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1748: de rechtsstaat
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Beperking van staatsmacht
• In 1748 publiceerde Charles Louis de Secondat,
baron de La Brède et de Montesquieu (16891755), kortweg “Montesquieu”, het boek Over de
geest der wetten. Het boek van Montesquieu gaat
niet over de vestiging van de staatsmacht, maar
om de beperking daarvan.
• → De rechtsstaatsgedachte
• Montesquieu, Oeuvres complètes, II, Texte présenté et annoté par
Roger Caillois, Éditions Gallimard 1951 (De l’Esprit des lois, 1748,
Chapitre VI, De la Constitution d’Angleterre), pp. 396-407
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Power corrupts
• Omdat macht, ook macht in handen van de
staat, kan corrumperen. Power corrupts, absolute
power corrupts absolutely, zoals het weer later is
geformuleerd.
•

Acton, Lord (John Emerich Edward Dalberg-Acton), “Letter to Bishop
Mandell Creighton”, 5 April 1887, in: J.N. Figgis and R.V. Laurence, eds.,
Historical Essays and Studies, London, Macmillan 1907.
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Verdeling van macht
• Om machtsmisbruik te voorkomen, zou de
staatsmacht ook het beste kunnen worden
verdeeld over drie verschillende organen: een
wetgevend orgaan (de wetgever), een uitvoerend
orgaan (de regering), een rechtsprekend orgaan
(de rechter). We spreken van de trias politica. Zie
Montesquieu, Ibid., pp. 396-407.
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Vestiging van macht (1648),
beperking van macht (1748)
• Een goede omschrijving van een rechtsstaat is:
een staat die de eigen macht heeft laten
beperken door het recht. Daarmee hebben we
een duidelijk contrast tussen 1648 en 1748: het
eerste vestigt de macht, het tweede beperkt te
macht. Aldus: Zoethout, C.M., Constitutionalisme: Een vergelijkend onderzoek naar het
beperken van overheidsmacht door het recht, Gouda Quint, Arnhem 1995.
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Controle van macht (1848)
• Weer een eeuw later, in 1848, introduceerde Johan
Rudolph Thorbecke (1798-1872) democratie. Of een
begin van democratie. Wat is democratie? Democratie
houdt in dat je kan bepalen door wie je geregeerd wilt
worden, maar ook dat die regering vertrekt wanneer de
burgers, of de vertegenwoordigers van de burgers,
vinden dat het tijd is voor een politieke wisseling van de
wacht.
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Relativering van periodisering
• Voor alle hier genoemde data (1648, 1748, 1848) als kapstok om
een bepaald idee aan te koppelen geldt natuurlijk dat ook andere
data verdedigbaar zijn. Voor elke historische gebeurtenis is een
gebeurtenis aan te voeren die daaraan vooraf ging en waarvoor
ook verdedigd kan worden dat het verschijnsel waarop de
aandacht wordt gevestigd daar reeds voorkwam of daarvan een
voorafschaduwing vormt. Niettemin vinden wij de hier
genoemde data significante breukvlakken in het historisch
continuüm waaraan de geschetste ontwikkelingen goed kunnen
worden geïllustreerd.
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1848: Ministeriële
verantwoordelijkheid
• De “wisseling van de wacht” zonder bloedvergieten.
• Mogelijk door het systeem van de “ministeriële
verantwoordelijkheid” (art. 42, lid 2 Gw): De koning is
onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk.
• Dat wil zeggen dat de ministers, degenen bij wie de
verantwoordelijkheid voor het regeren berust,
opstappen wanneer de volksvertegenwoordiging
aangeeft dat de tijd daarvoor gekomen is.
• Begin 1848, verder ontwikkeld in de 19e eeuw
(1866/68).
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1948: de mensenrechten
• Tweede rechtsstatelijke instrument (naast de
trias politica): individuele rechten die aan de
burger toekomen op basis van zijn mens-zijn.
• En die tegen de overheid kunnen worden
ingeroepen.
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Universaliteitspretentie
•

Dat gebeurde met de vaststelling van de Universele Verklaring voor de Rechten van
de Mens (1948) die door de Verenigde Naties (zoals gezegd, de Verenigde
Natiestaten) werd aangenomen.

