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2.4.  België

Aangezien deze syllabus bedoeld is voor Belgische studenten die het Belgische recht als
dusdanig bestuderen, worden hieronder omzeggens enkel trefwoorden aangegeven als een
vorm van geheugensteuntje.

Data : 30.528 km2; in 2004 inw. 10.400.000; ca 860.000 vreemdelingen (60 % uit EU) (voor de massale
jaarlijkse naturalisatiegolf meer dan 900.000). Religieuze minderheden ca. 380.000 moslims, 40.000
protestanten, 35.000 joden.

2.4.1.  Politieke geschiedenis

2.4.1.1.  Van de Middeleeuwen tot de Boergondiërs

Uit de hoge middeleeuwen ontstonden sterk autonome vorstendommen. Behalve Kroon-Vlaanderen
ressorteerden ze in beginsel onder de Duitse keizer. Ze ontwikkelden politieke instellingen, die een zekere mate
van democratische inspraak inhielden, in de vorm van de Staten of standenvergaderingen (Staten van
Vlaanderen, Staten van Brabant, enz.). Hun belangrijkste bevoegdheid bestond erin belastingen toe te staan (de
“beden”) in ruil voor bepaalde privilegies of rechten. De nieuwe vorst werd in beginsel maar erkend in ruil voor
erkenning van die privilegies (denken we in het bijzonder aan de landcharters in het hertogdom Brabant (sinds
1248) met als bekendste het Charter van Kortenberg van 1312 en de Blijde Inkomst van 1355-1356547; vgl.
hieronder het Groot Privilegie van 1477). Sommige vorstendommen waren voorlopers op organisatorisch vlak;
zo kende het graafschap Vlaanderen vrij sterk uitgebouwde centrale administratieve instellingen (Staten van
Vlaanderen; Raad van Vlaanderen; Rekenkamer (lang gevestigd in Rijssel), en organisatie in kasselrijen).

Zoals overal speelde het rechtsleven zich grotendeels af op lokaal vlak, waar zeer uiteenlopende instellingen
bestonden (in het bijzonder schepenbanken van de heerlijkheden van de "gemeenten" - d.i. de steden). Op
gemeentelijk vlak kenden sommige streken (bv. het graafschap Loon en in de Kempen) de instelling van het
"jaargeding", een jaarlijkse vergadering van alle volwassen mannelijke inwoners waarbij de burgemeester
rekenschap diende af te leggen (de rekeningen voorleggen) en een nieuwe burgemeester werd verkozen (vgl. de
algemene vergadering van een vereniging of vennootschap; vgl. de Landsgemeinde in Zwitserland).

2.4.1.2.  Onder de Habsburgers tot de scheuring der Nederlanden

De meeste landen (behalve het prinsbisdom Luik, maar met omzeggens de hele Noordelijke
Nederlanden) werden verenigd onder Boergondische hertogen, en kwamen in 1477 aan de
Habsburgers.

Er ontstonden overkoepelende centrale instellingen zoals de Grote Raad van Mechelen en de
Staten-Generaal (deze laatste voor het eerst in 1464). Naar Frans voorbeeld benoemden de
hertogen procureurs om voor hen op te treden voor die rechtscolleges. In 1477 diende Maria
van Boergondië het Groot privilegie  toe te staan aan de Staten-generaal en de gewestelijke
staten (met o.a. het recht voor de Staten-generaal om motu proprio (uit eigen beweging)
samen te komen en niet enkel op bijeenroeping door de vorst)548.

In 1519 wordt Maximiliaan van Oostenrijk opgevolgd door zijn kleinzoon Karel V. Hij
verenigde de “17 Provinciën” in een dynastiek regime, dat bijna als een soort federale
monarchie kan worden gekwalificeerd, met provinciale instellingen en met centrale
instellingen inzake wetgeving, uitvoerende macht, gerecht en belastingen.

De Staten-generaal bestond uit de afvaardigingen van de 17 provinciale Statencolleges.

                                                  
547 Tekst op http://www.republikanisme.nl/brabant.html.
548 Tekst op http://www.republikanisme.nl/groot.html.
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(Op de zitting van de Staten-Generaal van 25 oktober 1555 bij gelegenheid van de troonsafstand van Karel V
was de indeling als volgt: 1° hertogdom Brabant; 2° hertogdom Limburg en land van Overmaas; 3° hertogdom
Luxemburg; 4° hertogdom Gelre en graafschap Zutphen (sinds 1543); 5° graafschap Vlaanderen; 6° graafschap
Artesie; 7° graafschap Henegouwen; 8° graafschap Holland; 9° graafschap Zeeland; 10° graafschap Namen; 11°
steden en kasselrijen Rijsel, Dowaai en Orchies549; 12° heerlijkheid Doornik en het Doornikse550; 13°
heerlijkheid Mechelen; 14° heerlijkheid Friesland; 15° heerlijkheid Utrecht (sinds 1528); 16° heerlijkheid
Overijssel, Drenthe, Lingen, Wedde en Westwoldingerland (sionds 1528),  17° heerlijkheid Groningen).

In 1549 vaardigde Karel V de Pragmatieke Sanctie uit, die een uniforme dynastieke
erfopvolging instelde voor alle provincies551.

Als centrale instellingen waren er:
- de 3 Collaterale Raden: de Raad van State, de Geheime Raad en de Financieraad.
- als hoogste rechtscollege bleef er de Grote Raad van Mechelen. Onder Karel V werden
zowel de beroepen vanuit de Nederlanden bij het Parlement van Parijs (voor Kroon-
Vlaanderen, 1526) als bij het Reichskammergericht (voor de rest, in 1531552) afgeschaft,
zodat ook gerechtelijk de Nederlanden soeverein werden.

Naar Frans voorbeeld werd een optekening en homologatie van de costuymen
(gewoonterecht) bevolen (vanaf 1531).

                                                  
549 Tot 1312 deel van het graafschap Vlaanderen; bij het Verdrag van Pontoise afgestaan aan Frankrijk; in 1369
terug verworven door de graaf van Vlaanderen, maar als een apart land. Door de Vrede van Aken (1668) diende
de Spaanse koning dit land opnieuw af te staan aan Frankrijk, tezamen met het westelijke deel van het
graafschap Vlaanderen. De huidige grens met Frankrijk is op enkele kleine wijzigingen na die van 1713.
550 Tot 1314 deel van het graafschap Vlaanderen, dan veroverd  door Frankrijk; in 1521 heroevrd door kizer
Karel V, maar kreeg de status van een apart land.
551 Het verlies van de soevereiniteit over Kroon-Vlaanderen werd door de Franse koning erkend in het Verdrag
van Madrid van 1526, bevestigd in het Verdrag van Kamerijk van 1529.
552 Door een eenzijdige beslissing van Karel V, bekrachtigd in de Transactie van Augsburg van 1548, die de
Nederlanden (behalve het prinsbidsom Luik) losmaakte uit de Westfaalse “Kreis” van het Keizerrijk, waartoe ze
tot dan behoorden.
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Na de troonsafstand van Karel V (1555) (daarbij letterlijk steunend op de schouders van
Willem van Oranje) kwamen de Nederlanden aan de Spaanse tak van de Habsburgers (Filips
II). Toen Filips II de “ketterijen” in de Nederlanden (het opkomend protestantisme553) begon
te bestrijden kwam er opstand tegen het Spaanse bestuur, met het Eedverbond der edelen
(1566)554, de beeldenstorm (1566), het verzet tegen de in 1567 gestuurde hertog van Alva, de
onthoofding van de graven van Egmont555 en Horn (1568), en een militaire en politieke
opstand vooral vanaf 1572 (op 1 april 1572 verovering van Den Briel door de watergeuzen;
vervolgens werd Willem van Nassau/Oranje als stadhouder aangesteld over Holland en
Zeeland; op 14 april roept Oranje op tot verzet556; de koning wordt nog erkend maar zijn
vertegenwoordigers niet meer).

Vanaf 1576 had de opstand militair succes; in 1576 kwamen de Staten-Generaal bijeen in
Brussel, vervolgens in Gent en sloten er de Pacificatie van Gent (1576)557. In 1577 wordt de
pacificatie erkend door Don Juan (vertegenwoordiger van Filips II, Eeuwig Edict van 1577),
maar nadien verbroken, zodat de opstand verderging. Willem van Nassau/Oranje wordt in
                                                  
553 en met name het vanuit Noord-Fankrijk opkomende Calvinisme (Calvijn kwam uit het naburige Picardië).
554 Tekst op http://www.republikanisme.nl.
555 Lamoraal van Egmont, stadhouder van Vlaanderen en Artesië en verzoeningsgezind katholiek.
556 Tekst op http://www.republikanisme.nl/verzet.html.
557 Tekst op http://www.republikanisme.nl/gent.html.
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1577 aangesteld als ruwaard van Brabant. Nadien was er eerst een scheuring tussen enerzijds
de hoofdzakelijk Nederlandstalige gewesten558 (“Unie van Utrecht”) en anderzijds de
franstalige gewesten en Luxemburg (“Unie van Atrecht”)559 (beide Unies in 1579 opgericht,
16 januari c.q. 23 januari). De opstand tegen Spanje leidde tot de scheuring der Nederlanden,
het Noorden als een onafhankelijke confederatie (de Verenigde Provinciën), met de Unie van
Utrecht als confederale “grondwet”560.

In 1581 verklaarden de Staten-Generaal (van de leden van de Unie van Utrecht) de koning
vervallen van de troon (Plakkaat van verlatinghe)561. Maar Doornik, Vlaanderen (behalve
Zeeuws-Vlaanderen), Brabant (behalve Noord-Brabant) en delen van Limburg werden
militair veroverd door Spanje (de hertog van Parma) (Gent 1584, Antwerpen 1585) en bleven
daardoor onder de Kroon; daardoor kwam de staatsgrens te liggen waar hij op enkele details
na nu nog ligt ...

2.4.1.3.   Onder de Habsburgers tot 1789

De zuidelijke Nederlanden (m.i.v. een stuk van Gelre, maar zonder het prinsbisom Luik)
bleven aldus onder de Spaanse Habsburgers. Na het uitsterven van de Spaanse tak van de
familie en de Spaanse successie-oorlog (1700-1714) ging het Zuiden naar de Oostenrijkse tak
van de Habsburgers. Er volgde een relatieve bloei, vooral onder keizerin Maria Theresia (zie
Oostenrijk). Deze schiep ook het Rijksonderwijs (onderwijs georganiseerd door de Staat, zij
het confessioneel, aangezien de staat zichzelf als een katholieke staat beschouwde).

                                                  
558 De huidige provincie Belgisch Limburg maakte, toen “graafschap Loon” (met uitzondering van de gemeente
Voeren), maakte tot 1789 deel uit van het prinsbidsom Luik, en dus niet van de Nederlanden, maar rechtstreeks
van het Duitse Keizerrijk. De Unie van Utrecht omvatte wel Vlaanderen en Brabant en de protestantst
gedomineerde steden Doornik en Valencijn (Valenciennes)
559 Artesië, Henegouwen, Namen en Luxemburg, ook gesteund door de sterk katholieke stadbesturen van Leuven
en 'sHertogenbosch.
560 Tekst op http://www.storme.be/unievanutrecht.html of http://www.republikanisme.nl/unie.html.
561 Tekst op http://www.storme.be/verlating.html of http://www.republikanisme.nl/onafhankelijkheid.html.
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Na haar dood werd Jozef II keizer, die een politiek voerde van centralisatie van de macht en
radicale hervorming van zeer vele traditionele maatschappelijke structuren en instellingen
vanuit een "verlichte" rationalistische ideologie. Dit omvatte onder meer de invoering van de
godsdienstvrijheid (Toleranzpatent 1781), afschaffing van de contemplatieve kloosters in
1782 en openbare verkoop van hun eigendommen; verstaatsing van de priesteropleiding,
afschaffing van de broederschappen bij kerken (Edict van 1786), principiële afschaffing van
de doodstraf (nieuw Strafwetboek van 1787), verplichting alle processies op dezelfde dag te
houden (1786),  inrichting van permanente rechtbanken van eerste aanleg in plaats van de
regionale rechtsmachten (decreet 7 april 1787), enz. (vgl. verder bij Oostenrijk). Deze
hervomingen stootten op grote weerstand en waren één van de oorzaken van de opstand van
1789.

2.4.1.4.   Periode 1789-1830

In navolging van de Franse revolutie, maar met een sterk verschillende ideologie, en
geïnspireerd door de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, was er een Brabantse
revolutie in 1789, gevolgd door onafhankelijkheidsverklaringen in alle overige landen562 en
een Tractaet van vereeninge tot oprichting van de confederatie “Verenigde Nederlandse
Staten / Etats Belgiques Unies”563 (januari 1790), die het maar heel kort uithield564. De
Oostenrijkers kwamen terug, tot de Fransen het land bezetten en annexeerden (1797).

                                                  
562 tekst van de onafhankelijkheidsverklaring van het graafschap Vlaanderen op
http://www.storme.be/onafhankelijkhverklaring.html
563 De  o f f i c i ë l e  neder l andse  t eks t  van  he t  Verdrag  i s  t e  v inden  op
http://www.storme.be.vereenigdenederlandschestaeten.html
564 Luik en enkele kleine vorstendommen (Franchimont, Bouillon, Stavelot) maakten geen deel uit van de
Habsburgse Nederlanden. In september 1789 kondigde Franchimont ook een Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen af.



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2006

183

In 1815 kwam er een hereniging met de intussen tot een eenheidsstaat onder Willem I
samengesmede Noordelijke Nederlanden, onder de Grondwet van 1815565.

