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1. Inleiding 
 
Het thema van de ‘niet-statelijke actoren en de rechten van de mens’ raakt al snel aan het 
belangrijke juridische vraagstuk van de horizontale werking van grondrechten. ‘Horizontale 
werking’ is de veel gebruikte uitdrukking voor de werking van grondrechten tussen burgers 
onderling, ter onderscheiding van de werking tussen burgers en overheid. Uitgangspunt is dat 
grondrechten primair werken tussen burgers en overheid, waarbij de essentie is dat het gaat 
om rechten van burgers jegens de overheid die de plicht heeft die rechten te eerbiedigen – in 
elk geval wanneer we het hebben over de klassieke burger- en politieke rechten. Vanwege dit 
uitgangspunt is het altijd omstreden geweest of horizontale werking wel kan bestaan, en of 
deze wel wenselijk is.1 In dit opstel ga ik in op een aantal van de problemen die in dit verband 
rijzen. Centraal staat daarbij de vraag of burger- en politieke rechten die aan burgers zijn 
toegekend in Grondwet en verdragen plichten kunnen opleggen aan niet-statelijke actoren. Of 
is alleen de statelijke overheid geboden deze rechten te eerbiedigen? 
 
 
2. Verschillende soorten rechten  
 
2.1 Staatserzeugte rechten 
 
Eén manier om de problemen iets te vereenvoudigen, is door vast te stellen dat sommige 
rechten zich per definitie niet of minder goed lenen voor horizontale werking. Dit zijn de 
grondrechten die direct samenhangen met de staat en deze veronderstellen, de staatserzeugte 
Rechte, zoals onze oosterburen het noemen. Men kan denken aan het actief en passief 
kiesrecht en aan het recht op toegang tot de rechter en een eerlijk rechterlijk proces van 
staatswege. In de specifieke contouren van deze rechten ligt een verknochtheid besloten met 
plichten van bijzondere statelijke instituties, die maakt dat zij zich minder goed lenen voor 
horizontale toepassing. Dit is niet om te ontkennen dat de democratiegedachte en het principe 
van een eerlijke beslechting van geschillen niet ook binnen niet-statelijke organisaties en 
contexten een rol kunnen of moeten spelen, maar als grondrechten zijn de bedoelde rechten te 
specifiek op de statelijke overheid gericht om ook daarbuiten een wezenlijke juridische 
betekenis te hebben. 
 
Praktisch gesproken betekent dit dat artikel 6 van het Europese Verdrag voor de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) in de discussie die in kerkgenootschappen 
wordt gevoerd over het recht op een eerlijk proces voor een kerkelijke rechtbank – een 
                                                 
1 Dit is niet alleen in Nederland het geval; andere landen kennen hetzelfde probleem, zij het niet altijd in 
dezelfde juridische, politieke en maatschappelijke context. In de Verenigde Staten kan men wijzen op de locus 
classicus van Shelley v. Kraemer uit 1948 (een rechterlijk bevel van een deelstaatrechter om een racistisch 
kettingbeding na te leven is in strijd met het 14e Amendement (“equal protection of the laws”)), in Canada op de 
discussie rond Dolphin Delivery (Retail, Wholesale & Department Store Union, Local 580 v. Dolphin delivery 
Ltd.) uit 1986 (het Canadese ‘Charter of Rights and Freedoms’ “does not apply to private litigation”), en in 
Zuid-Afrika op Du Plessis v. De Klerk, 15 mei 1996 (geen directe horizontale werking van grondwettelijke 
uitingsvrijheid in beledigingszaken; overigens is in de daarna tot stand gekomen constitutie in Section 8 
uitdrukkelijk bepaald dat grondrechten horizontaal kunnen werken, tenzij de aard van het grondrecht er zich 
tegen verzet). 
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discussie die zowel plaatsvindt binnen de protestantse en katholieke kerken als binnen de 
islam – slechts bij wijze van analogie van betekenis kan zijn. (Terzijde: de Nederlandse 
Grondwet kent slechts een – in de praktijk zeer formalistisch uitgelegde – bepaling over 
toegang tot de rechter in artikel 112. Een grondrecht op een eerlijk proces voor een 
onafhankelijke rechterlijke instantie kent de Grondwet niet. Verrassend genoeg is hiervoor 
geen enkele verklaring te vinden in de stukken over de grondwetsherziening van 1983; 
kennelijk is het vanzelfsprekend dat een rechterlijk geding een eerlijk geding moet zijn. Een 
wezenlijke waarborg biedt deze vanzelfsprekendheid echter niet.) Artikel 6 EVRM geldt niet 
binnen die kerkgenootschappen. Dit komt omdat een kerkelijke rechtbank niet een 
rechterlijke instantie is in de zin van artikel 6 EVRM, zelfs als het gaat om belangen die 
zouden vallen onder “droits et obligations de caractère civil” of een “accusation en matière 
pénale”. Pas als de statelijke overheid, bijvoorbeeld de gewone rechter of de bestuursrechter, 
enig rechtsgevolg wil geven aan binnenkerkelijke procedures, rechtsgangen en vonnissen, 
wordt van belang of daardoor het recht van een burger op een eerlijk proces in de zin van 
artikel 6 EVRM niet wordt geschonden. Is immers een burgerlijk recht of strafsanctie in de 
zin van 6 EVRM in het geding, terwijl een uitspraak van een kerkelijke rechtbank niet zou 
voldoen aan de eisen die het EVRM stelt, dan zou een nationale overheid die gevolg geeft 
aan die uitspraak het EVRM schenden.2 Deze stand van zaken kan er vervolgens toe leiden 
dat men kerkelijke procedures aanpast aan de eisen die artikel 6 EVRM stelt, indien men het 
van belang zou achten dat resultaten van dergelijke procedures in het externe forum 
rechtskracht hebben. Dit betekent echter nog niet dat het EVRM geldt in het intern-kerkelijke 
forum. 
 