•

La Déclaration universelle des droits de l’homme, Textes rassemblés par Mario
Bettati, Olivier Duhamel et Laurent Greilsamer pour Le Monde, nouvelle
édition mise à jour et augmentée, Gallimard,Paris 2008 (1998); Harouel, JeanLouis, Les droits de l’homme contre le people, Desclée de Brouwer, Paris 2016;
Haarscher, Guy, Philosophie des droits de l’homme, Nouvelle édition revue et
augmentée, Les Éditions du cerf, Paris 2015 (1993); Jellinek, Georg, Die
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, Vierte Auflage, in Dritter Auflage
bearbeitet von Walter Jellinek, Duncker & Humblot, München und Leipzig
1927.
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Rechterlijke toetsing
• Effectuering van mensenrechten gaat door het rechterlijke
toetsingsrecht of judicial review. Dat toetsingsrecht werd in de
Verenigde Staten van Amerika geïntroduceerd in 1803. Als de
Amerikaanse wetgever een wet maakt die door de rechter, die
deze wet in een individueel geval moet toepassen, als strijdig met
de grondwet wordt geoordeeld, dan kan de rechter die wet
buiten toepassing verklaring. Die wet is dan null and void.
•

Cliteur, P.B., “Traditionalism, Democracy, and Judicial Review”, in: B. van Roermund,
ed., Constitutional Review, Verfassungsgerichtbarkeit, Constitutionele toetsing, Kluwer/W.E.J.
Tjeenk Willink, Deventer/Zwolle 1993, pp. 55-77.
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Zijn democratie en rechtsstaat
altijd wederzijds ondersteunend?
• Wat als meerderheden onaanvaardbare inbreuken
maken op elementaire rechten van minderheden, van
het menselijk individu?
• Dan kan de democratische meerderheid worden
gecorrigeerd via rechterlijke interventie.
• Maar terughoudend, zei de Amerikaanse rechter
Antonin Scalia (1936-2016). Zeer voortvarend, zei een
andere rechter William Brennan (1906-1997).
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Dikastocratie
• Wanneer rechters gaan regeren en dus
macht aan zich trekken die men beter
in handen van de wetgever kan laten,
dan noemen we dat met een geleerd
woord een “dikastocratie” (een
regering door rechters).
14

Term “dikastocratie” komt van
E.C.M. Jurgens
• https://www.universiteitleiden.nl/binaries/co
ntent/assets/rechtsgeleerdheid/instituutvoor-metajuridica/jurgens-over-de-illusie-uitnaar-een-europese-grondwet-2004.pdf
• Jurgens, E.C.M., “Over de illusie dat rechterlijke toetsing van de
wet aan onze huidige Grondwet zinvol is”, in: Cliteur, Paul,
Franken, Hans, Voermans, Wim, red., Naar een Europese Grondwet,
Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2004, pp. 117-123, p. 121
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Jurgens tegen het toetsingsrecht
•

Hij is tegen de toetsing van wetten aan
algemene beleidsdoelstellingen, immers
dat “zou de rechter geheel en al op de
stoel zetten van de wetgevende en de
uitvoerende macht, een ware
dikastocratie veroorzaken. De klachten
die er nu al zijn over de juridisering van
het openbaar bestuur via het
bestuursrecht nemen dan exponentieel
toe: we krijgen de juridisering van de
politiek. En daarmee, door aan het
recht en aan de rechter onmogelijke
eisen te stellen, ondermijning van de
functie an het recht in de samenleving.”
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1989, publicatie over toetsing
•

•
•
•
•

Cliteur, P.B., “Argumenten voor en
tegen constitutionele toetsing”, in:
Nederlands Juristenblad, 1989, pp. 13691375.
1989, vallen van de muur
Fatwa over Rushdie
Promotie op Conservatisme
Artikel over toetsing

Uiteindelijk voor toetsing,
Nu? Niet meer zo overtuigd.