De eenheid ging ten onder een “monsterverbond” van liberalen en conservatieve katholieken,
en vervolgens een in 1830 een muiterij van door Frankrijk gesteunde rebellen566, gepaard met
een afstoting door het Noorden, gevolgd door een onafhankelijkheidsverklaring, en een
Staatsgreep door een Voorlopig Bewind.

2.4.1.5.   De grondwet van 1831

Op grond van een zeer beperkt aantal kiesgerechtigden werd een grondwetgevend “Nationaal
Congres” verkozen. Dat stelde een grondwet op, afgekondigd in 1831567.

Die was onder meer geïnspireerd was door de Nederlandse van 1815, de Franse grondwet van
1830 en zeer duidelijk invloed ook de Britse (grotendeels ongeschreven) constitutie568.
Daardoor verschilt deze grondwet op vele vlakken erg van bv. de Franse.

De grondwet was voor zijn tijd erg liberaal en behoorlijk democratisch. Ze strekt er op de
eerste plaats toe om de rol van de overheid te beperken en ruimte te laten voor zelforganisatie
van de burgerlijke samenleving (vandaar het grote belang voor de vrijheid van drukpers,
onderwijs, godsdienst en vereniging, niet zozeer gezien als “subjectieve grondrechten” maar
als maatschappelijke instellingen tot afbakening van de overheid). Ze hield een scheiding van
kerk en staat in, zonder de precieze vorm daarvan vast te leggen, behalve dan dat de
bedienaars van de erkende erediensten door de staat zouden worden betaald.

Verder hield ze een “scheiding der machten” in met onder andere een versterking van het
legaliteitsbeginsel (bv. invoering van de wettigheidscontrole van alle besluiten (toetsing aan
de formele wet) door de rechter, dit in reactie tegen het Conflictenbesluit van 1822 waarin elk
wettigheidstoezicht op besluiten door de rechter door Willem I was verboden).

2.4.1.6.  Constitutionele ontwikkelingen na 1831

Het kiesrecht was erg beperkt door de minimale belastingvereiste (cijnskiesrecht); in 1848
werd de kiescijns verlaagd en in 1893 werd het algemeen mannenstemrecht ingevoerd, zij het
met de toekenning van een tweede en desgevallend derde stem op basis van cijns, diploma
en.d.m.

In 1919 werd in strijd met de Grondwet het algemeen enkelvoudig mannenkiesrecht
ingevoerd (de afschaffing van de tweede en volgende stem); de Grondwet werd nadien (1921)
door het aldus ongrondwettig verkozen parlement aan de feiten aangepast. De vrouwen
dienden te wachten op kiesrecht tot 1948.

Op 31 juli 1921 werd de eerste bestuurstaalwet afgekondigd, die voorzag in de bestuurlijke
eentaligheid van Vlaanderen en Wallonië, zij het met belangrijke uitzonderingen

                                                  
565 De grondwet van 1815 is o.m. te vinden op http://home.planet.nl/~vera0000/grdw1815.html
566 De vesting van Antwerpen is slechts gevallen in 1832 na belegering door Franse troepen o.l.v. Gerard.
Maastricht is nooit gevallen, en uiteindelijk in het Verdrag van 1839 dan ook aan Staats-Nederland toegewezen.
567 In facsimile te vinden in beide talen op http://www.uni-kassel.de/~dippel/rmc_web/constitutions/BE-00-
1831-02-07/_menu/const_img_2.htm
568 Zie J. GILISSEN, “Die belgische Verfassung von 1831: ihr Ursprung und Einfluss”, in Beiträge zur
deutschen und belgischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert, red. W. Conze, Stuttgart 1967, p. 38 v.
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(taalfaciliteiten op verzoek van minstens20 % van de inwoners van een gemeente), en een
regel die taalwijziging bepaalde indien meer dan 50 % van de bevolking van een gemeente dat
vroeg; het tweetalig gebied Brussel omvatte 17 gemeenten569. De nieuwe bestuurstaalwet van
28 juni 1932 legde faciliteiten op bij taalminderheden vanaf 30% in een talentelling. Het
beginsel van de ééntaligheid van Vlaanderen en Wallonië kwam er vooral onder druk van
Wallonië, dat zich hevig verzette tegen een tweetaligheid van het hele land.

In 1947 vond een nieuwe talentelling plaats in het na-oorlogse repressieklimaat, die tot
langdurige betwistingen heeft geleid, tot uiteindelijk de taalgrens in 1962-1963 definitief (d.i.
met afschaffing van de talentellingen) werd vastgelegd570.

In 1951 was België mede-oprichter van de EGKS en in 1957 van de EEG. Bij de oprichting
van de EEG geschiedde de bevoegdheidsoverdracht aan de EEG eveneens in strijd met de
geldende Grondwet, die achteraf werd aangepast; hetzelfde gebeurde met het Verdrag van
Maastricht in 1992.

Vanaf 1970 leidden de middelpuntvliedende krachten naar een overdracht van bevoegdheden
aan de (taal- en cultuur)Gemeenschappen en de (territoriale) gewesten, dit in een vijftal fasen
waarin de centrale Staat langzaam wordt uitgekleed.  De intussen vaak gewijzigde Grondwet
werd hernummerd in 1994.

2.4.2.  Geschiedenis van het recht

2.4.2.1.  Voor de Franse annexatie

In de Middeleeuwen gold zoals in heel West-Europa hoofdzakelijk volksrecht
(gewoonterecht, leenrecht) en canoniek recht;

Vanaf de late Middeleeuwen vond een receptie van geleerd romeins recht plaats, onder meer
sterk in de Grote Raad van Mechelen.

Het overgrote deel van de rechtsbedeling bleef in handen van de lokale rechtbanken van
steden/gemeenten en heerlijkheden. De collectieve belangen werden daarbij behartigd door
justitiële mandatarissen zoals de baljuw of schout (er was géén eengemaakt "openbaar
ministerie").

Ook in de Nederlanden vindt er een optekening en publicatie van de costuymen plaats. Karel
V probeerde een zekere rechtseenheid te realiseren door middel van de “homologatie” van de
Costuymen. Er kwamen belangrijke wetgevende hervormingen onder de Habsburgers. In
1540 werd een Eeuwig Edict uitgevaardigd door Karel V dat vnl. strafrecht bevatte, alsook
een Ordonnantie op de Assurantie (verzekeringswet) en verschillende ordonnantiën op de
zeevaart.  Alva vaardigde in 1570 de criminele ordonnantiën uit (eenmaking strafrecht en
strafprocesrecht). Het resultaat was een stelsel van ca. 110 neergeschreven costuymen
(gewoonterechten, ten dele romeinsrechtelijk), aangevuld door keizerlijke wetgeving.

                                                  
569 16 van de huidige 19 plus Sint-Stevens-Woluwe.
570 In 1954 werden 3 Vlaamse gemeenten aangehehct bij het tweetalig gebied Brussel, in 1962 werd de taalgrens
vastgelegd met uitwisseling van enkele gemeenten heen en weer, en vastlegging van de faciliteitengemeenten, en
in 1962 werd de begrenzing van het tweetalig gebied Brussel vastgelegd.
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In de Spaanse en Oostenrijkse tijd bleef de invloed van het Franse recht vrij groot, naast het
geleerde romeinse recht (dat echter niet de dominante positie had zoals in de Verenigde
Provinciën). De rechtspraak van de grote raad van Mechelen oefende een uniformiserende
invloed uit.

2.4.2.2.  1797-1831

Na de annexatie door Frankrijk werd het eigen recht als geheel afgeschaft en vervangen door
het Franse recht (1797), dat kort nadien (vanaf 1804) gecodificeerd werd in de
Napoleontische codes.

Onder het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) werd begonnen met de herziening van de
wetboeken (zie de bespreking bij Nederland). Na jaren van parlementaire behandeling volgde
er zelfs een afkondiging van een uniform B.W. in 1830 (ontwerp-Nicolaï), maar de
inwerkingtreding werd in het Noorden opgeschort ingevolge de afscheuring van België, en
vond in het Zuiden nooit plaats. Hoewel de rol van Zuidnederlandse juristen in dat ontwerp
belangrijk was geweest, werd het ontwerp na de Belgische Revolutie opzijgeschoven.

2.4.2.3.  Na 1831

De Grondwet van 1831 hield wel een bepaling in die de herziening van de wetboeken
voorschreef, maar daaraan is maar zeer gedeeltelijk gevolg gegeven en pas na vele decennia
(strafwetboek 1867, strafvordering en eerst in 1967 burgerlijke rechtsvordering).

In het gerechtelijk recht werd het référé législatif na dubbele cassatie (dat dateert ui de Franse
tijd) afgeschaft bij wet van 7 juli 1865; sindsdien is de rechter aan wie de zaak na een tweede
cassatie op hetzelfde punt wordt verwezen, aan die cassatiebeslissing gebonden.

De Belgische grondwet hield een hiërarchie der normen in tussen de beslissingen van de
wetgevende en die van de uitvoerende macht. Zo diende de rechter reeds vanaf 1831 besluiten
van de uitvoerende macht buiten toepassing te laten wanneer zij strijdig zijn met een formele
wet, en dit zonder dat daarvoor aan wie ook een prejudiciële vraag diende te worden gesteld.
Het Hof van cassatie weigerde echter wel in een berucht arrest van 24 oktober 1866571 om
directe rechtsbescherming te bieden tegen beslissingen van de uitvoerende macht als dusdanig
(d.w.z. verbieden of schorsen); wel aanvaardde het sinds het Flandria-arrest572 dat
schadevergoeding wegens onrechtmatige daad kon worden gevorderd voor handelingen van
de uitvoerende macht, wanneer ze een fout inhielden. De genoemde weigering leidde
uiteindelijk tot de oprichting van een afdeling administratie bij de nieuw opgerichte Raad van
State in 1948, met de bevoegdheid beslissingen van de uitvoerende macht te vernietigen
wegens onwettigheid; die Raad ging later ook strijdigheid met algemene beginselen van
behoorlijk bestuur aanvaarden als een grond voor vernietiging, en stelde daarmee die
algemene beginselen de facto op de zelfde hoogte als formele wetten.

Het Burgerlijk Wetboek is nooit vervangen; wel zijn er talloze wijzigingen geweest, vooral op
het vlak van familierecht en erfrecht573 en sommige contracten (bv. huur,
arbeidsovereenkomst, consumentenrecht).

                                                  
571 Arrest-Apolline Meeus, Cass. 24 oktober 1866, Pas. 1866 I 11, tegen de concl. van p.g. M. Leclerq in.
572 Cass. 5 november 1920, Pas. 1920 I 223.
573 Belangrijk om op te merken is dat sommige artikelen door rechtspraak en rechtsleer anders worden uitgelegd
in België dan in Frankrijk.
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In 1948 werd een Benelux-Studiecommissie tot eenmaking van het recht opgericht, die
modelwetten ontwierp. Enkele daarvan zijn inderdaad ook door middel van een
Beneluxverdrag in de 3 landen ingevoerd (WAM, merkenwet, modellenwet, dwangsom,
enz.), maar een groot succes is het nooit geworden. Over de interpretatie ervan beslist in
laatste aanleg het Benelux-Gerechtshof (via de prejudiciële procedure).

De grootste wijzigingen in het belgische recht sedert 1831 situeren zich op het vlak van het
publiekrecht, ingevolge de federalisering van de Belgische Staat.

2.4.3.  Politieke instellingen, bevoegdheidsverdeling, normenhiërarchie

2.4.3.1.   De omvorming tot een federale Staat.

Volgens art. 1 van de Belgische grondwet is België een federale staat, opgebouwd uit de
Gemeenschappen en de Gewesten. Deze inleidende bepaling zet een toon die precies de
tegenovergestelde is van die van de république une et indivisible in de Franse (en in mindere
mate de Italiaanse en Spaanse) grondwet.