 
2.2 Universele klassieke rechten 
 
Anders dan deze ‘staatserzeugte’ rechten, lenen de klassieke grondrechten die meer direct 
verbonden zijn aan de menselijke waardigheid, de ‘aangeboren’ rechten als de vrijheid van 
geweten en gedachte, meningsuiting, godsdienstvrijheid, zich eerder voor toepassing in 
verhoudingen tussen burgers onderling. Toch is hierbij het nodige voorbehoud te maken. 
Berucht zijn de problemen met de beperkingsclausules van grondrechtenbepalingen. De 
Grondwet kent bijvoorbeeld een prominente rol toe aan de specifieke formeelwettelijke basis 
die elke beperking moet hebben. Veelal is er òf geen basis in de formele wet te vinden 
(bijvoorbeeld met betrekking tot kledingvoorschriften of voorschriften omtrent haardracht 
voor personeel), òf een basis is niet specifiek gericht op het kunnen beperken van een bepaald 
(of enig) grondrecht (zoals artikel 6: 162 BW).3 Bij de verdragsrechtelijke grondrechten is 
bijvoorbeeld het EVRM-criterium dat een beperking “noodzakelijk [moet zijn] in een 
democratische samenleving”, niet of niet in alle gevallen toegesneden op een strikte 
horizontale werking waarbij een burger zich tegenover een andere burger op een grondrecht 
beroept; we zullen dit aanstonds zien in het Edamse bijstandmoeder-arrest. Dit staat er niet 
aan in de weg dat de Nederlandse rechter grondrechten horizontale werking geeft. Wel bleek 
het de Hoge Raad noodzakelijk om in de Aidstest-zaak zijn uitspraken gedaan in de Goeree-

                                                 
2 Zie EHRM, zaak Pellegrini c. Italie, Requête n° 30882/96, 20 july 2001; 
http://www.echr.coe.int/Fr/arrets.htm. 
3 Bedacht moet worden dat artikel 149 Gemeentewet (“De raad maakt de verordeningen die hij in het belang van 
de gemeente nodig oordeelt”) naar algemeen aanvaard wordt geen voldoende basis kan bieden voor het 
beperken van grondrechten bij gemeentelijke verordening. 



zaken te nuanceren in die zin dat artikel 6:162 BW slechts in zaken tussen burgers onderling 
kan gelden als een wettelijke grondslag voor de beperking van grondrechten.4  
 
Vaker laten rechters in het midden wat ze precies met grondrechten doen als ze in gedingen 
tussen burgerlijke partijen categorieën hanteren als ‘discriminatie’, ‘uitingsvrijheid’, 
‘godsdienstvrijheid’ en ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer’. Meestal worden 
daarbij niet eens grondrechtenbepalingen toegepast. Hoewel dan soms wel een artikel uit 
Grondwet of verdrag wordt genoemd – maar heel vaak ook dat ook niet eens – gaat men 
(meestal in het kader van een onrechtmatige daadsactie) vervolgens meteen over tot het 
afwegen van het grondrechtenbelang tegen relevante belangen van andere partijen. Rechters 
blijken dit met het grootst mogelijke gemak te doen. Jaarlijks worden vele kortgeding-zaken 
gevoerd over beweerdelijk onrechtmatige uitingen, al dan niet in verband met de persoonlijke 
levenssfeer van degene op wie een uiting betrekking heeft. Wellicht echter is daarin zodanig 
onomstreden dat er grondrechten in juridische zin in het geding zijn dat de rechter niet eens 
meer de moeite neemt de desbetreffende bepalingen volgens de regels der kunst toe te passen. 
Misschien gaat het dan niet zozeer om het grondrecht, maar om belangen, beginselen en 
achterliggende waarden die hij bezigt bij het beoordelen van een geschil. Daarmee kan dan 
ook soepeler worden omgegaan dan met specifieke rechten, waarvan de omvang en 
beperkingen in precieze regels zijn vastgelegd. Maar hebben we het dan nog wel over 
grondrechten die worden toegepast? 
 
 
2.3 Verdragsrechten en constitutionele rechten 
 
Het is mogelijk te onderscheiden tussen enerzijds de verdragsrechtelijk vastgelegde burger- 
en politieke rechten en anderzijds de rechten die in een nationale grondwet zijn vastgelegd. 
We zijn in Nederland niet gewend een dergelijk onderscheid te maken, omdat naar 
Nederlands recht de (meeste) klassieke grondrechten tot eerbiediging waarvan het Koninkrijk 
zich heeft verbonden bij verdrag, rechtstreeks kunnen worden toegepast en wel met voorrang 
boven elk daarmee strijdig recht van nationale oorsprong. Dit moet ons echter niet doen 
vergeten dat de verdragsvorm naar zijn aard betekent dat de betrokken verdragsrechtelijke 
verbintenis primair jegens andere staten is aangegaan. Naar haar inhoud heeft deze 
verplichting jegens de verdragspartijen de strekking dat de overheid zich op een bepaalde 
wijze zal gedragen jegens de eigen burgers en diens rechten zal eerbiedigen. Als implicatie 
hiervan zou voor de hand liggen dat verdragsrechten minder snel horizontale werking zouden 
hebben dan bij constitutionele rechten het geval is. De Nederlandse rechter ziet dat kennelijk 
anders. De ‘locus classicus’ is het arrest van de Hoge Raad over de spiedende buurman van 
een Edamse bijstandsmoeder,5 waar ik wat langer bij stilsta. In deze zaak werd artikel 8 
EVRM van toepassing geacht op de rechtsbetrekking tussen de buurman en de 
bijstandsmoeder. Althans de Hoge Raad stelt dat in deze zaak dat 
 

een recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer moet worden aanvaard, dat 
aansluit bij vergelijkbare ontwikkelingen in andere landen en dat naar zijn inhoud 
mede wordt bepaald door artikel 8 EVRM, waarvan moet worden aangenomen dat het 
ook werking heeft tussen de burgers onderling. Een inbreuk op dit recht levert in 
beginsel een onrechtmatige daad op in de zin van artikel 1401 BW (r.o. 4.4). 

 
                                                 
4 HR 18 juni 1993, nr. 15015, NJ, 1994,347; vergelijk HR 5 juni 1987, NJ, 1988, 702 en HR 2 februari 1990, nr. 
13 72,  NJ, 1991, 289. 
5 HR 9 januari 1989, nr 12717, NJ, 1987, 928; AB, 1987, 231. 



