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1. HISTORISCHE ONTWIKKELING
In de huidige tijd wordt vooral een beroep gedaan op deze bepaling als iemand zijn
recht op toegang tot de overheidsrechter niet kan realiseren. De vraag is dan of het
standpunt dat betrokkene geen aanspraak kan maken op een oordeel door de rechter
wel in overeenstemming is met artikel 17 van de Grondwet. In zoverre lijkt de
functie van de grondwetsbepaling veel op die van artikel 6 van het Europese
Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM), voorzover die verdragsbepaling de
burgers van de aangesloten staten een recht op toegang tot een onafhankelijke
rechter garandeert. Volgens reeds lang gevestigde jurisprudentie omvat het in het
EVRM neergelegde recht op rechtspraak door een onafhankelijke rechter een recht
op toegang tot die rechter.[2] Een principieel verschil is wel dat de Grondwet
(anders dan het EVRM) niet zelf een rechtsgang bij een onafhankelijke rechter
toekent. Daar staat tegenover dat dit in verschillende wetten wel gebeurt en de
jurisprudentie er op neerkomt dat er als regel altijd een beroep op de
overheidsrechter kan worden gedaan: als er voor een bepaalde vordering niet een
speciale rechter door de wet is aangewezen, dan stelt de gewone (civiele) rechter
zich – ook weer: sinds jaar en dag[3] – open om over de vordering te oordelen. Nu
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de bepaling een basale rol vervult bij de toegang tot de overheidsrechter, kan de
bepaling ook worden aangemerkt als zeer wezenlijk voor de rechtsstaatgedachte.
Een rechtsstaat is immers nog niet compleet als kan worden gezegd dat iedereen,
ook de overheid, zich aan de wet dient te houden. Daarnaast is nodig dat aan de
onafhankelijke rechter de vraag kan worden voorgelegd of iemand (inclusief de
overheid) zich inderdaad aan de wet houdt of heeft gehouden.
Voor zover het gaat om het recht op toegang tot de onafhankelijke rechter is
hetgeen in artikel 17 Grondwet tot uitdrukking wordt gebracht, terug te vinden in
de traditie van diverse Europese landen. Duitsland en Italië kennen een
grondwettelijke bepaling, in Frankrijk is het een ongeschreven beginsel, terwijl het
recht in het Verenigd Koninkrijk deel uitmaakt van de Magna Charta. Ook de
Nederlandse bepaling heeft een respectabele ouderdom. De bepaling heeft een
plaats gehad in alle Nederlandse grondwetten, maar de betekenis ervan is in de
loop van de jaren wel veranderd. Het recht gaat terug op het in de landsheerlijke
tijd belangrijke ‘ius de non evocando’, het recht om niet voor een andere rechtbank
gedaagd te worden dan voor een college van gelijken in stand (collegium parium).
[4] Maar toen met de vestiging van de eenheidsstaat werd vastgelegd dat ‘alomme in
het rijk’ werd recht gesproken ‘uit naam en vanwege den Souvereinen Vorst’ (art.
99 Grw. 1814), en er algemene wetboeken werden ingevoerd, veranderde de
betekenis van het ius de non evocando. Het recht werd opgevat als een waarborg
aan burgers voor op de wet gegronde rechtspraak, en zou in de weg staan aan de
oprichting door de regering van (haar meer welgevallige) buitengewone
rechtbanken.[5] Artikel 17 werd na de Franse tijd bovendien gezien als een bepaling
die zich verzet tegen gedwongen arbitrage (‘arbitrage forcé’).[6]
In de Proeve[7] was het ius de non evocando gehandhaafd. De opstellers waren van
oordeel dat de Grondwettelijke bepaling zijn betekenis had behouden. Daarbij wees
de Proeve er op dat de Grondwetsbepaling waarin het ius de non evocando was
neergelegd de grond vormde voor artikel 2, vijfde lid, van de Wet op het algemeen
verbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten. In dat artikel is
neergelegd dat bepalingen van een CAO die ten doel hebben de beslissing van de
rechter omtrent twistgedingen uit te sluiten, niet algemeen verbindend mogen
worden verklaard. Verder wees de Proeve naar een arrest uit 1951, waarin de Hoge
Raad uitdrukkelijk overwoog dat de Grondwetsbepaling waarin het ius de non
evocando was neergelegd er aan in de weg stond dat in een CAO de verplichting
wordt neergelegd bindend advies in te winnen.[8] Deze passage in de Proeve geeft
daarmee blijk van een verdere betekenisverschuiving of in ieder geval een
verandering in accent. In de Proeve is de betekenis immers niet primair dat
bescherming wordt geboden tegen onderworpenheid aan bijzondere rechtscolleges
en ook niet dat wordt gegarandeerd dat rechtspraak plaatsvindt op basis van de wet.