Enkele kenmerken van het Belgisch federalisme:
- de Kompetenzkompetenz rust bij de federatie; de deelstaten hebben daarbij formeel
nauwelijks enige zeggenschap (de facto is elke beslissing op het federale niveau wel een
compromis tussen de twee grote gemeenschappen);
- vooralsnog residuaire bevoegdheid bij de federatie (art. 35 GW is niet uitgevoerd en dus niet
in werking);
- de bevoegdheden zijn in beginsel uitsluitend exclusieve bevoegdheden, met een
bevoegdheidsparallellisme op wetgevend en uitvoerend vlak én inzake internationale
verdragen; die parallellie is niet doorgetrokken naar de rechterlijke macht, die in beginsel
louter federaal is (zowel voor de federale als deelstatelijke materies);
- opsplitsing van de overgedragen bevoegdheden tussen grondgebonden bevoegdheden
(Gewesten) en persoonsgebonden bevoegdheden (Gemeenschappen); het systeem is dus nog
symmetrisch  noch asymmetrisch, maar een mengvorm: het resultaat is asymmetrisch, doch
niet doordat de toegewezen bevoegdheden per grondgebied verschillen, maar door de
overlappende deelstaten (er zijn overigens ook verschillen in de bevoegdheden, doordat
enerzijds de Duitstaloge gemeenschap en anderzijds het Brussels gewest niet identiek
dezelfde bevoegdheden hebben als de andere Gemeenschappen c.q. Gewesten);
- een hele reeks regels van minderhedenbescherming, zoals bv. de paritaire samenstelling van
de Ministerraad, of de “alarmbel” (art. 54 GW; opschorting van een wet door 3/4 van één
taalgroep, die in de praktijk betekent dat bij gebrek aan akkoord de regering valt).
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2.4.3.2.   De verhouding tussen de machten

Kenmerken van het Belgische stelsel:
- een monarchie die in theorie berust op een scheiding der machten”, die evenwel niet
consequent geschiedt;
- De wetgevende macht berust formeel bij “drie takken” - de Kamer, de Senaat én de koning
in zijn regering gezamenlijk (wetten behoeven bekrachtiging door de Koning). Er is dus geen
echte scheiding der machten. De kamer van volksvertegenwoordigers heeft volle bevoegdheid
en is verkozen volgens een min of meer evenredig kiesstelsel (met een kiesdrempel van 5%
per kieskring). De Senaat heeft beperktere bevoegdheden, en is voor een deel rechtstreeks
verkozen met een kiescollege per Gemeenschap, voor een deel uit afgevaardigden van de
deelstaatparlementen (Gemeenschapsparlementen) samengesteld (doch volgens de resultaten
van de federale verkiezingen);
- de uitvoerende macht bestaande uit de koning, die zijn ministers benoemt, welke echter
politiek verantwoordelijk zijn t.a.v. het Parlement en er het vertrouwen van behoeven. De
verplichte pariteit in de Ministerraad (en op vele andere niveaus) zorgt voor een duidelijke
oververtegenwoordiging van de franstalige minderheid op federaal niveau (terwijl de
duitstalige minderheid op dat vlak geen garanties heeft):
- er is in beginsel een hiërarchie tussen de wetgevende en de uitvoerende macht; (formeel
legaliteitsbeginsel (rule of law) in art. 149 GW);
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- beperkte zelfstandige verordeningsbevoegdheid van de uitvoerende macht (maar
ondergeschikt aan de wet);
- uitgebreid administratief recht;
- hoewel grondwettelijk niet voorzien, bestaan er ook delegaties van wetgevende bevoegdheid
(door volmachtwetten) aan de uitvoerende macht, die in uitvoering daarvan wetskrachtige
besluiten neemt (“genummerde koninklijke besluiten”).

Op het niveau van de deelstaten worden de Ministers door het parlement verkozen. Op
bepaalde domeinen bepaalt de grondwet dat de basisregels door het parlement moeten worden
beslist en die bevoegdheid dus niet kan worden gedelegeerd (bv. onderwijs)
(Parlamentsvorbehalt).

2.4.3.3.  Lokale autonomie

De lokale autonomie was vrij sterk in de Grondwet van 1830, maar is de facto een stuk
geslonken. Het gewicht van de gemeenten in de uitgaven bedraagt nu slechts 6,5 % van het
BBP (2001) (daarbij is 2,2 % BBP eigen inkomsten van de gemeenten).

2.4.3.4.   Vastlegging in een grondwet en wijzigbaarheid

De basisregels zijn in beginsel vastgelegd in de Grondwet574, waarvan de wijziging slechts in
2 fazen kan gebeuren : inherzieningstelling van artikelen voor de verkiezingen, herziening in
de volgende legislatuur met een tweederde meerderheid (art. 195 GW).

Een hele reeks bevoegdheidsverdelende regels en regels inzake de instellingen van gewesten
en gemeenschappen bevinden zich in “bijzondere wetten”, die met een tweederde
meerderheid en een gewone meerderheid in elke taalgroep kunnen worden gewijzigd. Men
spreekt daarom ook van een deconstitutionalisering van het belgische staatsrecht.

Het autonomiestatuut van de Duitstalige gemeenschap is slechts ten dele grondwettelijk
verankerd, ten dele in gewone wetten.

2.4.3.5.   Grondwettigheidstoetsing; hiërarchie der rechtsnormen

Er is een duidelijke normenhiërarchie tussen Grondwet, formele wetten en decreten, en
besluiten. Traditioneel kwam het echter niet aan de rechter toe om wetten te toetsen aan de
grondwet; de gewone rechters gingen niet tot grondwettigheidstoetsing over575. De
federalisering van het land vanaf 1970 maakte een Hof voor bevoegdheidsconflicten
noodzakelijk. Gewijzigde staatsopvattingen leiden later tot een invoering van toetsing door
datzelfde Hof van wetten aan de oude en nieuwe grondrechten.

De naleving van de regels inzake bevoegdheidsverdeling tussen Staat en deelstaten of tussen
deze laatste onderling, wordt sedert 1980 getoetst door het “Arbitragehof” op 2 wijzen:
- vernietigingscontentieux, op verzoek van elke belanghebbende;
- prejudiciële arresten op prejudiciële vragen gesteld door rechters in het kader van een
geschil.

                                                  
574 Zie http://www.senate.be/doc/const_nl.html
575  Cass. 23 juli 1848, BJ 1331; Cass. 10 december 1928, Pas. 1929 I 36. In het arrest-Waleffe, Cass. 20
september 1950, werd wel aanvaard dat een wetsbepaling bij voorkeur grondwetsconform moet worden
uitgelegd.
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In 1988 en 2003 werd een beperkte en vervolgens een volledige toetsing ingevoerd van
wetten aan de grondwettelijke bepalingen inzake grondrechten, eveneens uitsluitend door het
Arbitragehof (zie verder). Aan de andere grondwetsbepalingen wordt niet getoetst. Er is ook
geen Verfassungsbeschwerde (maar vernietiging van een wet kan dus wel door elke
belanghebbende worden gevorderd).

In recente jaren werden een aantal soms erg gedeatilleerde regels in de grondwet opgenomen
om ze aan grondwettigheidstoetsing door de rechter te onttrekken (quota voor vrouwen, regels
inzake organisatie van justitie e.d.m.).

2.4.3.6.  Positie van het internationaal recht

Het volkenrecht in zijn traditionele enge zin (d.w.z. de regels inzake tussenstatelijke
verhoudingen) heeft altijd deel uitgemaakt van het Belgische interne recht, als een rechtstak
naast de andere met een eigen domein (niet als een stel regels die boven andere rechtstakken
stonden)576. Het gaat dan om materies zoals staatsimmuniteit, statenopvolging, erkenning van
staten en regeringen, de bepaling van het territorium, jurisdictie, de situatie van oorlog, het
statuut van vreemdeling en de diplomatieke bescherming. Dit volkenrecht bestaat uit
internationale verdragen, en subsidiair internationaal gewoonterecht en doctrine.

Buiten het klassieke domein van het volkenrecht in de traditionele enge zin ontstaan in de
interne rechtsorde ook rechtsregels door internationale verdragen die door het parlement zijn
goedgekeurd (zie art. 167 GW). Geratificeerde internationale verdragen met rechtstreekse
werking hebben bovendien voorrang op het nationale recht (arrest-Franco-Suisse577), zij het in
beginsel niet op de Grondwet (althans volgens de Raad van State en het Arbitragehof; het Hof
van cassatie daarentegen geeft er voorrang aan om zo te ontsnappen aan de controle door het
Arbitragehof). De toetsing van de ratificatie van verdragen aan de Grondwet is in 2004 wel
teruggeschroefd voor wat betreft de oprichtingsverdragen van de Europese Unie en het
EVRM.

Deze regel inzake voorrang geldt dus niet noodzakelijk voor andere teksten die vandaag
regelmatig als bronnen van internationaal recht worden beschouwd, zoals verklaringen van
internationale organisaties of van internationale comités e.d.m., of voor opvattingen die door
een deel van de doctrine als internationaal gewoonterecht worden beschouwd maar niet tot het
klassieke terrein van het volkenrecht behoren (met name alles wat te maken heeft met
zogenaamde rechten van de mens)578.

2.4.4.  Gerechtelijke organisatie en juridische beroepen

2.4.4.1.  Gerechtelijke organisatie

Deze is vooralsnog louter federaal.

                                                  
576 Zie met name Cass. 25 januari 1906 iz. Drecoll, Pas. I, 109, met verwijzing naar Engelse (Blackstone) en
Amerikaanse auteurs.
577 Cass. 27 mei 1971, Arr. 959 = J.T. 460 concl. P.g. W. GANSHOF VAN DER MEERSCH.
578 Zo besliste het Hof van cassatie meermaals dat de universele verklaring van de rechten van de mens niet als
formele rechtsbron geldt (Cass.  15 maart 1965, pas. I, 734; Cass. 10 maart 1980, Nolle, Arr. 1979-80, 850; Cass.
6 januari 1993, La ferrara, Arr. 1993, 16; Cass.  4 december 2001, nr. RC.01.C.42).
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Ze bestaat vooreerst uit de “rechterlijke macht” met de gewone rechtsmacht (hoven en
rechtbanken):
- onderaan de vrederechters en de rechtbanken van eerste aanleg, rechtbanken van koophandel
en arbeidsrechtbanken;
- 5 Hoven van Beroep;
- 1 Hof van cassatie.
Voor zware misdrijven zijn er aparte Hoven van Assisen, die zetelen met een twaalfkoppige
jury.

Enkele cijfers579: in 2005 waren er 1555 rechters en 812 parketmagistraten, alsook ca. 7800 administratieve
personeelsleden. In 2003 werden in totaal (alle instanties samengeteld) ca 950.000 gedingen aanhangig gemaakt
en 945.513 afgehandeld, in 2004 ca. 965.000 nieuwe gedingen en ca. 1.008.000 afgehandeld.

Daarnaast is er de Raad van State als administratief rechtscollege (sinds 1949) (geen daaraan
ondergeschikte administratieve rechtbanken van eerste aanleg); de bevoegdheid is een stuk
beperkter dan in het Franse model (enkel het zgn. objectief contentieux, d.i. schorsing en
vernietiging van administratieve rechtshandelingen; alle andere vorderingen komen voor de
gewone rechter).

Het reeds genoemde Arbitragehof bestaat uit 12 rechters door het Parlement verkozen, paritair
Nederlandstalig-Franstalig en paritair uit de politiek en uit de magistratuur of
rechtswetenschap.

2.4.4.2.  Juridische opleiding en beroepen

Enkele kenmerken:
- Carrièremagistratuur; benoemingen op voordracht van de “Hoge Raad voor de
Magistratuur” (ten dele door magistraten verkozen, ten dele door de federale Senaat);
- hiërarchisch openbaar ministerie;
- advocatuur;
- een zgn. “Latijns” notariaat.

2.4.5.  Grondrechten en hun bescherming

2.4.5.1.  Inhoud

Titel II van de grondwet bevat een reeks klassieke vrijheidsrechten sedert 1831, en een reeks
“sociaal-economische en culturere rechten” (veeleer dan Staatszielbestimmungen) toegevoegd
in de jaren 1980-1993 en later.

2.4.5.2.  Rechtsbescherming

Bescherming tegen daden van de uitvoerende macht bestond in beginsel sedert de grondwet
van 1831, al werd de rechterlijke bescherming restrictief geïnterpreteerd, en bestond er geen
aparte procedure (zoals in Frankrijk de klacht bij de Conseilm d'Etat; die laatste kwam er in
België slechts in 1946). Daarnaast bestond het petitierecht bij het parlement.

Vanaf 1980 waren de grondrechten tegen ingrijpen van de wetgever beschermd door de
toetsing van wetten aan het grondwettelijk non-discriminatiebeginsel (art. 10 GW,
gelijkheidscontentieux) door het Arbitragehof, zij het rechtstreeks (vernietigingscontentieux)
                                                  
579 Verdere statistieken zijn te vinden op http://just.fgov.be/index_nl-stat.htm.
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of prejudicieel. Daarnaast kon sedert 1980 ook getoetst worden aan de grondwettelijke
vrijheid van onderwijs. Sinds 2003 is de toetsingsbevoegdheid van het Arbitragehof
uitgebreid en kan aan alle bepalingen inzake grondrechten worden getoetst. Het verzoek tot
nietigverklaring kan door elke belanghebbende worden ingesteld.

Er bestaat geen procedure van Verfassungsbeschwerde of grondwettigheidsklacht bij dit Hof.
Daarvoor moet men via de gewone rechtbanken of de Raad van State passeren, die onwettige
besluiten buiten toepassing moeten laten (art. 159 GW), en bij betwisting over de
grondwettigheid van een wet een prejudiciële vraag een het Arbitragehof kunnen (en in laatste
aanleg in beginsel ook moeten) stellen.

2.4.6.  Rechtsbronnen en formanten bij de rechtsvinding

(zie cursus bronnen)

Zoals in Frankrijk is de wet veruit de belangrijkste rehctsbron. Zoals in Frankrijk gaat men
ervan uit dat de rechtspraak, waar zij de wet interpreteert, geen zelfstandige rechtsbron vormt:
“la jurisprudence forme corps avec la loi’. Zoals in Frankrijk geschiedt een ommerkeer in de
rechtspraak niet openlijk en wordt de nieuwe interpretatie geacht altijd de juiste te zijn
geweest, waardoor een ommekeer de facto terugwerkende kracht krijgt. Een mooie illustratie
van de problemen die daardoor kunnen rijzen vinden we voor België in het Loodsen-arrest
van het Hof van cassatie580 en het daaropvolgende arrest Compania Pressos Navieros van het
EHRM (20 november 1995581).  Het Hof van Cassatie had in de oude rechtspraak582 steeds
geoordeeld dat de overheid niet aansprakelijk was voor fouten begaan door loodsen. In het
Loodsen-arrest doorbrak zij echter haar vaste rechtspraak, hetgeen grote paniek veroorzaakte.
Men vreesde dat in alle schadeclaims, jonger dan 30 jaar, op grond van een fout van loodsen,
de overheid nu wel aansprakelijk zou worden gesteld. Als reactie hierop werd een retro-
actieve wet aangenomen die de aansprakelijkheid van de overheid voor de afgelopen dertig
jaar uitsloot. Nadat een vordering daartegen door het Arbitragehof niet was aanvaard583, kreeg
men gelijk voor het EHRM in Straatsburg, dat een schending van het eigendomsrecht
vaststelde omdat door die aan de benadeelden een verworven recht op schadevergoeding werd
ontnomen.

