. De onderzochte adviezen zijn weinig behulpzaam geweest om
de betekenis van artikel 125 van de Grondwet scherp te krijgen. De Raad van State
stelde zich in deze dialoog veelal volgzaam op, hield kaarten tegen de borst, kwam
soms met nogal expliciete maar niet altijd even consistent beredeneerde oordelen
en liet na te expliciteren waarom een vergelijkbaar geval niet op vergelijkbare wijze
werd becommentarieerd. Denkbaar is dat dit samenhangt met de eigenaardigheden
van deze specifieke grondwettelijke norm. De conclusie moet dan zijn dat van wetgevingsadvisering niet te veel verwacht kan worden als het gaat om het bewaken van
de constitutionele positie van gemeenteraden.
In dit scenario is het probleem redelijk geïsoleerd, maar nog wel ernstig. Gemeenteraden vervullen in het openbaar bestuur immers van oudsher een belangrijke
rol en dat is de laatste jaren bepaald niet minder geworden. Dat het desondanks zo
moeizaam is gebleken om over de taakstelling van de lokale volksvertegenwoordiging een constructieve en duurzame constitutionele dialoog te voeren, onderstreept
de door anderen verwoorde kritiek op het gebrekkige normatieve gehalte van grondwettelijke bepalingen over decentrale overheden.
Er is ook een somberder scenario denkbaar. Dat gaat ervan uit dat de resultaten uit het
dossier over het hoofdschap niet alleen iets zeggen over de norm, maar ook over de
wetgevingsadviseur. De bevindingen in de beide andere dossiers bevatten aanwijzingen
in die richting. Herhaaldelijk had de wetgevingsadvisering over onderwijswetgeving of
verdragen meer trekken van een in isolement afgestoken monoloog. De Raad van State
liet zich dan niets gelegen liggen aan constitutionele kritiek van externen. Voor wat de
Onderwijsraad te melden had, toonde hij nog wel belangstelling, maar slechts bij uitzondering maakte hij duidelijk kennis te hebben genomen van wat in wetenschappelijke literatuur over de grondwettigheid van een wetsvoorstel was opgemerkt. Nu maakt
het academische debat formeel natuurlijk geen deel uit van het tweegesprek tussen de
wetgever en zijn adviseur, maar het is op zijn minst toch wel te beschouwen als relevant
omgevingsgeluid dat in de dialoog betrokken zou moeten worden. Nog opvallender is
dat de Raad van State zich niet consequent rekenschap leek te geven van wat door de
regering of de Staten-Generaal te berde was gebracht naar aanleiding van zijn eerdere
adviezen. Ook los van het al dan niet reageren op wat de dialoogpartner te melden
had, was de inbreng van het college in lang niet alle gevallen constructief en gericht op
overeenstemming. Als binnen een en hetzelfde advies onderling moeilijk verenigbare
stellingen over de grondwettigheid van een maatregel zijn betrokken, onbegrijpelijke
verwijzingen worden gemaakt naar in het verleden (beweerdelijk) ingenomen posities
of koerscorrecties het zonder motivering moeten stellen, kan moeilijk worden volgehouden dat de Raad van State een deliberatieve dialoog voerde.
De variatie in de mate waarin wetgevingsadviezen een constructieve inbreng
voor de dialoog bevatten, maakte de Raad van State een onzekere factor in het bevorderen van de grondwettigheid van wetgeving. Dat gold in het bijzonder in die
gevallen waarin wetgevingsadviezen geheel nalieten de relevante grondwettelijke
normen zelfs maar te noemen, hoewel daar aanleiding toe was. Zowel het dossier
over het hoofdschap van de gemeenteraad als dat over de onderwijsvrijheid bevatten
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meerdere voorbeelden van zulke blinde vlekken in de adviezen. Het dossier over de
verdragsgoedkeuring laat in dit opzicht een gemengd beeld zien. De door de Raad
van State ten dele zelf geponeerde regels over de te volgen procedure ingeval een verdrag van de Grondwet afwijkt, werden in adviezen consequent in stelling gebracht
en geduid. Rondom de inhoudelijke grondwettigheidsbeoordeling van verdragen
daarentegen, zorgden de adviezen bij tijd en wijle voor onduidelijkheden. Ten slotte
trof ik in ieder dossier voorbeelden aan van zowel reeksen adviezen die onderling
onverenigbare grondwetsinterpretaties bevatten, als van inconsistente interpretaties
binnen het bestek van een en hetzelfde advies. Waar het de reeksen betrof werden
de afwijkingen ten opzichte van eerdere adviezen in geen enkel geval gemotiveerd of
zelfs maar onderkend.
Tezamen genomen geven deze bevindingen de indruk dat wetgevingsadvisering
door de Raad van State in de geraadpleegde dossiers wisselvallig is in de mate waarin
en de wijze waarop grondwettigheidsvragen werden geadresseerd. In zoverre was de
bijdrage aan de constitutionele dialoog beperkt betrouwbaar.
Ook de wijze waarop de Raad tot grondwetsinterpretaties kwam, liet meer dan
eens te wensen over. In belangrijke adviezen die de standaarduitleg van de grondwetsbepaling over het onderwijs mede vormgaven, ontbrak het over het algemeen
aan een verantwoording voor de gevonden interpretatie. Tegen de achtergrond van
de rijke parlementaire geschiedenis en de ruime erkenning in de literatuur van het
belang van die bron voor de uitleg van het onderwijsartikel is dat een opvallende
constatering. Pas betrekkelijk recent is ook in de wetgevingsadvisering benoemd dat
bij de uitleg van artikel 23 van de Grondwet veel gewicht toekomt aan de wordingsgeschiedenis ervan. Voor de toepassing en uitleg van het grondwetsartikel over verdragsgoedkeuring werd in de wetgevingsadvisering al veel eerder en stelselmatiger
een beroep gedaan op de parlementaire geschiedenis. Van de bepaling over het
hoofdschap van de gemeenteraad lichtte de Raad van State na anderhalve eeuw voor
het eerst de doopceel, maar dat bleek weinig houvast te bieden. Zo geldt voor alle
dossiers dat de advisering over de toepassing van de onderzochte normen vroeger
of later aanknoopte bij de wordingsgeschiedenis ervan. Daarnaast werden ook taalkundige en systematische manieren van uitleggen beproefd, alsook een methode die
maatregelen aan de hand van hun te verwachten effecten toetst op hun constitutionele gehalte. Hoewel het heel verdedigbaar is dat zo’n waaier aan uitlegmethodes
wordt beproefd, boet de advisering wel in aan gezag door wisselingen van methodes
niet te verantwoorden.
Ontegenzeggelijk zijn er in de afgelopen veertig jaren veel dingen veranderd in de
werkwijze van de Raad van State en veel daarvan zal ten goede zijn gekomen aan de
wetgevingsadvisering over de grondwettigheid van wetsvoorstellen. De herstructurering van de Raad van State in 2010 zal allicht vruchten hebben afgeworpen. Het valt
bijvoorbeeld op dat sinds enkele jaren in de advisering nadrukkelijker aan verantwoording wordt gedaan. Ik zou dan ook bepaald niet willen beweren dat advisering
zoals die in de jaren tachtig of negentig van de twintigste eeuw plaatsvond, symptomatisch is voor hoe de wetgevingsadviseur vandaag de dag te werk gaat. Om die
reden mag de kritiek die op oudere adviezen mogelijk is, ook niet onverkort worden
doorgetrokken naar het heden. Mijn onderzoek laat evenwel zien dat veel van mijn
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constateringen niet per se tijdgebonden zijn. Ook de Afdeling advisering publiceerde
adviezen waarin gemankeerde grondwetsinterpretaties werden gegeven. Alles bijeengenomen overheerst het beeld dat grondwettigheidstoetsing in een wetgevingsadvies het risico loopt een onvoorspelbare greep uit toevallig prevalerende opvattingen te worden. Waar dat gebeurt, wordt de bijdrage van de Raad van State aan de
constitutionele dialoog gekenmerkt door willekeur. Bij deze stand van zaken kan de
wetgever niet zonder meer afgaan op een grondwettigheidsoordeel in het advies van
de Raad van State.
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Hoofdstuk 7

Uitleiding

Zo ergens in het voorjaar van 2018 ging een geluidsfragment viraal op sociale media.
Wie het fragment beluisterde hoorde een voornaam uitspreken. Het wonderlijke was
dat waar de ene luisteraar de naam Laurel hoorde, de ander zeker wist dat de naam
Yanny had geklonken. Wanneer het fragment door meerdere mensen tegelijk werd
beluisterd, werd steevast verbaasd en soms zelfs wantrouwend gereageerd op de
verschillen in waarneming. Na enige tijd bleek dat het geluidsfragment beide namen
bevatte, maar dat ze elk op een verschillende frequentie te beluisteren waren. Afhankelijk van de gevoeligheid van iemands gehoor viel ofwel Laurel, ofwel Yanny (en
in enkele gevallen beide) te horen.1
Ik vermoed dat iets vergelijkbaars geldt voor het toetsingsverbod. Wanneer de
woorden van artikel 120 van de Grondwet klinken, horen sommigen daarin een
erkenning van het primaat van de democratisch gelegitimeerde wetgever, terwijl
anderen een fundamenteel rechtsstatelijk tekort beluisteren. Voor- en tegenstanders
van het toetsingsverbod zullen het erover eens zijn dat ongrondwettige wetgeving
vermeden moet worden. Ze verschillen van mening aan wie die taak het beste kan
worden toevertrouwd. Met mijn onderzoek heb ik niet positie willen kiezen in het
debat over het toetsingsverbod, maar een breed onderschreven vooronderstelling
over de Nederlandse wetgevingsprocedure aan de kaak willen stellen. Mijn conclusies heb ik in het voorgaande hoofdstuk verwoord. Deze uitleiding wil ik gebruiken
om ideeën te formuleren over hoe de Raad van State zijn bijdrage aan het bevorderen
van de grondwettigheid van wetgeving kan verbeteren.2 De ideeën zijn bedoeld om
ten goede te komen aan de articulatie van de Grondwet door de Raad van State. Tot
slot doe ik wat suggesties voor vervolgonderzoek.
Het is me opgevallen dat de Raad van State nogal eens nalaat klare wijn te schenken
over de grondwettigheid van een wetsvoorstel (of, een enkele keer, een algemene maatregel van bestuur). Of dat nu gebeurde door te stellen dat de wetgever maar moet bepalen wat een norm betekent, door met meel in de mond te spreken over voorstellen
die “op opgespannen voet” staan met de Grondwet maar kennelijk daar niet mee in
strijd zijn, door volledig voorbij te gaan aan constitutionele kritiek die door anderen op
een voorontwerp was verwoord of door in een en hetzelfde advies onverenigbare stellingen te betrekken: de kern van de zaak is dat de wetgever die moet beoordelen of de

1
2

Zie Pressnitzer e.a. 2018.
Zie eerder ook al de aanbevelingen van De Poorter & Van Roosmalen 2010c, p. 142-146.
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Grondwet wordt nageleefd in zulke gevallen onvoldoende kan terugvallen op het advies
van de Raad van State. Dat advies hoeft niet te dicteren wat de wetgever moet doen. In
veruit de meeste gevallen zijn meerdere opties beschikbaar om binnen de marges van
een grondwettelijke norm de wet te stellen. Mogelijk is dat ook de verklaring voor mijn
observatie dat de Raad van State niet steeds hom of kuit kiest: het ligt voor de hand dat
bij het formuleren van adviezen gestreefd wordt naar consensus. Dat kan uitmonden
in raadgevingen die vlees noch vis zijn. Een andere manier om tegemoet te komen aan
interne verdeeldheid is zichtbaar te maken welke verschillende standpunten denkbaar
zijn. Dat kan door het uitbrengen van minderheidsadviezen maar bijvoorbeeld ook door
een dialectische methode te hanteren. Omdat de uiteindelijke beslissing genomen moet
worden door regering en parlement, mag het voor hen (en andere belangstellenden)
best zichtbaar zijn welke wegen allemaal naar Rome leiden. Van belang is wel dat uiteindelijk steeds positie gekozen wordt. Van de wetgevingsadviseur die weinig moeite
doet zijn reputatie als constitutioneel geweten van het Binnenhof te nuanceren, mag
verwacht worden dat hij aanwijst waar de Grondwet grenzen trekt. De toezegging van
het kabinet om bij internetconsultaties nadrukkelijker aandacht te vragen voor de constitutionele aspecten van voorgenomen wetgeving opdat de Afdeling advisering van de
Raad van State daar in haar advisering expliciet op in kan gaan, kan daarbij een steuntje
in de rug bieden.3 Mocht de Raad van State tot de conclusie komen dat een grondwetsnorm zich niet leent voor gebruik als toetsingskader, dan moet dat de uitkomst zijn.
In dit verband is het misschien ook een goed idee om afscheid te nemen van het uitgangspunt dat adviezen die zwijgen over de Grondwet, mogen worden opgevat als een
verklaring van geen (constitutioneel) bezwaar. In plaats daarvan zou, steeds wanneer
er een redelijke aanleiding is de grondwettigheid van een wetsvoorstel te bezien, het
resultaat van die toetsing uitdrukkelijk vermeld kunnen worden.
Als adviezen klip en klaar vaststellen waar de Grondwet grenzen trekt, is dat bevorderlijk voor de constitutionele dialoog. Het is mogelijk om, met inachtneming
van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, een stap verder te gaan. Om
meerdere redenen ligt het voor de hand dat de Raad van State bij het aanwijzen van
de constitutionele marges een constructieve opstelling kiest. Dat zit ‘m in de eerste
plaats in de aard van wetgeving. Wetsvoorstellen beogen een bepaald doel te bewerkstelligen. Meestal zijn er meerdere routes die naar datzelfde doel leiden. Ook
het moment waarop het advies gevraagd wordt, wettigt de verwachting dat adviezen constructief getoonzet zijn. Zo lang een wetsvoorstel nog niet is ingediend bij de
Tweede Kamer (of, als het een initiatiefvoorstel betreft, bij die Kamer aanhangig is
gemaakt) kan het in bedachtzame beslotenheid worden aangepast. Dat de politieke
werkelijkheid dicteert dat een eenmaal door de ministerraad geaccordeerd wetsvoorstel zich veel moeilijker laat wijzigen, mag daar niet aan af doen. Wat is er, bij deze
stand van zaken, op tegen om een constatering dat een voorstel tegen de grenzen
van de Grondwet oploopt, vergezeld te doen gaan van een suggestie hoe dat obstakel
vermeden kan worden? Zolang de wetgevingsadviseur zich beperkt tot het expliciet
maken van de constitutionele bandbreedte, kan hem geen gebrek aan rolvastheid
worden verweten. In sommige gevallen heeft de Raad van State dat gedaan, maar ik

