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Inttekking van de Wet raadgevend

ÍefeÍendum

Inleiding

1. Nederland kent sinds iuli 2015 de mogeliikheid een raadgevend refetendum te houden over

wetten en stilzwiigende goedkeuringen van verdÍagen. Sinds de inwerkingtreding van de

rJírt zijn twee referendz gehouden: één ovel de Associatieovereenl<omst tussen de

Eutopese Unie en Oekrarne en één over de \íet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Op basis van het Oekmne referendum heeft het kabinet besloten het raadgevend

referendum af te schaffen. Het tecente referendum over de Wet op de inlichtingen- en

veiligheidsdiensten heeft er niet toe geleid dat het kabinet van gedachte is vetanderd.
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Ondanks de dus nog zeer geringe ervaring met het raadgevend referendum wil het kabinet

dit instnrment alweet afschaffen.

Het wetsvoorstel tot intekking van de Wrr is momenteel bii de Eerste Kamer in
behandeling. De behandeling daarvan heeft langer op zich laten wachten dan

oorspronkeliik verwacht, ondet meer doordat de Eente Kamer twee schriftelijke

vragenronden aan het vooïste1 heeft gewijd. Bii de huidige stand van zaken is de

verwachting dat de Eerste Kamer het wetsvoorctel nog voor het zomerreces zal

behandelen en in stemming zal brengen. EÍ moet Íekening wotden gehouden met 26 juni

a.s. voot de behandeling, waama dan op 3 juli a.s. gestemd zou kunnen worden. Het is dus

duidelijk dat et goot belang bestaat bij toewijzing van de pÍovisionele vorderingen. Hier

wotdt lateÍ in dit pleidooi nog nader op ingegaan.

Volgens het kabinet heeft het raadgevend ÍefeÍendum 'niet gebncht wat ervan vzerd

verwacht'. De burget zou het madgevende katzktet daawan riet begriipen. Dat leidt

volgens het kabinet tot veÍwaning, onbegrip en zelfs veryreemding. Meer Democratie heeft

zich zeex vexbatsd over de neerbuigende houding die het kabinet hiermee tentoonspreidt

ten aanzien van burgets. De gedachte van het kabinet dat de burget niet in staat is het

kataktet van een madgevend referendum te doorgronden, daarvan verwachtingen koesterde

die niet zijn waargemaakt en daardoot in verwaring raakt, mist iedere wetenschappetjk

gefundeerde onderbouwing. Kenneli)k gaat het kabinet eÍ voetstoots vanuit dat het de

butger aan gezond verstand ontbreekt. Hoewel experts in de Eerste Kamer forse kritiek

hebben geuit op de door het kabinet gegeven onderbouwing voor het wetsvoorstel en ook
hebben geconstateerd dat die geen wetenschappelijke basis kent, houdt het kabine tv^st 

^ 
fl

de ingezette koers. Het neemt zelfs niet de moeite om het rappott van de staatscoÍmissie

Parlementair Stelsel af te wachten, waarvan nu juist een wél een gefundeerde onderbouwing

van de werking van het raadgevend referendum mag worden verwacht. Meer Democmtie

zal dit onderdeel van de motivedng van het wetsvooÍstel veÍder laten Íusten en zich

focussen op de jwidische kant van het verhaal, nu dat is waar het vandaag primair om
dtzut-

De inzet van deze zaak betreft de vraag of de \7et raadgevend tefetendum kan worden

ingetokken op de manier die de Staat voot ogen heeft. Dat wil zeggen: zonder de

mogeli,kheid te bieden ovet de Intekkingswet een taadgevend referendum te houden. De

Staat wil ziin burgets die mogelijkheid ontnemen doot de Intrekkingsv/et te onttÍekkeÍr aaÍr

de werking van de \ítt. De wijze waarop de Staat dat pÍobeert te doen is volgens Meer

Democtatie niet alleen onrechtrnatig maar bovenal niet juddisch effectieí Meer

Democtatie wenst hierover een oordeel van de rechter te verkdjgen. Zí1 gazthierna.

achtereenvolgens in op haar primaire, subsidiaire, meet subsidiaite en ptovisionele

vorderingen, waatb4 zlj zz| xezgeren op de door de Staat gevoerde verweten in de conclusie
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van 2ntwooÍd.

Primair artikel 8, lid 2, Wrr schort de inwerkingtteding van de IntÍekkiígswet op

5. Meer DemocÍatie voÍdeÍt pdmair een verkladng voor recht dat de Intrekkingswet vanaf het
moment van bekrachtiging daarvan van rechtswege is opgeschor op grond van atikel 8,
lid 2 van de Vrr.

6. Drie eenvoudig te maken stappen leiden tot de constatering dat die vordering dient te
slagen. Die stappen gàan als volgt.