Niettemin is er ook rechtspraak die regels formuleert die niet uit de wet worden afgeleid. Het
gaat hoofdzakelijk om twee soorten situaties:

a) regels van traditie, vaak regels van het oude rehct die ondanks de niet-opname in de
wetgeving geacht worden nog steeds te gelden. Voorbeelden van regels van traditie:

- hoofdelijke aansprakelijkheid van handelaars  of
- bij lastgeving: de mogelijkheid voor de rechter om het loon van de mandataris te

verminderen.

b) zgn. regels van doctrine. Deze vormden tot voor de recente codificatie van het IPR de
belangrijkste bron van het IPR. Precies omdat de formulering van deze regels niet gezien
wordt als toepassing van de wet, aanvaardt de rechtspraak hier merkwaardig genoeg wel dat
                                                  
580 Cass. 15 december 1983.
581 Publ. C.E.D.H. reeks A nr. 322. Zie verder mijn bijdrage "Schipbreuk met toeschouwers. Rechts- en
vertrouwensbescherming tegen de loodsen van het recht",  35. Jura  Fa lcon i s ,
http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/35n3/storme.htm.
582 Bv. Cass. 19 maart 1896, Pas., I, 132, Queensland.
583 Arresten 25/90 van 5 juli 1990 en 36/90 van 22 november 1990.
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zij ook door de rechtspraak formeel gewijzigd worden en zijn er gevallen van openlijk
"overruling" waaraan geen terugwerkende kracht werd verleend584.

2.4.7.  Procesrecht

In 1967 werd het Napoleontische wetboek van burgerlijke rechtsvordering vervangen door
een nieuw Gerechtelijk wetboek, dat moderniseringen inhield maar geen echte breuk vormde
met het verleden (vgl. met bv. de eerdere hervormingen van het procesrecht in Oostenrijk en
enkele andere landen).

2.4.8.  Instellingen van het privaatrecht, in het bijzonder marktrecht

Het burgerlijk recht is sterk getrouw gebleven aan het model van de Code Napoléon.
De uitleg verschilt op enige vlakken van de Franse (bv. art. 1384 B.W.; vrijwaringsplicht
professionele verkoper; uitleg van de art. 1382 v.).

In de 20e eeuw was er meer invloed van de Nederlandse en onrechtstreeks Duitse rechtsleer,
en naar het einde toe ook van het Amerikaans recht.

2.4.9.   Familierecht

In 1804: vgl. Frankrijk.

Evolutie in het familie- en erfrecht in laatste kwart 20e eeuw zoals in de meeste West-
europese landen; invoering van de schuldloze echtscheiding op eenzijdig verzoek na feitelijke
scheiding (wet van 1 juli 1974, na 10 jaar feitelijke scheiding, in 1992 ingekort tot 5 jaar en
later tot 2 jaar); gelijkheid van man en vrouw (herziening van het huwelijksgoederenrecht in
1976), gelijkstelling van buitenhuwelijkse kinderen, e.d. Door de wet van 13 februari 2003
werd België het tweede land na Nederland dat de term "huwelijk" ook in een totaal nieuwe
betekenis is gaan gebruiken door dit niet langer te zien als exclusieve band tussen man en
vrouw.

2.4.10.  Het regime van de burgerlijke maatschappij

2.4.10.1.  Algemeen - de grote vrijheden

In de 19e eeuw een van de meest liberale staten, waar de staat een zeer grote vrijheid liet aan
de burgerlijke maatschappij (vrijheid van drukpers, van onderwijs, van vereniging, enz.);
zoals in grote delen van West-Europa komt die vrijheid aan het einde van de 20E eeuw onder
sterke druk van het egalitarisme.

2.4.10.2.  Kerk en staat

De verhouding tussen kerk en staat is historisch gegrond op het concordaat van 1801,
bevestigd in 1827 (betwist is of het concordaat nog gelding heeft sedert de invoering van de
grondwet van 1831, die een verdergaande vrijheid van godsdienst inhield). De financiering
van de lokale kerkgemeenschappen is een regionale bevoegdheid sedert 2001. Op federaal
vlak geschiedt der erkenning en subsidiëring op basis van de wet van 1870 op de erkende
erediensten (6 erkende erediensten, de katholieke en protestantse sedert 1802, de joodse sedert

                                                  
584 M.n. Cass. 9 september 1993, Arr. Cass. 1993, 978.
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1808, de anglicaanse sedert 1870, de islâm sedert 1974 en de grieks-orthodoxe sedert 1985. In
1993 kreeg de vrijzinnigheid een vergelijkbaar statuut als de erkende erediensten, wat vrij
uniek is).
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2.5.  Luxemburg

Data: off. naam Letzeburg. 2586 km2, 448.500 inwoners (2002), waarvan bijna 40 % vreemdelingen
(grotendeels uit de EU); drietalig (Frans-Duits-Letzeburgs).

2.5.1. Politieke geschiedenis

Hoewel grotendeels duitstalig, maakte het hertogdom Luxemburg sedert 1441 deel uit van de Boergondische
landen (door aankoop, Verdrag van Hesdin). Het volgde het het lot van de overige Zuidelijke Nederlanden tot
1815.

In 1815 (Congres van Wenen) werd het Groothertogdom als een soevereine staat opgericht, lid van de Duitse
Bond, en toegekend aan de familie van Oranje-Nassau (ter compensatie van het verlies van nassau in Hessen),
met het recht voor Pruisen om er een garnizoen te houden (buffer tegen Frankrijk). Daardoor werd het bestuurd
door Willem I, die reeds koning der Nederlanden was, doch zonder daar deel van uit te maken (een "personele
unie"). Bij de onderhandelingen na de scheuring der Nederlanden (1830) werd in 1839 tussen België en
Nederland de huidige grens vastgelegd, grosso modo volgens de taalgrens (Frans-Duits), waardoor het
Franstalige deel en een stukje van het Duitstalige deel aan België toekwam (Belgisch Luxemburg).

Het groothertogdom bleef in personele Unie met het Koninkrijk der Nederlanden, en lid van de Duitse Bond. In
1841 kreeg Luxemburg een vrij liberale grondwet onder Willem II. In 1867, bij het verdwijnen van de Duitse
Bond, probeerde Willem III luxemburg eerst aan Frankrijk te verkopen, wat onder meer door Engeland werd
verhinderd; het werd dan een volledig soevereine staat, die niet toetrad tot de Noordduitse Bond (en in 1871 ook
niet tot het Duitse keizerrijk) (Verdrag van Londen 11 mei 1867). In 1868 kreeg het dan ook een nieuwe
Grondwet.

Toen in 1890 de Nederlandse kroon in vrouwelijke lijn werd overgeërfd in Nederland, kozen de Luxemburgers
echter voor een verre mannelijke verwant van de vorige koning-groothertog, zich beroepend op een oud
familiecontract tussen de verschillende takken van de hertogelijke familie van Nassau (uit 1783). Aldus werd
Adolf van Nassau-Weilburg (die zijn land aan Pruisen verloren was in 1866) groothertog.

In 1951 was Luxemburg mede-oprichter van de EGKS en in 1957 van de EEG.

2.5.2. Rechtsgeschiedenis

Ook hier was na de Franse annexatie in 1797 het recht door Frans recht vervangen. Het nederlandse B.W. van
1838 werd er niet ingevoerd en de Code Napoleon bleef behouden. In 1879 werd de Napoleontische code pénal
vervangen door een Strafwetboek in grote mate geïnspireerd door het Belgische van 1867.

Luxemburg is tot op heden in het burgerlijk recht vrij getrouw het Franse recht blijven volgen en heeft ook na
zijn volledige onafhankelijkheid in de loop der jaren regelmatig Franse hervormingen overgenomen. Het sociaal
en fiscaal recht, en meer algemeen het publiek recht, kennen meer Duitse invloed.

2.5.3. Politieke instellingen; normenhiërarchie

2.5.3.1.  Verhouding der machten; directe democratie; lokale besturen

Luxemburg is een parlementaire monarchie:
- Staatshoofd is de groothertog (diens positie en opvolging is geregeld in art. 3-9 GW);
- het Parlement bestaande uit één kamer van 60 leden, om de 5 jaar rechtstreeks verkozen in 4 kiesdistricten (art.
51 GW);
- de uitvoerende macht, formeel in de persoon van de groothertog, wiens daden moeten meegetekend worden
door een verantwoordelijk lid van de regering (regering waaraan slechts enkele bepalingen zijn gewijd in art. 76-
83).
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Sedert 1948 is het referendum mogelijk (art. 51 lid 7 GW), maar de bepaling werd nooit door een algemene wet
uitgevoerd, enkel door 2 ad hoc wetten (referenda van 28 september 1919 en 6 juni 1937585). Een organieke wet
die ook het volksinitiatief mogelijk zou maken op verzoek van 25.000 kiezers, is in voorbereiding.

Volgens art. 49bis GW kunnen bevoegdheden tijdelijk worden overgedragen aan supranationale organisaties; art.
118 GW maakt erkenning van het internationaal Strafhof mogelijk.

De gemeenten (art. 107 GW) hebben een lokale autonomie (inhoudelijk niet grondwettelijk verankerd, tenzij
inzake burgerlijke stand), maar hun gewicht blijft klein (slechts ca. 6 % van het BBP bestaat uit gemeentelijke
uitgaven).

2.5.3.2.   Normenhiërarchie, grondwet en grondwetswijziging

De politieke instellingen en grondrechten zijn verankerd in een formele grondwet (van 1868, gewijzigd in 1919
en meer dan 20 keren sinds 1948)586. Deze kan slechts gewijzigd worden in 2 fazen, na een verklaring van
herziening en verkiezingen, en vervolgens een 2/3 meerderheid in de nieuwe Kamer.

Art. 95 GW bepaalt zoals de Belgische grondwet dat de rechters de besluiten meer toepassen voor zover ze niet
strijdig zijn met de wet (formeel legaliteitsbeginsel).

Formele wetten kunnen aan de grondwet worden getoetst door middel van een prejudiciële vraag aan het
grondwettelijk Hof (art. 95 ter GW, sedert 1996).

2.5.4.  Gerechtelijke organisatie

Sinds de onafhankelijkheid was er een Raad van State met dubbele rol; sedert 1996 evenwel is de
Raad van State enkel nog een college voor wetgevingsadvies (vastgelegd in art. 83 bis GW sedert
1996) en geen administratief rechtscollege meer (gewijzigd na een arrest van het EHRM).

De structuur van de rechtbanken lijkt op de Belgische: onderaan de Vrederechters en de (2)
rechtbanken van eerste aanleg, met daarnaats ook arbeidsrechtbanken en rechtbanken voor sociale
zekerheid. Daarboven staat één Hof van Beroep (“Cour supérieure de justice”). Er zijn ook
Assisenhoven, doch zonder jury. De Cour supérieure treedt ook op als cassatierechter (in een andere
samenstelling dan bij de behandeling in hoger beroep). Daarnaast is er een Tribunal administratif met
daarboven een Cour administrative (sedert 1996); de bevoegdheidsverdeling is gelijkaardig aan die in
België. Tenslotte is er een Cour constitutionnelle, samengesteld uit voorzitters en magistraten van de
andere gerechtshoven (art 95ter lid 3 GW).

De rechters worden benoemd door de uitvoerende macht (de raadsheren van de Cour supérieure en
administrative en de voorzitters en ondervoorzitters van de rechtbanken na advies van de Cour
supérieure c.q. Cour administrative).

2.5.5.  Grondrechten

Titel II van de grondwet bevat een reeks klassieke grondvrijheden en processuele waarborgen (sterkl
geïnspireerd door de Belgische grondwet van 1831). Verder bepaalt art. 12 dat de Staat de natuurlijke rechten
van de menselijke persoon én van de familie waarborgt, evenals recht op arbeid en vrijheid van handel en
nijverheid. De staat krijgt in art. 12 ook tot opdracht om sociale zekerheid te organiseren en de gezondheid te
beschermen.

2.5.6.  Privaatrecht, familierecht, recht van de burgerlijke samenleving

(...)

                                                  
585 In 1937 werd een wet tot verbod van de communistische partij zeer nipt verworpen bij referendum (50,67 %).
586 O.a. te vinden op http://mjp.univ-perp.fr/constit/lux1868.htm
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2.6.  Nederland

Data: 33.883 km2 (enkel land)/41.864 km2; 16.068.000 inw. (2002), wv 17% allochtoon (groot deel
genaturaliseerd). ca 33 % katholiek, 20 % Nederlands-hervormd en 17 % andere protestanten (een groot deel
daarvan is sinds 2004 gefuseerd in de “samen-op-weg-kerk”), ca. 600.000 (4 %) moslims, en 30.000 joden.
Autochtone minderheden: Friezen; Nedersaksisch (variante van Niederdeutsch) als “streektaal” erkend in Oost-
Nederland.

