
 

Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet elimineert de Grondwet in de rechtsgang 

 

In 1983 heeft het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) de Nederlandse Grondwetherziening goedgekeurd 

met daarin opgenomen het zelfstandige artikel 120, waarmee de toetsing van wetten en verdragen door 

een rechter aan de Nederlandse Grondwet is uitgeschakeld.  

 

 

Vanwege het feit dat Nederland via het Benelux-Verdrag zit verbonden aan België en Luxemburg, had 

kabinet Lubbers I (CDA / VVD) voorafgaande aan de vaststelling van deze Grondwetherziening (met 

daarin opgenomen bovengenoemd zelfstandig artikel 120) dit moeten voorleggen aan de Belgische en 

Luxemburgse regering om het door hen te laten toetsen door het Belgische Grondwettelijk Hof en het 

Hof van Cassatie van België aan de Belgische Grondwet. Door dat niet te hebben gedaan heeft het 

kabinet Lubbers I (CDA / VVD) vanaf 1983 de Belgische Grondwet uitgeschakeld. 

Vanwege het feit dat Nederland via het Europees- Verdrag zit verbonden aan alle landen van de 

Europese Unie, had kabinet Lubbers I (CDA / VVD) voorafgaande aan de vaststelling van deze 

Grondwetherziening (met daarin opgenomen bovengenoemd zelfstandig artikel 120) dit moeten 

voorleggen aan alle lidstaten van de Europese Unie om het door een rechter te laten toetsen aan de 

Grondwet van alle lidstaten van de Europese Unie. Door dat niet te hebben gedaan heeft het kabinet 

Lubbers I (CDA / VVD) vanaf 1983 de Grondwet in alle landen van de Europese Unie uitgeschakeld. 

Vanwege het feit dat Nederland via het Handvest van de Verenigde Naties zit verbonden aan alle landen 

van de Verenigde Naties had kabinet Lubbers I (CDA / VVD) voorafgaande aan de vaststelling van deze 

Grondwetherziening (met daarin opgenomen bovengenoemd zelfstandig artikel 120) dit moeten 

voorleggen aan alle landen van de Verenigde Naties om het door een rechter te laten toetsen aan de 

Grondwet van alle landen die zijn verbonden aan de Verenigde Naties. Door dat niet te hebben gedaan 

heeft het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) vanaf 1983 de Grondwet in alle landen van de Verenigde 

Naties uitgeschakeld.  

 

De volgende nog in leven zijnde meest bekende VVD-politici (zie foto’s hierboven) hebben 
op deze slinkse wijze vanaf 1983 de Grondwet in België, Luxemburg, alle landen van de 
Europese Unie en alle landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties uitgeschakeld, 
waarmee hun partijpolitieke agenda ten gunste voor kort economisch gewin voor enkelen heeft 
kunnen beginnen. Volg de discussie van Ewald Engelen met E. de Vlieger en W. v. Weelden. 

 Lees meer 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
https://www.youtube.com/watch?v=sAWDIiJwUu0&feature=youtu.be
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/vraagtekens-bij-nieuwe-bijbaan-van-neelie-kroes
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/vraagtekens-bij-nieuwe-bijbaan-van-neelie-kroes