7. Stap 1 is de lezing van het bepaalde in artikel 8, lid 1, \Vrt, dat als volgt luidt:

'Eefl tid:tiP uan inwerk;ingtreding uan een wet of ondtrdeel uan een aet waamw een nferendum kan

worden gehouden, alrdl niet eerder gesÍeld dan atht aeken na de nedcdeling in dc Stuarsnurant, bedoeld in

artikel7"

8. Stap 2 is de kennisname van de inwerkingtÍedingsbepaling van de Intrekkingswet, attikel
VI, dat als volgt luidt;

'De7,e wet trcedt in werking met ingang aan de dag na de datum aan uitgfte aan het Staatsblad waain $
wordt geplaatst, [...] "
Met ander woorden: artikel VI wijkt af van artikel S lid 1 \?tr zoals de Staat ook zelf stelt in
zijn conclusie van antwoord (zie tarLdrr:urnmet 6.2).

9. Vervolgens komen we bij stap 3, bestudedng van de vangnetbepaling van artikel 8, lid 2

Sít. Die luidt:

'Tndien bij of kracbíens de wet un Íl'dstip aan inwerkingrnding qodanig is aasrgesteld dat dat t!'daip aah

binnet de in ltet eersle lid genoende termln, wordt de inwerkingíreding aan rechtswege opgescbort iot de dag

na bet uerslrlken,a die tenztift."

10. Deze drie stappen kunnen onmogelijk tot een andere conclusie leiden dan dat de

inwerkingtreding van de Inftekkingswet wotdt opgeschoÍt vooÍdat die u/et in werking kan

Íeden. Ártikel 8, lid 2, Wrr beiet dat immers nu artikel VI een van het eerste lid aÊvijkende

inwerkingsbepaling bevat. De inwetkingtreding is daarmee van rechtswege opgeschoÍt

zolang et geen besluit over de referendabiliteit van de Intrekkingswet is genomen waawan

mededeling is gedaan in de Staatscourant en daama acht weken zijn vetsteken.

71. De Staat erkent de hiervoor geschetste opschortende wetking van artikel 8, Iid 2 \7n (CvA

randummet 6.1). Ook erkent de Staat zoals gezegd dat de Intrekkingsvet een kan de IJTr

aftiijkende inwerkingtredingsbepaling' kent (CvA randnummer ó.2). De Staat verbindt daar

echter ten onrechte niet de enige iuiste gevolgtrekking aan, nameliik dat de

inwerkingteding van de Inftekkingswet wordt belet door de vangnetbepaling van artikel 8,



12.

Kennedy Van der Laan

lid 2 \Vtt. De daarvoor aangevoeÍde Íedenen snijden geen hout, zoals Meer Democrade

htexnz, rader zzl, Íoel-ichten.

Het valt Meer Democtatie alleteerst op dzt de Staat zic}:' zowel in de conclusie van

antwoord als in de Kamerstukken beteffende de Intrekkingswet herhaaldeliik beroept op

een gezagsargument de Raad van State heeft deze methode jwidisch effectief geacht. Dat

argument oveÍtuigt echter niet, teÍneel niet nu de Raad van State op dit punt een uitetst

zwalkende koers heeft gevaren.

De Raad van State stelde in zijn advies over de intrekking van de Tijdeliike teferendumwet

n 2002 nog dat" een inwetkingredingsbepaling die de toepasselijkheid van de geldende

Trw op de mogelijkheid van het indienen van een inleidend verzoek tot het houden van

een refetendum oveÍ de inftekkingswet voor wil zijn, een slag in de lucht bliift"l. In zijn

eerste advies ovet de intekking van de Wff stelt de Raad van State dat dit advies uit 2002

"achtenf gezien niet juisC'was. Maar in het daatopvolgende advies neemt de Raad van

State die opmerking weer terug: het zou om een andere inhoud en systematiek te gaan. In

ziin advies over de Intrekkingswet betoogt de Raad van State bovendien dat attikel V van

die wet een noodzakelijke bepaling is voor de iuridische effectiviteit van de wet In zijn

nadete advies vindt hij die bepaling echter niet no.lig maat enkel verhelderend. Het heeft et

de schiin van dat de Raad van State wil vastloudet aan zqn zdvies dat de Intrekkingswet

werkt, zondet dat hij daar een deugdelijke eÍI consistente atgumentatie vooÍ weet te geven.

In die omstandigheden is de verwijzing naat het advies van de Raad van State slechts

gebaseerd op de voorondetstelde maar voor wat betreft de Intrekkingswet niet gebleken

autoriteit van dit instituut. Het gezagsaÍgument is dan ook niets meet dan een drogreden,

een argumentum ad vetecundiam dat iedere gelding mist.

Voor een gel.lig beroep op een autoÍiteit is het volgens de argumentatieleer niet alleen

nodig dat die autoriteit een consistente onderbouwing van haat beu/edng weet te geven,

wat de Raad van State niet is gelukt, maar bovendi.en dat die autoriteit objectiefis ten

atnzien tzrthet onderwerp waatovet z1j zich utJaat Het jaarverslag van de Raad van State

vzn 2076, watrln lettetlijk wotdt gesteld dat 'de vertegenwootdigende democtatie zich niet

veÍdraagt met het ad-hoc-kataktet van referenda', toept de vnag op of de Raad van State

iibethaupt een onbevooroordeelde analyse heeft kunnen maken.