3
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trof ook diverse adviezen waarin hij volstond met een niet of nauwelijks toegelicht
njet. Voor zover de aanleiding daarvoor was dat de Grondwet een onoverkomelijk
obstakel vormde, zou dat toch tenminste expliciet gemaakt kunnen worden – al was
het maar opdat de initiatiefnemer kan bedenken of het doel van het wetsvoorstel
belangrijk genoeg is om energie te steken in een poging tot grondwetsherziening.
De constitutionele dialoog zal verder aan betekenis kunnen winnen wanneer de Raad
van State zich, vaker dan hij nu lijkt te doen, expliciet rekenschap geeft van wat zijn
gesprekspartner met eerdere adviezen heeft gedaan. Daarvoor is het niet nodig (maar
evenmin uitgesloten) dat de wetgevingsadviseur bakzeil haalt zodra zijn adviezen een
keer in de wind zijn geslagen of hij op een andere manier is tegengesproken. Wel doet
hij er goed aan zichtbaar te maken dat de respons niet onopgemerkt is gebleven en
welke consequenties hij daaraan verbindt. Dat geldt in ieder geval voor de reacties die
regering en parlement hebben gegeven. Ook als door andere gezaghebbende instituties
of in de juridische literatuur harde noten zijn gekraakt over de grondwetsuitleg in een
wetgevingsadvies, kan het aangewezen zijn nadrukkelijk het debat te voeren. De wetgevingsadviseur kan immers niet vertrouwen op een bindend gezag van zijn oordeel
en zal het daarom des te nadrukkelijker moeten hebben van zijn overtuigingskracht.
Het blijkt geregeld voor te komen dat de Raad van State een wat algemeen getoonzette beschouwing geeft over hoe een grondwetsbepaling moet worden uitgelegd.
Op zich valt het toe te juichen dat zulke algemene uitspraken over te hanteren interpretatiemethodes worden gedaan. Het is vervolgens wel zaak om de gewekte verwachtingen na te leven. Mochten er goede redenen zijn om toch voor een andere methode te kiezen, dan verdient die afwijking een motivering. Iets vergelijkbaars geldt
voor de met die methodes verkregen resultaten. In het eerste hoofdstuk van dit boek
noemde ik stabiliteit de essentie van elke norm. Tenzij er dwingende redenen zijn
om een eenmaal gegeven grondwetsuitleg te herzien, mag verwacht worden dat er
geen licht zit tussen opeenvolgende interpretaties van een en dezelfde norm. Zowel
wanneer wordt vastgehouden aan een eerdere uitleg als wanneer daarvan wordt afgeweken, is het aan te raden daarover open kaart te spelen.
Bronvermelding is een belangrijk onderdeel van de noodzakelijke motivering van
grondwetsinterpretaties in wetgevingsadviezen. Gedurende vele jaren deed de Raad
van State hoegenaamd niet aan het opvoeren van geraadpleegde bronnen. De laatste
jaren is op dit punt een kentering waarneembaar. Dat lijkt me een goede zaak. Nu is
een advies niet bedoeld voor publicatie in het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht en
gelden andere eisen aan de verantwoording. Wel maakt de herhaaldelijk beleden voorkeur voor grammaticale en parlementair-historische interpretaties schatplichtig. Die
voorkeur is bovendien niet zo goed verenigbaar met de in de praktijk veelvoorkomende autonome interpretaties. Toch is het, vooral wanneer de andere bronnen zwijgen,
heel goed te billijken dat de Raad van State zich voor de uitleg van een grondwetsnorm
op zijn eigen gezag beroept. Dat is in elk geval te verkiezen boven het onbeantwoord
laten van de grondwettigheidsvraag, bijvoorbeeld omdat het aan de wetgever zou zijn
om de betekenis van een norm te bepalen. Als de wetgever die betekenis kan vaststellen, is er geen reden te bedenken waarom de Raad van State dat niet zou kunnen. Het
verdient dan wel aanbeveling dat met open vizier te doen. Dat betekent concreet dat
kenbaar wordt gemaakt dat de adviseur een norm naar eigen inzichten heeft uitgelegd.
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Momenteel ontbreekt het aan regels over hoe wetgevingsadviezen tot stand komen.
Dat lijkt me in algemene zin verstandig, omdat zo ruimte wordt gelaten voor advisering die zoveel mogelijk aspecten van de wetgeving en het bestuur ondersteunt.
Bovendien laat het zich ook moeilijk in voorschriften vangen hoe een wijs advies tot
stand komt. Toch zie ik bij een deelaspect wel aanleiding voor een klein beetje regeldrift. Doordat de Raad van State nogal eens als constitutioneel arbiter wordt gezien,
rijst de vraag of het proces van rechtsvinding voldoet aan de regelen der kunst. Hoewel mijn bevindingen niet representatief zijn geeft mijn onderzoek op dit punt reden
tot twijfel. In de door mij onderzochte dossiers was herhaaldelijk sprake van adviezen
met een aanvechtbare, inconsequente of ontbrekende grondwetsinterpretatie. Ook
als die bevindingen niet veralgemeniseerd mogen worden, rechtvaardigen ze vragen
over de manier waarop de Raad van State te werk gaat. Een eenvoudige manier om
daaraan tegemoet te komen, is om een vorm van voor- en tegenspraak te organiseren
wanneer bij de voorbereiding van adviezen blijkt dat het aanhangige wetsvoorstel
constitutionele controverses oproept. De Wet op de Raad van State maakt in artikel
23, derde lid melding van de bevoegdheid van de vice-president om personen uit te
nodigen om aan de Afdeling advisering voorlichting en advies te geven. Uit informele
bronnen is bekend dat zoiets weleens gebeurt, maar adviezen geven doorgaans geen
ruchtbaarheid aan het gebruik van deze bevoegdheid – laat staan aan wat dat heeft
opgeleverd. Dat is temeer opvallend nu de adviezen wel plegen te vermelden dat
gebruik is gemaakt van de door artikel 24 van dezelfde wet geboden mogelijkheid
om met (ambtenaren van) een minister te overleggen. Het lijk me niet nodig dat de
vice-president voor elk grondwettelijk wissewasje ’s lands hoogleraren staatsrecht
optrommelt, en ook is het niet de bedoeling dat semioﬃciële processen worden gevoerd alvorens de Afdeling advisering zich in raadkamer terugtrekt om een oordeel
te vellen. Wel denk ik dat de Raad van State door het organiseren van een vorm van
constitutioneel debat in gevallen die zich daarvoor lenen, kan zorgen dat zijn zelfgekozen profiel als bewaker van de Grondwet minder vatbaar is voor kritiek.
Door een advies nadrukkelijk te presenteren als nieuwste loot aan de stam van
een bepaalde traditie kan het aan gezag winnen. Precedenten zijn de stutten van de
rechtszekerheid. Is er toch aanleiding om het over een andere boeg te gooien, dan creëert een verwijzing naar eerdere legisprudentie vanzelf een stimulans om de noodzaak van de afwijking overtuigend te motiveren. Beredeneerde koerscorrecties zijn
zodoende te onderscheiden van stuurloos ronddobberen. Wanneer te verwachten
valt dat een advies ook voor toekomstige gevallen van bijzondere betekenis zal zijn,
weegt de noodzaak om goed te verantwoorden extra zwaar. Zo wordt voorkomen
dat latere adviezen teruggrijpen op een oeradvies dat een wankele motivering kent.
Wetgevingsadviezen sluiten af met een dictum. Tot enkele jaren geleden hanteerde de Raad van State zes varianten voor de formulering van die dicta. In 2018 werd
dat aantal teruggebracht tot vier. Ik stelde vast dat er geen verband lijkt te bestaan
tussen de aard van grondwettigheidskritiek in een advies en het uiteindelijke dictum. Dat moet anders. Als in een advies wordt geconcludeerd dat een wetsvoorstel
de grenzen van de Grondwet overschrijdt, moet dat consequenties hebben voor het
dictum waarmee het afsluit. Ook de wetgever heeft de Grondwet in acht te nemen
en daarom zou op de conclusie dat een wetsvoorstel ongrondwettigheden bevat
ten minste een dictum moeten volgen dat stelt dat aanpassing nodig is. Dat zou
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betekenen dat ten minste een dictum van de tweede categorie (“rekening houden”
met het advies) wordt gebruikt. Wellicht dekt die vlag de lading nog niet helemaal.
Er is veel voor te zeggen dat zonder wijzigingen van indiening geen sprake kan zijn.
Zo geredeneerd ligt het gebruik van een dictum van de derde categorie (niet indienen
tenzij aangepast) misschien nog wel meer voor de hand. Het bezwaarlijke daarvan
is dat de constitutionele kritiek onevenredig kan doorwerken in het uiteindelijke
dictum. Dat is aan de orde als de gesignaleerde knelpunten betrekkelijk eenvoudig
zijn te verhelpen of van ondergeschikt belang zijn. Voor zulke gevallen is een dictum
van de derde categorie niet proportioneel. Het gebruik van gestandaardiseerde dicta
kan dan een nadeel worden, temeer daar er ook consequenties aan het gebruik van
een zwaar dictum zijn verbonden. Zo is herhaalde behandeling in de ministerraad
voorgeschreven. Bovendien bestaat het risico dat de Raad van State met het gebruik
van grote woorden voor overkomelijke problemen paniekzaaierij verweten wordt.
Het is daarom het overwegen waard om voor grondwettigheidskritiek in adviezen
een uitbreiding op de standaard dicta te verzinnen. Dan blijft het mogelijk om een
dictum te kiezen dat recht doet aan de teneur van het gehele advies en wordt nog
steeds zichtbaar dat het wegnemen van een constitutioneel beletsel noodzakelijk is.
Het kwam al vaker aan bod: de grote afwezige in mijn onderzoek is de dialoogpartner van
de wetgevingsadviseur, te weten de regering of in voorkomende gevallen de Tweede Kamer. Dat is een bewuste keuze, omdat mijn belangstelling uitging naar de breed gedeelde
vooronderstelling dat de Raad van State een betrouwbare souﬄeur is van de wetgever die
moet besluiten over de grondwettigheid van een wetsvoorstel. Daarover zal het laatste
woord wel niet zijn gezegd. Ik zie meerdere mogelijkheden voor vervolgonderzoek.
Mijn onderzoek is beperkt tot de advisering over drie grondwettelijke normen
die het exclusieve domein van de Nederlandse wetgever of verdragsgoedkeurder betreffen. Als gevolg van het toetsingsverbod hebben die instituties een monopolie op
het bepalen van de positiefrechtelijke betekenis van veel grondwettelijke normen.
Met deze beperking beoogde ik me te concentreren op wat de Raad van State in de
constitutionele dialoog met de wetgever te bieden heeft. Het is goed voorstelbaar
dat het proces van rechtsvinding in de advisering heel anders verloopt als meerdere
actoren zeggenschap hebben over de betekenis van een norm. Dat zou bijvoorbeeld
aan de orde zijn als voor een grondwettelijke bepaling een verdragsrechtelijke evenknie bestaat. Uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State weten we dat zij haar uitleg van de grondwettelijke vrijheden van godsdienst en levensbeschouwing sterk laat beïnvloeden door wat het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens gezegd heeft over diezelfde vrijheden uit het EVRM.4 Er is
geen goede reden te denken dat de andere afdeling van de Raad van State zich niets
aantrekt van Straatsburgse rechtspraak – integendeel, de in de inleiding genoemde
adviezen over onverdoofd slachten dragen een sterk EHRM-stempel. Vervolgonderzoek zou kunnen uitwijzen of het er voor de advisering toe doet hoeveel stemmen
zich roeren in het debat over de betekenis van een grondwettelijke norm. Dat kan advisering betreffen over een grondwetsbepaling met een pendant in bijvoorbeeld het
EVRM of het grondrechtenhandvest van de Europese Unie, maar het is ook mogelijk
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de interactie met enkel de Nederlandse rechter onder de loep te nemen. Artikel 120
van de Grondwet heeft immers lang niet alle grondwetsbepalingen uit handen van
de nationale rechter geslagen: regeringsbesluiten en gemeentelijke verordeningen
worden door de rechter op hun grondwettigheid beoordeeld. Volgt daaruit een ménage à trois of legt de wetgevingsadviseur het (vrijwillig?) af tegen de rechter en de
wetgever die zich beide beslissend kunnen uitlaten?
In het verlengde hiervan neemt een tweede invalshoek voor mogelijk vervolgonderzoek de verhouding tussen de beide afdelingen van de Raad van State onder
de loep. Een veelgebruikt argument om de Raad niet van zijn geschilbeslechtende
afdeling te ontdoen, is de zogeheten kruisbestuiving tussen adviseren en rechtspreken. De Raad heeft enkele jaren geleden een aparte signaleringscommissie ingesteld,
die zich bezighoudt met wat is gaan heten de terugkoppeling aan de wetgever.5
Tot dusver gaat bij het spreken over terugkoppeling de aandacht vooral uit naar de
signalen die de rechter geeft aan de wetgever. Ik ben benieuwd naar de interactie
tussen beide afdelingen van de Raad van State, vooral nu ernaar gestreefd wordt het
aantal dubbelbenoemingen zo klein mogelijk te houden. En marge van een klein onderzoekje leerde ik dat over de juiste uitleg van de Algemene wet bestuursrecht, de
Wet openbaarheid van bestuur en het EVRM soms interne verdeeldheid bestaat bij
de Raad van State.6 Die bevinding roept vragen op over bijvoorbeeld de frequentie
en het verloop van dat soort interne meningsverschillen. Verder ben ik nieuwsgierig naar de manier waarop de bestuursrechters van de Raad van State omgaan met