Zeer nauwkeurig gelezen, is volgens de Hoge Raad artikel 8 EVRM slechts één van de 
bronnen die het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer voeden. Uit het vervolg 
van het arrest blijkt dat artikel 10 van de Grondwet (toen nog niet in werking getreden) een 
andere bron was. Het verdere vervolg van het arrest geeft aanleiding tot de conclusie dat met 
‘het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’ inderdaad het grondrecht wordt 
bedoeld zoals geformuleerd in met artikel 8 EVRM. Doch de Hoge Raad vertaalt dit tot een 
privaatrechtelijke categorie. Als eerste stelt de Hoge Raad vast dat de informatieverzameling 
een inbreuk vormt op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, waarbij 
aangesloten wordt op de kamerstukken over artikel 10 Grondwet en een resolutie van de 
Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa. Vervolgens stelt de Hoge Raad echter 
dat dat “nog niet [met zich] mee[brengt] dat [de buurman] onrechtmatig heeft gehandeld. In 
aansluiting op artikel 8 lid 2 EVRM kan immers (...) uit geschreven of ongeschreven recht 
een rechtvaardigingsgrond voortvloeien”. De oplettende jurist herkent in deze benadering een 
strikt privaatrechtelijke redenering, waarbij de beperkingsclausule van artikel 8 lid 2 EVRM 
niet rechtstreeks wordt toegepast op de relevante rechtsbetrekking (er staat niet ‘met 
toepassing van artikel 8 lid 2 EVRM’). De beperking speelt slechts een rol in het kader van 
het privaatrechtelijke leerstuk van de rechtvaardiging van een handeling die (anders) 
onrechtmatig zou zijn. Frappant is vervolgens dat bij de rechtvaardiging van het bespioneren 
van de bijstandsmoeder voor de Hoge Raad het criterium van 8 lid 2 EVRM dat een 
beperking van de privacy “noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving”, 
centraal staat. Dit brengt de Hoge Raad ertoe de buurman niet langer te zien in zijn relatie tot 
zijn buurvrouw, op wier privacy hij een inbreuk maakt, maar in diens relatie tot de overheid 
ten behoeve van wie hij de informatie verzamelde. Met andere woorden: een inbreuk maken 
op de privacy van een medeburger kan gerechtvaardigd zijn als het gaat om het ‘verklikken’ 
daarvan bij de overheid. Of daarvan daadwerkelijk sprake is, is afhankelijk van de 
omstandigheden, waarbij de Hoge Raad als een van de relevante omstandigheden aanvoert 
dat de buurman toevallig ook adjunct-directeur was van de gemeentelijke sociale dienst, 
waarmee de Hoge Raad bij implicatie de rechtsverhouding weer verticaliseert (r.o. 4.7 in 
fine). Zie ik het goed, dan is de Hoge Raad van opvatting dat een inbreuk door een burger op 
het grondrecht van een andere burger is toegestaan indien dit nodig is in een democratische 
samenleving ten behoeve van het algemeen belang (waarbij niet is aangeduid onder welk van 
de specifieke doelcriteria van artikel 8 lid 2 EVRM dit belang nu valt). Burgerplicht en 
private grondrechtenbescherming worden hier aan elkaar gekoppeld op een wijze zoals die in 
andere gevallen van horizontale werking (bijvoorbeeld uitingsvrijheid of 
privacybescherming) die aan de rechter zijn voorgelegd nagenoeg altijd buiten beschouwing 
is gebleven. 
 
Wonderlijk genoeg wordt in dit arrest niets gezegd over drie andere elementen in de 
beperkingsclausule van artikel 8 lid 2 EVRM. Ten eerste is in die clausule slechts sprake van 
beperkende “inmenging van enig openbaar gezag” (“ingérence d'une autorité publique”) die 
onder voorwaarden toelaatbaar kan zijn. Dit toont al dat de EVRM-bepalingen niet 
geschreven zijn om in de rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling rechtstreeks te worden 
toegepast. De gemiddelde buurman is noch aan de borreltafel noch in het café niet te 
kwalificeren als ‘autorité publique’. Ten tweede moet voor een beperking door een openbaar 
gezag dragende instantie een grondslag zijn die “prévue par la loi” is, terwijl voor de 
gegevensverzameling geen grondslag voorhanden was die aan Straatsburgse criteria voldeed 
– zij het dat naar maatstaven van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 
zo’n grondslag wel voorhanden kan zijn in de vorm van vaste nationale jurisprudentie; de 
Hoge Raad kan op die manier altijd zelf in de wettelijke grondslag voorzien (hetgeen toch 
niet helemaal bevredigend is). Ten derde is, zoals terloops al opgemerkt, niet evident welk 



van de in artikel 8 lid 2 EVRM opgesomde gerechtvaardigde doelen gediend zijn geweest 
door de inlichtingenverzameling van de buurman. 
 
Samenvattend doet de Hoge Raad in het arrest het volgende. Eerst wordt gesteld, zij het 
enigszins terloops, dat artikel 8 EVRM “werking heeft tussen burgers onderling”, daarmee 
horizontale werking suggererend. Vervolgens wordt dit geheel geconstrueerd op het model 
van de privaatrechtelijke onrechtmatige daad, waarbij de beperkingsclausule van 8 EVRM 
fungeert als mogelijke rechtvaardiging van een daad die anders onrechtmatig moet worden 
geoordeeld. Vervolgens wordt het criterium van “noodzakelijkheid in een democratische 
samenleving” in de beperkingsclausule van 8 EVRM geconstrueerd als een handelen van een 
burger ten behoeve van een algemeen maatschappelijk belang dat door de regering en 
parlement is erkend. En tenslotte speelt bij de vraag of een rechtvaardiging in een concreet 
geval daadwerkelijk gegeven is, de vraag een rol of de burger die een inbreuk maakt op het 
recht van een medeburger tevens ambtenaar is die daardoor zijn inzicht en invloed kan 
aanwenden bij het gebruik van de gegevens. Dit intrigerend heen en weer stuiteren tussen 
echte horizontale werking en minder horizontale werking, tussen publiek en privaat, en ook 
de overige moeilijkheden van de toepassing van de beperkingsclausule in deze zaak, tonen 
aan hoe lastig het is verdragsrechtelijke grondrechtenbepalingen horizontaal toe te passen. 
 