2.6.1.  Politieke geschiedenis

2.6.1.1.  Van vorstendommen in het Rijk tot het Plakkaat van verlatinge

Uit de hoge middeleeuwen ontstonden sterk autonome vorstendommen enerzijds, grote bisschoppelijke gebieden
(onder Utrecht) anderzijds. Friesland bleef een land zonder centraal gezag (men spreekt soms van een
boerenrepubliek, maar dan wel een zonder centraal gezag). Ze ressorteerden alle in beginsel onder de Duitse
keizer. Ze kwamen eveneens onder het gezag van de Boergondische hertogen (Holland, Zeeland, Limburg),
minstens van de Habsburgers onder Karel V (Gelre, Utrecht, Friesland). Ze ressorteerden eveneens onder
overkoepelende centrale instellingen zoals de Grote Raad van Mechelen en de Staten-Generaal. Voor de
gemeenschappelijke lotgevallen, zie hoger onder België. Zie daar ook gegevens over de opstand tegen Spanje, de
Unie van Utrecht met alle nederlandstalige gewesten (1579) en het Plakkaat van verlating (1581).

2.6.1.2.   De Republiek der Verenigde Provinciën

2.6.1.2.1.  Algemene ontwikkelingen

Vergeleken met vele andere landen kwam de reformatie in de Nederlanden relatief laat op dreef. In 1571 werd
officieel een Gereformeerde kerk in Nederland opgericht. Op 3 juni 1578 begon de eerste officiële nationale
synode van de 'Nederlandischen Duytschen ende Walschen Kerken’. Het Noorden werd het toevluchtsoord van
een grote emigratiegolf (in het bijzonder van protestanten) uit de Zuidelijke Nederlanden, maar ook van Franse
protestanten (Hugenoten), sefardische joden e.d.m.

In 1619 kwam er een eerste scheuring binnen de gereformeerde kerk, tussen de “remonstranten” of arminianen
(aanhangers van Arminius, die een minder strikte predestinatieleer voorstond) die gesteund werden door de
staten van Holland, en de contra-remonstranten (aanhangers van Gommarus) die werden gesteund door prins
Maurits van Oranje (veeleer om politieke redenen). De strijd viel ook ten dele samen met een politieke strijd (de
remonstrant Johan van Oldenbarnevelt sloot een bestand met Spanje, terwijl de prins daartegen was). De
contraremonstranten slaagden erin de belangrijkste remonstrantse leiders, waaronder Johan van Oldenbarnevelt,
door het gerecht  wegens hoogverraad ter dood te laten veroordelen in 1619. Op de Synode van de
Gereformeerde kerk in Dordrecht in 1619 werden de remonstranten vervolgens in de minderheid gesteld en
werden tegen hen de "Dordtse leerregels" afgekondigd587.

De bloeiperiode van de Verenigde Provinciën was mee het gevolg van de intellectuele emigratie, de politieke
instellingen (hieronder) en militaire successen. Bij de laatste kwam zoals altijd wel geluk kijken, maar toch ook
het militair genie van sommige stadhouders, in het bijzonder prins Maurits, zoon en opvolger van Willem van
Oranje, die erin slaagde een gedisciplineerd leger op de been te houden. De oorlog tegen Spanje ging door tot
1648, vandaar genaamd “tachtigjarige oorlog”, met als resultaat de erkenning van de onafhankelijkheid van de
Verenigde Provinciën in de Westfaalse Vrede, en de staatsgrens tussen Noord en Zuid die we nu kennen.

De bevolking verdubbelde tussen 1500 en 1700 (uitzonderlijk voor die tijd, vergelijkbaar waren enkel
Zwitserland en Engeland), en Nederland werd de meest verstedelijkte samenleving van die tijd (60 % van de
bevolking woonde in steden).

                                                  
587 Onder meer op http://www.christenunie.nl/index.php?Hoofd=/artikels.php&titel=dordtse. De Dordtse
Leerregels vormen samen met de Heidelberger Catechismus van 1563, en de Nederlandse Geloofsbelijdenis van
Guido de Brès (1561) de zgn. "drie formulieren van enigheid" (of eenheid) van de Nederlandse gereformeerde
kerken. Zie http://www.christenunie.nl/index.php?Hoofd=/artikels.php&titel=formulieren.



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2006

197

In de 17e eeuw kenden Nederland economisch en cultureel een gouden eeuw. Door de grotere
vrijheid van drukpers en relatief grote religieuze tolerantie was het een toevluchtsoord van
dissidenten en plaats van uitgave van dissidente werken (zie reeds hoger de bespreking van de
Verlichting).

Nederland was aldus zowel een centrum van de vroege Verlichting (met Spinoza, Pierre Bayle e.a. als
aanhangers van de meer radicale stroming, zie hoger), als van de "nadere Reformatie" (een "bevindelijke, d.i.
orthodox-bijbelgetrouwe stroming binnen de gereformeerde religie) en een reeks andere stromingen.

2.6.1.2.2.  Instellingen588

De “Unie van Utrecht” (1579) was als gezegd de confederale “grondwet”589 van de Verenigde
Provinciën.

Een belangrijke rol bij de opstelling en uitwerking speelde Johan van Oldenbarnevelt (1547-
1619), advocaat en vanaf 1586 raadspensionaris van de Staten van Holland en raadgever van
Willem van Oranje (die de keuze voor een sterk parlemenair model beïnvloedde).

De Unie was in zeer sterke mate van onder naar boven opgebouwd: beperkte centrale
instellingen (ii) waren de emanantie van de soevereine provincies (i), die op hun beurt sterk
bepaald werden door de lokale besturen (steden en landschappen).

De Unie van Utrecht stond in 1781 model voor de eerste Amerikaanse Grondwet (de Articles of Confederation)
en onrechtstreeks voor de Confederatie van de zuidelijke Nederlanden in 1789-1790.

i. Instellingen van de provincies

Elke provincie was een aparte soevereine republiek met eigen provinciale staten (parlement);
men ging ervan uit dat door de vervallenverklaring van Filips II (1581) de soevereiniteit
inderdaad was teruggekeerd naar de Provinciale Statenvergaderingen (deze doctrine werd
onder meer door Johan van Oldenbarnevelt uitgewerkt). Een bijzonder statuut hadden Drente
(provinciale autonomie, maar geen gelijkwaardig statuut in de Unie) en de
"Generaliteitslanden" (Staats-Brabant en Staats-Limburg), die rechtstreeks door de
Generaliteit (de Staten-gfeneraal) werden bestuurd.

De provinciale staten werden samengesteld door de geledingen zoals met name de adel en de
steden en landelijke besturen. Binnen de provinciale staten gold meestal vetorecht, zodat
belangrijke beslissingen unanimiteit vereisten (vgl. in dezelfde periode de regels in de Poolse
adelsrepubliek).

De provinciale staten konden een stadhouder aanstellen. Meestal waren dat leden van het huis
Oranje-Nassau, die vaak, maar niet altijd, stadhouder waren van meerdere provincies590.
Hoewel de term stadhouder, oorspronkelijk vertegenwoordiger van de koning, bewaard bleef,
was de inhoud in deze parlementaire republiek fundamenteel anders. Het was hoofdzakelijk
een militaire functie (vergelijkbaar met de rol van de ruwaard voordien, of zo men wil de
dictator in de romeinse republiek; vergeten we niet dat de Republiek ongeveer de helft van
haar bestaan in oorlog was); het waren de provinciale staten die door middel van een
instructie bij de benoeming de opdracht van de stadhouder bepaalden. Er waren ook hele

                                                  
588 Zie o.m. S.J. FOCKEMA ANDREAE, De nederlandse Staat onder de republiek, Amsterdam 1961.
589 Tekst op http://www.storme.be/unievanutrecht.html
590 Het is enkel na 1747 dat er één stadhouder was van alle provincies (Willem IV).
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periodes waarin sommige provincies géén stadhouder hadden (i.h.b. Holland en Zeeland). Het
bewind was dus duidelijk parlementair.

Hoewel de provinciale staten de soevereiniteit hadden, lag het zwaartepunt van het bestuur
overigens bij de steden en landelijke besturen (in Friesland de "grietenijen"). De provinciale
staten bestonden uit afgevaardigden die door die lokale besturen waren verkozen (en zoals
gezeg vaak vetorecht hadden). Men kan dus van een "confederatie van confederaties"
spreken591. Concreet waren er wel grote verschillen tussen de provincies, met name wat
betreft de samenstelling van de lokale besturen. Friesland had de meest "democratische"
structuur, aangezien er in de lokale besturen (die op hun beurt de leden van de staten
aanduidden) stemrecht was voor alle grondeigenaars.

ii. Centrale instellingen (Generaliteit of Unie)

De centrale instellingen waren zeer beperkt592:
- de Staten-Generaal, die bestond uit de afgevaardigden van de provincies, die gebonden
waren aan de instructies van het provincie. De Staten-generaal zetelde wel permanent. Ze had
geen soevereiniteit, maar enkel beperkte toegewezen bevoegdheden593, namelijk inzake
buitenlands beleid en defensie en de daartoe vereiste belastingen594;
- de Raad van State, die een uitvoerend orgaan was, en daarnaast enkele centrale ambtsdragers
zoals de Raadspensionaris en enkele andere die later “Ministers” werden genoemd;
- de Rekenkamer;
- de Muntkamer, die toezicht hield op de muntslag door de provincies (om de uniformiteit te
waarborgen);
- en de Hoge Raad (opvolger van de Grote Raad van Mechelen), die echter enkel door
Holland en Zeeland was erkend.

Het Unieverdrag bevatte ook enkele fundamentele rechtsbeginselen zoals de vrijheid van
geweten en het behoud van de aloude vrijheden en privilegies.

Aangezien de soevereiniteit bij de provincies lag, was ook het staatsburgerschap een
provinciale aangelegenheid, en had elke provincie zijn eigen ingezetenen; het ingezetenschap
(of onderdaanschap) van de Republiek was daarvan een afgeleide en had enkel te maken met
enerzijds het vrij verkeer tussen de provincies en anderzijds de internationale verhoudingen
(bv. diplomatieke bescherming). Het ingezetenschap van de provincie berustte op zijn beurt in
beginsel op het poorterschap van een stad of ingezetene van het platteland (behoudens
naturalisatie door de provinciale staten). Dit model bestaat tot op vandaag in beginsel in
Zwitserland. Wel was toen voor het ingezetenschap de geboorteplaats ("inboorling") of
langdurig verblijf doorslaggevend (afstamming alleen was niet voldoende voor het
burgerschap).

                                                  
591 Zo B. Bouckaert, Institutions matter: Explaining successes of the Dutch Republic (1568-1795), Harvard U.

2005, ook op http://www.law.ugent.be/grond/Organisatie/profesoren/Dutch20%Republic.doc.
592 Ten dele een voortzetting van de instellingen uit de Boergondische tijd.
593 De Staten-generaal was dus geen louter intergouvernementele conferentie, maar een confederaal orgaan met
bevoegdheden, die zonder unanimiteit konden worden uitgeoefend (behalve dan helemaal in de beginfaze). De
facto waren er reeds federale elementen, aangezien de Centrale instellingen erin slaagden hun eigen
bevoegdheden uit te breiden.
594 De Staten-generaal sloeg de belastingen om over de provincies, die zelf beslisten op welke wijze hun aandeel
werd geïnd.
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De Gereformeerde kerk werd staatskerk, maar andere religies werden getolereerd (zij het niet
in het publieke leven).

Doordat elke provincie soeverein was en er geen centrale wetgever was, was de ontwikkeling
van het internationaal privaatrecht van groot belang, en kreeg dit veel aandacht in de
Hollandse school (onder meer Voet).

2.6.1.3.   Van de burgeroorlog der patriotten tot het Verenigd Koninkrijk

Vanaf 1780 was er in Nederland een revolutionaire periode, met de strijd tussen de
“Patriotten” en de “Orangisten”. In 1781 publiceerde Johan Derk van der Capellen het
pamflet "Aan het volk van Nederland" dat opriep tot verzet tegen de regentenklasse en leidde
tot de vorming van gewapende milities595 en in 1786-1787 een heuse burgeroorlog, waarbij de
Patriotten in verschillende steden een staatsgreep pleegden, tot de Orangisten hen met
Pruisische steun verjoegen.

In 1795 werd na een overwinning van de Franse legers samen met anti-organistische
patriotten, de stadhouder (Oranje) opzijgezet en de "Bataafse republiek" ingericht, die
Zeeuws-Vlaanderen en Limburg aan Frankrijk had moeten afstaan. Op 31 januari 1795 werd
een "Verklaaring van rechten van den mensch en van den burger" afgekondigd naar Frans
model596. De Staten-generaal  (samengesteld uit de Provinciën) droeg in 1796 de macht over
aan een Nationale Vergadering. Een ontwerp van grondwet werd op 8 augustus 1797 aan een
referendum voorgelegd en door de stemgerechtigde burgers verworpen. Begin 1798 werd een

                                                  
595 Tekst op http://www.republikanisme.nl/pol.html.
596 Zie http://www.uni-kassel.de/~dippel/rmc_web/constitutions/NL-00-1795-01-31/_menu/const_main.htm
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in Parijs beraamde Staatsgreep gepleegd door de unitaristen, die vervolgens de Republiek
omvormden tot een centralistische staat naar Frans model.

Op 1 mei 1798 traden de “Burgerlijk en Staatkundige Grondregels” of "Staatsregeling voor
het Bataafsche Volk" van 1798597 als grondwet in werking (na een meerderheid te hebben
gehaald in een volksraadpleging op 23 april 1798). Het mannenstemrecht werd ruim
opengesteld598 en door het unitair karakter van de republiek was de politieke
vertegenwoordiging niet meer regionaal maar strikt evenredig volgens inwonertal. De
Staatsregeling is de oudste grondwet die een catalogus aan grondrechten bevat (o.m. art. 2 tot
4 en 15 tot 42)599.

Op 16 oktober 1801 kwam er een nieuwe Grondwet, eveneens bij referendum goedgekeurd.