rechtsvragen over de Grondwet. Tot het beoordelen van formele wetten weten ze
zich natuurlijk onbevoegd.7 Dat ligt anders als de rechtmatigheid van (andere) besluiten wordt betwist. Zijn beide afdelingen in zulke gevallen genegen elkaars (door
het constitutioneel beraad ingefluisterde?) grondwetsinterpretatie te volgen, of durven ze het onder omstandigheden aan om een eigen koers te varen?
Sinds het Harmonisatiewet-arrest weten we dat artikel 120 van de Grondwet
ook in de weg staat aan het toetsen van formele wetten aan het Statuut voor het
Koninkrijk en ongeschreven rechtsbeginselen. In de wetgevingsadvisering spelen
die constitutionele rechtsbronnen een niet onbelangrijke rol. Voor wetgeving over
de koninkrijksverhoudingen zijn bijzondere institutionele voorzieningen getroffen
om te verzekeren dat de Raad van State van het Koninkrijk een breed perspectief
kiest. Vervolgonderzoek zou in beeld kunnen brengen welke beginselen en normen
de wetgevingsadviseur afleidt uit het Statuut en uit het ongeschreven (staats)recht.
Ten slotte is het bepaald niet uitgesloten dat veel van mijn bevindingen samenhangen met de selectie van grondwetsbepalingen waarover ik de legisprudentie heb
geanalyseerd. Ondanks alle zorgvuldigheid die ik heb betracht bij het uitkiezen van
die normen valt het niet uit te sluiten dat een analyse van advisering over andere
normen tot andere uitkomsten leidt. Mijn selectie leunt immers op de erkenning
dat de aard van de grondwettelijke norm waarover van gedachten wordt gewisseld,
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medebepalend is voor het verloop van de constitutionele dialoog. De Grondwet is nu
eenmaal niet uit een stuk gehouwen en dat zal gevolgen hebben voor de uitleg van
de afzonderlijke bepalingen. Naarmate de formulering van een norm meer houvast
biedt, zal het in de constitutionele dialoog eerder mogelijk zijn om expliciete uitspraken te doen over de betekenis dan wanneer de norm heel open is geformuleerd.
Verder ligt het voor de hand dat een norm die een punt heeft gezet achter hoogoplopende verschillen van inzicht omzichtiger zal worden geïnterpreteerd dan een norm
over materie die nooit omstreden is geweest. Ook de leeftijd van een constitutionele
norm kan effect hebben op het verloop en de toon van de constitutionele dialoog.
Een bedaagd voorschrift dat vooral een herinnering is aan vroeger tijden zal vermoedelijk minder snel een stempel op de constitutionele dialoog kunnen drukken dan
een norm waaraan nog veel actualiteitswaarde toekomt. In het verlengde daarvan
ben ik ook nog wel benieuwd hoe een advies over het introduceren van een nieuwe
grondwetsbepaling (denk aan de algemene bepaling, het recht op een eerlijk proces,
burgemeestersbenoemingen, kiescolleges in de Caribische openbare lichamen) doorwerkt in de advisering over de organieke wetgeving die daarbij hoort. Al deze en vast
ook nog wel andere verschillen en karakteristieken kunnen hun sporen nalaten in
de wetgevingsadvisering over de Grondwet. Daar zou iemand eens onderzoek naar
moeten doen.
Juridische bibliotheken staan vol met jurisprudentietijdschriften waarin uitspraken
van rechters nauwgezet worden becommentarieerd. Annoteren is belangrijk, niet in
de laatste plaats omdat de kwaliteit van rechtspraak erbij gebaat is. Ik stel me althans
voor dat rechters kunnen profiteren van recensies van hun werk en ook de balie zal
een graantje meepikken. Wetgevingsadviezen plegen veel minder aandacht te krijgen in de juridische pers. Er zijn natuurlijk uitzonderingen: in hoofdstuk 4 wees ik op
de speciale aflevering van het Nederlands Juristenblad uit 1984 waarin de kruisrakketten-adviezen werden gefileerd, het tijdschrift RegelMaat blies in 2019 de rubriek
Legisprudentie nieuw leven in en de recente voorlichtingen over corona-perikelen
lokten commentaren uit. Toch heb ik de indruk dat van arresten van de Hoge Raad
door een gretiger en vooral breder publiek kennis wordt genomen dan van adviezen
van de Raad van State. Dat is begrijpelijk en vast ook terecht. Maar juist omdat de
Afdeling advisering geen machtswoorden kan spreken en het van haar gezag moet
hebben, is er veel voor te zeggen om wetgevingsadviezen volwaardig onderdeel te
maken van het juridische debat. De constitutionele dialoog zal daar wel bij varen.
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De Raad van State is door zijn vice-president omschreven als een “constitutionele
toetser ex ante”. Deze karakterisering sluit aan bij het breed gedragen idee dat de
wetgever voor het beoordelen van de grondwettigheid van wetsvoorstellen kan terugvallen op de adviezen van de Raad van State. Soms wordt de betrokkenheid van
dit Hoge College van Staat zelfs gepresenteerd als een alternatief voor de naar Nederlands staatsrecht verboden constitutionele toetsing door de rechter. Dit proefschrift
gaat over de vraag hoe de Raad van State bijdraagt aan het bewaken van de grondwettigheid van wetgeving. Hoofdstuk 1 biedt een inleiding op de onderzoeksvraag.
In dat verband illustreert het de stelling dat politieke instituties belang hechten aan
wat de Raad van State te melden heeft over de grondwettigheid van wetgeving en
verkent het binnen welk normenkader wetgevingsadvisering plaatsvindt.
In het tweede hoofdstuk licht ik toe waarom ik voor de beantwoording van de onderzoeksvraag de wetgevingsadviezen van de Raad van State opvat als bijdragen aan
constitutionele dialogen. Daaronder versta ik reeksen wederkerige uitlatingen van
gelijkwaardige instituties die gezamenlijk beogen uitleg en toepassing te geven aan de
Grondwet. Bij de constitutionele dialoog ligt de nadruk niet op de uitkomst maar op
het proces van rechtsvinding. Het narratief stelt mij zodoende in staat om een waardering te geven van de werkzaamheden van de Raad van State die verder gaat dan het becommentariëren van een enkel advies. Door legisprudentie op te vatten als bijdragen
aan een constitutionele dialoog kan ik een algemener antwoord geven op de vraag
naar de wijze waarop de Raad van State bijdraagt aan het bewaken van de Grondwet.
De theorievorming rondom de metafoor van de dialoog is vooral tot ontwikkeling
gekomen in de context van enkele Angelsaksische rechtsstelsels. Dat komt omdat het
staatsrecht van de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk zorgt voor
een specifieke interactie tussen de (parlementaire) wetgever en de rechter. De Raad
van State is geen constitutionele rechter, maar zijn verhouding met de Nederlandse
wetgever vertoont wel voldoende verwantschap met die Angelsaksische interacties
om het narratief van de constitutionele dialoog te kunnen gebruiken voor het begrijpen en waarderen van grondwettigheidstoetsing in wetgevingsadviezen. Het
onderzoek stelt de dialoog dus niet centraal, maar gebruikt de metafoor als middel
om beter zicht te krijgen op het handelen van een van de deelnemers. Op basis van
intrinsieke eigenschappen die de constitutionele dialoog kenmerken heb ik in het
tweede hoofdstuk zes verwachtingen geformuleerd die aan de praktijk van wetgevingsadvisering mogen worden gekoesterd. Deze verwachtingen zijn niet alleen van
feitelijke maar ook van normatieve aard. Naarmate de adviespraktijk meer aan deze
verwachtingen tegemoetkomt kan de bijdrage van de Raad van State aan het bevorderen van de grondwettigheid van wetgeving effectiever zijn. De verwachtingen, die
verderop nog worden genoemd, hangen voor een deel met elkaar samen maar staan
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soms ook op gespannen voet met elkaar. Dat is niet erg als bedacht wordt dat ze optimalisaties beschrijven. Het is mogelijk noch noodzakelijk om aan elke verwachting
volledig tegemoet te komen.
Voor een waardering van de adviespraktijk in het licht van de zes verwachtingen
heb ik de bijdrage van de Raad van State aan een drietal constitutionele dialogen
onder de loep genomen. De inzet van de dialogen is steeds de betekenis van een
bepaling uit de Grondwet. Niet iedere grondwetsbepaling is geschikt om te dienen
als startpunt van zo’n analyse. Op grond van in het tweede hoofdstuk genoemde redenen komen daarvoor in aanmerking de grondwettelijke normen die representatief
zijn voor de inhoud van de Nederlandse Grondwet, die de wetgever als enige of voornaamste geadresseerde hebben en die in het verleden aanleiding hebben gegeven
voor controverse. Een analyse van het aandeel van de Raad van State in de constitutionele dialogen die zijn gevoerd over normen die aan deze selectiecriteria voldoen,
maakt inzichtelijk hoe wetgevingsadvisering een zelfstandige rol kan spelen bij het
bewaken van de grondwettigheid van wetgeving. Met inachtneming van deze overwegingen heb ik ervoor gekozen de analyse voor dit proefschrift te baseren op de
dialogen over een grondrechtelijke norm (artikel 23: aspecten van de vrijheid van
onderwijs), een norm over de verhouding tussen de regering en de Staten-Generaal
(artikel 91: de goedkeuring van verdragen die van de Grondwet afwijken) en een
norm over de inrichting van het decentrale bestuur (artikel 125: het hoofdschap van
de gemeenteraad). In de hoofdstukken 3, 4 en 5 heb ik de uitleg die de Raad van
State aan deze bepalingen heeft gegeven, gereconstrueerd. Daartoe analyseerde ik
168 wetgevingsadviezen, grofweg uit de periode van 1980 tot heden.
In hoofdstuk 3 staan twee constitutionele dialogen die verband houden met artikel
23 van de Grondwet centraal. Het artikel handelt over het onderwijs en is niet alleen
de langste maar wellicht ook de meest controversiële bepaling van de nationale constitutie. Het schept een duaal onderwijsbestel waarin zowel het van overheidswege
aangeboden als het op particuliere initiatieven steunende funderend onderwijs voor
volledige bekostiging uit de publieke kas in aanmerking komt. Aan bijzondere scholen
komt bovendien vrijheid van onderwijs toe. Omdat de constitutionele regeling van
het onderwijs een breed spectrum aan onderwerpen omvat, heb ik mij beperkt tot
het analyseren van de advisering over wetgeving waarbij de vrijheid van inrichting in
het geding is of waarbij onderwijswetgevende bevoegdheden worden overgedragen.
De door de Raad van State gehanteerde uitleg van de vrijheid van inrichting komt
overeen met de betekenis zoals die kan worden afgeleid uit de grondwetsgeschiedenis en de onderwijsrechtelijke literatuur. Een opmerkelijke bevinding evenwel is dat,
ofschoon voldoende aanleidingen bestonden om de vrijheid van inrichting ter sprake
te brengen, de Raad van State gedurende twee tijdvakken van enkele jaren geen aandacht leek te hebben voor de inrichtingsvrijheid.
Een rode draad in de adviezen over horizontale delegatie van onderwijswetgevende bevoegdheden is dat de normen waaraan onderwijsinstellingen gehouden
zijn bij voorkeur moeten zijn vastgelegd in de formele wet. Met inachtneming van
wettelijke kaders kunnen ze eventueel ook bij algemene maatregel van bestuur geformuleerd worden. De legisprudentie is over dit primaat van de formele wet koersvast. Ten aanzien van verticale delegatie is de advisering veel minder consequent.
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Een gemeenschappelijk uitgangspunt in de adviezen is dat artikel 23 van de Grondwet eraan in de weg staat dat bevoegdheden tot het stellen van deugdelijkheidseisen ongeclausuleerd aan de gemeenteraad worden gedelegeerd. De kernelementen
van zulke eisen moeten volgens de wetgevingsadviseur door de formele wet worden
vastgelegd. Voor delegatie van de bevoegdheid tot het regelen van andere aspecten
dan deugdelijkheidseisen ziet de Raad van State slechts beperkt ruimte.
In weerwil van een door het college zelf geformuleerde interpretatieregel beroepen
wetgevingsadviezen zich slechts bij uitzondering op de parlementaire geschiedenis
van artikel 23. In plaats daarvan laat de Raad van State zich inspireren door het stelsel
van de Grondwet, precedenten in de gewone wetgeving, adviezen van de Onderwijsraad en, vooral, de eigen legisprudentie. Expliciete oordelen waarin de Raad van State
de grondwettigheid van wetsvoorstellen zonder reserves bevestigt of ontkent, komen
weinig voor. Voor zover ik ze aantrof werden zulke oordelen gegeven in reactie op een
uitdrukkelijk verzoek daartoe. Het is veel gebruikelijker om bij het formuleren van
bevindingen over de grondwettigheid wat slagen om de arm te houden. Het valt niet
vast te stellen of er een relatie bestaat tussen de ernst van de grondwettigheidskritiek
en de zwaarte van het dictum waarmee de adviezen afsluiten.
In hoofdstuk 4 staat de wetgevingsadvisering over een tweede door mij geselecteerde grondwetsbepaling centraal. Voordat het koninkrijk aan een door de regering
gesloten verdrag kan worden gebonden, moet de overeenkomst volgens artikel 91
