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Stellingen behorend bij het proefschrift 

Constitutionele toetsing door de Raad van State 

van Mentko Nap 

1. De geheimzinnigheid rond het Constitutioneel Beraad is in het licht van de rechtspraak van 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over het recht op een eerlijk proces on-
houdbaar. 

2. Legisprudentie over artikel 23 van de Grondwet veronderstelt een positieve verplichting 
van de wetgever om de vrijheid van inrichting ook te garanderen in horizontale verhoudin-
gen. 

3. Het in wetgevingsadviezen over horizontale delegatie van onderwijswetgevende bevoegd-
heden veelvuldig beleden primaat van de formele wetgever is in de advisering over verticale 
delegatie van zulke bevoegdheden naar de achtergrond verdwenen. 

4. De kruisraketten-adviezen formuleerden de juiste standaard voor de interpretatie van het 
derde lid van artikel 91 van de Grondwet. 

5. Het door de Raad van State verdedigde standpunt dat de Eerste Kamer voorbij kan gaan 
aan de beslissing die de Tweede Kamer bij de goedkeuring van een verdrag heeft genomen 
over de toepasselijkheid van het derde lid van artikel 91 van de Grondwet, valt niet goed te 
rijmen met de overige legisprudentie over dat grondwetsartikel en is buitendien inconsti-
tutioneel.  

6. Door in zijn arrest van 18 september 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1471 (Decembermoor-
den) te overwegen dat het grondwettelijke verbod op het met terugwerkende kracht straf-
baar stellen van gedragingen buiten toepassing moet worden gelaten als dat verbod onver-
enigbaar blijkt met verdragsverplichtingen, miskende de Hoge Raad de consequenties van 
het feit dat de bedoelde verdragen zijn goedgekeurd zonder de procedure van het derde lid 
van artikel 91 van de Grondwet te doorlopen.  

7. Gezwabber in de mate waarin de (Afdeling advisering van de) Raad van State de eigen stan-
daarden voor de interpretatie van de grondwetsartikelen over onderwijsvrijheid en ver-
dragsgoedkeuring toepast, ondergraaft het gezag van de adviezen. 

8. Aan de deconstitutionalisering van grondwetsbepalingen over de inrichting van het ge-
meentebestuur verbond de Raad van State terecht de gevolgtrekking dat een ondubbelzin-
nige ontkenning van de grondwettigheid van de dualisering van het gemeentebestuur een 
brug te ver was. 

9. Het in de legisprudentie geregeld opduikende uitgangspunt dat het niet aan de Raad van 
State maar aan de wetgever is om invulling te geven aan het hoofdschap van de gemeente-
raad, neigt naar vaandelvlucht. 

10. De gestandaardiseerde dicta waarmee adviezen afsluiten, ontberen ten onrechte een for-
mulering waarmee het oordeel over de rechtmatigheid, waaronder de grondwettigheid, tot 
uitdrukking wordt gebracht. 

11. Constitutionalisten die de politieke actualiteit becommentariëren, vertonen een opvallende 
gelijkenis met Peter R. de Vries: ze verliezen maar al te gauw uit het oog waar hun deskun-
digheid eindigt en hun persoonlijke opvatting begint. 

12. Een goede wet is als een slechte roman: er wordt zo weinig mogelijk aan de verbeelding 
overgelaten. 