 
2. De overheid en de betrekkingen tussen burgers onderling  
 
De grootste moeilijkheid in verband met het vraagstuk van de relevantie van grondrechten 
voor de relatie tussen burgers onderling, is gelegen in het feit dat de overheid in zekere zin 
deze relatie tussen de burgers bepaalt. Strikt privaatrechtelijke verhoudingen kunnen, 
wanneer daarin rechtsgeschillen rijzen, aan de burgerlijke rechter ter beslechting worden 
voorgelegd. Bovendien worden de burgerlijke relaties uiteindelijk altijd bepaald door wat de 
wetgever wel of niet heeft geregeld. In die zin is de overheid altijd in het geding. Op die 
wijze zou in theorie de overheid niet alleen altijd gedwongen kunnen zijn rekening te houden 
met de grondrechten, maar deze ook altijd moeten opleggen aan de verhoudingen tussen 
burgers onderling, hetgeen betekent dat ‘horizontale werking’ eigenlijk niet bestaat. 
 
Dat de overheid in haar gedrag rekening moet houden met grondrechten ook wanneer het gaat 
om het al dan niet reguleren van de verhoudingen tussen burgers onderling, is duidelijk. Iets 
daarvan is terug te zien in de jurisprudentie van EHRM. Het gaat dan om situaties waarin 
overheden nalaten wettelijke of bestuurlijke maatregelen te nemen. Dit nalaten vormt in een 
aantal gevallen een ongerechtvaardigde inbreuk op een grondrecht, doordat een burger niet 
door relevante overheidsmaatregelen tegen bepaalde daden van een medeburger beschermd is 
geweest. Daardoor is die burger geschaad in zijn grondrechtelijk belang. Via de band van de 
overheid is dit een grondrechtelijk belang waarop die andere burger geen inbreuk kan maken.  
 
Dat de staat de burgerlijke betrekkingen altijd zodanig moet regelen dat de grondrechten ook 
tussen de burgers onderling worden geëerbiedigd en gerealiseerd, wordt echter in het 
algemeen niet aangenomen. We raken aan een van de moeilijkste onderdelen van het 
vraagstuk van de horizontale werking van grondrechten. Uiteindelijk gaat het om de mate van 
maatschappelijke ‘Freiheitlichkeit’ die in een staat wenselijk is. Daarover kan men van 
mening verschillen. Volgens sommigen heeft de overheid slechts de maatschappelijke 
vrijheid voor de burgers na te streven (een liberalistische visie). Volgens anderen zal de staat 
de onderlinge verhoudingen tussen de burgers hebben te reguleren op zo’n manier dat de 
grondrechten zelf tussen burgers gelden; het gaat dan om een strikt gereguleerd gedrag van de 



burgers onderling, gericht op een situatie waarbij burgers elkaar verplichten tot het in acht 
nemen van de grondrechten van de ander. 
 
Het is verleidelijk te denken dat de waarheid misschien ergens in het midden ligt – soms zal 
de burger zijn burgerlijke vrijheid in het maatschappelijk verkeer gegund worden, soms dient 
de burger verplicht te worden zich conform het grondrecht van de ander te gedragen. Het is 
echter de vraag of deze benadering mogelijk is, want als de waarheid in het midden licht, 
betekent dit dat het om twee visies gaat die ultiem verzoenbaar zijn. Dat valt echter te 
betwijfelen. In de eerste visie – zij het in een wat gematigder versie dan ik net schetste – 
scheppen de grondrechten de maatschappelijke vrijheid omdat zij de contouren aangeven van 
een ‘staatsvrije’ sfeer. Dit betekent dat alleen in triviale zin de staat zich bemoeit met de 
burgerlijke verhoudingen; de wettelijke regeling van het privaatrecht is alleen in vorm 
publiekrechtelijk. Betekenisvol is dat door te stellen dat de grondrechten een burgerlijke 
vrijheidssfeer scheppen, aldus een onderscheid wordt gemaakt tussen de publieke sfeer en de 
private sfeer. Het aantrekkelijke van deze benadering wat betreft de werking van 
grondrechten, is dat de grondrechtenbepalingen die we vinden in constituties en verdragen 
alleen bedoeld zijn om te worden toegepast in de publiekrechtelijke betrekkingen, en in 
eigenlijke zin ook alleen in die publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen werking hebben. Al het 
andere is privaatrecht. Uiteraard liggen aan het privaatrecht fundamentele vrijheidsnoties ten 
grondslag die tevens ten grondslag liggen aan (sommige) grondrechten, zoals die 
voortvloeien uit het algemene persoonlijkheidsrecht. En dit heeft zijn consequenties voor de 
inrichting van het privaatrecht, zo goed als ook andere opvattingen over de inrichting van de 
samenleving (bijvoorbeeld ten aanzien van de gewenste aard van de economie) van grote 
invloed zijn op de regeling van het privaatrecht. In strikt juridische zin is het dan echter niet 
mogelijk om te zeggen dat de grondrechtenbepalingen zelf als zodanig gelden in de 
verhouding tussen burgers onderling. 
 
In de opvatting dat burgers in hun onderlinge verhoudingen gebonden zijn aan de 
grondrechten en dat de staat dit heeft te waarborgen, is er geen scheiding tussen private en 
publieke rechtsbetrekkingen, althans voor wat betreft de grondrechten. 
Grondrechtenbepalingen gelden gelijkelijk in beide rechtsgebieden. De vrijheid van de burger 
is de vrijheid zijn plichten jegens zijn medeburger te vervullen in termen van de 
inachtneming van diens grondrechten. Dit is een plicht  waarvan de naleving door de staat 
moet worden gewaarborgd.  
 
Zie hier twee tegengestelde opvattingen. Deze zetten de discussie wel op scherp, ook als we 
niet zo gauw weten welke de voorkeur moet verdienen. Maar wat zijn eigenlijk private 
actoren? Zijn zij allen over één kam te scheren? Een alternatieve opvatting is het maken van 
onderscheidingen ten aanzien van de verschillende niet-statelijke actoren en hun rol in het 
publieke domein. Deze schetsen we hieronder. 
 
 
4. Zijn er relevante onderscheidingen te maken tussen de niet-statelijke actoren die aan 
grondrechtenbepalingen gebonden zijn? 
 