15. Naast het adwies van de Raad van State lijkt ook'de bedoeling'van de wetgever dmgend te

zijn voor het betoog van de Staat (CvÁ randnummers ó.2, 6.9,6.10 en 6.13). De bedoeling

van de wetgever kan inderdaad een tol spelen bii de interpretatie van wet en regelgeving.

De bedoeling van de wetgevet kan er echter niet toe leiden dat rechtmatig van een wettelijk

procedutevoorschrift zou kunnen wotden afgeweken.

13.

14.

I Ádvies Raad van State en ÍradeÍ tapport, Kamerstukken 1I, 2002/ 2003,28'739 A.
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16. Het betoog van de Staat is voor het ovetige gestoeld op twee oniuiste voorondeÍstellingen.

Ten eeÍste de vootondetstelling dat de aan de Intrekkingswet toegekende terugwerkende

kracht ertoe leidt dat de \7r tóch niet aan de inwerkingreding van de Intrekkingswet in de

weg staat. Ten tweede de vooronderstelling dat op gtond van ,het vaste uitgangspunt van

ons democmtisch bestel' de eetdere formele wetgeveÍ de latere formele wetgever niet kan

binden.

Rcadie op aoomnderstelling í : temgwerAende kratht wérkl pas na inwerkingíreding

77. Volgens de Staat zoÍgt de terugwerkende kracht van artikel VI, in samenhang met artikel V
en I van de Inttekkingswet, ervoor dat de procedurevoorschriften van de lVtt vanafhet

moment van bekrachtiging van de Inftekkingswet worden uitgeschakeid. De Staat benadert

deze zzak da;arrnee als een technisch vtaagstuk waarin de Wrr leidend is tenzii die op

wetteiijke gtondsJag en dus rechtmatig kan worden omzeild. Meer Democrade deelt het

standpunt van de Staat dat de Iír leidend is en in verband met deze zaak op basis van die

wet moet woÍden bezien of en in hoevere daarvan door de beoogde juridisch- technische

ingrepen kan worden afgeweken.

18. De Staat maakt in dat verband echter een cruciale denkfout. Volgens de Staat .wetken, de

artikelen VI, V en I op enig moment en schakelen zij de procedurevoorschriften van de
'S7Íï op dat tnomeÍt met ter gaerkende kracht it vtnaf het moment van bekrachtiging van de

Intrekkingswet. Daarmee draait de Staat de zaak echter om. De \Vrt is op het moment van

bekrachtiging van de Intekkingswet - waarbij een van artikel 8, lid 1 S?rt afwiikend tíjdstip

van inwerkingteding wordt vastgesteld - een geldende wet. Die geldende wet belemmert de

inwerkingtreding van de Intekkingswet, zoals eerder geconstateerd. De Intrekkingswet

treedt dus niet in wetking, omdat de geldende lWtt daaraan in de weg staat.

19. Terugwetkende kracht toekennen tot aan bekrachtiging van de Intrekkingswet kan dat -

anders dan de Staat meent - nooit anders maken. Een wet moet nameliik eersl'tn weÁ<sng

treden voordat zij met terugwerkende kracht kan worden toegepast. Zo stelt Kortmann:
"[..] nrugwerkende kracht [kan] sluhÍt pkats [...J ainden in geml uan een in werkinggetnden wet.'2

20. Verheii verwoordt het als volgt:

'Een wei kan rylfs btpakn dat <r' anaí beÍ moment uan inwerkingtndixg aan toepasing is 0p róór

inwerkingtrcding bestaande recbtstoestanden (nngwerkende kracht). [. ..] Oueryang:bepalingen geaen dus

2 Kortmann, Constitutioneel Íecht, 2008 (6" druk), p. 3a7.
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adn 0P aelke '!eual/en" een wet kan wlrden llegepast. Die araag kan echÍer pas aan de orde komen als er

un uoor toepassing aatbare rechtsngel is, m.a.a. als dt wet in werl<ing is geÍreden.'i

En tot slot Broeksteeg die op dit punt in vergelijkbare zin opmetkt:

'Weíten moeten $n bekendgenaakt, wordat $ in werking kunnen tredrn. Dit boudt ecbtergeen

aerbod uan Íerugwerkende kracbt in. Het is dus nogelik een wet b/ haar inwerkiflgtrcding

lerugwerkende kratht te ue enen."a

Toegepast op de onderhawige zaak komt Voermans dan ook tot de volgende conclusie:
*[. 

. .] dt intnkkingswet krijgt pas 7/n jttidi:cbe ffix (waamnder de intrekking uan dt bestaande lVr)
op het moment aan de inwerkinglredirg aan de Intrekkingswet lVrr.'

