
Grondwet
voor het Koninkrijk der Nederlanden

Term
(Wolter Kluwer Collegebundel 2015-2016)

EVRM
Europese Verdrag voor de 
Rechten van de Mens

IVBPR
Internationaal verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten

art. 1 Gw AWGB Gelijke behandeling art. 14 art. 3 + 26 + 27
Algemeen verbod van discriminatie 12e protocol art. 2 + 20

WGBMV Gelijke rechten van mannen en vrouwen art. 14 + 12e protocol art. 3
art. 2 Gw Nederlanderschap: Toelating, uitzetting vreemdelingen, Uitlevering, Land verlaten 4e protocol art. 3 + 4 art. 13 + 24.3
art. 3 Gw Gelijke benoembaarheid (i.c. art. 14) art. 26
art. 4 Gw Actief en Passief Stemrecht

art. 53.1 Gw Evenredige vertegenwoordiging
art. 53.2 Gw Stemgeheim
art. 54.1 Gw Rechtstreeks verkozen Tweede Kamer der Staten-Generaal x

art. 55 Gw Getrapte verkiezingen Eerste Kamer der Staten-Generaal x
art. 54.2 Gw Ontzetting stemrecht

Beperking op politieke activiteiten van vreemdelingen art. 16
(i.c. art. 53.2 + 7 Gw) Recht op Vrije Verkiezingen 1e protocol art. 3 art. 25

art. 56 + 57 Gw Criteria Lidmaatschap Staten-Generaal x
art. 59 Gw Grondslag Kieswet x

art. 5 Gw (i.c. c.art. 120 Gw) Petitierecht x x
art. 6 Gw Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging art. 9 art. 27
art. 7 Gw Vrijheid van Meningsuiting, (lid 4: Handelsreclame) art. 10 art. 18 + 19

(i.c. 6 + 7 Gw) (Vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst) art. 9 art. 18
x Verbod op propaganda voor oorlog en racistisch geweld of discriminatie art. 20
art. 8 Gw (i.c. 9 Gw) Recht van vereniging art. 11 art. 22
art. 9 Gw Recht van vergadering en betoging art. 10 + 11 art. 21
art. 10 Gw Eerbiediging en bescherming persoonlijke levenssfeer art. 8

(i.c.10 + 11 + 20 + 21 Gw) (Recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven) art. 8 art. 23
x (Recht te Huwen) art. 12 art. 23
x Bescherming van minderjarigen art. 24
art. 11 Gw Onaantastbaarheid Lichaam art. 2 + 3 + 8

Recht op zelfbeschikking voor de volken art. 1
art.114 Gw (i.c. 11 + 20 + 21 Gw) Doodstraf (Recht op Leven) art. 2;

6e + 13e protocol
art. 6;
2e protocol

(i.c. 11 Gw) (Verbod op Foltering) art. 3 art. 7
art. 12 Gw Binnentreden woningen, Legitimatie en mededeling, Schriftelijk verslag (i.c. art. 5 + 8 + 17)
art. 13 Gw Brief-, telefoon-, telegraafgeheim (i.c. art. 9 + 10 + 11)
art. 14 Gw Onteigening (i.c. art. 8 + 17)

Bescherming van Eigendom,
verbod op vrijheidsontneming wegens schulden

1e protocol art. 1,
4e protocol art. 1

art. 104, 106 Gw Belastingen; Geldstelsel
art. 15 Gw Vrijheidsontneming (lid 4: Beperking grondrechten) art. 7 + 4 + 17 art. 9

Vrijheid van verplaatsen 4e protocol art. 2 art. 12
(Verbod op slavernij en dwangarbeid) art. 4 art. 8

art. 16 Gw (i.c. 15 + 17 Gw) Geen straf zonder wettelijke bepaling (Nulla Poena) art. 7 art. 15 + 9

art.107 Gw
(i.c. c.art. 120, 120b Gw)

Codificatie  (Wettelijke grond van Rechtspraak)

art. 17 Gw (i.c. c.art. 120 Gw) Wettelijk toegekende rechter art. 13 + 6 + 7 + 17
art. 112, 113, 115, 