4.1  Vrijwillige en dwangverbanden 
 
Om de binding van niet-statelijke entiteiten aan grondrechten te rechtvaardigen, wordt wel 
onderscheiden tussen ‘vrijwillige’ en ‘dwangverbanden’: indien een entiteit een 
dwangverband is waarvan men niet vrijwillig lidmaat is en waar men niet vrijwillig uit kan 



treden, dan is binding aan grondrechten eerder aangewezen dan wanneer het gaat om 
vrijwillige verbanden. Dit is op het eerste gezicht een aanvaardbare benadering, maar blijkt 
bij nadere beschouwing niet zonder problemen. 
 
Er is inderdaad een verschil tussen een bedrijf waarvan men voor zijn inkomen geheel 
afhankelijk is en een ideële organisatie als een vereniging op basis van levensbeschouwing of 
politieke overtuiging. Men is vrij toe te treden en vrij de organisatie weer verlaten – en voor 
zover voor vrije uittreding toch belemmeringen bestaan, had men dit zich moeten realiseren 
op het moment van de toetreding. Verder kan ook de aard van het lidmaatschap van ideële 
organisaties grotelijks verschillen. Mensen kunnen voor het leven zijn toegetreden tot een 
communiteit die zich een clausuur oplegt, maar kunnen ook acceptgirolid zijn van een 
vereniging met een goed doel. Wat is het grondrechtelijk bezwaar tegen iemand die zich als 
non binnen de muren van een klooster opsluit en zich als ultieme daad van vrijheid 
onderwerpt aan de bijpassende regels omtrent gaan-en-staan en doen-en-laten zolang zij 
overigens vrij is zich daaraan weer te onttrekken op het moment dat zij daarvoor kiest?  
De vrijheid van in- en uittreding is in concrete gevallen echter gradueel en in hoge mate 
situationeel bepaald. Een arbeider in loondienst kan – mede in het licht van zijn scholing, 
capaciteiten en de situatie op de arbeidsmarkt – voor zijn inkomen zodanig sterk afhankelijk 
zijn van het bedrijf waar hij werkt, dat noch voor toetreding noch voor uittreding sprake is 
van een echt vrije keuze. Daartegenover is degene die van beroep interim-manager is, naar de 
aard van zijn werkzaamheden en het betalingsniveau dat daarmee samenhangt, sowieso 
minder afhankelijk van het bedrijf waar hij zijn werkzaamheden verricht. Evenals de keuze 
om zich ergens toe te committeren en zich plichten op te leggen, is ook de keuze uit een 
verband of gemeenschap met eigen leefregels te stappen vaak geen eenvoudige. Maar het 
hele leven vraagt om velerlei vaak niet makkelijke keuzes met allerlei consequenties. Het zou 
een schromelijke overschatting van de betekenis en werking van grondrechten zijn om te 
denken dat deze daarvoor een oplossing bieden. 
 
 
4.2  Werkzaamheid in het publiek domein 
 
Een ander element dat wel van belang wordt geacht, is de doelstelling van een niet-statelijke 
organisatie. Het gaat om het verschil tussen organisaties als politieke partijen die bepaalde 
burgers een bepaalde vorm van lidmaatschap weigeren (zoals de afdeling Den Haag van 
Groen Links, die door een tijdelijke ledenstop een toestroom van Turken weert,6 en de 
(landelijke) SGP die vrouwen weert), een kerkgenootschap dat niet-gelovigen of afvalligen 
uitsluit, de sportvereniging die zich slechts openstelt voor beoefening van een bepaalde sport 
op een bepaald niveau, of het besloten damesdispuut dat heren niet toelaat. 
Hier draait het om de verhouding tussen publiek domein en publieke moraal, en wel op twee 
manieren: enerzijds de publieke moraal die ten grondslag ligt aan het publieke domein, en 
anderzijds de publieke moraal omtrent hetgeen zich daarbuiten afspeelt. 
 
Er zijn dingen die zich afspelen in het publieke domein en de grondslagen van dit publieke 
domein betreffen. Men kan stellen dat tot deze grondslagen tevens de grondrechten behoren. 
Deze moeten gehandhaafd worden ten opzichte van alle actoren die in dit domein spelen. 
Maar moet dat ook in die zin dat alle actoren in het publieke domein die grondrechten zelf in 
acht moeten nemen? Dit is een heikel punt. De grondslagen van het publieke domein 
omvatten mede de mogelijkheid om die grondslagen zelf ter discussie te stellen, te 

                                                 
6 NRC Handelsblad, 15 november 2001. 



actualiseren en zelfs die te veranderen (wat betreft het constitutionele domein denke men aan 
de discussie rond artikel 23 Grondwet). 
 
We raken hier aan ingewikkelde onderwerpen als misbruik van grondrechten en de beperking 
van grondrechten met een beroep op grondrechten. De glibberigheid van de idee van 
misbruik van grondrechten komt voort uit de intuïtie dat grondrechten er niet alleen zijn om 
dominante groeperingen te beschermen, maar er ook zijn – volgens sommigen: er juist zijn – 
om rare ideeën van minderheden te beschermen tegen meerderheidsopvattingen in. Het idee 
van misbruik van grondrechten leidt al gauw tot misbruik van deze idee zelf. 
 
Bezien we de genoemde voorbeelden van het weren van Turken door een lokale afdeling van 
Groen Links en het weren van vrouwen door de SGP (althans de landelijke organisatie van 
deze partij, want lokale afdelingen blijken af en toe weinig gehoorzaam aan de 
partijbeginselen op dit gebied). Er rijzen vragen over de rechtmatigheid van het maken van 
dit onderscheid in het licht van de verdragsbepalingen over rassendiscriminatie (het geval van 
Groen Links)7 en over vrouwendiscriminatie (door de SGP).8 In beide gevallen gaat het 
potentieel of actueel om uiterst verwerpelijke vormen van onderscheid, die inderdaad raken 
aan de grondrechten van Nederlanders van allochtone afkomst en van vrouwen. Wellicht 
verplichten de relevante verdragsbepalingen de Nederlandse wetgever ertoe om deze vormen 
van discriminatie wettelijk onmogelijk te maken. Maar – nog los van de precieze strekking 
van de verdragsbepalingen – is het de vraag of die organisaties zelf ertoe gedwongen moeten 
worden zelf deze vormen van discriminatie te bestrijden? Het past niet in het stelsel van 
politieke vertegenwoordiging dat we in Nederland hebben. Dit is vooral omdat we in 
Nederland – anders dan in andere landen – van oudsher zoveel mogelijk vrijheid hebben 
willen scheppen voor groeperingen om deel te kunnen nemen aan verkiezingen. Politieke 
partijen hebben geen specifieke publiekrechtelijke status, en, andersom, om aan verkiezingen 
deel te nemen, hoeft er helemaal geen sprake te zijn van een juridische entiteit die aan 
specifieke algemene normen moet voldoen. Pas als men ervoor zou kiezen om politieke 
partijen wel publiekrechtelijk te regelen en ze onttrekt aan de vrijheid van vereniging, dan 
zou de vraag anders komen te liggen. Dan zou het ook duidelijk zijn dat die 
publiekrechtelijke regeling genoemde vormen van discriminatie dient te verbieden. 
 