van de Grondwet door de Staten-Generaal worden goedgekeurd. Eventuele onverenigbaarheid van een verdrag met diezelfde Grondwet staat er niet aan in de weg dat
goedkeuring wordt verleend. In zo’n geval is op grond van het derde lid van artikel 91
wel vereist dat een gekwalificeerde parlementaire meerderheid haar uitdrukkelijke
instemming met het verdrag betuigt.
De toepassing van deze grondwetsbepaling heeft in de praktijk zowel inhoudelijke
als procedurele moeilijkheden aan het licht gebracht. Bij het formuleren van oplossingen daarvoor is de advisering van de Raad van State van groot belang geweest. Van
inhoudelijke aard is de vraag wanneer van een verdrag gezegd kan worden dat het
van de Grondwet afwijkt, met als gevolg dat de bijzondere goedkeuringsprocedure
toepasselijk is. Een ander materieel aspect van verdragsgoedkeuringen is het eventuele bestaan van een harde kern van grondwetsbepalingen waarvan in geen enkel
geval kan worden afgeweken. De formele vragen waartoe de toepassing van artikel
91 van de Grondwet aanleiding heeft gegeven, betreffen de wijze waarop de geconstateerde afwijking tot uitdrukking moet worden gebracht, alsook de kwestie wat te
doen in geval van een patstelling tussen de organen die aan een goedkeuringswet
hun medewerking moeten verlenen.
Geheel in lijn met de grondwetsgeschiedenis vat de Raad van State de bijzondere
goedkeuringsprocedure van het derde lid van artikel 91 op als een praktisch alternatief voor grondwetsherziening. Op basis van dit uitgangspunt kwam de wetgevingsadviseur tot een standvastig volgehouden grondwetsinterpretatie die het belang van
de rechtszekerheid dient. Des te opvallender is het dat hij in zijn advisering over
de concrete toepassing van de bijzondere goedkeuringsprocedure niet consequent is
geweest. Bovendien nam het college wisselende standpunten in over het al dan niet
bestaan van grenzen aan de mogelijkheid bij verdrag van de Grondwet af te wijken.
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Ten aanzien van de formele vragen die kunnen opkomen bij het gebruik van de bijzondere goedkeuringsprocedure kwam de Raad van State tot antwoorden die ten dele
innerlijk tegenstrijdig zijn en zich niet goed verhouden tot overige grondwetsbepalingen.
In de motivering van de gebruikelijke uitleg van artikel 91 van de Grondwet waren
belangrijke rollen weggelegd voor de parlementaire geschiedenis en eerdere legisprudentie. Over het algemeen bevatten de adviezen over goed te keuren verdragen
waarvan de grondwettigheid een aandachtspunt is een expliciet oordeel daaromtrent. Zulke uitgesproken stellingnames blijken ook voor te komen in adviezen over
verdragen waarover nog onderhandeld wordt zodat de inhoud nog niet bekend is.
Een enkele uitzondering daargelaten blijkt uit de dicta van de adviezen niet van (on)
grondwettigheid van een verdrag.
Hoofdstuk 5 handelt over de wetgevingsadvisering die raakt aan de derde voor dit
proefschrift geselecteerde grondwettelijke norm. Sinds 1848 stelt de Grondwet de
gemeenteraad aan het hoofd van de gemeente. Gedurende vele jaren kon in het midden blijven welke implicaties dit hoofdschap precies behoorde te hebben, omdat successievelijke Gemeentewetten aan de gemeenteraad uiteindelijke zeggenschap omtrent het te voeren beleid verleenden. Hoewel in de loop van de tijd diverse wijzingen
in de bevoegdheden van de gemeenteraad zijn gerealiseerd, kwamen de grenzen van
het hoofdschap tot aan de wisseling van de twintigste naar de eenentwintigste eeuw
niet in het zicht. Wellicht mede daarom plachten wetgevingsadviezen van de Raad
van State aan het hoofdschap hoegenaamd geen aandacht te besteden.
In 2001 zette een voorstel voor een principiële herziening van de Gemeentewet de
vraag naar de betekenis van het eerste lid van artikel 125 van de Grondwet op scherp.
Naar aanleiding van dit voorstel sloeg de Raad van State enkele piketpalen waarmee
de wetgever bij een herschikking van het gemeentebestuur rekening had te houden.
Tegelijk dook in dat advies een redenering op die ook overigens kenmerkend is voor
de legisprudentie over artikel 125 van de Grondwet: de Raad van State ging ervan uit
dat het hoofdschap een moeilijk te bepalen inhoud heeft die vooral door de wetgever moet worden geconcretiseerd. Voor zichzelf zag de wetgevingsadviseur daarbij
nauwelijks een rol weggelegd. Hij volstond met principiële maar nogal onbepaalde
kritiek op de gevolgen die het wetsvoorstel tot dualisering van het gemeentebestuur zou hebben voor het hoofdschap van de gemeenteraad, en met het benoemen
van enkele belangrijke maar in de praktijk betrekkelijk weinig aangewende raadsbevoegdheden die uit het hoofdschap voortvloeien. Bij enkele latere gelegenheden
hield de Raad van State vast aan deze opsomming van tot het hoofdschap herleidbare
bevoegdheden. Opvallend is echter dat hij, hoewel daar zonder meer aanleiding toe
was, zijn fundamentele kritiek op de grondwettigheid van dualisering in lokale verhoudingen niet herhaalde. Al gauw verdween het hoofdschap in de advisering weer
naar de achtergrond en kwam het slechts bij wijze van uitzondering nog aan bod.
Wanneer de vrij zeldzame adviesopmerkingen die de Raad van State in de loop der
tijd over het hoofdschap heeft gemaakt in onderlinge samenhang worden bezien,
blijkt er geen vaste lijn in te zitten. Doorgaans komt het college niet veel verder dan
het benoemen van de keuzes die de wetgever in het verleden heeft gemaakt.
Bij gebrek aan aanknopingspunten beroept de Raad van State zich voor zijn interpretatie niet op de parlementaire geschiedenis van artikel 125 van de Grondwet. Voor
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zover in de adviezen een inhoudelijke duiding van de betekenis van het hoofdschap
wordt gegeven, zijn de door de wetgever geschapen precedenten en de systematiek
van de Grondwet leidend. Slechts bij hoge uitzondering formuleerde de Raad van
State een expliciet oordeel over de grondwettigheid van een aan hem voorgelegd
wetsvoorstel dat aan het hoofdschap raakte. In de dicta van de adviezen was van
dergelijke oordelen niets terug te vinden.
De hoofdstukken 3, 4 en 5 sluiten af met conclusies die betrekking hebben op de
reconstructies van het Raad van State-aandeel aan de afzonderlijke dialogen. Om in
algemenere zin te kunnen waarderen hoe wetgevingsadvisering bijdraagt aan het
bewaken van de grondwettigheid van wetgeving, heb ik in hoofdstuk 6 de bevindingen bij de afzonderlijke dialogen geconfronteerd met de verwachtingen zoals ik die
in hoofdstuk 2 formuleerde.
De eerste verwachting ziet op de onderlinge verhouding tussen de deelnemers aan
de constitutionele dialoog. Ik veronderstelde dat zij zich tot elkaar verhouden op de voet
van rolvaste gelijkwaardigheid. De advisering over onderwijsvrijheid en de goedkeuring
van verdragen die afwijken van de Grondwet kwamen aan deze verwachting tegemoet.
De Raad van State bleek zich niet onnodig terughoudend op te stellen in het beoordelen
van de grondwettigheid van voorstellen die hem werden voorgelegd. In de adviezen
werd zelfstandig positie gekozen, zonder dat de Raad van State rolvastheid verloor. Dat
impliceert in dit verband dat de Grondwet niet als dekmantel in stelling werd gebracht
om de wetgever een eigen beleidsinhoudelijke agenda op te dringen. Daarmee is niet
gezegd dat wetgevingsadviezen geen koers wijzen. Integendeel: de Raad van State liet
geregeld doorschemeren wat de constitutionele prudentie naar zijn overtuiging dicteerde. Buitendien beperkte de advisering over constitutionele aspecten van de onderwijsvrijheid en de goedkeuring van verdragen zich tot het duiden van de bandbreedte van
de Grondwet. De advisering over wetgeving die raakt aan het hoofdschap van de gemeenteraad liet een passiever beeld zien. Geregeld abstineerde de Raad van State door
uit te spreken dat het aan de wetgever is om de betekenis van het hoofdschap nader te
concretiseren. Wanneer hij zich daaromtrent dan toch uitsprak, was dit veelal met een
sterke oriëntatie op wat de wetgever in het verleden had gedaan. Daarmee reduceerde
de Raad van State zijn rol tot die van chroniqueur. Mogelijk hangt dit samen met het ontbreken van houvast in de parlementaire geschiedenis van artikel 125 van de Grondwet.
Mijn tweede verwachting veronderstelt dat de Raad van State erop uit is een deliberatieve, constructieve inbreng te leveren en dat zijn adviezen daarom streven naar
optimale helderheid over de concrete betekenis van relevante grondwetsbepalingen.
Van alle bestudeerde adviezen komt de legisprudentie over de goedkeuring van verdragen die afwijken van de Grondwet nog het meest aan deze verwachting tegemoet.
Adviezen waarin het derde lid van artikel 91 van de Grondwet een rol speelt, plegen
expliciet te maken wat de betekenis van deze norm is en bevatten bovendien soms
een reactie op andersluidende opvattingen. Bij herhaling bleek de Raad van State
bereid om in reactie op kritiek zijn eigen standpunten te heroverwegen. Uit veel adviezen over verdragsgoedkeuring spreekt zodoende een besef van gedeelde verantwoordelijkheid bij het zoeken naar de betekenis van de Grondwet. De legisprudentie
over onderwijswetgeving laat een wisselend beeld zien. Herhaaldelijk kon uit de
adviezen worden opgemaakt dat het college uit was op deliberatie, maar het kwam
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ook meer dan incidenteel voor dat de Raad geheel voorbijging aan argumenten van
de regering. Daarnaast betrekken adviezen onderling onverenigbare stellingen, passeren ze grondwettigheidsvragen of wijken ze zonder motivering af van wat de Raad
van State bij eerdere, vergelijkbare gevallen had gesteld. Advisering over het hoofdschap van de gemeenteraad is weinig constructief en evenmin expliciet. Als gevolg
daarvan heeft de inbreng van de wetgevingsadviseur de wetgever niet veel verder
geholpen bij het bepalen van de grondwettigheid van wetsvoorstellen die raken aan
de positie van de gemeenteraad.
Bij de derde verwachting gaat het om de overtuigingskracht van adviezen. Die
neemt toe naarmate voor grondwetsinterpretaties een solider en overredender motivering wordt gegeven die navolgbaar, correct en consistent is. Door de bank genomen
is de interpretatie van het grondwettelijk recht in de bestudeerde adviezen van de
Raad van State verenigbaar met wat uit de parlementaire geschiedenis bekend is
over de normen. Evenmin zit er veel licht tussen de grondwetsuitleg in adviezen en
hoe de staatsrechtwetenschap de constitutie duidt. Hierbij zijn enkele slagen om de
arm te maken. In de eerste plaats bestaat tussen legisprudentie en literatuur wederkerigheid: de Raad van State en schrijvers beïnvloeden elkaar over en weer. Dat doet
enigszins afbreuk aan de zeggingskracht van conformiteit van adviezen aan de doctrine. Daarnaast is er, zeker bij omstreden wetsvoorstellen, lang niet altijd sprake van
consensus onder auteurs. Het enkele feit dat een wetgevingsadvies wetenschappelijke kritiek uitlokt, zegt dan niet zoveel. Een derde nuancering heeft specifiek betrekking op de legisprudentie over het onderwijsartikel. Ofschoon de rechtsgeleerde
literatuur voldoende aanknopingspunten bood voor een expliciete beoordeling van
de grondwettigheid zijn er twee tijdvakken van substantiële omvang geweest waarin
de wetgevingsadviseur in het geheel voorbij leek te gaan aan de inrichtingsvrijheid.
In die periodes liet de Raad van State zich dus weinig gelegen liggen aan constitutionele kritiek van het wetenschappelijke forum. Deze kanttekeningen daargelaten
waren de grondwetsinterpretaties over het algemeen te rijmen met de uitleg die
door schrijvers werd opgetekend. Die bevinding schraagt de overtuigingskracht van
de advisering.
Hetzelfde kan niet in alle gevallen gezegd worden van de interne consistentie van
de adviezen. Met name naar aanleiding van onderwijswetgeving en de positie van de
gemeenteraad deed de Raad van State binnen het bestek van een advies onderling
moeilijk verenigbare uitingen over de betekenis van de respectievelijke grondwetsbepalingen. Daarmee gaf hij gemengde signalen af. Bij verdragsgoedkeuringen trof ik
minder tegenstrijdigheden of feitelijke onjuistheden aan.
Overtuigingskracht hangt ook samen met verantwoording. Het beeld is ook hier
gemêleerd. Voor zover de Raad van State openheid van zaken heeft gegeven over zijn
bronnen, valt op dat de eigen legisprudentie steeds een belangrijke rol speelt in de
motivering van adviezen. Ondanks de ruime beschikbaarheid van documentatie over
de bedoeling van de grondwetgever is in de advisering over onderwijswetgeving
zelden teruggegrepen op de parlementaire geschiedenis van het onderwijsartikel.
Dat staat in schril contrast met de door de Raad van State nog onlangs onderstreepte
dominantie van de parlementair-historische methode bij de interpretatie van artikel 23 van de Grondwet. In het hoofdstuk over verdragsgoedkeuring bleek dat de