116, 117 Gw
Civiele en administratieve rechtspraak; Strafrechtspraak; Administratief beroep; 
Rechtelijke macht; Rechtspositie leden rechterlijke macht

art. 119 Gw Berechting ambtsmisdrijven

(i.c. 17 + 18 Gw) 
(i.c. c.art. 120 Gw)

(Recht op een Eerlijk Proces) art. 6
(Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) art. 13 art. 14

x (i.c. c.art. 120a Gw) (Verbod op Misbruik van Recht) art. 17 (i.c. art. 15)
art. 120 Gw Toetsingsverbod x x

x art. 3:3 Awb
(i.c. c.art. 120a Gw)

Inperking van de toepassing van beperkingen op rechten
(verbod op détournement de pouvoir)

art. 18 art. 5

x (i.c. c.art. 120a Gw) Waarborging van bestaande rechten van de mens art. 53
x (i.c. c.art. 120b Gw) Toetsingsadvies 16e protocol 

[niet in werking]
art.18 Gw Rechtsbijstand art. 13 + 6

art. 90 t/m 95 Gw
(i.c. c.art. 120, 120a Gw)

Internationale Rechtsorde; Goedkeuring verdragen; Bevoegdheden volkenrechtelijke 
organisaties; Verbindende kracht verdragen; Verdrag boven wetten; Bekendmaking

art. 19 Gw Werkgelegenheid, Rechtspositie werknemers, Vrije keuze van arbeid (i.c. art. 4 + 14 +  
4e protocol art. 2)

art. 20 Gw Bestaanszekerheid, Sociale zekerheid, Bijstand art. 2 + 5 + 8
(i.c. 20 Gw) (Recht op Vrijheid en Veiligheid) art. 5

art. 21 Gw Milieubescherming art. 2 + 8
art. 22 Gw Volksgezondheid, Woongelegenheid, Ontplooiing en vrijetijdsbesteding art. 2 + 8

art. 23 Gw Onderwijs; Vrij onderwijs, toezicht overheid; Eerbiediging godsdienst of levensover-
tuiging; Voldoende openbaar lager onderwijs; Deugdelijkheideisen; Bekostiging; Verslag

1e protocol art. 2

art. 96 t/m 103 Gw Defensie; Oorlogsverklaring; Verdediging Koninkrijk; Krijgsmacht
art. 24 t/m 89, 123 t/m 142 Gw
(i.c. c.art. 120, 120a, 120b Gw)

Staatsinrichting; Koning; Regering; Staten-Generaal; Werkwijze; Raad van State; 
Decentralisatie (Provincie en Gemeenten); Herziening van de Grondwet
Constitutie; Statuut, Bekendmakingswet, Wet Algemene Bepalingen, …

Legenda en uitleg

Grondrechten zijn ruimer bedoeld dan alleen de Mensenrechten. 
Ze omvatten ook zekerheden die voortkomen uit de rechtstaat: 
Burgerrechten. De rechtstaat definieert zichzelf in de grondwet; 
met haar constitutie worden aan de hand van de doorwerking 
van het legitimiteitbeginsel de desbetreffende organen en 
ambten geschapen en de rechtsgrond geboden voor de 
wetgeving ze uitvoert. Via attributie en delegatie worden de 
rechtsgronden toebedeeld aan de organen waaruit de rechtstaat 
is opgebouwd. Het legaliteitsbeginsel van de NL rechtstaat eist 
dat er een democratisch verkozen regeerder regeert. Inmiddels is 
er geen gelijke toegang tot verkiezingen doordat de huidige 
Kieswet niet voldoet aan de Grondwet.  
Het is noodzakelijk dat NL investeert in een Constitutioneel Hof 
zodat mens- en burgerrechten weer binnen het recht vallen en 
wet- en regelgeving getoetst kunnen worden aan de Grondwet.

De hiernaast staande tabel bevat de translatie van grondrechten 
tussen drie domeinen van rechtspraak. Hierin zijn deze als 
verschillende organisatievormen meegenomen. Primair wordt  
er gekeken naar de grondrechten (art. 1 t/m 23 Gw), welke 
uitgebreid worden met toevoegingen vanuit de overige artikelen 
van de Grondwet. 