Ook Schutgens onderkent dat de werking van een wet (waaronder de bepalingen die zien

op terugwetkende kracht) pas aanvangt na bekendmaking en dat dit ook geldt voor de

inwerkingtredingsbepaling:

" De gelding aan een inwerkingtrcdingsbepaling qoals art. W rylue berust recbtstreks op aÉikel 88 Gw:

qodra de inwerkingtredingsbepaling is aangenonen, bekracbtigd en bekendgemaakÍ, regelt qi uit kracht

aan de Cmndwet onmiddel@k Tglf de inwerkingtreding aan dt oaeige bepalixgen aan de wet waarin $ is

opgenomen-"

De Intrekkingswet kan niet in werking treden, omdat die inwerkingteding van techtswege

wotdt beiet door de geldende \7r. Van terugwerkende kracht van de nog niet in werking

getteden Intrekkingswet kan dan evenmin sprake zijn. De opschortende wetking van attikel
8, lid 2 Wrr wordt doot de terugwetkende kracht niet aangetast, omdat die terugwerkende

kracht zelf niet in v/erking fteedt.

Hoe die terugwerkende kracht ondanks het nog niet in wetking treden van de

Intrekkingsu/et toch effect zou kunnen soteren, blij ft na, leztttg van de conclusie van

antwoord van de Staat een taadsel. De Staat lijkt te suggeÍeren dat de 'bedoelingz die de

wetgever heeft (zie randnummers 6.2, 6.9 en 6.10) kan bewerkstelligen dat een geldende

wetsbepaling (artikel 8, lid 2 !7Í4 na bekrachtiging reeds haar rechtskracht verliest. Die
'bedoeling': moet echter eetst tesulteren in een in werking getreden wet, voordat zij effect
kan hebben.

ReacÍie op uoomnderstelling 2: bx ?o:tefur begi sel gaat niet 0p

26. Ten tweede beroept de Staat zich op het lex posterior -beginsel de eetdere wetgever kan de

latere niet binden. De latete wetgever heeft bedoeld de Infekkingsvet aan de Wrr te

3 Vetheij, q /etten die rietwerket', Regelmaat, oktober 1986, p. 145.
a Broeksteeg, T&C artikel 88 Grondwet, aantekening 4.

22.

23.

24.

25.
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onttrekken. Omdat de \?r niet meer dan een fegulieÍe wet is kan zij de latere wetgevet niet
binden, aldus de Staat.

Meer Democntie stelt vootop dat de wetgever, op grond van het lex posteilr - begjrtsel -
binnen de daarvoor geldende kaders v/etten kan wijzigen, intekken of uitz onderingen

daarop kan formuleren. Uiteraard kan de vetgeveÍ ook de Wr inttekken of wijzigen. Dat
dient echter wél te gebewen volgens de daarvoor geldende proceduevoorschriften

waatondet die van de n7rr, die hun oorsprong vinden in artikel 88 Gw. De wet regelt op

grondslag van dat artikel immets de bekendmaking en inwerkingtreding vafl vetten. Met

"wet" wotdt h.ier uitsluitend gedoeld op een in werking geÍeden wet. Andere wetten

kunnen namelijk niets regelen. VooÍ wat betreft de inwerkingteding is daaraan uitvoering

gegeven in de Bekendmakingswet én in de !7rr, al naar gelang het een refetendabele wet

betreft ingevolge artikel 5 Wrr. De Wtr verklaart artikei 7 van de Bekendmakingswet buiten

toepassing en voorziet tet uitvoering van artikel 88 Gw in een eigen

inwetkingredingsregime.

Niettegenstaande de vriiheid van de wetgever op eerdere wetten terug te komen of daarop

uizonderingen te maken, is het dus ondenkb^ t d^thli dat kan doen zonder de juist met

het oog op de geldige totstandkoming \'an een wet in het leven getoepen

ptocedwevootschriften te volgen. Het is bijvootbeeld ondenkbaar dat de wetgever een wet

tot gelding kan brengen waarin een andere wijze van bekendmaking wordt geregeld dan

volgt uit de Bekendmakingswet - bijvoorbeeld via facebook, instagram of twitter - zonder

die wet volgens de geldende bepalingen van de Bekendmakingswet bekend te maken.

Precies om diezelfde reden is het ondenkbaàr dat de wetgever een wet in werking laat

treden die de \7r intekt, zonder de inwetkingtredingsvootschriften van de ITrr te volgen.

Bekendmakingswet én \7rr bevatten dwingende procedurele voorschriften voor de geldige

totstandkoming vàÍr wetten in formele zin. Zonder die vootschriften te volgen kan de

InÍekkingswet niet in werking reden.

De uideg die Meet Democratie ran haat pÁmaue vordedng ten gtondslag legt, is dus niet in
stdid met de in artikei 81 Grondwet tot uitdÍukkiÍlg gebrachte democratische

vetworvenheid om u/etten vast te stellen, te wijzigen of af te schaffen, zoals de Staat

betoogt. Dat alles staat de wetgever immers - ook ten aanzien van de !7rr - vrii. Dat kan

echter niet zondet de daarvoor geldende procedutevoorschrjften te volgen, die hun

ootsptong vinden in atikei 88 Grondwet. De reden daarvoor is niet alleen juridisch-

technisch; ook de rechtszeketheid noopt daartoe. De ptocedurevoorschriften van de \írt
belemmeren geenszins de wiie uitoefening van artikel 81 Grondwet, althans niet Íneer dan

andete in acht te nemen procedurevoorscbr-iften. Er bestaat dan ook geen enkele reden om
hier een uizondedng op te maken.