 

                                                 
7 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, artikel 5: “In compliance 
with the fundamental obligations laid down in article 2 of this Convention, States Parties undertake to prohibit 
and to eliminate racial discrimination in all its forms and to guarantee the right of everyone, without distinction 
as to race, colour, or national or ethnic origin, to equality before the law, notably in the enjoyment of the 
following rights: ... (c) Political rights, in particular the rights to participate in elections to vote and to stand – for 
election – on the basis of universal and equal suffrage, to take part in the Government as well as in the conduct 
of public affairs at any level and to have equal access to public service.” 
8 De aandacht is vooral uitgegaan naar de Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women, artikel 7: “States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against 
women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms 
with men, the right: (a) To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all publicly 
elected bodies.” Minder belangstelling is uitgegaan naar de veel directere, en blijkens de toelichting van de 
regering bij de goedkeuring van het verdrag, eenieder verbindende bepaling in de Convention on the Political 
Rights of Women, artikel II: “Women shall be eligible for election to all publicly elected bodies, established by 
national law, on equal terms with men, without any discrimination.” Het Koninkrijk werd partij op 8 augustus 
1968 en het verdrag trad voor het Koninkrijk in werking 30 juli 1971. Het is overigens ook bij deze bepaling de 
vraag of dit de verdragspartijen ertoe dwingt bij wet vrouwendiscriminatie door politieke partijen te verbieden 
en of dit dwingt tot quotaregelingen hetzij bij verkiezingen hetzij wat betreft de samenstelling van gekozen 
organen, zoals men kent in onder meer België en Finland. 



3.3 Werkzaam in het niet-statelijke publieke domein 
 
In feite kan men zeggen dat politieke partijen in Nederland juridisch een positie hebben van 
strikt private verenigingen die werkzaam zijn in het statelijke publieke domein. Het publieke 
domein is echter ruimer dan alleen het statelijke domein, als we dit laatste definiëren als het 
domein waarin burgers en burgerlijke instellingen communiceren en interacteren met 
ambtenaren of instellingen van de burgerlijke overheid. Burgers en burgerlijke instellingen 
ontmoeten elkaar ook in openbare contexten. Media als kranten, radio, televisie en delen van 
het Internet moeten worden beschouwd als fora van het publieke domein. Nu is deze 
aanduiding van de fora onvoldoende om het ruimere publieke domein adequaat te 
omschrijven. Kwalitatief zou ik het openbare domein willen aanduiden als ‘de openbare 
contexten waarin gehandeld wordt ten behoeve van het algemene belang’. Het algemene 
belang valt niet per definitie geheel samen met het handelen van overheidsinstanties in het 
openbare domein. Ook private actoren kunnen in het publieke belang optreden. Dit is het 
geval bij de reeds genoemde politieke partijen, maar ook bij velerlei (al dan niet charitatieve) 
instellingen op het gebied van economie, welzijn, cultuur enzovoorts, die door hun activiteit 
wezenlijk bijdragen aan het algemeen belang, zonder dat zij zich in het statelijke publieke 
domein begeven, eenvoudigweg omdat zij geen overheidsbemoeienis nodig hebben (of 
dulden) om dat te doen. 
 
Hier is het de private aard van de betrokken instituties die reden kunnen zijn om deze niet aan 
grondrechten te binden. Het is veelal de verenigingsvrijheid die het optreden van deze 
entiteiten mogelijk maakt ten behoeve van het algemeen belang. In het begrip algemeen 
belang ligt besloten dat hun activiteit zelf de grondrechten niet ondermijnt. Doen zij immers 
dingen die afbreuk doen aan grondrechten van burgers, dan doen zij dingen die kunnen 
worden aangeduid als ‘een wegvallen van het algemeen belang’ of  ‘een corrumperen is van 
het publieke domein’. Dit is onwenselijk, maar ik betwijfel of het in juridische zin binden aan 
de grondrechten wel helpt. Zou dat het geval zijn, dan ontstaat er een voortdurende spanning 
tussen het grondrecht van de verenigingsvrijheid en andere grondrechten, die moeilijk 
oplosbaar is. Een gevolg daarvan zou kunnen zijn dat particuliere organisaties zich 
terugtrekken uit het publieke domein. Het is de vraag of dit bijdraagt aan het publieke belang. 
 
 
4.4 Niet primair op het publieke domein gerichte activiteiten 
 
Er zijn dingen die zich in het private domein afspelen maar die de openbare orde raken. Vele 
strafrechtelijk delicten hebben betrekking op dit soort zaken. Private kwesties die de 
openbare orde raken, kunnen betrekking hebben op of raken aan  grondrechten. Het strafrecht 
betreft de bescherming van de menselijke persoon, diens leven en vrijheid en sanctionering 
van schendingen daarvan door private partijen onderling. Het is duidelijk dat wanneer niet-
strafrechtelijke methoden worden toegepast tot handhaving van grondrechten in de 
verhoudingen tussen burgers onderling men snel kan raken aan iets waarvan men zich moet 
afvragen of dit met juridische middelen van overheidswege dient te geschieden. Is het wel 
wenselijk om zaken die niet gericht zijn op het publieke domein en die in die zin dus private 
kwesties zijn, te beschouwen als mogelijk behorend tot de openbare orde indien in dit private 
domein niet conform grondrechten wordt gehandeld zolang dit niet een strafbaar feit 
oplevert? Het lijkt mij van niet. Er is niets mis mee indien een damesvereniging heren niet 
toelaat of alleen bepaalde dames toelaat, of als een sportvereniging een sport alleen op een 
bepaalde manier of een bepaald niveau wil uitoefenen en derhalve geïnteresseerden het 
lidmaatschap of bepaalde faciliteiten weigert. Zou dit anders liggen dan wordt de uitoefening 



van grondrechten, in de context waarin wij spreken vooral (maar niet alleen) de 
verenigingsvrijheid, bemoeilijkt, zo niet beknot, door een beroep op grondrechten. 
 