In 1806 werd de Republiek vervangen door een Satellietkoninkrijk onder Napoleons broer
(Koninkrijk Holland 1806-1810), en vervolgens ingelijfd in het keizerrijk Frankrijk (1810-
1814). De Hoge Raad werd omgevormd tot een Keizerlijk Gerechtshof waartegen men nog in
cassatie kon gaan in Parijs. In dezelfde periode werden de grote Nederlandse kolonies overzee
ingepalmd door de Britten (Zuid-Afrika, Ceylon, e.d.; Indonesië kon voor de toekomst wel
behouden blijven).

Na de slag bij Leipzig (1813) en de bevrijding van Holland werd Willem Frederik van Oranje
erkend als “soeverein vorst” der Nederlanden (2 december 1813) en kwam er een eerste
grondwet (1813-1814600). Na het Congres van Wenen en een nieuwe Grondwet (1815) werd
het een “Verenigd Koninkrijk der Nederlanden”, een eenheidsstaat met de Zuidelijke
Nederlanden onder Willem I (koning 1813-1840).

2.6.1.4.  Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1815-1848

De Grondwet van 1815601 kende de Koning nog vrij grote bevoegdheden toe. Het parlement
bestond uit 2 kamers602, een "Eerste kamer" benoemd door de koning en een Tweede Kamer
verkozen door de provinciale staten waarin de "ridderschap" (adel) de belangrijkste rol
speelde. Het Keizerlijk Gerechtshof werd omgedoopt in Hoog Gerechtshof (en sinds 1838
terug in Hoge Raad, zoals voor 1795).

                                                  
597 Te vinden op http://www.republikanisme.nl/staat.html of http://home.planet.nl/~VERA0000/staatsreg1.html.
Recent heruitgegeven met commentaar door J. ROOSENDAAL, De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk,
1798. De eerste grondwet van Nederland, Vantilt Nijmegen 2005. Zie ook O. Moorman van Kappen en E.C.
Coppens (red.), De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk van 1798, Nijmegen 2001; J. ROOSENDAAL, De
nederlandse revolutie. Vrijheid, volk en vaderland 1783-1799, Vantilt Nijmegen 2005. Merk op dat hier voor het
eerst de uitdrukking "volk" als een politiek begrip wordt gebruikt; zie daarover P.A.J. VAN DEN BERG, "Wie
behoorde tot het Bataafse Volk"?, Pro Memorie 2005, 211 v.; T.J. VEEN, "Het volk, de elden van de
maatschappij en de ingezetenen van de Republiek. Opmerkingen over het democratisch gehalte van de Bataafse
Staatsregeling van 1798", in Moorman van Kappen en Coppens, a.w., p. 9 v.
598 In beginsel voor alle "inboorlingen" (zie hoger) die sedert 2 jaar resideerden in de republiek, en voor niet-
inboorlingen die er de laatste 10 jaar verbleven en de Nederduitse taal beheersten. Er waren echter ook inkoens-
of vermogenseisen om te mogen kiezen.
599 Voordien bestonden er wel Bills of Rights, en in de VS was die eigenlijk al in 1791 geïncorporeerd in de
grondwet, en de Franse en op Frankrijk geïnspureerde mensenrechtenverklaringen.
600 Op http://home.planet.nl/~VERA0000/grdw1814.html.
601 De grondwet van 1815 is o.m. te vinden op http://home.planet.nl/~vera0000/grdw1815.html
602 Vgl. als voorbeelden Engeland of de Franse Charte constitutionelle van 1814. De Zweedse grondwet van
1809 had een vierstandenparlement.
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Bij de inrichting van de Bataafse republiek in 1795 kwam er een scheiding van kerk en staat
en een laïcisering van het publieke leven. Onder het nieuwe koninkrijk werd de staatskerk
eerst hersteld en en veranderde ze haar naam in “Nederlands hervormde kerk”. In 1816
verloor ze haar positie als enige kerk, maar bleef wel door de overheid (koning) georganiseerd
als staatskerk. Daartoe bestond er ook een Ministerie van eredienst. Het Algemeen Reglement
voor het bestuur van de Hervormde Kerk werd vastgelegd bij Koninklijk besluit van 7 januari
1816. In 1827 sloot koning Willem ook een concordaat met het Vaticaan i.v.m. de positie van
de katholieken en de katholieke kerk, concordaat dat voortbouwde op dat van Napoleon in
1801. In 1834 vindt er een eerste "Afscheiding" plaats van "gereformeerden" uit de
Nederlands Hervormde kerk, die volgens hen volgens hen te liberaal ("vrijzinnig") was
geworden, en teveel inmenging door de overheid (met name de koningt) toeliet. Anderen
probeerden de Nederlands Hervormde kerk van binnenuit te hervormen (en speelden een
belangrijke rol in de piëtistische of opwekkingsbeweging van christelijk "Réveil", bv.
Guillaume Groen van Prinsterer603).

Na opstand in de Zuidelijke provincies in 1830 en een overhaaste terugtrekking van het leger
(behalve in Antwerpen), werd daar de macht overgenomen door een Voorlopig Bewind dat de
onafhankelijkheid van “België” uitriep. De grote mogendheden stopten met geweld de
herovering die het Nederlandse leger in 1831 met aanvankelijk succes uitvoerde, en een Frans
militair ingrijpen verdreef de Nederlanders ook uit Antwerpen. In 1839 werd een verdrag
gesloten, waarbij het verlies van België werd erkend, doch Nederlands Limburg en het
groothertogdom Luxemburg voor het Noorden behouden bleven. Er kwam een nieuwe
Grondwet in 1840, die weinig verschilde van de vorige behalve de gevolgtrekkingen uit de
afscheiding van België604.

2.6.1.5.  Van 1848 tot heden

In 1848 (onder druk van de revoluties elders in Europa) kwam er onder koning Willem II
(1840-1849) een nieuwe, sterk liberale grondwet605 (opgesteld door Thorbecke606). Er kwam
een belangrijke hervorming van het Parlement:
- de Tweede kamer werd rechtstreeks verkozen (met een evenredig kiesstelsel);
- terwijl de andere kamer (nu de Eerste Kamer) verkozen bleef door de Provinciale Staten;
- de regering diende het vertrouwen te hebben van het parlement;
- er kwam ministeriële verantwoordelijkheid jegens het parlement;
- de parlementaire rechten werden uitgebreid en de mogelijkheid van Kamerontbinding
ingevoerd.
Ook werd de vrijheid van onderwijs in de grondwet ingeschreven, waardoor scholen op
levensbeschouwelijke basis konden worden opgericht, doch zonder subsidiëring door de
overheid; dit leidde tot de uitbouw van i.h.b. een katholiek onderwijsnet.

Koning Willem III (koning 1849-1890, zoon van Willem II) probeerde tevergeefs de
koninklijke macht terug uit te breiden. De hervormingen in het kielzog van 1848 gingen door,
en Thorbecke ontwierp ook de nieuwe Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet607. Zo bv.

                                                  
603 1801-1876, grondlegger van de zgn. antirevolutionaire levensbeschouwing, en voorstander van politiek
engagement van de protestanten en van eigen christelijke scholen. Kabinetssecretaris van Willem I 1829-1836,
lid van de Kamer van grondwetsherziening 1840, lid van de Tweede kamer 1849-1857, 1862-1866.
604 Op http://home.planet.nl/~VERA0000/grdw1840.html.
605 Op http://home.planet.nl/~VERA0000/grdw1848.html.
606 Johan Rudolf Thorbecke, Zwolle 1798 - 's Gravenhage 1872, hoogleraar te Gent 1825-1830, te Leiden vanaf
1831, Minister-President 1862-1866 en 1871 en 1872.
607 Teksten op http://home.planet.nl/~VERA0000/costuymen.html.
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verdween in de nieuwe Gemeentewet van 1851 formeel het onderscheid tussen stad en
platteland (onderscheid waardoor voor de stedelingen en niet-stedelingen voorheen ten dele
aparte regels golden).

Ook kwam er een formele scheiding van kerk en staat: in 1852 kreeg de Nederlands
Hervormde kerk zelfbestuur en hield ze dus op een publiekrechtelijke instelling te zijn. De
andere christelijke kerken kregen een gelijkwaardig statuut. In 1853 worden terug katholieke
bisdommen opgericht (“herstel van de hiërarchie”) en begon de emancipatie van de
katholieken. Parallel daarmee was er ook een politieke vertaling van het christelijk reveil door
de oprichting in 1879 van de "Antirevolutionaire partij" (ARP) (de eerste echte politieke
partij) onder leiding van de protestantse theoloog en sociaal voorman Abraham Kuyper
(1820-1937) (Kuyper was nadien ook de stichter van de Vrije Universiteit Amsterdam in
1880 en leider van de "Doleantie", een verdere afscheuring uit de Hervormde kerk in
1886)608.

De oprichting van de ARP gebeurde onder meer als reactie op de door de liberalen ontketende
schoolstrijd; in 1878 verdrongen zij de christelijke godsdienst uit het openbaar onderwijs
(Wet op het lager onderwijs van minister Jan Kappeyne van de Coppello), dat anders dan
confessionele scholen ook door de staat werd gesubsidieerd. In 1888 behaalden de ARP en de
katholieke partij een meerderheid en wijzigden ze de wet opnieuw. Kuyper werd zelfs
minister-president van 1901 tot 1905. De schoolstrijd duurde nog tot de "pacificatie van
1917" waarin een gelijkwaardige subsidiëring van neutrale overheidsscholen en
levensbeschouwelijke private scholen ("bijzonder onderwijs") werd overeengekomen,
anderzijds het algemeen enkelvoudig mannenstemrecht werd ingevoerd (vrouwen konden
vnafa 1917 wel verkozen worden, maar konden eerst actief kiezen vanaf 1922). In de periode
van Kuyper en nadien kwamen er ook een reeks sociale wetten en vrouwwvriendelijke wetten
(bv. bordeelverbod 1911, recent afgeschaft).

Nederland kon uit WO I blijven (goede verstandhouding met Duitsland), maar werd in 1940
bezet door de Duitsers (WO II) en pas in 1945 bevrijd.

In 1951 was Nederland mede-oprichter van de EGKS en in 1957 van de EEG.

De laatste algemene herziening van de Grondwet dateert van 1983, nadien zijn er nog kleinere
wijzigingen geweest (o.a. in 2002). Het is in verhouding met vele andere een vrij korte
grondwet (142 artikelen, die meestal ook vrij kort zijn). Naast de grondwet is er ook nog het
“Statuut van het Koninkrijk” dat de verhouding met autonome overzeese gebieden (met name
1° Aruba en 2° de Nederlandse Antillen (op dit ogenblik in opsplitsing)) regelt.

2.6.2.  Geschiedenis van het recht

                                                  
608 De uit de Afscheiding van 1834 ontstane gereformeerde kerkgemeenschap en de uit de Doleantie ontstane
fuseerden in 1892 tot de Gereformeerde kerk in Nederland, waarvan vele leden een eminente politieke en
maatschappelijke rol hebben gespeeld (niet te verwarren met de Gereformeerde bond binnen de Hervormde kerk,
opgericht in 1906 maar binnen de NHK gebleven). De meerderheid van de Nederlands Hervormde Kerk, de
meerderheid van de Gereformeerden en de (kleine) Evangelisch-Lutherse kerk fuseerden in 2004 tot de
Protestantse kerk Nederland (PKN) (met autonomie voor de gemeenten, die lokaal soms gescheiden bleven), wel
ten koste van nieuwe afscheuringen, zoals de Hersteld Nederlands Hervormde kerk.
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2.6.2.1.   Voor 1789609

Vgl. hoger België.
- In de Middeleeuwen volksrecht (zgn. Germaans gewoonterecht) en canoniek recht;
- vanaf de late Middeleeuwen receptie van geleerd Romeins recht, onder meer sterk in de
Grote Raad van Mechelen.
- Ook hier optekening en publicatie van de costuymen.

Na het ontstaan van de Republiek der Verenigde Provinciën werd de Hoge Raad der
Nederlanden opgericht als opvolger/vervanger van de Grote Raad van Mechelen (1582); de
bedoeling was dat alle Provinciën deze als hoogste gerechtshof zouden erkennen, maar enkel
Holland en Zeeland deden dat. De Raad paste het romeins recht toe als ius commune in geval
van lacune in het ius particulare (lokale recht), zodat het recht sterk geromaniseerd werd tot
“rooms-hollands recht” (in Friesland rooms-fries recht).

De rechtsleer speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van dit Rooms-Hollands recht
(Hugo de Groot, Inleidinge tot de hollandse rechtsgeleerheid, geschreven ca. 1620,
uitgegeven 1631; Simon van Leeuwen (1626-1682), Het rooms-hollands regt (1664);
Cornelius van Bynkershoek, Geraard Noodt610, Arnold Vinnius611, Johannes en Paulus Voet,
enz.) en het Rooms-Friese recht (vnl. Ulrik Huber 1636-1694). Zij bouwden voort op de
traditie van de Italiaanse school van Romeins recht (mos italicus) en de Spaanse
laatscholastiek (Suarez e.a., vooral rechtstheoretische invloed, die leidde tot een meer
natuurrechtelijke oriëntatie, bij vooral Hugo Grotius) en ondergingen ook enige invloed van
de humanistische school (die leidde  tot de “elegante jurisprudentie”). Zij ontwikkelden ook
sterk het internationaal privaatrecht (vgl. hoger).