Raad van State vaker vasthield aan zijn zelfbeleden trouw aan de bedoeling van de
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grondwetgever, zij het dat ook in de onderbouwing van deze adviezen het eigen werk
een belangrijke rol speelde. In alle dossiers kwam ik bovendien grondwetsinterpretaties tegen die in het geheel gespeend waren van een motivering of verantwoording.
Zeker in de wat oudere adviezen bleef nogal eens ongewis op welke bronnen een
interpretatie steunde.
De geconstateerde verschillen in overtuigingskracht maken het moeilijk om algemene uitspraken te doen. Hooguit kan worden benadrukt dat de variatie afbreuk
doet aan de voorspelbaarheid en daarmee aan het gezag van de Raad van State, hetgeen niet bevorderlijk is voor de kwaliteit van de constitutionele dialoog.
De vierde verwachting die ik formuleerde ziet op het gezag van de precedenten
die de wetgever heeft gecreëerd. Ik veronderstelde dat de Raad van State bij zijn
grondwetsuitleg weliswaar gezag toekent aan eerdere beslissingen van de wetgever,
maar dat hij zich daar niet zonder meer aan conformeert. Die verwachting is in mijn
onderzoek bevestigd. Ook bleek het college ontvankelijk voor precedenten uit de bestuurlijke praktijk en de verdragspraktijk. Rondom het hoofdschap van de gemeenteraad bleek het gezag van precedenten zo sterk dat advisering over grondwettigheid
niet veel meer inhield dan het in herinnering brengen van keuzes uit het verleden. In
de hoofdstukken over onderwijs en verdragsgoedkeuring bleek het gezag van precedenten niet onaantastbaar. Bij gelegenheid trad de Raad van State uit het voetspoor
van de wetgever en hield hij vast aan een eigen standpunt, ook als dat al bij herhaling
door de wetgever was afgewezen. Dergelijke omgang met wetgevingsprecedenten is
bevorderlijk voor een inhoudelijke dialoog, omdat de wetgever zodoende wordt geconfronteerd met zowel eigen keuzes uit het verleden als met tegenspraak.
Bij de vijfde verwachting draait het om de mate waarin het onvoldragen karakter
van een voorstel doorwerkt in de beoordeling van de grondwettigheid ervan. Anders
dan ik verwachtte is de Raad van State niet terughoudend in het vellen van expliciete
oordelen over de grondwettigheid van onuitgewerkte ideeën op het terrein van het
onderwijs en de gemeenteraad. Daarentegen hield de wetgevingsadviseur in zijn beoordeling van meer voldragen voorstellen over die onderwerpen veelal een slag om
de arm. Bij verdragen bleek dat een beetje anders te zitten: voorlopige overeenkomsten werden evengoed als uitonderhandelde verdragen zonder terughoudendheid op
hun grondwettigheid getoetst. Gezien de mogelijkheid om bij verdragsgoedkeuringen een grondwettelijk obstakel te passeren is dat begrijpelijk. Dat de wetgevingsadviseur bij het beoordelen van de constitutionele rechtmatigheid van wetgeving over
het onderwijs en het lokaal bestuur de kaarten tegen de borst houdt, is weliswaar
begrijpelijk, maar vanuit het perspectief van de constitutionele dialoog weinig behulpzaam.
De zesde en laatste verwachting stelt dat de wetgevingsadviseur streeft naar consistente legisprudentie. Dat impliceert dat adviezen waarin een grondwetsbepaling
wordt geduid zo veel mogelijk aansluiting zoeken bij wat de Raad van State daaromtrent eerder stelde, zowel wat betreft de inhoudelijke betekenis als de gehanteerde interpretatiemethode. Mijn onderzoek heeft uitgewezen dat inhoudelijke
consistentie nogal eens ontbreekt. Vooral in de advisering over het onderwijsartikel
en het hoofdschap van de gemeenteraad duiken schoksgewijze veranderingen op.
Om onduidelijke redenen verdween de inrichtingsvrijheid gedurende langere periodes naar de achtergrond en wisselde de Raad van State van standpunt over de
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toelaatbaarheid van delegatie van onderwijswetgevende bevoegdheden aan decentrale overheden. Het principieel getoonzette advies over de dualisering van het gemeentebestuur bleek een eendagsvlieg en ook overigens zijn de schaarse duidingen
van het hoofdschap van de gemeenteraad niet goed met elkaar te rijmen. De abstracte redenering over de omstandigheden waaronder verdragen met een gekwalificeerde meerderheid moeten worden goedgekeurd, is stelselmatig volgehouden. Dat
geldt in veel mindere mate voor de daadwerkelijke toepassing van die beslisregel in
concrete gevallen.
Rondom het gebruik van interpretatiemethodes heeft de Raad van State hoge verwachtingen gewekt door bij herhaling en in algemene termen uitspraken te doen
over hoe een grondwetsbepaling moet worden geïnterpreteerd. In weerwil daarvan
laat de praktijk van de advisering zien dat een eenmaal gekozen methode bij volgende gelegenheden werd losgelaten als dat zo uitkwam. Een uitzondering hierop wordt
gemaakt door de wetgevingsadviezen waarin het hoofdschap van de gemeenteraad
aan bod kwam. Des te opvallender is het dat de consequent volgehouden methode
sterk wisselende uitkomsten opleverde.
Een gemeenschappelijke bevinding bij alle dossiers is dat afwijkingen van eerdere
adviezen niet werden benoemd, laat staan gemotiveerd. Constanten in de advisering
worden daarentegen wel benadrukt. Door deze grilligheid loopt de bijdrage van de
Raad van State aan de constitutionele dialoog het risico een onvoorspelbare greep
uit toevallig prevalerende opvattingen te worden. Dat komt het gezag van de grondwettigheidstoetsing niet ten goede.
Alles tezamen genomen heb ik geconcludeerd dat de wetgevingsadvisering bijdraagt aan het bevorderen van grondwettigheid van wetgeving doordat relevante
constitutionele kwesties uitdrukkelijk en beredeneerd aan de orde zijn gesteld. De
Raad van State stelt zich als gelijkwaardige en responsieve gesprekspartner op. Daardoor werd voorzien in de nodige tegenmacht in het debat over de grondwettigheid
van wetsvoorstellen. De Raad van State pleegt veel gezag toe te kennen aan eerdere
beslissingen van de wetgever. Daaruit, en uit de gebleken terughoudendheid in het
vellen van expliciete oordelen over de grondwettigheid van voorstellen, kan worden
opgemaakt dat de wetgevingsadviseur de andere deelnemers aan de constitutionele
dialoog serieus neemt. Adviezen die de constitutionele bandbreedte benoemden,
adequate motiveringen voor grondwetsinterpretaties bevatten en relevante precedenten in herinnering brachten, maakten het mogelijk inhoudsrijke dialogen over de
betekenis van de Grondwet te voeren.
Hier staat tegenover dat mijn onderzoek ook tekortkomingen heeft blootgelegd in
de manier waarop de Raad van State deelneemt aan de constitutionele dialoog. Deze
tekortkomingen maken het bezwaarlijker bij het bewaken van de grondwettigheid
van wetgeving zonder meer op het college te vertrouwen. De advisering was soms
overdreven volgzaam of juist onnavolgbaar. Daarnaast vertoonden adviezen geregeld
trekken van in afzondering afgestoken monologen. Waar de wetgevingsadviseur zich
isoleerde van de andere deelnemers aan de dialoog of ongevoelig bleek voor relevante kritiek, betoonde het college zich een weinig constructieve gesprekspartner.
Ook de wijze waarop de Raad tot grondwetsinterpretaties kwam, liet meer dan
eens te wensen over. In onderlinge samenhang geven deze bevindingen de indruk
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dat wetgevingsadvisering door de Raad van State in de geraadpleegde dossiers wisselvallig is in de mate waarin en de wijze waarop grondwettigheidsvragen werden
geadresseerd. Bij deze stand van zaken kan de wetgever niet zonder meer afgaan op
een grondwettigheidsoordeel in het advies van de Raad van State.
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In a recent address, the Dutch Council of State was described by its vice-president
as a “constitutional reviewer ex ante”. This characterization fits in with a general
perception that the legislature, in assessing the constitutionality of bills, can fall back
on the mandatory advisory opinions of the Council of State. Some argue that, since
under Dutch law all courts are explicitly prohibited from reviewing the constitutionality of acts of parliament, the Council’s involvement offers an alternative method
of upholding the Constitution. This dissertation deals with the question of whether
legislative opinions that the Council delivers contribute to upholding the Constitution. Chapter 1 introduces the main research question, illustrates the proposition that
the legislature – comprised of the government and the States-General – attaches
great importance to what the Council puts forward on the constitutionality of bills,
and explores the normative framework in which legislative opinions are issued.
In the second chapter, in order to answer the main research question, I expand on
why I have chosen to represent the Council’s legislative opinions as contributions
to a constitutional dialogue. In this thesis, a constitutional dialogue is understood
to be a sequel of reciprocal statements by equal institutions collectively seeking to
interpret and apply the Constitution: emphasis is not on the outcome but on the
process of construing rules of constitutional law. This way, the narrative of the dialogue enables me to evaluate the activities of the Council of State in a manner that
goes beyond commenting on a single advice. By regarding so-called legisprudence
as a contribution to constitutional dialogues, I can give more general answers to the
question of how the Council of State helps to safeguard the Constitution.
The bulk of the theoretical framework for this type of dialogue was developed in
the context of Anglo-Saxon jurisdictions. This is because the constitutional make-up
of the United States, Canada and the United Kingdom promotes a specific interaction
between the (parliamentary) legislature and courts. Although the Council of State
is not a (constitutional) court, its relations with the Dutch legislature suﬃciently
resemble these Anglo-Saxon interactions to use the narrative of the constitutional
dialogue as a tool to understand and appreciate the Council’s assessments of constitutionality as expressed in its legislative opinions. The focus in this research, therefor, is not on the dialogue itself but on the Council’s contribution thereto. Drawing
upon intrinsic characteristics of the constitutional dialogue, I have formulated six
expectations to be met in the practice of legislative advice. These expectations are
both factual and normative. The more the practice of advisory opinions meets these
expectations, the greater will be the Council’s contribution to promoting constitutionality of legislation. The expectations, to be spelled out later, are partly related but
may also be somewhat at odds with one another. Since these expectations describe
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optimizations of a dialogue, such contradictions need not be a problem. It is neither
possible nor necessary to meet each expectation fully.
In order to evaluate the practice of advisory opinions in light of the six expectations, I have analysed three constitutional dialogues that took place over the past
decades. In each of these dialogues, the meaning of a specific provision of the Dutch
Constitution was at stake. Not every provision is a suited starting point for such an
analysis. For reasons set out in chapter 2, especially provisions that are typical of the
contents of the Dutch Constitution, that are single-handedly or primarily directed to
the parliamentary legislature, and that have previously given cause for controversy,
qualify as such. An analysis of constitutional dialogues regarding provisions meeting these criteria may clarify the independent role played by the Council of State
in safeguarding the constitutionality of legislation. Taking into account these considerations, I’ve chosen to base my analysis on dialogues that feature a fundamental
right (article 23: aspects of the freedom of education), a provision on the relationship
between the government and the States-General (article 91, section 3: approbation
of treaties that depart from the Constitution), and a provision on the organisation of
local governments (article 125, section 1: municipalities headed by municipal councils). Each of these provisions has been the subject of constitutional dialogues, reconstructed in chapters 3, 4 and 5. To do the reconstruction I have analysed 168 advisory
opinions, dating roughly from 1980 to the present.
In chapter 3, I scrutinise the Council’s input to two separate constitutional dialogues
that are associated with article 23 of the Constitution. This article deals with the
freedom of education, and is not only the longest, but arguably one of the most controversial provisions of the national constitution. It creates a dual educational system
in which both public and private schools are funded by the state. Moreover, private