 
5. Bezwaren en gevaren van horizontale werking van grondrechten  
 
Hierboven zijn verschillende juridische haken en ogen genoemd van horizontale werking van 
grondrechten, vooral waar het ging over legitieme beperking van de uitoefening van 
grondrechten. Er zijn er nog meer te noemen. Zo is het een veelvuldig voorkomend 
verschijnsel dat bij het toepassen van grondrechten tussen burgers onderling, de ene burger 
het beroep van de ander op zijn grondrecht zal pogen af te weren door zich ook op een 
grondrecht te beroepen. Het klassieke voorbeeld, dat in de praktijk vaak voorkomt, is dat van 
de burger die zich op zijn privacy beroept tegenover een journalist of uitgever, waartegen de 
laatste zich verweert met een beroep op de uitingsvrijheid. In deze gevallen van botsing van 
grondrechten heeft de rechter geen andere uitweg dan het belang van de een bij de 
bescherming van zijn grondrecht af te wegen tegen het belang van de ander om in diens 
grondrecht te worden geëerbiedigd. We zien in de jurisprudentie dat deze belangenafweging 
wordt afgekort tot het afwegen van het ene belang tegen het ander. Grondrechten worden 
aldus van harde, juridische rechten met een hogere status dan andere rechten en met 
duidelijke contouren qua reikwijdte en legitieme beperkingsmogelijkheden tot van geval tot 
geval te waarderen belangen. Dit heeft het nadeel dat vaak nogal ondoorzichtig blijft waarom 
precies in het ene geval het ene belang door de rechter als zwaarder wegend wordt 
beschouwd en waarom in het andere geval een geheel andere afweging wordt gemaakt. Een 
gevaar is dat een dergelijke reductie tot belang alleen, kan overslaan naar de werking van en 
toetsing aan grondrechten in gewone verticale rechtsverhoudingen. Bij de beoordeling van de 
legitimiteit van beperkingen van grondrechten speelt een belangenafweging al een 
prominente rol, waarbij echter het grondrecht voorop staat. Maar wanneer het grondrecht zelf 
tot een puur belang tussen andere belangen verwordt, dreigen we te verliezen wat eigen was 
aan grondrechten: hun fundamentele karakter. 
 
Een soortgelijk bezwaar komt naar voren bij de reeds besproken moeilijkheid van de 
toepassing van beperkingsclausules in rechtsbetrekkingen waarvoor ze niet geschreven zijn: 
het oprekken van deze clausules zou ertoe kunnen leiden dat dit ook gebeurt in verticale 
relaties. Het is evident dat het oprekken van de beperkingsclausules gevaren kan inhouden 
voor de bescherming van grondrechten. 
 
Een meer algemeen probleem is gegeven met de aard van horizontale werking. Het gaat om 
het inroepen van grondrechten tegen burgers, terwijl het warme gevoel dat de idee van 
mensenrechten en fundamentele rechten oproept toch gelegen is in de gedachte dat het gaat 
om dingen die juist voor de burgers zijn. Het gevaar dreigt van een omgekeerde werking van 
grondrechten. Of van het op zijn kop zetten van grondrechten. 
 
 
6. Naar een conclusie: publieke moraal en grondrechten 
 
Juridisch gesteld, gaat het in de jurisprudentie over horizontale werking om geschillen tussen 
twee particuliere partijen waarbij grondrechten worden tegengeworpen aan de wederpartij. 
Primair wordt de rechtsbetrekking tussen particulieren beheerst door het privaatrecht, zo goed 
als de bevoegdheid van de burgerlijke rechter gegeven wordt door het gieten van dit geschil 
in privaatrechtelijke termen (meestal: een beweerdelijke onrechtmatige daad). We zien dan 



ook dat rechters in deze geschillen grondrechten gebruiken om min of meer open 
privaatrechtelijke begrippen invulling te geven, hetgeen wordt aangeduid met de term 
‘indirecte horizontale werking’. Soms blijken rechters, inclusief de Hoge Raad, de  
grondrechten als zelfstandige rechtsregel toe te passen onder verwijzing naar specifieke 
Grondwets- of verdragsbepalingen, waardoor deze rechtstreekse horizontale werking 
verkrijgen. Of er sprake is van het een of het ander is van belang voor het bepalen van de 
betekenis van grondrechten.  
 
In het geval van het toekennen van directe horizontale werking aan grondrechten, maakt men 
de grondrechtenbepalingen tot rechtsnormen die als zodanig in alle rechtsgebieden gelden en 
moeten worden toegepast. Daar is iets voor te zeggen vanuit de optiek dat grondrechten nu 
eenmaal de fundamentele rechtsnormen behelzen van het hele rechtssysteem. Maar een zo 
verregaande benadering van de concrete rechtsnormen waarin grondrechten zijn 
geformuleerd, heeft vele nadelen en gevaren – gevaren die, zoals we zojuist zagen, ook de 
grondrechtenbescherming zelf kan bedreigen. 
  
In het geval van indirecte horizontale werking, blijft het eigenlijke toepassingsgebied van de 
grondrechten dat van de publiekrechtelijke verhoudingen. De grondrechtenbepalingen 
worden dan gesitueerd in het publiekrecht. Weliswaar kan er een onrechtstreekse werking 
uitgaan van grondrechten op het terrein van de privaatrechtelijke verhoudingen (dat van 
burgers onderling), maar dan moet men het eigenlijk zo zien dat niet de grondrechtenbepaling 
zelf in het privaatrecht geldt, maar dat de normatieve waarden die ten grondslag liggen aan de 
verscheidene grondrechten ook toegepast worden in het privaatrecht. Normatieve 
rechtsgoederen als de niet nader aan grondrechtenbronnen gekoppelde ‘uitingsvrijheid’, 
‘godsdienstvrijheid’, de ‘eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’ worden dan als 
beginselen toegepast in privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen. Door dit te doen hoeven 
rechters zich niet aan gekunstelde constructies of interpretaties te wagen en kunnen ze toch 
recht doen aan de betrokken normen en waarden. Het lijkt me dat in gevallen waarin men in 
rechte zijn toevlucht neemt tot grondrechtenbepalingen men eigenlijk streeft naar een 
juridische pendant van grondrechten als grondbeginselen van publieke moraal – 
welteverstaan: de publieke moraal die burgers jegens elkaar in acht dienen te nemen. 
  