In de kolom ‘Term’ staat vermeld hoe de artikelen en haar 
benoemde rechten worden genoemd door de Wolter Kluwer 
Collegebundel 2015-2016. Links-uitgelijnd wanneer het gaat  
om een term vanuit de Grondwet, rechts-uitgelijnd wanneer de 
term te koppelen is aan het EVRM of het IVBPR.  
Cursief wanneer deze een vrije term bevat; tussen haakjes een 
vrije interpretatie.

De kolom van ‘EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van  
de Mens)’ bevat Europees recht, ondergebracht in artikelen en 
protocollen (toevoegingen op de EVRM).  
De kolom ‘IVPBR (Internationaal verdrag inzake burgerrechten  
en politieke rechten)’ bevat rechtspraak bij de Verenigde Naties. 
Beide kolommen bevatten indicaties welke artikelen met 
artikelen vanuit de Grondwet enigszins overeen kunnen komen.  
Dit om aan te geven waar de overlap gevonden kan worden 
binnen het internationaal recht, en ook enkele opvallende gaten 
binnen het Nederlands grondrecht. Formulering, toetsing en 
gevolgen van deze internationale toetsing zijn fundamenteel 
anders dan van het Nederlands recht, vanuit de Grondwet.  
Deze twee kolommen zijn incompleet en aan verandering 
onderhevig.

De artikelnummers zijn vetgedrukt wanneer het specifiek over 
dat artikel gaat. In andere situaties gaat het om een artikel 
waarmee de term transponeert, of überhaupt de mogelijkheid 
heeft dit te kunnen.

Toegevoegd aan deze tabel zijn de conceptartikelen  
(c.art. 120, 120a, 120b Gw) zoals voorgesteld in 
http://toetsingsrecht.nl/voorstel, welke o.a. rechtsbegrippen 
vanuit het EVRM overhevelt naar de grondwettelijke werking  
in het domein van de Grondwet.

N.B. onder ‘grondwettelijk’ wordt verstaan Statuut, Grondwet, 
Bekendmakingswet, Wet Algemene Bepalingen en in sommige 
gevallen ook de Kieswet en Comptabiliteitswet 2001.

N.B. aan de nevenstaande gegevens en beweringen zijn  
geen rechten te verbinden. Deze gegevens zijn puur illustratief  
en indicatief voor de onderlinge verhoudingen.

Colofon/Disclaimer

© Project Art.120 Gw | Auteursrechten behouden

Project coördinator: Monique M. Sparla
Email: contact@artikel120.info | www.artikel120.info

Deze publicatie is samengesteld in nauwe samenwerking met 
de Vrouwen Partij en Sent G. Wierda.

Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm 
of op welke andere wijze dan ook.

Leestip

-   Prof. P. B. (Paul) Cliteur |  
Argumenten voor en tegen constitutionele toetsing

-   Staatscommissie Grondwet |  
www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2010/11/12/ 
staatscommissie-grondwet-overhandigt-advies

- herziedegrondwet.leidenuniv.nl | Overleg:Artikel 120

- #Artikel120Grondwet | vrouwenpartij

- www.toetsingsverbod.nl

Grondwet versus EVRM versus IVBPR

Translatie tabel: © 2015 Sent G. Wierda; Eerlijke Verkiezingen; Project artikel 120 Grondwet / Toetsingsrecht.nl
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IN NL WEL IN BELG
IËGEEN JURISPRUDEN

TI
E

ART. 120 GW

OPHEFFEN/BEGRENZEN
 

Rechtsgelijkheid en rechtszeker-
heid is van belang omdat er 
meer dan 3.2 miljoen vrouwen 
nog steeds afhankelijk zijn van 
het inkomen van hun partner. 
Een direct gevolg van de handels- 
onbekwaamheid waar vrouwen 
juridisch vanaf 1804 tot 1956 
mee te maken hebben gehad.

Het overheidsoptreden moet 
berusten op een wettelijke 
grondslag. Al het overheids-
optreden dient plaats te vinden 
door instanties die daartoe 
door of krachtens de wet een 
bevoegdheid is gegeven.