De Proeve stelt vooral, dat de aanspraak die de burger heeft op toegang tot de
rechter die de wet hem toekent, hem niet (buiten zijn wil) mag worden ontnomen.
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(Een betekenis die overigens uitstekend aansluit bij de bewoordingen van de
Grondwetsbepaling.)
Ook de StaatscommissieCals/Donner achtte het recht van voldoende belang om
het te handhaven, maar meende dat het niet om een grondrecht ging.[9] De regering
was evenwel van oordeel dat het artikel wel degelijk een grondrecht bevat en zag
ook in de werking ervan in verhoudingen tussen burgers onderling (horizontale
werking) een reden om het in het eerste hoofdstuk van de Grondwet op te nemen.
[10] In de Tweede Kamer werd aan het artikel nagenoeg geen aandacht besteed; het
werd zonder stemming aangenomen.[11]
De betekenis van artikel 17 in de rechtspraktijk moet tegenwoordig, zoals gezegd,
vooral gezocht worden in het verband van de vraag of de burger wiens aanspraak
op een rechtspraak bij de gewone rechter wordt betwist (bijvoorbeeld omdat de
burger op een of andere wijze gebonden is aan een bijzondere vorm van
geschilbeslechting), zich toch kan beroepen op een bij de wet geregelde gewone
rechtsgang bij de overheidsrechter. De grondrechtelijke dimensie is dan helder: er
wordt een beroep gedaan op het recht op toegang tot de (overheids)rechter. Veelal
wordt daarbij in de rechtspraak uitdrukkelijk een verbinding gelegd tussen artikel
17 Grw en het recht op toegang tot de rechter zoals dat ten grondslag ligt aan een
bepaling als artikel 6 EVRM.
2. RECHTER DIE DE WET TOEKENT
Het ‘ius de non evocando’ vormt geen echte grondwettelijke waarborg van het
recht op rechtspraak door een onafhankelijke rechter. Doordat de grondwet spreekt
van de rechter ‘die de wet … toekent’ is het recht op rechtspraak afhankelijk van
de wetgever. De bescherming bevindt zich dus een niveau lager dan dat van de
Grondwet.
Het is op grond van artikel 17 aan de wetgever in formele zin om aan te wijzen
welke geschillen voor welke rechter kunnen worden gebracht. Een ander dan de
wetgever is volgens deze bepaling niet bevoegd invloed uit te oefenen op wie in
een bepaalde zaak als rechter zal/zullen oordelen.
Het begrip ‘rechter’ wordt in de Grondwet niet gedefinieerd. Artikel 117 verwijst
met het begrip ‘leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast’ slechts naar
personen die zijn benoemd bij een gerecht dat behoort tot de rechterlijke macht.