De voorbijkomende interim-manager heeft evenzeer als een loonarbeider aanspraak op de 
eerbiediging van althans een minimum aan privacy ook op de werkplek. Het is een 
verderfelijke vorm van discriminatie om Turken of vrouwen te weren uit politieke partijen. 
Het is een welhaast ondraaglijke beperking van de bewegingsvrijheid en persoonlijke vrijheid 
zich op te sluiten achter de muren van een klooster. Het is onwenselijk om elk dissident 
geluid uit particuliere of kerkelijke genootschappen te weren. Het is niet goed voor een 
vereniging om belangrijke vormen van democratie in de organisatie uit te sluiten. Het is 
onbeleefd en onhandig om mannen te weren uit bijeenkomsten van een dispuut om de enkele 
reden dat dit statutair bepaald of mos is. Het is elitair om alleen sportbeoefenaren die een 
bepaald niveau hebben bereikt tot de club toe te laten. Over deze stellingen kunnen we het in 
onze kringen van autochtone academische juristen grosso modo wel met elkaar eens zijn.9 

                                                 
9 Zo goed als de meesten het eens zullen zijn over de volgende kwalificaties daarbij: het is toelaatbaar dat een 
werkgever controleert op het al dan niet onmatig gebruik van het fotokopieerapparaat of Internet voor privé-
doeleinden. Het kan nodig zijn om politieke manoeuvres en manipulaties te voorkomen door sommige personen 
als lid van een politieke partij te weren. Een organisatie die zich baseert op de Bijbel mag haar eigen uitleg 
geven aan de inhoud daarvan. Een kerkgenootschap mag haar eigen grondslag bepalen en uitholling daarvan 
voorkomen. Verenigingen mogen hun organisatie inrichten zoals zij dat zelf willen. Een club voor alleen 
vrouwen of anderszins getalenteerden, als men daar nu eenmaal de voorkeur aangeeft, mag.  



Het zijn stellingen die aan grondrechten gerelateerd kunnen worden, vooral als we ze nog wat 
krachtiger formuleren dan zojuist is gebeurd. Maar zij worden dan tot stellingen van publieke 
moraal. 
  
Het zou echter geen goed idee zijn – hier zomin als in andere contexten – om publieke moraal 
af te willen dwingen door middel van juridische middelen. Juridische normen zijn inderdaad 
een articulatie van een dominante publieke moraal. Zij vormen in zekere zin echter een 
minimum-moraal. Deze heeft zijn weerslag in het strafrecht, dat bepaald gedrag tussen 
burgers strafbaar stelt. Het heeft ook zijn weerslag in het privaatrecht dat met opener normen 
werkt, zoals ‘redelijkheid en billijkheid’ en ‘maatschappelijke betamelijkheid’, en dat regels 
van openbare orde formuleert ter bescherming van essentialia van publieke moraal en 
bijvoorbeeld van de werknemer die zwakker staat dan de werkgever. De sociale 
grondrechten, of zoals correcter in vreemde talen wordt gesteld, ‘policy objectives’ of 
‘Staatsziele’, zijn bij de positivering van deze waarden van publieke moraal tot juridische 
normen van betekenis, maar het vergt een ander opstel om hier nader op in te gaan.10 
 
Het is waar: de grondrechtenbepalingen zijn bij uitstek geladen met morele opvattingen die 
zij tot uitdrukking brengen. Maar ook hier is het, zwak gezegd, kwestieus of de juridische 
norm, met zijn specifieke afbakenende formuleringen, wel kan pretenderen de volheid van 
het morele discours waarvan hij uitdrukking is te vatten. De publieke moraal valt niet samen 
met juridische normen. De waarden die ten grondslag liggen aan grondrechtenbepalingen zijn 
ruimer dan het juridische bereik van die bepalingen. Wat die waarden moeten betekenen voor 
het gedrag van individuen en organisaties moet niet en kan niet bepaald en beperkt worden 
tot wat op grond van wat in klassieke grondrechtenbepalingen is vastgelegd. Het publieke 
debat over wat moet worden nagestreefd is de juiste plaats en het juiste middel om over 
fundamentele normen en waarden te discussiëren, en om deze te laten uitmonden in ethisch 
maatschappelijk en privé-gedrag.  
 
Mijn voorlopige conclusie – meer is niet mogelijk bij dit soort moeilijke vraagstukken – is de 
volgende. Burger- en politieke rechten werken primair in de relaties die burgers en 
particuliere organisaties onderhouden met de statelijke overheid. De daaraan ten grondslag 
liggende waarden kunnen wel degelijk van betekenis zijn voor het gedrag tussen burgers 
onderling. Dit kan echter alleen juridisch bindende gevolgen hebben door de tussenkomst van 
de wet. Waar burgers en particuliere organisaties optreden in het publieke domein zijn de 
grondrechten wel van betekenis, maar ook daar vallen burgerschap en de daarmee onmisbaar 
verknoopte burgerplicht niet samen met het geheel aan plichten die de overheid in acht heeft 
te nemen jegens burgers, tenzij men burgerlijke instituties zou opvatten als delen van de 
statelijke overheid (dit laatste bijvoorbeeld wanneer men politieke partijen niet beschouwt als 
vrije burgerlijke organisaties). Met name de verenigingsvrijheid als burger- en politiek recht 
verschaft jegens de staat een minimum-vrijheid voor burgers en hun organisaties om zich 
naar eigen inzicht te begeven in het publieke domein. Dit bepaalt tevens het ‘freiheitliche’ 
karakter daarvan.  
 

                                                 
10 Zie terzake L.F.M. Besselink, ‘De publieke taak en de sociale grondrechten; de betrekkelijke waarde van 
sociale grondrechten’, in: De publieke taak, (Staatsrechtconferentie 2002) Publicaties van de Staatsrechtkring, 
Deventer: WEJ Tjeenk Willink, 2003 (in druk).  
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