17

Komt niet teveel bevoegdheid bij
de rechters te liggen?
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VVD verkiezingsprogramma
•

p. 95, Samen aan de slag. Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd

•

Verkiezingsprogramma 2021-2025 (concept)

•

Democratie en rechtspraak Nederland kent onafhankelijke rechtspraak van hoge
kwaliteit. Dat is een belangrijk fundament van onze democratische rechtsstaat.
Onafhankelijke rechtspraak dient daarom te allen tijde geborgd te zijn. Tegelijkertijd
doen rechters meer uitspraken die rechtstreeks en vergaand ingrijpen in democratisch
genomen besluiten. Denk aan het arrest over het versnellen van klimaatbeleid
(Urgenda). Hierbij dwingt de rechter de politiek andere keuzes te maken, terwijl de
samenleving zich hier niet over heeft kunnen uitspreken. Ook internationale
gerechtshoven, zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, doen steeds
verdergaande uitspraken die direct ingrijpen in democratisch tot stand gekomen
wetgeving in Europese landen, bijvoorbeeld op het gebied van asielbeleid of sociale
zekerheid.
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• Zonder dat hierbij sprake is van schending van
klassieke mensenrechten, zoals vastgelegd in
bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens (EVRM). Deze
ontwikkeling maakt de rechter kwetsbaar, en
ondermijnt het vertrouwen in de democratie en
rechtsstaat. De komende jaren zetten we in op:
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• ▶ Aanpassen van het EVRM, zodat het Comité
van Ministers in de Raad van Europa de
mogelijkheid krijgt om uitspraken van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens die
indruisen tegen de bedoeling van de lidstaten te
corrigeren.
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• ▶ Beperken van de doorwerking van
internationale verdragen in Nederland.
Rechtstreekse werking van nieuwe verdragen is
alleen nog mogelijk na omzetting van verdragen
in Nederlandse wetten. Het Nederlandse
parlement kan hierbij duidelijk toelichten hoe
internationale verdragen worden geïnterpreteerd.
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• ▶ Wijzigen van de Grondwet om rechterlijke toetsing
van wetten aan het EVRM te beperken en toetsing door
de wetgever te versterken. Net zoals in het Verenigd
Koninkrijk, kunnen rechters niet langer wetten buiten
toepassing verklaren wegens strijdigheid met het
EVRM. Zij kunnen wel het parlement adviseren wetten
versneld aan te passen. Dit borgt democratische
betrokkenheid en vergroot de legitimiteit van onze
democratische rechtsstaat.
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• ▶ Beperken van de mogelijkheid voor
stichtingen en verenigingen om te procederen
uit naam van het algemeen belang om zo een
politieke uitspraak te forceren.

24

• ▶ Experimenteren met lekenrechtspraak om de
legitimiteit van de rechtspraak en de
verbondenheid met onze rechtsstaat te
behouden en te vergroten. In rechtsgebieden die
zich hiervoor lenen, zoals het bouwrecht, wordt
geëxperimenteerd met een combinatie van leken
en experts. Het strafrecht wordt expliciet
uitgezonderd van lekenrechtspraak.
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Dikastocratiemotie Cliteur
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Naast de maatregelen
aangekondigd door de VVD
•

Kan men ook terugkeer naar “judicial restraint” aanbevelen. In contrast tot
Wiarda. Montesquieu sprak over de republiek (“république”). Deze
staatsinrichting ziet Montesquieu als ideaal, want hier hebben we (a)
welomschreven wetten en (b) daaraan gehoorzame rechters. Dit geeft grote
rechtszekerheid. Wiarda citeert “plus le gouvernement approche de la république plus
la manière de juger devient fixe.” In vertaling: “Hoe meer de regering op een
republiek lijkt des te meer wordt de manier waarop het rechterlijk oordeel
plaatsvindt gefixeerd.” Wiarda parafraseert dat met: “De rechter past de wet
toe en doet dat naar de letter.” Dat naar de letter interpreteren heeft voor
Wiarda een negatieve gevoelswaarde. Wiarda, Ibid., p. 13.
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De “mond-metafoor”
“Les juges de la nation ne sont que les bouches
qui prononcent les paroles de la loi; des êtres
inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni
la rigueur).
Wiarda, Ibid., p. 13.
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