2.6.2.2.  Codificatieperiode

In de periode van de zgn. Bataafse Republiek (onder Franse druk ingericht ter vervanging van de Verenigde
Provinciën) werd in 1799 door het parlement een uniform wetboek van procesrecht aangenomen (de Algemene
manier van procederen in burgerlijke en criminele zaken), dat echter nooit in werking trad. Verder maakte
Johannes van der Linden ontwerpen voor een Burgerlijk Wetboek (1798-1803). In het napoleontische
satellietkoninkrijk Holland (1806-1811, onder Napoleon Bonaparte's broer Louis Napoleon Bonaparte) volgde
een nieuw ontwerp-van der Linden (1807-1808, ditmaal met inbegrip van het burgerlijk procesrecht als vierde
boek van het Wetboek), doch dit werd van de kant geschoven omdat Napoleon wenste dat de Franse wetboeken
zouden worden ingevoerd.

Na voorbereiding door een Commissie (1808) werd een licht gewijzigde versie van het
Wetboek Napoleon van kracht (Wetboek Napoleon ingericht voor het koninkrijk Holland,
1809), naast een eigen Wetboek op de Regterlijke Instellingen en regspleging (1809
afgekondigd, echter nooit toegepast). Daarmee werd formeel het romeins recht als formele
rechtsbron afgeschaft.

Na de annexatie door Frankrijk in 1810 werden deze in 1811 vervangen door de Code
Napoléon en de andere Franse wetboeken (zoals de Code de procédure civile)612. Tevens werd
de Franse instelling van het gecentraliseerde Openbaar Ministerie ingevoerd.

                                                  
609 Een klassiek werk is A.S. de BLECOURT, Kort begrip van het oud-vaderlands burgerlijk recht, meerdere
uitgaven.
610 1647-1725, hoogleraar in in Nijmegen, Franeker, Utrecht en Leiden. Zijn interesse was meer "antiquarisch".
611 1588-1657, hoogleraar te Leiden.
612 Ook het stelsel van de référé législatif na tweede cassatie werd ingevoerd. Na 1813 werd deze bindende uitleg
gegeven door de koning, na de Raad van State te hebben gehoord.
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Na de onafhankelijkheid (1814) werkte men conform art. 100 van de grondwet van 1814 spoedig aan eigen
wetboeken. Reeds in 1814 was er een ontwerp Burgerlijk Wetboek, gebaseerd op de teksten van de Commissie
uit 1808. Een nieuw ontwerp B.W. werd klaargemaakt door Kemper613 in 1814-1816 (ontwerp-Kemper) en een
ontwerp Wetboek Burgerlijke Regtsvordering door Bijleveld. Deze werden vervolgens ook aan ee commissie
van juristen uit de Zuidelijke Nederlanden (België) voorgelegd; de pijnpunten van het B.W. werden
bediscussieerd in de Raad van State (1818) en een gewijzigd ontwerp B.W. werd voorgelegd aan het parlement
(1820, gewijzigd ontwerp-Kemper). Na jaren van parlementaire behandeling volgde er zelfs een afkondiging van
de “Wet Algemene Bepalingen van de Wetgeving van het Koninkrijk” (1829)614 en van een uniform B.W. in 1830
(ontwerp-Nicolaï), dat op 1 februari 1831 in werking zou treden, maar de inwerkingtreding werd opgeschort
ingevolge de afscheuring van België (KB 5 januari 1831). Na een nieuwe aanpassing (enkel nog rekening
houdende met het Noorden) werd het B.W. uiteindelijk afgekondigd in 1838 (in Nederlands-Limburg, dat pas in
1839 aan Nederland was toegewezen, met een hybried statuut, werden de wetboeken pas ingevoerd op 1 januari
1852).

Het aldus ontstane Burgerlijk wetboek van 1838 bleef sterk geïnspireerd door de Code civil,
vooral qua stijl, maar week er inhoudelijk en qua structuur ook op heel wat punten van af, zo
bv. de volgende:
- het wettelijk huwelijksvermogensstelsel was de algemene gemeenschap van goederen (pas
na 1831 zou beslist, in het eerdere ontwerp was dat niet het geval);
- het onderhands testament werd niet erkend; het “bewind” is een belangrijke rechtsfiguur in
het erfrecht;
- er is een veel duidelijker scheiding tussen zakenrecht en verbintenissenrecht, waarbij de
eigendomsoverdracht van roerende zaken geschiedt door de levering (die kan wel consensueel
zijn, maar is niet reeds geacht deel uit te maken van de verkoop zoals in art. 1138 CC), en die
van onroerend goed door de inschrijving ervan in de registers;
- de onrechtmatige daad is uitvoeriger geregeld en de aanspraak op schadevergoeding
beperkter dan in de CC (art. 1406-1407 BW van 1838).

De structuur was de volgende:
- een eerste deel “Personen”, over familierecht én huwelijksgoederenrecht;
- een tweede deel “Zaken”, met daarin het zakenrecht, de zakelijke zekerheden en het
erfrecht;
- een derde deel Verbintenissenrecht (waaronder ook de schenking en de andere bijzondere
overeenkomsten)
- een vierde deel “Bewijs en verjaring”.

In 1838 werden ook het Franse wetboek van koophandel, de wet op de gerechtelijke
organisatie, het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en dat van strafvordering vervangen
door Nederlandse wetboeken (met onder meer de afschaffing van aparte handelsrechtbanken).
Het hiërarchisch gestructureerde Openbaar Ministerie - onder leiding van de procureur-
generaal bij de Hoge Raad - was reeds in 1827 onder de verantwoordelijkheid van de Minister
van justitie geplaatst (maar bleef tevens deel uitmaken van de rechterlijke orde).

De Franse Code Pénal van 1810 werd eerst in 1881/1886 door een nieuw wetboek van
strafrecht vervangen, waarin de rechter terug een zekere marge van straftoemeting kreeg.

2.6.2.3.  Evolutie na het BW van 1838

                                                  
613 Joan Melchior Kemper, 1776-1824.
614 Dit was de Inleidende titel voor een BW, maar bleef als afzonderlijke wet bestaan en werd later niet
geïntegreerd in het BW van 1838.
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De rechtsleer was in de 19e eeuw in een eerste periode vrij exegetisch of legistisch615

(bekendste auteur: Diephuis)616, zij het met nuances (bv. bij Opzoomer617). De Wet Algemene
Bepalingen beperkte overigens de interpretatievrijheid van de rechter sterker dan de
bepalingen van de Code Napoléon.

Vanaf de jaren 1880 werd de doctrine een heel stuk creatiever en vernieuwender (o.a.
Hamaker618, Molengraaff619), en waren er ook “sociologische denkrichtingen” (onder meer
onder Duitse invloed). De rechtspraak maakte op dit gebied een inhaalbeweging; een reeks
rechtsfiguren die in België en Frankrijk reeds in de 19e eeuw waren ontwikkeld, werden in
Nederland pas later ontwikkeld en in de rechtspraak aanvaard (bv. de algemene
zorgvuldigheidsplicht in 1919, de natuurlijke verbintenis in 1926, vergoeding van morele
schade in 1943, ongegronde verrijking, zij het beperkt, in 1959620); zij ontwikkelde ook
rechtsfiguren die in Frankrijk en België niet of veel beperkter erkend werden (maar bv. wel in
Duitsland), zoals de eigendomsoverdracht tot zekerheid (HR 25 januari 1929, Bierbrouwerij-
arrest – in 1992 omgezet in een stil pandrecht), de tegenwerpelijkheid van het
eigendomsvoorbehoud, de rechtsverwerking, enz. Zo heeft de Nederlandse rechtspraak eerder
en ruimer dan de Belgische gebruik gemaakt van de goede trouw als blanconorm om het
verbintenissenrecht aan te passen (waar de Belgische rechtspraak zich beperkte tot de meer
restrictieve rechtsfiguur van misbruik van recht).

De eerste helft van de 20E eeuw kende grote juristen als Paul Scholten621, JC. Van Oven, J.
Eggens622, Meijers623. Meijers was een voorstander van hercodificatie en het primaat van de
wet, Scholten legde de nadruk op de persoonlijke beslissing van de rechter (zie hieronder).
Over het algemeen is er meer interesse voor theoretische vraagstukken dan in bv. België.

De wetgever wijzigde herhaaldelijk het B.W. Zoals in andere West-Europese landen kwam er
een belangrijke ontwikkeling in onder meer het arbeidsrecht (bv. arbeidsongevallenwet 1907),
het huur- en pachtrecht, e.d.m. Ook werd het faillissement ook voor niet-handelaars uniform
geregeld in de Faillissementswet van 1893/1896 en het onderscheid tussen burgerlijk en
handelsrecht volledig afgeschaft in 1934; enz. In 1921 kwam er een nieuw wetboek
Strafprocesrecht.

                                                  
615 Zie P.C. KOP, Legisme en privaatrechtswetenschap. Legisme in de Nedderlandse privaatrechtswetenschap in
de negentiende eeuw, Deventer 1982.
616 Gerhardus Diephuis (1817-1892), Het nederlandsch burgerlijk regt, 13 delen, uitg. J.B. Wolters Groningen
1869-1890.
617 Cornelis W. Opzoomer (1821-1892), tevens hoogleraar wijsbegeerte te Utrecht 1846-1886 (een filosoof van
het empirisme). Belangrijkste juridisch werk: Het Burgerlijk wetboek verklaard, 7 delen, 2 uitgaven (een derde
na zijn door voortgezet).
618 Hendrik Jacob Hamaker (1844-1911). Zijn Verspreide geschriften, verzameld door W.L.P.A. Molengraaff en
C.W. Star Busmann, werden in 7 vol. Uitgegeven te Haarlem, F. Bohn, 1911-1913.
619 Willem L.P.A. Molengraaff, 1858-1931, hoogleraar te Utrecht vanaf 1885, belangrijkste auteur van de
Faillissementswet van 1893 (in werking 1896). Tevens liberaal politicus.
620 HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548 n. Veegens.
621 Paul Scholten, 1875-1946, hoogleraar te Amsterdam 1907-1945. Vanuit een protestants-ethische
ingesteldheid legde Scholten sterk de nadruk op het persoonlijk oordeel en geweten van de rechter. Dit zien we
bv. in zijn beroemd Algemeen Deel in de Asser-reeks (1931).
622 Jannes Eggens, 1891-1964, hoogleraar te Batavia 1935, te Utrecht 1946 en vanaf 1957 te Amsterdam.
623 Eduard Maurits Meijers, 1880-1954, hoogleraar te Leiden vanaf 1910. Schreef in Duitse gevangenschap (hij
was van joodse afkomst) tijdens WO II Algemene leer van het burgerlijk recht:  I  De algemene begrippen van
het burgerlijk recht, verschenen in 1948.
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In het familierecht gaf de wet de rechter in 1901 de bevoegdheid de uitoefening van de
ouderlijke macht te controleren; in 1947 werd beslist dat de afstamming tussen moeder en
(buitenechtelijk) kind van rechtswege vaststaat (afschaffing van de vereiste van erkenning
door de moeder).

2.6.2.4.  Na 1945 – de hercodificatie in een nieuw BW

Na W.O. II was Nederland was op zoek naar een nieuw zelfbeeld en nieuwe projecten of
symbolen. Aan een bevrijd, verenigd en verlicht Nederland wou men uitdrukking geven, en
daardoor werden de voorstellen  voor een vernieuwing van het vaderlandse recht – met name
door een nieuwe grondwet en een nieuw burgerlijk wetboek – met instemming onthaald. De
grondwet werd aangepast in 1948. Prof. E.M. Meijers die voor de oorlog reeds had gepleit
voor hercodificatie (en privatim reeds ontwerpen zou hebben gemaakt), in de oorlog door de
Duitsers afgezet was omdat hij joods was en naar de concentratiekampen gevoerd, en levend
was teruggekomen, kreeg de opdracht een nieuw BW te ontwikkelen. Hij voorzag dat alles op
een tijd van 10 jaar zou kunnen worden afgewerkt, doch overleed in 1954, toen zijn ontwerp
dat voor twee derde was uitgeschreven. Een driemanschap werd aangesteld om de zaak af te
werken, doch er doken steeds nieuwe moeilijkheden op, alsook onenigheid onder elkaar. Na
het overlijden van Jan Drion slabakte de zaak verder en werden meerdere
regeringscommissarissen aangesteld. Uiteindelijk kwam de zaak in de jaren ’70 terug in
handen van één regeringscommissaris, magistraat Wouter Snijders. In 1976 werd aldus een
gewijzigd ontwerp afgewerkt en vervolgens uitvoerig in het parlement besproken.

Een eerste deel van het nieuw B.W. werd in de jaren ‘80 ingevoerd (familierecht en
rechtspersonenrecht, boek 1 en 2), vervolgens het transportrecht (boek 8),  het grootste deel
met ingang van 1-1-1992 ingevoerd (zaken- en verbintenissenrecht en een deel van de
bijzondere overeenkomsten), en het nieuw erfrecht op 1-1-2003 (voor de structuur en inhoud
van het nieuw BW, zie verder).

In de periode 1999-2002 werd ook de gerechtelijke organisatie en het procesrecht in
belangrijke mate hervormd.

2.6.3.  Huidige politieke instellingen; bevoegdheidsverdeling; grondwettelijke verschansing

2.6.3.1.   Algemeen

Parlementaire monarchie. De positie van de koning(in) wordt geregeld in Hoofdstuk II van de
Grondwet (art. 24 v.).

2.6.3.2.   Machten en bevoegdheden op nationaal niveau

Hoofdstuk V “Wetgeving en bestuur” regelt de machten en bevoegdheden.