Aangenomen moet worden dat het begrip ‘rechter’ in elk geval de betekenis heeft
van een van het openbaar bestuur onafhankelijke instantie.[12]
Artikel 17 biedt geen waarborg tegen de wetgever in formele zin: als de wetgever
buitengewone gerechten instelt is het dan ingestelde gerecht de rechter die de wet
toekent.[13] Zo zou de wetgever een bestuursorgaan kunnen aanwijzen. In het
verleden is het standpunt ingenomen dat de gewone rechter dan (materieel) niet
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bevoegd is het betreffende geschil te beoordelen.[14] De situatie dat een
mogelijkheid van administratief beroep in de weg stond aan ontvankelijkheid bij de
civiele rechter bestond in Nederland, voorafgaand aan het Benthemarrest van het
Europese Hof voor de rechten van de mens.[15] Het Nederlandse bestuursrecht
kende toen nog een rechtsgang waarin de Kroon de hoogste instantie vormde. De
betreffende procedure was met verschillende waarborgen omgeven, met name
doordat de toenmalige ‘Afdeling voor de geschillen van bestuur’ van de Raad van
State als adviesinstantie optrad. Gelet op die waarborgen gaf de civiele rechter in
zaken die aan de Kroon waren voorgelegd (of hadden kunnen worden voorgelegd)
geen eigen oordeel over de vragen die aan de Kroon ter beantwoording waren.[17]
Als gevolg daarvan ontbrak destijds in dergelijke zaken de mogelijkheid een
oordeel te verkrijgen van de onafhankelijke rechter. Dit veranderde door het
Benthemarrest. Het Europese Hof bepaalde in die uitspraak dat sprake was van
strijd met art. 6 EVRM, nu de rechtsgang niet leidde tot een oordeel van een
onafhankelijke rechter. Daarin zag de Nederlandse civiele rechter aanleiding te
oordelen dat het beroep op de Kroon niet langer beschouwd kon worden van een
‘met voldoende waarborgen omklede’ procedure. Als gevolg daarvan was er voor
de civiele rechter wel degelijk plaats voor een eigen oordeel, zij het dat eerst de
(onvolkomen) bestuursrechtelijke rechtsgang doorlopen diende te worden voordat
de zaak aan de civiele rechter voorgelegd kon worden.
De vrijheid van de wetgever is derhalve niet onbeperkt. Een beperking van de
vrijheid van de wetgever vloeit voort uit artikel 6 EVRM, in het geval een zaak de
vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen of een vervolging in de zin
van dat artikel betreft.[17] Voor dergelijke geschillen stelt artikel 6 EVRM de eis dat
men toegang heeft tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter.[18] Ook de
Grondwet begrenst de vrijheid van de wetgever. Indien het de berechting betreft
van geschillen ter zake van burgerlijke rechten en schuldvorderingen die uit
burgerlijke rechtsbetrekking zijn ontstaan, dan wel berechting van strafbare feiten,
dan kan hij die geschillen op grond van de artikelen 112 en 113 Grondwet slechts
toedelen aan gerechten, behorend tot de rechterlijke macht.
Dient het woord ‘rechter’ te worden geïnterpreteerd als betrekking hebbend op de
instantie (het ‘gerecht’) of (ook) op de persoon van ‘de rechter’? Mede gelet op de
historie van de bepaling ligt het voor de hand het woord ‘rechter’ op te vatten als
alleen betrekking hebbend op de institutie. Dat is ook de gangbare opvatting.
Niettemin is wel betoogd dat de wijze waarop binnen de rechterlijke instanties
rechters worden ingezet, spanning kan opleveren met artikel 17 Grondwwet.[19] Ik
ben daarvan niet overtuigd. Men kan zeker stellen dat het voor een behoorlijke
rechtspleging nodig is dat de burger er achter moet kunnen komen welke rechter(s)
op zijn zaak zullen zitten. Ook is het zo dat de wijze van toedeling van zaken
binnen een rechterlijke instantie het recht op een onpartijdige rechtspraak in gevaar
kan brengen. Het is echter vergezocht om artikel 17 Grondwet te zien als bepaling
die de inzet van individuele rechters normeert.
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3. TEGEN ZIJN WIL
Vrijwillig en ondubbelzinnig afstand gedaan?
Artikel 17 Grondwet mag niet worden opgevat als een bepaling die de
overheidsrechtspraak presenteert als het te prefereren middel van
rechtsbescherming. Alternatieven voor de overheidsrechtspraak, zoals arbitrage en
bindend advies, bestaan al heel lang en de laatste decennia is het regeringsbeleid er
sterk op gericht geweest om alternatieve geschillenbeslechting, waaronder
mediation, te bevorderen.[20] Artikel 17 verzet zich daar helemaal niet tegen. Het
artikel roept alleen de vraag op onder welke omstandigheden men aan een keuze
voor een alternatieve rechtsgang is gebonden. Als men zich er – voordat een
conflict ontstaat – toe verplicht te kiezen voor een andere vorm van
geschilbeslechting, kan men dan van die keuze terugkomen? En – als dat niet
zomaar kan – moeten dan eisen worden gesteld aan de wijze waarop men de gang
naar de overheidsrechter voor zichzelf afsluit?