schools enjoy freedom of education. Since this constitutional arrangement of the
educational system encompasses a broad spectrum of topics, I have limited myself to
analysing the advisory opinions on either draft legislation that restricts the freedom
of internal organisation or on the delegation of legislative competences on educational matters.
The Council of State’s interpretation of the freedom of internal organisation
matches both the meaning intended by the drafters of the Constitution and its conceptualisation by scholars. A remarkable finding, however, is that during two rather
lengthy periods and in spite of suﬃcient reasons to raise the issue, the Council of
State seemed to have a blind eye for the freedom of internal organisation.
A common theme in advisory opinions on so-called horizontal delegation of legislative competences on educational matters is that the norms binding schools are
preferably to be found in acts of parliament rather than in regulations issued by the
government. Within the framework of basic principles established by acts of parliament, however, such norms may also be given by order in council. Legisprudence
steadfastly upholds this primacy of parliamentary legislation. However, with respect
to vertical delegation of legislative competences the Council’s advisory opinions are
less consistent. A common principle behind the Council’s recommendations is that
article 23 of the Constitution prohibits unconditional devolution to the municipal
council of competences to set qualitative thresholds that need to be met in order for
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a school to qualify for public funding. According to the Council of State, the key features of such standards must be soundly based in an act of parliament. The Council
sees only limited possibilities for delegating legislative competences on issues other
than quality standards.
Notwithstanding the rules on constitutional interpretation developed by the Council of State itself, advisory opinions only rarely rely on the history of article 23 of the
Constitution for its interpretation. Instead, the Council finds its inspiration in the Constitution’s structure, statutory precedents, opinions issued by the Education Council
(an independent governmental advisory body) and, primarily, its own legisprudence.
Explicit judgments in which the Council unequivocally confirms or denies the constitutionality of proposed legislation are rare. The examples of such opinions that I found
expressed such explicit views only at the request of the government or parliament. It
is much more common for the Council to avoid committing itself too much in formulating its findings on constitutional permissibility. It is impossible to tell whether a
connection exists between the severity of the Council’s critique on constitutionality
and the final conclusion (the so-called dictum) its opinions round off with.
Chapter 4 is devoted to the second constitutional provision that I have selected. According to article 91 of the Constitution, the kingdom of the Netherlands shall not
be bound by treaties concluded by the government without the prior approval of
parliament. Unlike in many other states, a possible divergence from the Constitution
does not necessarily stand in the way of becoming a party to a treaty. In such a case,
however, section 3 of article 91 demands a qualified rather than ordinary parliamentary majority to approbate the treaty.
The real-life application of this provision has uncovered both substantive and procedural diﬃculties. In finding solutions to such problems, advisory opinions of the
Council of State have been highly influential. On the substantive side, an important
question has been under what conditions a treaty can considered to be departing
from the Constitution, allowing for application of the special approval procedure.
Another issue concerning content is the existence of a hard core of constitutional law
from which divergence is never permitted. Procedural questions raised when applying section 3 of article 91 of the Constitution deal with how a departure from the
Constitution should be expressed, and the matter of possible deadlocks if the institutions involved in approving a treaty take opposite views regarding such a departure.
In conformity with the legislative history of article 91 of the Constitution, the
Council of State sees the special approbation procedure for treaties as a practical
alternative for revising the Constitution. Relying on this basic assumption and on
an abstract level, the Council has persistently interpreted this provision in a manner
beneficial to legal certainty. All the more striking is the Council’s inconsistent formulation of its opinion regarding the actual application of the procedure. Moreover, it
also expressed varying viewpoints on the issue of red lines that may prohibit divergence from the Constitution when concluding treaties.
Regarding the formal issues that can arise when considering the applicability
of the special approbation procedure, the Council of State’s conclusions have been
partially contradictory and have failed to correspond well with other constitutional
provisions.
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At the heart of its reasoning behind the interpretation of article 91 of the Constitution lie the provision’s legislative history and the Council’s legisprudence. In general,
advisory opinions on treaties whose constitutionality is of particular interest contain
explicit verdicts on the matter. Such distinct positions can also be found in opinions
on draft treaties that have not yet been concluded, and whose contents therefore are
still uncertain. With few exceptions, the dictum of advisory opinions does not reflect
the Council’s findings on the constitutionality of the treaty.
Chapter 5 deals with advisory opinions related to the constitutional provision on the
position of municipal councils. Since 1848, the Dutch Constitution designates the
municipal council as the head of a municipality. For many years, the exact implications of the position of head remained unresolved, as successive Local Government
Acts entrusted the municipal council with the final say on local policies and regulations. Although the municipal council’s competences have shifted significantly over
time, until the beginning of the 21st century the headship of the municipal council
was never jeopardised. This may explain why until recently the advisory opinions
of the Council of State tended to ignore section 1 of article 125 of the Constitution.
In 2001, however, a bill aimed at fundamental revision of the Local Government
Act brought things to a head. In response to this bill, the Council of State laid down
markers to be respected by the legislature when reshuﬄing the structure of local government. At the same time, the advisory opinion demonstrated a line of reasoning
distinctive for all legisprudence on article 125 of the Constitution: the Council of State
assumed that the exact meaning of the provision placing the municipal council at the
head of the municipality remained vague and that it was first and foremost the privilege of the legislature to put flesh on its bones. The Council envisaged for itself only a
minor role in this respect. It found it suﬃcient to express fundamental yet rather vague criticism of the possible consequences the introduction of dualism into local governments might have for the headship of the municipal council, and to name some
important but seldom applied competences stemming from this position. On later
occasions, the Council maintained this enumeration of competences rooted in the
municipal council’s position as head of the municipality. Remarkable, though, is that
in spite of convincing reasons to do so, the Council of State never repeated its critique
on the constitutionality of the decision to introduce dualism into local government.
The notion of the headship of the municipal council soon faded into the background,
only to return to the surface by way of exception. When the recommendations on the
meaning of section 1 of article 125 of the Constitution are considered in combination
with one another, it becomes apparent that they lack consistency. As a rule, the Council confines itself to restating choices made by the legislature in the past.
In the absence of starting points, legisprudence does not appeal to the legislative
history of article 125 of the Constitution. Insofar as the Council’s opinions contain
a substantive interpretation of the provision regarding headship of the municipal
council, legislative precedents and the systematics of the Constitution are leading.
Only on very rare occasions have advisory opinions given explicit judgments on the
constitutional permissibility of a legislative proposal touching upon headship of the
municipal council. None of these opinions concluded with a dictum that somehow
referred to the constitutionality of the bill.
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Chapters 3, 4 and 5 conclude with findings related to reconstructions of the Council’s contribution to the respective constitutional dialogues. To give a more general
appraisal of how advisory opinions may help to safeguard the constitutionality of
legislation, in chapter 6 I have juxtaposed these findings with the expectations formulated in chapter 2.
The first expectation was about the mutual relationship between the participants
in a constitutional dialogue. I assumed that participants would engage in a dialogue
on the basis of equality and with respect for one another’s roles. Indeed, the dialogues
on freedom of education and the approbation of treaties departing from the Constitution have lived up to this expectation. The Council of State avoided exercising unnecessary restraint in its assessment of the constitutionality of proposed legislation. At
the same time, opinions took up their positions independently without overstepping
the Council’s mandate. This implies that the Constitution was not used as a cover to
impose a political agenda on the legislature. Advisory opinions may, however, still
indicate a course of action. On several occasions, the Council dropped a hint as to
what it considered constitutionally prudent. Apart from that, the opinions on constitutional aspects of freedom of education and the approval of treaties were limited to
indicating the scope or bandwidth of the Constitution. However, advice on legislation
regarding the position of the municipal council were more reticent. The Council often
abstained from ruling on constitutional issues, stating that it was up to legislature to
make the municipal council’s headship concrete. Whenever it did speak out on the
issue, it often strongly relied on legislature’s past performance, thus reducing its own
role to that of a chronicler. This tendency may be related to the fact that the legislative
history of article 125 of the Constitution gives almost nothing to go on.
My second expectation supposed that the Council of State seeks to provide a deliberative and constructive contribution to constitutional dialogue, and that its opinions strive for maximum clarity as to the meaning of the constitutional provisions
involved. Of all advice examined for this dissertation, the legisprudence on the approval of treaties diverging from the Constitution comes closest to this expectation.
Opinions informed by section 3 of article 91 of the Constitution tend to articulate
the meaning of this provision, and sometimes respond to dissenting views that have
been expressed. Repeatedly, the Council of State has shown its willingness to reconsider its beliefs after they had been criticised. Many opinions on the approval of
treaties have thus demonstrated the Council’s consciousness of shared responsibility in the quest to determine the meaning of the Constitution. However, the legisprudence on legislation dealing with education tells a different and less consistent
story. Quite often, although many opinions demonstrate that the Council aimed to
discuss the meaning of the Constitution, at other occasions the Council completely
ignored constitutional criticism provided by its counterparts. Furthermore, opinions
held internally contradictory positions, passing over valid questions on constitutionality or, without due motivation, deviating from opinions previously held in similar
cases. Advice regarding the headship of the municipal council can hardly be called
constructive, as substantive comments on this issue are very scarce. As a result, the
Council of State’s contribution gave little guidance to the legislature in establishing
the constitutionality of proposals affecting the municipal council.