29.
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De stelling van de Staat dat de vordering van Meer Democratie in strijd zou zijn met de

bedoeling van de Wrr-wetgever is bovendien oniuisq nog los van het feit dat er geen

betekenis aan kan Í/oÍdeÍr gehecht. Meet Democntie wijst et in dit verband allereerst

nogmaals op dat de tekst van de wet op gtond van de techtszekerheid voorrang heeft

boven een toelichting.s Daamaast wiist Meet Democratie op de in geding gebtachte

verklaring van de initiadefnemeÍs van het wetsvoorstel van de Wtt. Die benadrukken

dzaÁn daLt aan de passage in de memorie van toelichting niet de betekenis toekomt die de

Staat daaraaÍr toekent. Een nieuwe wet kan afrriiken van hetgeen in de Wtt is bepaald over

refetendabiliteit en inwetkingtreding, maaÍ op zo'fl vetsvooÍstel is de op dat moment

geldende Wr onveÍkoÍt van toepassing. De uitdrul:kelijke bedoeling van de wetgevet om

met artikel 8, lid 2 \X/rr de latere wetgeveÍ te binden, onderkent ook Schufgens in ziin

Position paper. 6

De slotsom van het voorgaande is dat de Inffekkingswet niet wetkt voot zover die beoogt

door een eerdere inwerkingtreding dan de rWtt toelaat, de mogelijkheid tot het houden van

een referendum uit te sluiten. Dat valt eenvoudig vast te stellen aan de hand van niet meeÍ

dan dde stappen, die zelfs een leek kan volgen. De wet zêIf staat aan de inwerkingtreding

van de Intrekkingswet in de weg. Of dat achteraf bezien politiek wenselijk wotdt geacht of

niet, doet voot het oordeel van uw techtbank niet ter zake. Àttikel 11 ÀB bepaalt immets

dat de rechtet aolgens de wet techt moet spreken: hij mag irr geen geval de innediike waatde

of billijkheid der wet beootdelen. Deze bepaling doelt op geldende wetten: die zijn de basis

voor uw oordeel, een andete basis voor dat ootdeel ontbteekt. Mede gelet op artikel 3:302

B\? moet de primaire votdedng dan ook worden toegewezen.

Subsidiair: strijd met artikel 6 en 10 EVRM

Zoals Meer Democratie in de dagvaatding heeft toegelicht, meent zij dat het met

terugwerkende kracht onmemeÍr van een door de WÍÍ toegekend Íechtsmiddel in strijd is

met artikel 6 E\RM. Bovendien wordt daatmee inbreuk gemaakt op het recht van de

vriiherd van menrngsuiting zoals neetgelegd in atikel 10 E\rRM. De Staat ttacht zlin

burgets immen met terug$/erkende kracht een doot de lVtr toegekend democratisch recht

te oritnemen om over de Intrekkingswet een tefetendum te kunnen houden.

Voor wat betreft atikel 6 E\rRM stelt Meet Democtatie vootop dat eÍ geen tedeliike

twijfel kan bestaan ovet het feit dat dat artikel in ondethawige procedute van toepassing is.

De term 'burgetliik techt' ziet immers niet enkel op privaatrechteliike rechten. Ook

publiekrechtelijke geschillen betrefíen butgetlijke techten in àeze zin, zohnghet gaat om

5 Zie HR 13 maat 1996, ECLI:NL:HR:1996:AÀ1840 en PHR 14 februad 2013, ECLI:NL:PHR:201'3:822721.
6 Zi,e pat.2.

37.
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nationaal etkende of vetdedigbare rechtefl.7 Het Europees HofvooÍ de Rechten van de

Mens (EHRM) legt het toepassingsbereik van artikel 6 E\aRM ruim - en sreeds ruirner -
uit.8 Het door de S(/rt aan de burget toegekende recht om zich middels een referendum uit
te spteken over de IÍrtrekkingswet befteft onmiskenbaar een burgedijk recht. Het stelt de

burger immets in staat zijn ook in artikel 10 EVRM neetgelegde recht van vriiheid van

meningsuiting te gebruiken over een concreet besluit van de fotmele wetgevet dat hem in
zijn belang raakt. Er bestaat dethalve een voldoende direct verband tussen de mogeljkheid

om een referendum te otganiseÍen en het Íecht van de brrger om zijn mening r,tiielijk te

kunnen uiten.e

Aan het gebruik van terugweÍkende kracht worden in het licht van artikel 6 E\rRM stenge

eisen gesteld. Zo oordeelde het EHRM in de zzzk Azietda Agàcola Silvetfunghi S.4.S.10

als volgt:

"(..) the Couernment ham noÍ shown that there existed a nuessiE to Eplt the legisktion retmactirc!, in

sach a wE as to afect frns whou proceedings were pending,"

Ook in andete uitsprakentt legt het EHRM op dit punt een stÍenge toetsings m^ tstaf 
^eLn.