De wetgevende macht berust formeel bij de Staten-generaal en de regering gezamenlijk
(vereiste bekrachtiging door de koning). De Staten-generaal (geregeld in hoofdstuk III GW,
art. 50-72) bestaat uit 2 Kamers:
- de Tweede kamer, om de 4 jaar rechtstreeks verkozen volgens evenredig kiesstelsel in één
landelijk kiesdistrict (150 leden);
- de Eerste Kamer getrapt verkozen door de provincieraden (75 leden).
De Eerste Kamer heeft geen initiatiefrecht (enkel de Tweede Kamer en de regering) noch
amenderingsrecht (zie art. 85 GW).
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De uitvoerende macht berust bij de regering, d.i. de koning(in) en de ministers; deze laatste
moeten het vertrouwen hebben van de Staten-generaal (de koning wordt nader geregeld in art.
24-41 GW, de regering in art. 42-49 GW). De regering heeft in beginsel geen zelfstandige
bevoegdheid (bv. het ambtenarenstatuut wordt bij wet bepaald, niet bij koninklijk besluit (art.
109 GW), anders in België). Vele materies zijn aan de formele wet voorbehouden, en de
wetgever heeft een verplichting het burgerlijk recht, strafrecht en burgerlijk en
strafprocesrecht in beginsel in de vorm van wetboeken te regelen (art. 107 lid 1 GW).

Er is een uitgebreid administratief recht. De Raad van State (die van oudsher bestaat) heeft
zowel een rol van wetgevingsadvies als van administratief rechtscollege (art. 73 GW).

Art. 92 GW staat bevoegdheidsoverdracht aan internationale organisaties toe.

Er is een nationale ombudsman (art. 78a GW), benoemd door de Tweede Kamer.

2.6.3.3.   Verticale bevoegdheidsverdeling; lokale besturen

Nederland is een eenheidsstaat met vrij grote provinciale en gemeentelijke autonomie (echter
niet grondwettelijk verankerd, wel de organen van provincie en gemeente); althans werd na
WO II de provinciale autonomie ernstig verruimd, voorheen was die erg beperkt. Het
financieel gewicht van de gemeenten is vrij groot.

Het hoofd van provincie (commissaris van de koning) en gemeente (burgemeester) worden
niet verkozen maar door de regering benoemd (art. 131 GW). Wat de burgemeetser betreft is
een grondwetswijziging in bespreking (omde burgemeester te laten verkiezen).

2.6.3.4.   Normenhiërarchie; vastlegging in een grondwet; wijzigbaarheid; toetsing

De basisregels zijn opgenomen in een formele grondwet. De herziening daarvan vereist
tussentijdse verkiezingen, dus eerst een inherzieningstelling bij wet, vervolgens verkiezingen,
en vervolgens herziening met een tweederde meerderheid (art. 137 GW). De grondwet is
sober en bevat relatief weinig regels, zodat het parlement ruime bevoegdheden heeft.

“De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen”,
bepaalt art. 120 GW. Er is dus geen toetsing van wetten door de rechter aan de Grondwet.

Wel bestaat er een duidelijke hiërarchie tussen de formele wet en de ondergeschikte
wetgeving (besluiten), en is er voor heel wat zaken een “parlementsvoorbehoud” (formeel
legaliteitsbeginsel, zie art. 98-111 GW).

Art. 94 GW geeft aan algemeen bindende bepalingen van goedgekeurde internationale
verdragen en besluiten van internationale organisaties waaraan daartoe bevoegdheid is
gegeven, voorrang boven de wet. Om te kunnen afwijken van de grondwet moet de ratificatie
wel met een grondwettelijke (2/3) meerderheid gebeuren.

2.6.4.  Gerechtelijke organisatie en juridische beroepen

2.6.4.1.  Rechterlijke macht

De gewone rechtsmacht berust bij de Hoven en rechtbanken, met een structuur op 4 niveaus:
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- onderaan de kantonrechter (vgl. de vrederechter) (62 kantons); sedert 1 januari 2002 zetelen
deze wel in dezelfde gebouwen als de arrondissementsrechtbanken en zijn ze daarin
bestuurlijk geïntegreerd;
- voor andere zaken in eerste aanleg de arrondissementsrechtbank (19 arrondissementen); er
zijn geen aparte handelsrechtbanken of arbeidsrechtbanken. De jeugdrechtbank is een afdeling
van de arrondissementsrechtbank.
- daarboven de 5 Gerechtshoven (Amsterdam, Arnhem, ’s Gravenhage, ’s Hertogenbosch,
Leeuwarden), die zetelen in kamers van 3 raadsheren;
- bovenaan de Hoge Raad der Nederlanden als een cassatie-instantie. Er zijn wel meer
gevallen waarin de Hoge raad de zaak zelf kan afdoen, zodat de procedure zich tussenin het
cassatie- en het revisiemodel bevindt. De Hoge Raad heeft 3 kamers (civiele, straf en
belastingkamer), en zetelt met 5 raadsheren.
Het kort geding speelt een zeer grote rol.
In strafzaken speelt de onderzoeksrechter een andere rol dan in het Belgische recht: het
onderzoek wordt geleid door het parket, en de onderzoeksrechter houdt daar enkel toezicht op.

2.6.4.2.  Bestuurlijke rechtscolleges

De Raad van State is belast met de “geschillen van bestuur” (art. 73 lid 2 GW) (tot voor kort
kon ze enkel advies geven aan de Kroon; nu gaat het om een bindend arrest).

Een belangrijke rol in sociaal-economische bestuursgeschillen speelt het College van Beroep
Bedrijfsleven

Er is geen grondwettelijk Hof, zeker nu er ook geen grondwettigheidstoetsing is (zie
hierboven).

2.6.4.3.   Juridische opleiding en beroepen

Naar latijns model vinden we als juridische beroepen:
- een carrièremagistratuur; sinds 1 januari 2002 bestaat er ook een “Raad voor de
rechtspraak”, die deel is van de rechterlijke macht en een adviserende rol speelt.
- een hiërarchisch gestructureerd openbaar ministerie; sedert 1999 wordt dit "landelijk parket"
geleid door het college van Procureurs-generaal, onder verantwoordelijkheid van de Minister
van Justitie; er wordt een echt strafrechtelijk beleid uitgestippeld. Sedert 199 is het parket bij
de Hoge Raad dus formeel gescheiden van het Openbaar Ministerie.
- de Advocatuur;
- een “Latijns” notariaat (de notaris als vrij beroeper en openbaar ambtenaar tegelijk).

2.6.5.  Plaats van de grondrechten

Hoofdstuk I van de Grondwet (art. 1 tot 23) bevat de grondrechten en –vrijheden. De tekst is
al bij al vrij sober en niet te hoogdravend. Wel werd in 1983 in een roes van egalitarisme een
algemeen discriminatieverbod in art. 1 GW vooropgesteld. Art. 19 en v. bevatten bepalingen
over materies en doelstellingen die “de zorg van de overheid” zijn (werkgelegenheid,
bestaanszekerheid, sociale en culturele ontplooiing, volksgezondheid, onderwijs). De
Grondwet bevat dus geen sociaal-economische grondrechten in termen van subjectief recht,
maar wel Staatszielbestimmungen.

De mogelijkheid van uitroeping van de noodtoestand wordt geregeld in art. 103 GW.
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Zoals hoger uiteengezet is er geen grondwettigheidstoetsing van wetten; wel wordt de
rechtstreekse werking van het EVRM erkend (inroepbaar voor de gewone rechter).

2.6.6.  Bronnen en formanten bij de rechtsvinding

De stijl van de rechtspraak ontwikkelde zich van een veeleer Franse, beknopte stijl naar een
breedvoeriger, meer Duits model. Wel bestaat er bij de Hoge Raad nog steeds een
cassatieparket onder leiding van de procureur-generaal; de conclusies van het openbaar
ministerie worden steeds mee gepubliceerd met het arrest.

2.6.7.  Procesrecht

(...)

2.6.8.  Instellingen van het privaatrecht, in het bijzonder marktrecht

Het wetboek van 1838 bleef zoals gezegd redelijk dicht bij de Code Napoléon (vgl. hoger
enkele belangrijke verschillen in het zakenrecht (eigendomsoverdracht door levering),
huwelijksgoederenrecht (wettelijk stelsel van algehele gemeenschap van goederen), erfrecht
(bv. bewind)).

De verschillen zijn in de loop der jaren groter geworden en het nieuwe BW staat een stuk
dichter bij het Duitse en Zwitserse wetboek.

Ook de structuur is een stuk geleder dan de oude. Er is geen algemeen deel van het B.W. dat
in beginsel voor alle takken geldt, maar men gaat wel uit van de vier rechtstakken van het
Duitse model (1. en 2. Personen- en Familierecht / rechtspersonen; 4. Erfrecht; 5. Zakenrecht;
6. Verbintenissenrecht) én een algemeen deel voor het zaken- én verbintenissenrecht (Boek 3,
met o.a. de leer van de rechtshandeling en de volmacht, de verjaring e.d.m.). Nadien volgen er
nog een boek Bijzondere overeenkomsten (Boek 7) en Transportrecht (Boek 8). Het
onderscheid tussen boek 3 en 5 gaat uit van een erg dogmatisch onderscheid tussen “zakelijke
rechten” die enkel op (lichamelijke) zaken bestaan (in Boek 5) en “goederenrechtelijke
rechten” die ook op onlichamelijke goederen kunnen bestaan (in Boek 3).

In het verbintenissenrecht werd een algemene vordering wegens ongegronde verrijking
ingevoerd (art. 6:212 BW).

2.6.9.  Het familierecht

Nederland kende een evolutie in het familie- en erfrecht einde 20e eeuw zoals in de meeste
West-europese landen. Het was het eerste land ter wereld dat het huwelijk afschafte als
exclusieve band tussen man en vrouw (met ingan van 1 april 2001).

2.6.10.  Het recht van de burgerlijke maatschappij

Ten aanzien van de burgerlijke maatschappij bouwde Nederland een tolerantiemodel uit, eerst
passief door de godsdienstvrijheid gecombineerd met een staatskerk, later actief door
verschillende christelijke kerken een evenwaardige positie te geven. Nederland kent sedert
halfweg de 19E eeuw een concordatair model van verhouding tussen kerk en staat, waarbij de
rol van de kerken in de burgerlijke samenleving de facto is erkend (coöperatief model). Sedert
1983 heeft de hervormde kerk geen grondwettelijk statuut meer. De kerkgemeenschappen
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hebben het statuut van een rechtspersoon sui generis. In 1983 werd ook de
overheidsfinanciering stopgezet door een eenmalige dotatie te stichten (250 miljoen gulden),
die nu door de kerken zelf wordt beheerd.

De samenleving was tot in de jaren 1960 sterk “verzuild”. Dit hangt ook samen met de
opvatting van de  “soevereiniteit in eigen kring”624, volgens dewelke de soevereiniteit van
gezin, vereniging, kerkgemeenschap, enz. niet afgeleid is van die van de staat, maar
zelfstandig, zij het beperkt qua omvang: geen onderschikking, maar nevenschikking (in die
zin is deze van oorsprong protestantse rechtsopvatting een stuk radicaler dan het
subsidiariteitsbeginsel uit de katholieke traditie).

Zoals in België is er een sterk privaat, voornamelijk confessioneel onderwijs, gesubsidieerd
door de overheid (sedert 1917).

2.6.11.  De Nederlandse Antillen en Aruba

2.6.11.1.  Politieke instellingen

Beiden zijn aparte staten in personele Unie met Nederland onder het “Koninkrijk der Nederlanden”; het zijn
internationaal rechtssubjecten, die evenwel bepaalde bevoegdheden overgelaten hebben aan het “Koninkrijk”,
een soort confederale structuur tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Men noemt het een
“statutaire” structur, omdat ze vastgelegd is in het zgn. “Statuut voor het koninkrijk der Nederlanden” van 1954,
meermaals gewijzigd (o.a. in 1975 door de uittreding van Suriname). Het is een hybried statuut tussen dat van
een deelstaat en dat van een onafhankelijk land in.

Deze statutaire structuur komt er in hoofdzaak op neer dat de buitenlandse aangelegenheden, defensie, marine,
nationaliteit en enkele andere gezamenlijk geregeld worden, d.i. eigenlijk door de Nederlandse politieke organen
met inspraak van de organen van de Nederlandse Antillen en Aruba. De wetgevende macht in statutaire
aangelegenheden wordt uitgeoefend door middel van zgn. “Rijkswetten”, goedgekeurd door de Nederlandse
Staten-Generaal in een bijzondere procedure met inspraak (maar geen vetorecht) van de 2 andere landen;  de
uitvoerende macht berust bij een “Raad van Ministers” (d.i. de Nederlandse regering aangevuld met een
Gevolmachtigd Minister van elk van de 2 andere landen); de Raad van State van het Koninkrijk is de
Nederlandse raad van State aangevuld met een vertegenwoordiger van de 2 andere landen.

De eigen politieke instellingen worden geregeld in de “Staatsregeling van de Nederlandse Antillen” c.q. de
“Staatsregeling van Aruba” (een soort Grondwet).

Intussen is beslist om het land "Antillen" op te heffen tegen 2007 en te vervangen door aparte landen voor de
verschillende eilanden.

2.6.11.2.  Privaatrecht

(...)

                                                  
624 De uitdrukking komt van de gereformeerde voorman Abraham Kuyper (zie onder meer
http://www.iisg.nl/bwsa/bios/kuijper.html). Zie H.E.S. WOLDRING, Kernbegrippen in de politieke filosofie,
Coutinho Bussum 2001, p. 61 v. en voor een recente uitwerking bv. H. Dooyeweerd, “De Christelijke
staatsidee”, Christen-Democratische Verkenningen, 1994/11, 460-463.