327

Summary

Persuasiveness is at the core of my third expectation. The interpretative authority
of the Council’s contribution to the dialogue increases as its stance on the meaning of
the Constitution is more solid, persuasive, intelligible, correct and consistent. By and
large, the interpretation of constitutional law found in the advisory opinions I have
analysed is compatible with what we know to be the initial intent of the drafters
of the Constitution, and these opinions do not seem to differ much from scholarly
interpretation. Yet for several reasons we cannot jump to conclusions. In the first
place, advisory opinions and legal literature seem to be reciprocal: the Council of
State and learned scholars influence one another, and it is not always easy to tell
how and where a specific interpretation originated. This somewhat undermines the
relevance of the finding that advisory opinions and legal literature tend to be on
the same page regarding the meaning of the Constitution. Furthermore, especially in
cases of controversial legislative proposals, consensus amongst legal scholars can be
hard to find, almost inevitably subjecting the Council’s opinion to criticism. Thirdly,
it is important to acknowledge that, although several authors gave ample reasons
to raise the issue of constitutionality, during two substantial periods the Council of
State seemingly disregarded tensions between the constitutionally guaranteed freedom of international organisation on the one hand, and consecutive legislative proposals on the other. During these times, the Council of State showed scant regard for
the scientific forum. Leaving this aside, the Council’s constitutional interpretation
generally fitted in with legal doctrine. This finding supports the persuasiveness of
the legislative advice.
The same cannot be said for the internal consistency of advisory opinions. Particularly with regard to legislation on educational matters and the position of the
municipal council, the Council of State, within the scope of single opinions, came up
with irreconcilable views. As a result, it sent out mixed signals on constitutional permissibility. I can report no such findings based on my analysis of advisory opinions
on the approval of treaties.
A close link exists between persuasiveness and giving account of one’s reasons.
Here, too, the overall picture is mixed. Insofar as the Council of State provides full disclosure, one thing that stands out is the significance of its own legisprudence in the
grounds stated in advisory opinions. Notwithstanding the widespread availability
of resources disclosing the original intent of drafters of the Constitution, advisory
opinions on bills regarding educational matters rarely refer to the legislative history
of the relevant provision. This finding sharply contradicts the Council’s recently reaffirmed position regarding the relevance of legislative intent in defining the meaning
of article 23 of the Constitution. Chapter 4, on the approbation of treaties, demonstrates how the Council did manage to stick to a similar stance regarding interpretation of article 91, section 3 of the Constitution. Nevertheless, legisprudence remained
a highly relevant resource for justifying the Council’s opinions on treaties that might
diverge from the Constitution. A common finding for all three topics studied was that
constitutional interpretations frequently lacked any substantiation. In particular, the
sources underlying interpretations in (slightly) older opinions remained obscure.
The observed differences in persuasiveness make it diﬃcult to give an overall appraisal of the cogency of the Council’s work. At most I can emphasize that
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diversification undermines the predictability, and thereby the authority, of the Council of State, and is detrimental to its role in the constitutional dialogue.
The fourth expectation I had expressed was about the authority of legislative precedents. I presumed that the Council of State, when interpreting the Constitution,
would attach great importance to past decisions of the legislature, but would not
unquestioningly follow such precedents. My research has confirmed this expectation. Moreover, the Council has shown to be susceptible to precedents established
by administrative institutions. As for the headship of the municipal council, the authority of legislative precedents proved so well established that advisory opinions
on constitutional permissibility of proposed legislation did little more than recall
past decisions. However, the chapters on educational matters and the approbation of
treaties demonstrated that legislative precedents were not necessarily unassailable.
Occasionally refusing to follow in legislature’s footsteps, the Council maintained its
own viewpoint, even when the latter had been repeatedly rejected by legislature.
Such a treatment of precedent can be beneficial for constitutional dialogue, as it confronts the legislature both with its record of accomplishment and possible objections
thereto.
My fifth expectation had to do with the extent to which the premature nature of a
legislative proposal affects the assessment of its constitutionality. Contrary to my expectations, the Council did not hesitate to pass judgment on the constitutional permissibility of sketchy ideas concerning freedom of education or municipal councils.
However, when evaluating more elaborate proposals on these subjects the Council
often refused to commit itself. The situation slightly differed with regard to treaties:
the Council was just as willing to assess the constitutionality of rudimentary agreements as of treaties in which all the blanks had been filled. This is understandable,
given that Dutch law allows for bypassing constitutional obstacles when approving
treaties. That the legislative advisor, when testing legislative proposals on educational matters or local government, chose to keep its cards close to its chest, is understandable, but not very useful, in the context of constitutional dialogue.
Finally, my sixth expectation was that the Council of State aspired always to have
consistent legisprudence. This implies that advisory opinions, in determining the
meaning of a constitutional provision, seek to conform to the Council’s interpretations stated upon previous occasions, both in substance and in methods employed.
My research suggests that with regard to content, such consistency is often lacking. I
found intermittent changes, especially in advice regarding bills dealing with education or municipal councils. For reasons that remain unclear, the freedom of internal
organisation went off the radar for a while. In addition, the Council of State changed
its position on the permissibility of transferring legislative competences to local governments. In spite of its fundamental nature, the highly critical advisory opinion
on the 2001 reform of the Local Government Act turned out to be a mayfly. Readings
of article 125 of the Constitution, rare as they may be, are sometimes incompatible.
However, the theoretical reasoning about which conditions require a qualified parliamentary majority to approve treaties has been consistently maintained. To a far
lesser extent this applies to recommendations on the practical application of this
decision rule.
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When it comes to methodology, the Council itself is responsible for setting high
expectations, since it has repeatedly made broad statements about how to interpret
constitutional provisions. By contrast, the actual practice of legislative advice shows
that methods of interpretation were altered whenever convenient. Advisory opinions regarding the headship of the municipal council stand out as an exception in this
regard, albeit all the more striking that consistency in methodology nevertheless led
to variable outcomes.
A common feature of all topics covered in my research is that deviations from
previous opinions were hardly ever acknowledged, let alone justified. Quite the reverse, the Council never hesitated to point out consistencies in its advice. Because
of this whimsicality, the contributions of the Council of State to constitutional dialogues risk having no more authority than a series of accidentally prevailing beliefs.
This undermines the authority of the Council’s constitutional review.
All things considered, I have concluded that the Council of State’s legislative advice
can be conducive to the safeguarding of the constitutionality of legislation because it
articulates and elucidates the relevant norms. The Council takes up the position of an
equal and responsive partner in the dialogue. As a result, it provides a countervailing
power in debates on the constitutionality of proposed legislation. The Council of State
is in the habit of attaching great importance to legislative precedents. This, together
with its restraint in passing explicit judgment on constitutional issues, demonstrates
that the legislative advisor takes its counterparts in the dialogue seriously. Advisory
opinions that pointed out the constitutional bandwidth, gave adequate justifications
for interpretations, and recalled relevant precedents facilitated substantive dialogues
on the meaning of the Constitution.
That being said, my research has revealed several shortcomings in how the Council
of State participates in constitutional dialogues. The Council’s advice was sometimes
excessively submissive, or just the opposite: incomprehensible. Furthermore, advisory opinions regularly resembled monologues held in splendid isolation. Whereas
the legislative advisor became alienated from participants in the dialogue or showed
insensitivity to relevant criticism, the Council proved to be a not very constructive
discussant. Moreover, on more than one occasion, the method by which the Council
reached its conclusions on constitutional meaning left something to be desired. In
the end, these findings give the impression that the Council of State’s legislative advice on the selected topics is precarious in its degree and method of addressing issues of constitutionality. These inadequacies make it troublesome for the legislature
to unquestioningly rely on its primary advisor when testing bills against the Constitution.
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Lijst van geraadpleegde adviezen

De onderstaande lijst geeft een overzicht van alle voor dit proefschrift geraadpleegde
adviezen. Achtereenvolgens worden vermeld de datum waarop het advies is uitgebracht, de vindplaats en een korte omschrijving van het onderwerp van het advies. De afkorting “NL-HaNA RvS afd. wetg.” in de eerste zes rijen duidt erop dat de
stukken zijn in te zien bij het Nationaal Archief te Den Haag in het archief van de
Raad van State, afdeling wetgeving 1914-1990, toegangsnummer 2.02.29, onder het
vermelde inventarisnummer.
datum
30 oktober 1928
13 april 1948
6 januari 1953
22 augustus 1962
30 augustus 1968
18 juni 1975
12 november 1975
27 april 1977
23 december 1980
7 mei 1981
16 maart 1982

vindplaats

onderwerp

NL-HaNA RvS afd. wetg., 2.02.29,

Gemeenschappelijke

inv.nr. 220

regelingen

NL-HaNA RvS afd. wetg., 2.02.29,

Herziening Gemeente-

inv.nr. 959

wet-1948

NL-HaNA RvS afd. wetg., 2.02.29,

Europese Defensiege-

inv.nr. 1201

meenschap

NL-HaNA RvS afd. wetg., 2.02.29,

Overdracht Nederlands

inv.nr. 1714

Nieuw-Guinea

NL-HaNA RvS afd. wetg., 2.02.29,

Herziening Gemeente-

inv.nr. 2063

wet-1969

NL-HaNA RvS afd. wetg., 2.02.29,

Onafhankelijkheid

inv.nr. 2471

Suriname

Kamerstukken II 1975/76,

Grondwetsherziening

13 874, 4

onderwijs

Kamerstukken II 1977/78,

Grondwetsherziening

15 049, 4 (R 1100)

buitenlandse betrekkingen

Kamerstukken II 1980/81,

Basisbepalingen medezeg-

16 606, B

genschap onderwijs

Kamerstukken II 1980/81,

Gedragscode lijnvaartcon-

16 807, B

ferences

Kamerstukken II 1981/82,

Grondwetsherziening

17 450, B

onderwijs
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datum

vindplaats

onderwerp

11 augustus 1983

Kamerstukken II 1983/84, 18 298,

Internationale overeen-

B (R 1251)

komst voor veilige containers

23 december 1983

Kamerstukken II 1983/84,

Kruisraketten 1

17 980, A
26 april 1985
15 mei 1985
27 november 1985

Kamerstukken II 1985/86,

Herziening Gemeente-

19 403, B

wet-1992

Kamerstukken II 1984/85,

Grondwetsherziening

19 032, A

onderwijs

Kamerstukken II 1985/86,

Kruisraketten 2

19 290, B
10 september 1987

Kamerstukken II 1987/88, 20 200

Begroting ministerie van

VIII, A

Onderwijs en Wetenschappen 1988

4 december 1987

Kamerstukken II 1987/88,

Basisvorming en eind-

20 381, B

termen in het voortgezet
onderwijs 1

8 juli 1988

Kamerstukken II 1987/88,

Vernieuwing mbo

20 646, B
13 juli 1990

Kamerstukken II 1989/90,

Basisvorming en eind-

20 381, C

termen in het voortgezet
onderwijs 2

23 oktober 1990
4 februari 1991
26 november 1991
26 november 1991
18 maart 1992
20 maart 1992

15 mei 1992

Kamerstukken II 1990/91,

Algemene wet gelijke be-

22 014, B

handeling

Kamerstukken II 1991/92,

Tijdelijke wet arbeids-

22 324, B

bemiddeling onderwijs

Kamerstukken II 1991/92,

Wet medezeggenschap

22 461, B

onderwijs 1992

Kamerstukken II 1991/92,

Regelingen in verband met

22 467, B

functiebudgetsysteem

W05.91.0600, Bijvoegsel Stcrt.

Wet verzelfstandiging

10 november 1992, nr. 218

onderwijsinspectie

W03.91.0613,

Kabinetsnota constitutio-

Kamerstukken II 1993/94, 21 427,

nele toetsing van formele

104 (bijlage)

wetten

Kamerstukken II 1992/93,

Decentralisatie huisves-

22 957, A

tings- en bestedingsbeslissingen hbo

24 augustus 1992
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Kamerstukken II 1992/93,

Europese Economische

22 872, B

Ruimte
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datum

vindplaats

onderwerp

13 juli 1993

Kamerstukken I/II 1993/94,

Luchtdiensten Letland

23 437, nr. 30a en A
11 oktober 1993
19 oktober 1993

Kamerstukken II 1993/94,

EU Associatieverdrag met

23 559, A

Bulgarije en Roemenië

Kamerstukken II 1993/94,

Weer samen naar school

23 486, B
20 oktober 1993
7 maart 1994
29 maart 1994

Kamerstukken II 1993/94,

Verruiming bestuursvor-

23 134, A (herdruk)

men openbaar onderwijs

Kamerstukken II 1993/94, 23 910

Verbod op chemische

(R 1515), A

wapens

Kamerstukken II 1993/94,

Budgettering wachtgelden

23 693, B

en instelling participatiefonds

19 mei 1994
19 oktober 1994

Kamerstukken II 1993/94,

Wet educatie en beroeps-

23 778, B

onderwijs

Kamerstukken II 1994/95,

Samenwerkingsscholen 1

24 137, A
19 oktober 1994
19 juli 1995
7 augustus 1995

Kamerstukken II 1994/95,

Bestuursvormen openbaar

24 138, A

onderwijs

Kamerstukken II 1995/96,

Decentralisatie huisves-

24 455, B

tingsvoorzieningen

Kamerstukken I/II 1995/96,

Eenvormige goedkeurings-

24 826, nr. 323a en A

voorwaarden en wederzijdse erkenning van uitrustingsstukken en onderdelen
van motorrijtuigen

6 november 1995

Kamerstukken II 1995/96, 24 577

Internationaal instituut

(R 1562), A

voor democratie en verkiezingsondersteuning

28 december 1995

Kamerstukken II 1994/95,

Evenredige vertegen-

24 149, B

woordiging van rouwen in
leidinggevende functies in
het onderwijs

30 januari 1996
30 januari 1996
1 april 1996
26 augustus 1996

Kamerstukken II 1995/96,

Materiële financiële gelijk-

24 645, B

stelling

Kamerstukken II 1995/96,

Financiering schoolbegelei-

24 683, B

dingsdiensten

Kamerstukken II 1995/96,

Gemeentelijk onderwijs-

24 778, B

achterstandenbeleid

Kamerstukken II 1996/97,

Onderwijs in allochtone

25 176, A

levende talen
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datum

vindplaats

onderwerp

30 augustus 1996

Kamerstukken II 1996/97,

Grondwetsherziening

25 153, A

referendum 1

W01.96.0486, Bijvoegsel Stcrt.

Grondwetsherziening wet-

14 oktober 1997, nr. 197

houder van buiten de raad

Kamerstukken II 1996/97,

Invoering leerwegonder-

25 410, A

steunend en praktijkonder-

2 april 1997
15 mei 1997

wijs
22 mei 1997
6 juni 1997

Kamerstukken II 1996/97,

Raadsvoordracht benoemde

25 444, A

burgemeester

Kamerstukken II 1996/97,

Samenwerkingsverbanden

25 409, A

basisonderwijs en speciaal
onderwijs

29 augustus 1997

Kamerstukken II 1997/98,

Samenwerkingsscholen 2

24 137, B
3 februari 1998

Kamerstukken II 1997/98,

Bestrijding seksueel mis-

25 979, A

bruik en seksuele intimidatie in het onderwijs

29 juni 1998
3 juli 1998

Kamerstukken I/II 1998/99,

Gecombineerd vervoer over

26 712, nr. 320a en A

binnenwateren

Kamerstukken II 1997/98, 26 137

Anti-personeelsmijnen

(R 1620), A
18 september 1998
6 oktober 1998
11 december 1998
12 april 1999
19 april 1999

Kamerstukken II 1998/99,

Schots Hof Lockerbie-aan-

26 221, A

slag

W05.98.0177, Bijvoegsel Stcrt.

Invoering leerlinggebonden

12 februari 2001, nr. 31

budget

Kamerstukken II 1998/99,

Invoering burgemeesters-

25 444, B

referendum

Kamerstukken I/II 1998/99,

Associatie Caraïbische

26 599 (R 1639), nr. 260a en A

staten

W04.99.0040/I, Bijvoegsel Stcrt.