Het EHRM hanteert een aantal criteria bii de beoordeling van aan we€eving toegekende

terugwerkende kracht. Relevant zï1n"tbe ffia"van de u/et en "the nethod and tining of its

enactmenf,'I2- In dit geval is het effect onmiskenbaat gtoot, komt de methodiek neer op het

op voorhand negeren vaÍr wettelijke veqplichtingen die op de minister Íusten, en is sptake

van een timing die het wetteLiik vastgelegde evaluatieproces afsniidt.

36. Dat nog geen procedure aanhangig is, doet niet af aan het feit dat de handeisriize van de

Staat hiet in strijd is met artikel 6 E\rRM. Door het toekennen van terugwetkende kracht

tracht de Staat immers een volgens de \7r ook voor de Intekkingswet geldend, aan de

burger toegekend rechtsmiddel te ontnemefl. Dit betreft de mogel_ijkheid aan de

bestuursrechter de vraag voor te leggen of sptake is van een referendabele vet. Een

mogelijkheid waawan de minister van BZK expliciet heeft gesteld dat zij niet van plan is

die voor wat befteft de Intrekkingswet te bieden. Het valt niet in te zien waafom het op
voorhand uitsluiten van een gerechtelijke procedute niet onder het beschermingsbereik van

artikel 6 E\rRM zou vallen, nu dat artikel het techt op een eerlijk ptoces behelst. Van een

eer$k ptoces kan niet gesproken $/oÍden als dat pÍoces op voorhand door de Staat

7 Zie Batkhuysen en YatEmrnetik, Etmpen gnndnchtex et het Nedethndse buíatmnthÍ,Deverter 2017, p. 54.
8 Zie ondet andete EHRNÍ 19 septembeÍ 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0919JUD003528911, m.nt T. Barkhuysen en
M.L. van Emmerik.
e Zie voetnoot 8.
10 Vgl. EHRIÍ 07 november 2000, nr. 39374/98,8ÍI}iC 2000/93, m.nt. H.L. Janssen en EHtu\{ 24 juni 2014, nrs.
4835'7 /0'7,52677 /07,52687 /07,52701/O7,EIíllC 2014/227 (z4qinda funnla Silwíl,tghi S-A.5. e.a. tW ItaIè).
11 Zie onder meer Stan Greek Refineries and Stratis AndÍeadis t. Griekenland, 9 december 1996, NJ 1996/592 mnt.
EJD en Papageorgiou t. Gtiekenland, EHRM 22 oktobet 1991 ,lB 1997 /263 nnt. Matc del 

'/erd.12 Papageorgiou t. Griekenland EHRNÍ 22 óktobet 1.997,JB 1997 /263 tn.nt Matc de \X/etd (r.o. 38).
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gefÍustÍeerd wordt. Het beoogde effect van de terugwerkende kracht is in zo,n geval

immers nog groteÍ dan vaflneel sprake zou zijn van bernvloeding van een lopend geschil.

^fen aznzien vzn de schending van aÍdkel 10 E\rRM merkt Meet Democratie in reactie op
de conclusie van antwoord het volgende op.

Met de totstandkoming en inwerkingffeding van de Wr heeft de wetgever de burger een

instÍument gegeven waarmee hij zijn mening kan uiten. Daarmee is spÍake van een bij wet

vastgelegd recht dat in'ulling geeft aan attikel 10 E\aRM. Meer Democarie verwiist in dit
vetband naar de volgende overweging in de memode van toelichting:

"Met de toename aan h* geniddelde kennisniaeau, dr indiaiduele keuTgrijheid en de tlaaruit wortuloeiende

mondigbeid aan mensen, is het uolg:ns indieners uan dit aetsuoorstel onuoldoend.e om kieryrs op nationaal

niueau slechls een keer in de uierjaar in de gelegenbeid n snllen lsun opuaíting kenbaar te maken."I3

Op het moment dat de wetgever de kiezer dat instrumeÍrt weeÍ afneemt, is dan ook wel

degeliik sprake van het oflmemen van een door artikel 10 E\IRM beschermd recht. Dit
geldt temeet nu de burger een democratisch recht wordt onmomen zondet dat hij datzelfde

democratische recht nog kan benutten om daarovet door middel van een referendum ziin
mening te uiten én hem geen andere middelen met zelfstandige betekenis ter beschilking
staan die in dezelfde behoefte voorzien.la

Immers is er tijdens de expertmeetings in de Eerste en Tweede Kamer doot verschillende

hooglenren op gewezen dat onder de bevolking grote steun bestaat voor het teferendum

en dan met name onder lager- en middelbaar opgeleiden en kiezets die wantrouwen hebben

in de politiek.ls Het referendum biedt burgers een zelfstandig middel van meningsuiting en

inspraak waarvoor geen ander middel bestaat dat in dezelfde behoefte voorziet. Zoals