Dat men afstand kan doen van zijn recht op toegang tot de overheidsrechter ligt
eigenlijk al besloten in de woorden ‘tegen zijn wil’. Die woorden impliceren dat
het mogelijk is om bij overeenkomst, dus niet tegen zijn wil, de rechtsgang bij de
rechter die de wet toekent, voor zichzelf af te sluiten. Die mogelijkheid heeft ons
rechtssysteem steeds gekend; arbitrage (zie art. 1020 e.v. Rv.; art. 272 VWEU
(voorheen art. 238 EGverdrag)), bindendadviesclausules[21] en prorogatie van
rechtspraak (zie art. 329 Rv) leveren geen strijd op met artikel 17 Grondwet. Al in
het begin van de vorige eeuw oordeelde de Hoge Raad dat de bepaling niet in de
weg staat aan ‘de bevoegdheid van hen die “sui iuris” zijn de beslissing hunner
geschillen op te dragen aan daartoe door hen gekozen scheidslieden’.[22] Wat
arbitrage betreft bepaalt het BW dat de rechter bij wie een geschil aanhangig is
gemaakt waarover een overeenkomst tot arbitrage is gesloten, zich onbevoegd
moet verklaren indien een partij zich voor alle weren op het bestaan van deze
overeenkomst beroept.[23]
Wel is nodig dat betrokkene vrijwillig en ondubbelzinnig afstand doet van zijn
recht.[24] Uitdrukkelijke afstand is echter niet nodig. Een werknemer op wie een
CAO met een arbitraal beding dat de rechtsgang naar de overheidsrechter uitsluit
op zichzelf niet van toepassing is, kan desondanks daaraan gebonden worden
geacht als hij in zijn arbeidscontract is overeengekomen dat de CAO op de
arbeidsovereenkomst van toepassing zal zijn.[25]
Meer twijfel of iemand wel vrijwillig en ondubbelzinnig afstand heeft gedaan van
zijn recht op rechtspraak komt op, als een voorwaarde die de gang naar de rechter
uitsluit niet uitdrukkelijk in standaardvoorwaarden is opgenomen, maar gesteld
wordt dat de betreffende voorwaarde als bestendig gebruikelijk beding deel
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uitmaakt van die standaardvoorwaarden. Het Hof Den Haag moest beslissen over
een casus waarin die stelling was geponeerd. Het hof achtte het in beginsel
mogelijk dat een arbitragebeding in standaardvoorwaarden bij wijze van bestendig
gebruikelijk beding tussen partijen geldt. Wel stelde het hof zich daarbij op het
standpunt dat voor toepassing van algemene voorwaarden bij wijze van bestendig
gebruikelijk beding op buiten de organisatie staande ondernemers zware eisen
gesteld moeten worden. Dat geldt met name wanneer dergelijke voorwaarden een
arbitragebeding inhouden, nu daarmee wordt afgeweken van artikel 17 Grondwet,
aldus het hof. In het betreffende geval achtte het hof het bewijs niet geleverd dat
van een dergelijk beding sprake was.[26]
Aan de voorwaarde dat vrijwillig en ondubbelzinnig afstand is gedaan van het recht
op toegang tot de rechter is niet voldaan als een regeling inhoudt dat ook personen
die niet vertegenwoordigd waren bij het sluiten van een overeenkomst waarin de
afstand wordt gedaan, desondanks aan die overeenkomst kunnen worden
gebonden. Daarom kunnen CAO’s waarin een dergelijke afstand wordt gedaan
(bijv. de verplichting geschillen voor te leggen in een bindend adviesprocedure)
niet algemeen verbindend worden verklaard, zoals in paragraaf 1 al even ter sprake
kwam. Door een algemeen verbindendverklaring zouden immers ook personen
worden gebonden die niet zelf afstand hebben gedaan van hun recht op toegang tot
de rechter. Dit is uitgemaakt in een arrest van de Hoge Raad uit 1951.[27] In de zaak
stonden de woorden ‘tegen zijn wil’ centraal. Het arrest betrof de algemeen
verbindend verklaring van een collectieve arbeidsovereenkomst die een bindend
adviesclausule bevatte. De algemeen verbindend verklaring werd in strijd geacht
met de grondwetsbepaling, omdat daardoor die clausule ook (en dan: ‘tegen hun
wil’) toepasselijk zou zijn op werkgevers en werknemers die niet waren
aangesloten bij een van de verenigingen tussen wie de betreffende collectieve
arbeidsovereenkomst was overeengekomen. In dit arrest was geen sprake van
horizontale werking: het ging om de relatie tussen de overheid die over algemeen
verbindend verklaren besliste en burgers. In latere arresten greep de Hoge Raad
eveneens terug op het ius de non evocando.[28]
Het effect dat personen die geen partij waren bij een overeenkomst toch worden