Wijziging Gemeentewet

10 juli 2001, nr. 130

wethouder van buiten de
raad

11 oktober 1999
19 november 1999

Kamerstukken II 1999/2000,

Grondwetsherziening

27 033, B

referendum 2

Kamerstukken II 1999/2000,

Grondwettelijke aspecten

26 800 VI, A

van de vestiging van
buitenlandse en internationale gerechtshoven in
Nederland

28 januari 2000

Kamerstukken II 1999/2000,
27 034, B
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Tijdelijke referendumwet
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datum

vindplaats

onderwerp

23 maart 2000

Kamerstukken II 2000/01,

Bescherming van Planten

27 506, A
4 mei 2000
15 juni 2000
25 augustus 2000
13 februari 2001

Kamerstukken I/II 2001/02,

Herziening verdrag inter-

28 432, 386a en A

nationaal spoorwegvervoer

Kamerstukken II 2000/01, 27 484

Statuut van Rome inzake

(R 1669), A

het Internationaal Strafhof

Kamerstukken II 1999/2000,

Persoonsgebonden num-

25 828, B

mers in het onderwijs

Kamerstukken I/II 2001/02,

Herziening Statuut Latijns-

28 049 (R 1703), 69a en A

amerikaanse Commissie
voor Burgerluchtvaart

15 maart 2001
19 april 2001
25 april 2001
21 juni 2001
5 juli 2001
13 september 2001
19 oktober 2001

Kamerstukken II 2000/01,

Regeling leerlinggebonden

27 728, A

financiering

Kamerstukken II 2000/01,

Dualisering gemeentebe-

27 751, A

stuur

Kamerstukken II 2000/01,

Wet op het onderwijs-

27 783, A

toezicht

Kamerstukken II 2002/03,

Gedeeltelijke opheﬃng

28 331, A

toetsingsverbod

Kamerstukken II 2000/01,

Accreditatie in het hoger

27 920, A

onderwijs

Kamerstukken II 2001/02,

Grondwetsherziening

28 081, A

samenwerkingsschool

Kamerstukken II 2001/02, 23 490,

Europees arrestatiebevel

209 (bijlage)
25 oktober 2001

Kamerstukken II 2001/02,

Zorgbudget leerwegonder-

28 135, A

steunend onderwijs en
praktijkonderwijs

29 oktober 2001
15 februari 2002
22 maart 2002
12 april 2002

Kamerstukken II 2001/02,

Wet op de beroepen in het

28 088, A

onderwijs

Kamerstukken II 2001/02, 28 000

Tussentijdse ontbinding

VII, A

gemeenteraden

Kamerstukken II 2001/02,

Dualisering provinciebe-

28 384, A

stuur

W05.01.0643/III, Bijvoegsel Stcrt.

Flexibilisering scholen-

14 december 2004, nr. 241

bestand
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datum

vindplaats

onderwerp

9 juli 2002

Kamerstukken II 2003/04,

Modernisering mede-

29 371, 4

zeggenschap educatie en

W05.01.0690/III, W05.01.0697/III

beroepsonderwijs

en W05.01.0705/III,
Bijvoegsel Stcrt. 13 januari 2004,
nr. 7
8 november 2002
9 december 2002
20 december 2002

Kamerstukken II 2002/03,

Intrekking Tijdelijke

28 739, A

referendumwet

Kamerstukken II 2003/04, 29 215

Uitwisselen gegevens met

(R 1742), 2

betrekking tot belastingen

Kamerstukken II 2002/03,

Dualisering gemeentelijke

28 995, A

medebewindsbevoegdheden

3 januari 2003
28 juli 2003

Kamerstukken II 2002/03,

Sponsoring in het primair

28 512, A

en voortgezet onderwijs

Kamerstukken II 2003/04,

Dualisering provinciale

29 316, 4

medebewindsbevoegdheden

14 april 2004

Kamerstukken I/II 2003/04,

Herziening Statuut Inter-

29 746, B en 2

nationale Organisatie voor
Migratie

22 juni 2004

Kamerstukken II 2003/04,

Ongedaan maken tijdelijk-

29 551, 4

heid Tijdelijke referendumwet

3 augustus 2004
12 oktober 2004
10 december 2004

Kamerstukken II 2004/05,

Bevordering integratie

29 666, 4

leerlingen

Kamerstukken II 2004/05,

Introductie gekozen burge-

29 864, 5

meester

Kamerstukken II 2004/05, 30 025

Grondwet voor Europa

(R 1783), 4
17 oktober 2005
2 december 2005
9 februari 2006
2 maart 2006
21 juni 2006

366

Kamerstukken II 2004/05,

Grondwetsherziening

30 174, 5

referendum 3

Kamerstukken II 2005/06,

Wet medezeggenschap op

30 414, 4

scholen

Kamerstukken II 2006/07,

Regeling toelatingsrecht

30 417, 4

bijzonder onderwijs

Kamerstukken II 2005/06,

Wijziging Leerplichtwet

30 652, 4

1969

Kamerstukken II 2005/06,

Speciaal Hof voor Sierra

30 610, 4

Leone
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datum

vindplaats

onderwerp

29 augustus 2006

Kamerstukken II 2006/07,

Gemeenschappelijk nau-

30 863, 4

tisch beheer Scheldegebied

Kamerstukken II 2006/07, 30 800

Staatkundige verhoudingen

IV, 3 (bijlage)

Antilliaanse eilanden

18 september 2006

binnen het Koninkrijk
2 februari 2007

Kamerstukken I/II 2006/07,

Herziening Verdrag Inter-

31 078, B en 2

nationale Hydrografische
Organisatie

7 maart 2007
12 september 2007

Kamerstukken II 20047/08,

Medezeggenschap educatie

31 266, 4

en beroepsonderwijs

Kamerstukken II 2007/08,

Intergouvernementele

31 091, 4

Conferentie EU-Verdragsherziening

1 februari 2008
14 april 2008
3 oktober 2008
20 oktober 2008
16 december 2008
5 maart 2009
5 maart 2009
12 maart 2009

Kamerstukken II 2008/09,

Wet goed onderwijs, goed

31 828, 4

bestuur

Kamerstukken II 2007/08,

Opdrachtverlening staats-

31 570, 3

commissie Grondwet

Kamerstukken II 2008/09,

Wet versterking besturing

31 821, 4

hoger onderwijs

Kamerstukken II 2009/10,

Verbod onverdoofd

31 571, 4h

slachten 1

W05.08.0440/I, Bijvoegsel Stcrt. van

Besluit Canon van Neder-

9 juni 2009, nr. 103

land in kerndoelen 1

Kamerstukken II 2008/09,

Invoeringswet openbare

31 957, 4

lichamen BES

Kamerstukken II 2008/09,

Wet openbare lichamen

31 954, 4

BES

W05.08.0382/I, Stcrt. 2009,

Besluit kerndoelen WEC

10 317
6 april 2009

Kamerstukken I/II 2008/09,

Herziening Overeenkomst

32 049 (R 1891), B en nr. 2

Internationale Monetaire
Fonds

29 april 2009
12 mei 2009

Kamerstukken II 2008/09,

Wet ontwikkelingskansen

31 989, 4

door kwaliteit en educatie

Kamerstukken II 2009/10,

Samenwerkingsscholen 3

32 134, 4
30 juni 2009
13 juli 2009

Kamerstukken II 2009/10,

Modernisering onderwijs-

32 193, 4

toezicht

Kamerstukken II 2008/09,

Fusietoets in het onderwijs

32 040, 4
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datum

vindplaats

onderwerp

11 november 2009

Kamerstukken II 2009/10, 32 215, 3

Terbeschikkingstelling

(vermelding blanco advies)

penitentiaire inrichting aan
België

16 december 2009
18 januari 2010

W05.09.0497/I, Stb. 2010,

Besluit Canon van Neder-

37 (blanco advies)

land in kerndoelen 2

Kamerstukken II 2009/10,

Versterking positie leraren

32 396, 4
26 februari 2010

Kamerstukken II 32 2009/10, 419, 4

Tweede aanpassingswet

21 mei 2010

W05.09.0501/I, Stcrt. 2020,

Gezichtsbedekkende

nr. 39185

kleding in het onderwijs

21 oktober 2010

W05.10.0462/I, Stcrt. 2011, 2642

Besluit bekostiging WPO

21 oktober 2010

W05.10.0456/I, Stcrt. 2011, 2643

openbare lichamen BES

BES
Bekostigingsbesluit WVO
BES
21 oktober 2010

W05.10.0452/I, Stcrt. 2011, 2645

Besluit informatievoorziening WVO BES

2 december 2010
23 december 2010
7 oktober 2011
20 oktober 2011

Kamerstukken II 2011/12,

Aanscherping toezicht bij

32 007, 18

nieuwbekostigde scholen

Kamerstukken II 2012/13, 32 476, 5

Schrappen enkele feit-con-

(tweede herdruk)

structie uit de Awgb

Kamerstukken II 2011/12,

Permanent maken Crisis-

33 135, 4

en herstelwet

Kamerstukken II 2011/12,

Passend onderwijs

33 106, 4
17 november 2011

Kamerstukken II 2011/12,

Centrale eindtoets en

33 157, 4

leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs

13 januari 2012
4 mei 2012
22 juni 2012

Kamerstukken II 2011/12,

Doelmatige leerwegen in

33 187, 4

het beroepsonderwijs

Kamerstukken I 2011/12,

Wet op het accountants-

33 025, C

beroep

Kamerstukken II 2012/13,

Wet versterking kwaliteits-

33 472, 4

waarborgen hoger onderwijs 1

22 juni 2012
25 juni 2012
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W05.12.0134/I, Stcrt. 2012,

Besluit Prestatiebekostiging

nr. 15449

hoger onderwijs

Kamerstukken II 2011/12,

Aanscherping regels voor

33 218, 4

bekostiging nieuwe scholen
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datum

vindplaats

onderwerp

25 juni 2012

Kamerstukken II 2012/13,

Deconstitutionalisering

33 239, 4

benoemingswijze commissaris van de koning en
burgemeester

18 juli 2012

W05.12.0070/I, raadvanstate.nl

Besluit Aanpassing kerndoelen op het gebied van
seksualiteit en seksuele
diversiteit

12 oktober 2012

Kamerstukken II 2012/13,

Onderwijs in de Friese taal

33 618, 4
19 december 2012

Kamerstukken II 2012/13, 33 400

Afsplitsing begrotings-

V, 82

staten Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking

28 maart 2013

Kamerstukken II 2012/13,

Wijziging institutionele

33 691, 4

bepalingen van het decentrale bestuur

5 april 2013

Kamerstukken II 2013/14,

Buitenonderhoud

33 663, 4
31 mei 2013
31 mei 2013

Kamerstukken II 2013/14,

Aanscherping onderwijs-

33 796, 4

toezicht

Kamerstukken II 2013/14,

Jeugdwet

33 684, 4
4 september 2013

Kamerstukken II 2013/14,

Wet versterking kwaliteits-

33 472, 16

waarborgen hoger onderwijs 2

1 november 2013
22 november 2013
13 januari 2014

Kamerstukken II 2013/14,

Invoeringswet Participa-

33 161, 108

tiewet

Kamerstukken II 2013/14,

Wet maatschappelijke

33 841, 4

ondersteuning 2015

Kamerstukken II 2013/14,

Omgevingswet

33 962, 4
4 juli 2014
17 juli 2014
11 maart 2015

Kamerstukken II 2014/15, 33 862, 5

Doeltreffender regeling

(herdruk)

onderwijstoezicht

Kamerstukken II 2013/14,

Bevoegdheidsoverdrachten

33 848, 15

Europese Unie

Kamerstukken II 2014/15, 34 178, 3

Terbeschikkingstelling

(vermelding blanco advies)

penitentiaire inrichting aan
Noorwegen

20 april 2015

Kamerstukken II 2014/15,

Versterking bestuurskracht

34 251, 4

onderwijsinstellingen
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datum

vindplaats

onderwerp

18 september 2015

W05.0195/I, Stcrt. 2015, nr. 43020

Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO

15 december 2015
18 december 2015

Kamerstukken II 2015/16,

Bescherming namen en

34 412,4

graden hoger onderwijs

Kamerstukken II 2015/16,

Eengemaakt octrooigerecht

34 411, 4
25 februari 2016

Kamerstukken II 2015/16,

Samenwerkingsscholen 4

34 512, 4
2 maart 2016

Kamerstukken II 2015/16,

Toelatingsrecht mbo

34 457, 4
12 mei 2016

Kamerstukken II 2017/18,

Bewegingsonderwijs

34 420, 4
18 mei 2016

Kamerstukken II 2015/16, 34 499, 3

Vestiging Kosovo Relocated

(vermelding blanco advies)

Specialist Judicial Institution in Nederland

29 september 2016
30 september 2016

Kamerstukken II 2016/17,

Modernisering voorzienin-

34 642, 4

genplanning

Kamerstukken II 2016/17, 34 550

Vierde periodieke beschou-

VII, 12 (bijlage)

wing interbestuurlijke
verhoudingen

25 januari 2017
27 februari 2017
22 maart 2017

W04.16.0316/I, Stcrt. 2018,

Experimentenwet ge-

nr. 10862

meenten

Kamerstukken II 2018/19,

Meer ruimte voor nieuwe

35 050, 4

scholen

Kamerstukken I 2016/17,
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