RECHTSZEKERHEID
BURGER

LEGALITEITS-
BEGINSEL

NEDERLANDSE 
BESTUURDERS

TRIAS POLITICA

DE NEDERLANDSE RECHTSTAAT WORDT NIET GEREGULEERD DOOR HET RECHT DANKZIJ ART.120 GRONDWET

MENS- EN BURGERRECHTEN MOETEN iN NEDERLAND OOK BESCHERMD WORDEN DOOR EEN NEDERLANDS CONSTITUTIONEEL HOF

1
32

4

De overheid heeft een straf-
rechterlijke immuniteit en kan 
niet als ‘publiekrechterlijk rechts-
persoon’ inclusief ambtenaren 
voor de strafrechter gedaagd 
worden. 
Dankzij art.120 Grondwet kan 
de overheid niet vervolgd worden 
voor corruptie en/of fouten.

ZONDER RECHTER 
GEEN RECHTEN
Recht is er wel, maar rechten 
worden niet toegekend.
Volgens de Trias Politica filosofie 
dient de rechter de wetgever 
te controleren.
Art.120 Grondwet is een
toetsingsverbod en verbiedt dit.

WETGEVENDE MACHT UITVOERENDE M
ACHT 

RECHTERLIJKE MACHT 

Het legaliteitsbeginsel van de Nederlandse 
rechtstaat eist dat er een democratisch 
verkozen regeerder regeert. Sinds 1989 is er 
geen gelijke toegang meer tot verkiezingen 
doordat de huidige Kieswet niet voldoet aan 
de Grondwet. De communicatie van de 
Overheid is niet gelijk voor alle deelnemende 
partijen. De Wet financiering politieke partijen
versterkt de ongelijke toegang tot verkiezingen. 

De rechter mag niet beoordelen 
of een wet inhoudelijk in strijd 
is met de Grondwet en ook 
niet onderzoeken of een wet of 
verdrag volgens de Grondwet tot 
stand gekomen is.
Art.120 van de geldende Grondwet 
houdt in de eerste plaats in een 
verbod van toetsing van de wet 
aan de Grondwet.

De overheidsbevoegdheden
dienen binnen de grenzen
van het hoge recht uitgeoefend
te moeten worden.
Art.120 Grondwet maakt de
controle hierover niet mogelijk.

De Nederlandse Wetgever:
De Koning, de regering, 
de Staten Generaal en de 
Raad van State, zijn als enige 
verantwoordelijk voor de 
grondwettelijkheid van de wetten 
die zijzelf gemaakt hebben.

Grondwet, art.120:
“De rechter treedt niet 
in de beoordeling van 
de grondwettigheid van
wetten en verdragen„ 
Zie www.artikel120.nl

Door het toetsingsverbod art.120 in de 
Nederlandse Grondwet (1983) is er geen 
jurisprudentie in Nederland opgebouwd, 
er is geen overheidsorgaan dat kan oordelen 
of de wetsbepaling bepaalde principes uit 
de Grondwet schendt.
Er is geen grondwettelijk instituut in 
Nederland dat bevoegd is om wetsbepalingen
nietig te verklaren indien die strijdig zijn met 
de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling.

REGERING LOKAAL
BESTUUR

OPENBAAR
MINISTERIE

RECHTSPRAAK
EN DE

HOGE RAAD

POLITIE

PARLEMENT

GEMEENTE-
RAAD EN

PROVINCIALE
STATEN

Zie tabel ‘Grondwet versus 
EVRM versus IVBPR’ op de 
achterzijde van deze uitgave.

Zie www.nederlandrechtsstaat.nl
Grondwet | toetsingsverbod

Zie internet: 
Prof. P. B. (Paul) Cliteur | Argumenten voor 
en tegen constitutionele toetsing

Volgens filosofie van Hayek, Lippmann en Kristol 
heeft Nederland sinds 1983 met invoering van 
art.120 Grondwet geen respect voor de principes 
die ten grondslag liggen aan de Rule Of Law of 
Rechtstaat. Het parlement heeft unlimited legislative 
authority. De regeerder praktiseert de onbeperkte 
bestuursmacht terwijl deze altijd had onderworpen 
moeten zijn aan de ‘more general principles laid 
down beforehand by a more conprehensive body’. 
Een meerderheidsbeslissing kan zijn autoriteit niet 
ontlenen aan een ‘mere act of will of the momentary 
majority’ maar alleen aan een ‘wider agreement on 
common principles’.