gebonden, kan ook optreden bij zogenaamde massaschade. Voor dergelijke
massaschade is in het BW en in het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een
aparte regeling opgenomen. Die regeling komt er op neer dat schadegevallen
waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn, collectief kunnen worden
afgedaan door belangenbehartigende rechtspersonen. Een overeenkomst waarbij
een minnelijke schikking wordt getroffen voor dergelijke massaschade kan door de
rechter algemeen verbindend worden verklaard. De vaststellingsovereenkomst
bindt dan ook andere personen die door de massaschade zijn getroffen dan degenen
die bij de overeenkomst uitdrukkelijk waren vertegenwoordigd (art. 7:907 e.v.
BW). Op die manier kunnen ook die personen profiteren van de getroffen regeling.
Bij het ontwerpen van de regeling voor de afwikkeling van massaschade heeft de
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wetgever aan de eisen van artikel 17 Grondwet gedacht. Voor de
nietvertegenwoordigde partijen is het mogelijk zich aan de bindende kracht van de
overeenkomst te onttrekken, door tijdig op de geëigende wijze kenbaar te maken
dat men niet aan de overeenkomst gebonden wil zijn (vgl. art. 7:908, tweede lid,
BW). Deze mogelijkheid zou moeten voorkomen dat de betreffende regeling
onverenigbaar wordt geacht met het recht op toegang tot de rechter. Vanuit het
gezichtspunt van artikel 17 Grondwet zit daar natuurlijk de kwetsbare plek: kan het
voorkomen dat mensen tegen hun wil worden gebonden aan een schikking met
betrekking tot de door hen geleden schade? Die vraag is bijvoorbeeld aan de orde
als hen wordt tegengeworpen dat zij niet op tijd en/of niet op de geëigende wijze,
hebben kenbaar gemaakt dat zij zich niet aan de schikking gebonden wilden
achten.
Het Hof Amsterdam heeft zich op het standpunt gesteld dat het die wettelijke
regeling in het BW niet aan artikel 17 Grondwet mag toetsen, in verband met het
bepaalde in artikel 120 Grondwet. Dat verbod van toetsing van wetten in formele
zin aan de Grondwet sluit echter niet uit dat de rechter toetst aan de eisen die
artikel 6 EVRM stelt aan de toegang tot de rechter. Het hof is van oordeel dat
bedoelde regeling het recht van de individuele belegger om door de rechter te
worden gehoord in voldoende mate respecteert. De belangen van die belegger zijn
in het bijzonder gewaarborgd door de wijze waarop de wettelijke regeling de
gevolgen van de verbindendverklaring en de zogenaamde uitstapmogelijkheid
regelt.[29] In het verlengde hiervan speelt artikel 17 Grondwet wel een rol in
geschillen waarbij er met het gebruik maken van die ‘opt out’ mogelijkheid iets is
misgegaan. De vraag of in een concreet geval een rechtsgeldige optoutverklaring
is gegeven of niet, ligt in het spanningsveld tussen het belang van een collectieve
afwikkeling voor alle bij een geval van massaschade betrokken partijen enerzijds
en het belang van het waarborgen van fundamentele rechtsbeginselen als het recht
op toegang tot de rechter, zo overwoog Hof ’sHertogenbosch. Het hof overwoog
in de betreffende uitspraak dat het uitgangspunt dat een ieder toegang heeft tot de
rechter zwaarder woog dan het belang van de betrokkenen bij de
vaststellingsovereenkomst om procedures te voorkomen.[30]
Wat mediation betreft is hierboven al gezegd dat de laatste jaren door verschillende
kabinetten is gestreefd naar bevordering van het gebruik van mediation. Inmiddels
zijn er twee initiatiefwetsontwerpen die bevordering van mediation tot doel
hebben.[31] In reactie op de wetsontwerpen is de vrees geuit dat de druk op partijen
om aan mediation mee te doen te sterk zou worden. Een spanning met het in artikel
17 Grondwet neergelegde recht kan ontstaan als de druk op partijen om mee te
werken aan een mediation wordt versterkt. Het zou bijvoorbeeld ongewenst zijn te
verlangen dat partijen tegenover de rechter verantwoording zou moeten afleggen
over de redenen waarom mediation niet is beproefd of waarom een wel gedane
poging tot mediation is mislukt, aldus Martin Brink in een NJBbijdrage.[32]
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Kan van een vrijwillige afstand worden teruggekomen?