Henddks in zijn opinie heeft opgemerkt kan de vootgestelde compensatie voor het

afschaffen van het refetendum in de vorm van onder meer een nieuw reg,ime voor
butgemeestersbenoemingen niet de 'waarschuwingsfunctie' aao de Haagse politiek bieden

die het teferendum biedt.lu

Meet subsidiair

47. Meer subsidàir - dat wil zeggen: als artikel 8, lid 2 Wr niet verhindett dat de

Intekkingswet in werking kan teden en ook de subsidiaire votdedng niet slaagt - votdert
Meet Democatie een vetbod om de Intrekkingswet bekend te maken zonder eetst gevolg

13 Kametstukken II 2005 / 2006,30 372,tot.9,p.1.
la Hoge Raad d.d. 2 oktober 1979, ECLI:NL:PHR:1979:487356, m.Írt. Scheltema.
1s Zie ondet meet het positjon paper van T,!í.G. van der Meer ten behoeve van de expertrneeting in de Tweede
Kamer, p. 1.
16 Position paper van F. Hendtiks ten behoeve van de expertmeeting in de Eerste Kamer, p. 3.
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te geven aan aÍtikel 6 en 7 r /r. Ook vordeÍt Meer Democntie een verbod om andersziÍls

te handelen op een wiize die tot gevolg heefr dat de mogeliikheid een taadgevend

refetendum te houden over de Intekkingswet volgens het bepaalde in de Wn niet

geëffectueetd kan worden.

Zoals Meer Democatie in de dagvaarding uitvoerig heeft toegelicht, handelt de Staat in
meerdere opzichten onrechtmatig. Ten eetste door artikel 8, lid 1 \írr te negeren en

vervolgens door Intekkingswet bekend te willen maken zonder toepassing te geven aan

artikel 6 en 7 Wrr. Dat laatste is onrechtmatig omdat in ieder geval in de periode russen de

beknchtiging en de bekendmaking van de Intrekkingswet de Wr nog geldt, zodat de Staat

verplicht is een besluit omffent de referendabiliteit van de Intrekkingswet te nemen en van

dat besluit mededeling te doen in de StaatscouÍant.

De Staat betoogt dag als gevolg van de aan de Intreklingswet toegekende terugwetkende

kracht, de !7rr vanaf het moment van bekrachtiging is ingetokken, zodat de rninister niet

bevoegd is om toepassing te geven aan artikel 6 en 7 lJln. Volgens de Staat worden de

procedurevootschriften van de lVtt "op het tmegst nogeQ'ke nonenÍ [...] uitgeschakeLl'.

Hier redeneert de Staat opnieuw op basis van zijn hiervoor al genoemde denkfout. Een wet
kan pas terugwerkende kracht krijgen nadat die in werking is geteden. Op het homent van

bekrachtiging van de Intekkingswet is dat in ieder geval niet het geval, omdat een wet

volgens arikel 88 Grondwet pas na bekendmaking in werking kan treden. Dat betekent dat

de \X/r op het moment van de bekrachtiging van de Inftekkingswet nog onverkort geldt en

dat de verplichtingen die op gtond van die wet op de minister rusten moeten worden

nagekomen.

De Staat doet het vootkomen alsof hij de juddische experts aan haar kant heeft. Dat is

echtet niet het geval. Zowel Schutgens, Voermans als Boogaard hebben zeer kritische

kanttekeningen geplaatst bij de handelwiize van de Staat en zii ondetschtijven ook niet of
niet zonder meer dat de opzet van de Staat door de beugel kan.

In zijn Position paper tekt Schutgens de rechtsstateliike zuiverheid van de handelwiize van

de Staat in twijfel:

'De lYrwetgeuer heeft hier eaidtnt beoogd, toekonstige w*gercrs aatr de aoorsthrifÍen uan dt \l/n te

binclen. Artikel 8, twude /id, Ií/n is in feite een antinisbmikbepaling die pmbeerí een met de IVr
sÍijdig beslissing oaer de inwerkingtreding aan toekomstige wetgeïing Íege te gaan. [.. .] De kun:tgnep it
eddtnt in sÍijd meÍ de bedo ing aan wat de lVr-wetgeaer nog maar kort gelefun nameu ou allen hecft

43.
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geregeld. Ik ken zuertuigendere aolrbeelden aan ,"echtsstatelrke <aircrheid, hffilijkheid, gefteroiteit en

wetgedngskwalitehr 7

47 . Boogaard wijst erop dat de autonome wetgev er, alleen wznneer een wet zichzelf
onaantastbaat maakt - bijvoorbeeld doot te bepalen dat de wet fliet kan worden

ingetrokken - zich op onrechtrnatige wijze toegang kan verschaffen tot dat geldend techt en

die onrechtrnatige toegangsvetschaffing achteraf kan legaliseren. Hii overweegt daarover in
ziin Position papet a.ls volgt;

'Daí betekenÍ daí de constmdie met de buiten Íoepassing aerklaing de onniddcl$ke werking en dr

tengwerkende kracbÍ gererhtaaard'igd moet worden. Dat is geen kwestie aan wetgeuingauhniek meer, maar

un inhoadeQke waag uan fatsoenlijk wergeuex en rechtsrykerheidl8 "