In de 393 Nederlandse gemeenten 
zijn 100.000 mensen afhankelijk van 
de voedselbank, 400.000 kinderen 
groeien op onder de armoede grens. 
660.000 mensen verdienen minder 
dan het minimum, daar moeten 
1,3 miljoen mensen van rondkomen. 
Voedselbank 2014

Decentraal worden burgers te werk 
gesteld als zij van een bijstand 
moeten rondkomen. Rechtszeker-
heid voor burgers is essentieel als 
het gaat om gelijke toegang tot 
werk, inkomen, zorg, voeding, huis- 
vesting, onderwijs en rechtsspraak. 

De bepaling “De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen” 
in art.120 van de Nederlandse Grondwet leidt ertoe dat de wetgever, niet de rechter, bepaalt of de 
inhoud van de wet met de Grondwet overeenstemt. In de Grondwet opgenomen op voorstel van de 
regering teneinde uitdrukkelijk vast te leggen dat de interpretatie van de Grondwet aan de wetgever 
is voorbehouden, en dat de rechter daarin geen taak heeft maakt dat Nederland een nieuwe vorm 
van apartheid kent. Om dit tegenhang te bieden moet het Halsema wetsvoorstel in de Tweede Kamer, 
voordat er nieuwe verkiezingen komen, goedgekeurd worden. Anders blijft het decennia lang een 
probleem.
 
Het gevolg van art.120 is dat de democratie, die de grondslag is van onze rechtstaat, zwaar onder 
druk is komen te staan. Want het legaliteitsbeginsel van de Nederlandse rechtstaat is gebaseerd op 
het principe dat de wetgever, de regering en het parlement worden samengesteld door middel van 
een democratisch proces. Nu de kieswet zelfs niet meer voldoet aan de Grondwet en het overheids-
optreden niet meer aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur kan voldoen is het noodzaak 
dit maatschappelijk ter discussie te stellen.

W
ET

BO
EK

Het politieke en maatschappelijke debat van nu in Nederland wordt gedomineerd door economisch 
denken. Vanuit bedrijfsbelangen kopen organisaties wet- en regelgeving in. Hierdoor staan deze 
brancheorganisaties en multinationals door effectief lobbyen boven de Grondwet en mens- en 
burgerrechten in Nederland. Een menswaardig samenleven is tot een kostenpost geworden.
 
De onder druk komende gelijke toegankelijkheid tot werk, inkomen, zorg, onderwijs, voeding, 
wonen en rechtspraak door art.120 Gw is een thema op 21 maart 2016. De Project groep gaat 
een debat hierover organiseren, om zodoende de academische, politieke en maatschappelijke 
discussie aan te jagen. De nieuwe tweedeling oftewel een nieuwe vorm van apartheid in Nederland 
bewerkstelligt dat er sprake is van een gelegaliseerde juridische en fiscale uitsluiting van grote 
groepen mensen in de Nederlandse samenleving. Met alle gevolgen van dien. Nederland heeft als 
Europees land met art.120 in de Grondwet juridisch en fiscaal eerste, tweede en zelfs derderangs-
burgers gecreëerd, iets dat onacceptabel is en tot op heden nog niet aan het EVRM is voorgelegd. 
Het is weer terug naar vóór 1910, toen Nederland als laatste land ter wereld nog een slavenwet had 
en vrouwen geen kiesrecht kregen en vanuit de Code Civil handelsonbekwaam waren.

Zie internet:
‘Bevoegdheid en werking’ 
Grondwettelijkhof België
(ingevoerd in 1988)
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Voorbereidingen

2
Ondersteunings-

verklaringen

3
Borgstelling

Sinds
1989
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voor

nieuwe
partijen

StembiljetKiezer

Geen gelijke toegang

€11,250

LANDELIJKE EN EUROPESE VERKIEZINGEN

Zie www.vrouwenpartij.nl/
wp-content/uploads/2014/04/
VP_infographic-Election-process.pdf