Een vraag is nog, of onder omstandigheden kan worden teruggekomen van een
vrijwillige afstand. Wat betreft het recht op toegang tot de bestuursrechter is dit wel
gesteld. Van dat recht zou men geen afstand kunnen doen, omdat het van openbare
orde is.[33] Uitspraken uit 1990 waarin dit met zoveel woorden is uitgesproken,
hebben de nodige aandacht gekregen. De Afdeling rechtspraak van de Raad van
State en de Centrale Raad van Beroep overwogen dat het recht van beroep zoals
geregeld in de Wet Arob, resp. de Ambtenarenwet 1929, moest worden beschouwd
als een recht van openbare orde waarvan geen afstand kan worden
gedaan.#34!#{NOOT} Een verband met artikel 17 Grondwet werd overigens niet
expliciet gelegd. In de zaak waarin de Afdeling besliste was de appellant
opgekomen tegen een aan een ander verleende begunstigende beschikking,
ondanks dat hij eerder met de geadresseerde een overeenkomst had gesloten die zo
kon worden uitgelegd dat deze een afstand van beroepsrecht inhield.
In de publicatie waar zojuist naar werd verwezen,[35] had Kobussen haar standpunt
dat afstand van beroepsrecht in bestuursrechtelijke zaken niet mogelijk is, gegrond
op de opvatting dat het doel van het bestuursprocesrecht handhaving van het gehele
objectieve recht betreft. Dat standpunt is ter discussie gesteld, mede met het
argument dat de doelstelling van het bestuursprocesrecht met de invoering van de
Awb is gewijzigd. Als primaire doel van het bestuursprocesrecht is in de memorie
van toelichting bij de Awb gekozen voor ‘individuele rechtsbescherming’ in plaats
van handhaving van het objectieve recht.[36] In die wijziging zou aanleiding kunnen
worden gezien te betogen dat het inmiddels wel mogelijk moet zijn om afstand te
doen van het recht van bezwaar en beroep.[37] Dat het (onherroepelijk) doen van
afstand mogelijk zou moeten zijn, lijkt inmiddels inderdaad het bovenliggende
standpunt in de literatuur.[38] In de rechtspraak kan een enkel voorbeeld worden
gevonden waarin de rechter een appellant die in het kader van mediation een
vaststellingsovereenkomst heeft gesloten nietontvankelijk verklaart.[39]
4. DOOR WIE OF WAT WORDT MEN VAN DE RECHTER
AFGEHOUDEN?
In de vorige paragraaf kwam aan de orde dat er soms discussie mogelijk is over de
vraag of iemand door de wetgever wordt afgehouden van de rechter die de wet hem
toekent. Die discussie speelde rond de wettelijke regeling met betrekking tot het
algemeen verbindend verklaren van CAO’s, en ook bij de wettelijke regeling
omtrent de afwikkeling van massaschade. Er moet bij worden aangetekend dat
blijkens de jurisprudentie de Hoge Raad en lagere rechters binding van partijen aan
standaardvoorwaarden niet snel afwijzen; de geldigheid van arbitrale bedingen of
bindend adviesclausules wordt in het algemeen geaccepteerd.[40]
Het kan ook zo zijn dat iemand niet door de wetgever, maar door een rechter wordt
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afgehouden van de rechter die de wet toekent. Een voorbeeld van het laatste levert
een geval waarin een politierechter (enkelvoudige kamer) de zaak had moeten
doorverwijzen naar de meervoudige kamer, maar dit naliet.[41] Ook in een dergelijk
geval is geen sprake van horizontale werking. Horizontale werking is wel aan de
orde als artikel 17 Grondwet niet aan een overheidsinstantie, maar aan een
particuliere persoon of organisatie wordt tegengeworpen. Soms gebeurt dit in de
jurisprudentie niet expliciet, maar wordt gesproken van een – mede aan artikel 17
Grondwet ten grondslag liggend – algemeen rechtsbeginsel inzake toegang tot de
rechter. Waar het om gaat, lijkt mij, is of de in artikel 17 Grondwet vervatte norm
ook in horizontale verhoudingen wordt toegepast. Dat blijkt het geval. Zo wordt in
de civielrechtelijke rechtspraak de stelling dat een bepaalde partij zijn recht om te
procederen misbruikt, door de rechter afgewogen tegen het recht op ‘vrije toegang
tot de rechter’. Voor dit laatste wordt dan niet alleen gewezen op artikel 6 EVRM,
maar vaak ook expliciet op artikel 17 Grondwet.[42]
5. STAATSNOODRECHT
Vanaf 1887 heeft de Grondwet een bepaling bevat die het mogelijk maakte in geval
van oorlog af te wijken van het ius de non evocando. De Grondwet bepaalde toen
namelijk met zoveel woorden dat in het geval van oorlog ook van de
Grondwetsbepaling waarin het ius de non evocando was neergelegd kon worden
afgeweken, bij de wet die de gevolgen van het afkondigen van de staat van oorlog
of de staat van beleg regelt.[43] De volzin waarin deze mogelijkheid expliciet werd
aangegeven, ontbreekt sinds 1983 in de Grondwet (vgl. de opsomming in artikel
103, tweede lid, Grondwet). Die weglating roept de vraag op of de mogelijkheid
om het ius de non evocando terzijde te stellen sinds 1983 nog wel bestaat. Naar de
mening van de regering bij de grondwetsherziening van 1983 is dat wel degelijk
het geval. Zij interpreteerde artikel 103, eerste lid, zo, dat de wetgever het militaire
recht en de militaire rechtspraak op burgers van toepassing kan verklaren.[44] De
interpretatie van de regering bij de grondwetsherziening van 1983 is in de
parlementaire behandeling van artikel 103 overeind gebleven.
6. VERDRAGEN EN EU-RECHT
Voor zover in artikel 17 Grondwet een recht op toegang tot de overheidsrechter is
vastgelegd kan voor de nationale bepaling een equivalent worden gevonden in
artikel 6 EVRM (en artikel 14 IVBPR). Zoals bekend wordt het recht op toegang
tot de rechter geacht impliciet te zijn opgenomen in artikel 6 EVRM.[45] Dat recht
staat er niet aan in de weg dat vóór die toegang tot de rechter een rechtsgang is
voorgeschakeld die niet in alle opzichten aan de eisen van artikel 6 EVRM voldoet.
Het hoeft ook niet per se een rechtsgang te zijn. Het kan ook een mediation
betreffen, of een bestuurlijke voorprocedure. Dan is echter wel nodig dat er een
mogelijkheid van beroep openstaat op een rechter die wél aan die vereisten van
artikel 6 EVRM voldoet en bij zijn beoordeling beschikt over full jurisdiction.[46]
Als die mogelijkheid ontbreekt, dan kan dat nóg aanvaardbaar zijn, als dan maar
vrijwillig is afgezien van het recht op toegang tot de rechter.[47]
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Het Hof van Justitie van de EU staat niet bij voorbaat afwijzend tegenover een
verplichte buitengerechtelijke procedure, zo blijkt uit de beantwoording van de
prejudiciële vraag in de Alassini zaak.[48] Daarbij overwoog het hof dat de
voorprocedure weliswaar verplicht was, maar het resultaat niet bindend. Partijen
konden het geschil derhalve alsnog aan de rechter voorleggen. Het hof achtte het
effectiviteitsbeginsel ook niet geschonden. Weliswaar is een dergelijke
voorprocedure een extra stap, maar daarmee worden legitieme doeleinden
nagestreefd, namelijk efficiënte beslechting van geschillen en ontlasting van de
overheidsrechtspraak.[49]
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