48. En tijdens de expertmeeting stelt hij daarover:

'Ik dexk wel dat yoor 
Touer ber referendun niet raadgercnd 7ou 7j'n, dus eer sooi aerplichtend

nferendtm, het lastiger 7oa $n on het af n scbafen, ondat bet iedere keer in een ryfercxdum ondcruit

wordt gebaald. Dan 7ou het argument aan de kgica mn de regeing wel sterker $n gewu:r [.. .]. In die

{n doa betfeit dat het raadgemnd is, E de weegscbaal aJbrcuk aan dt uodqaak on het op deqe nanier af
te scbafen."e

49. En Voermans:

"[. ..] de bandelw!'ry lntuumÍ butger: op onrecbtnatige w!'ry de kans dt inÍrekkingswet lVn aan een

refe re n dz m t e o n de rw e rp e n."24

50. Voor zover de intrekking van de wet zoals de Staat die voor ogen heeft, technisch mogelijk

zou worden geacht, geldt dus dat die techniek niet kan worden aanvaard omdat daarmee de

butger op onrechtrnatige wijze een rechtsmiddel én de mogelijkheid een taadgevend

referendum te houden, wordt ontnomen.

Ptovisionele vordetingen

51. De provisionele vorderingen van Meer Democratie befteffen een verbod om de

Intrekkingswet hetzij te bekrachtigen, hetzii bekend te maken, voordat vonnis is gewezen in
de bodemzaak, althans een andere door de techtbank in goede justitie te bepalen

ordemaattegel te teffen die ertoe leidt dat de status quo wordt behouden totdat vonnis is

gewezen in de bodemzaak.

11 Zie pat. 2 et 6,
18 G. Boogaard, Intrekking van de !7et Raadgevend referendum, TvCR jaargatgg, apn|2018, p. 1.60.
1e Vetslag van de expertrneeting EeÍste Kamer, Kamerstukken I, 3 4854, t A, p. 74.

4 Position paper W. Voetmans, p. ó, voemoot 8.
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Het tteffen van een vooÍlopige vooÍziening is allereerst van belaÍrg in veÍband met de

primaire en subsidiaiÍe vordering, omdat daarmee wordt voorkomen dat et onduidelijkheid

ontstaat ovef de vÍaag of de Intrekkingswet werking heeft gekregen en of de verplichtingen

van de WÍr nog geiden. Dat geldt voor de IntÍekkingswet zelf, maat ook vool alle

daaropvolgende teferendabele wetten.

Àls de intekkingswet in wetking zou kunnen treden dan is de wÍÏ naar de bedoeling van

de Staat ingetrokke n et zï1n de verplichtingen op gfond daarvan met terugwerkende kracht

tot en met de bekrachtiging niet langer geldend. De redenering van de Staat volgend zou

dat betekenen dat de meer subsidàire vordering haar betekenis geheel zou vetliezen zod:a

de wet bekrachtigd woïdt. MeeÍ Democtatie wijst u et in vetband met de meet subsidiaire

vordering dan ook met klem op dat het essentieel is dat u , teneinde effectieve

techtsbescherming te kunnen bieden , een vooflopige voorziefling tÍeft waarmee de status

quo behouden wotdt.

Geen ingrilpen in het wetgevingspÍoces

54. Het standpunt vzn de Staat dat de vorderingen moeten worden afgewezen omdaÏ zti een

ingrijpen in het wetgevingsproces behelzen, snijdt geen hout. Ten aanzien van de primaire

votdering is dat evident. Die votdering vraagt enkel om een ootdeel ovet de juddisch-

technische consequendes van een weÍ schort de \wr de inwerkingtreding van de

Inttekkingswet van rechtswege op, ia ofnee? Het gaat hier puuÍ om "rechtstoetsing", niet

om een ingrijpen. Rechtstoetsing behoort bij uitstek tot het domein van de rechtet, ook als

de kwestie een onderwerp van politieke besluiworming is. Zo overwoog de rechtbank Den

Haag in de Urgenda-zaak geheel terecht:
,,IIet gaat in de kern om recbÍsbeschenting en om een in daí kader uercisíe 'fucbrsÍoetsing". Dit neemÍ niet

weg d.at toewij{ng aan een of meer onderdelen uan de aordering ook politieke conseqaenties kan hebben en

in Touem de politieke besl taoming kan d.oorkruisen. Maar dat i.r in een rechtsstaat inhennt aan de ml

aax de rethter Íen op{chíe uan ouerbeidsorganen. Zo aomt ook de nogeQ'kheid - en h dery ryak rylfs d.e

rykerbeid - dat de kwestie ook en aooral ondensnrp uan polilieke besluitaomting is, gun gmnd om de

rechter Íe beperken in $n Ed.racht en beaoegdbeid om un nchtsgescbil te beslechten'"'

Voot de subsidàire votdedng geldt dat sptake is van een toetsing aan de bepalingen van

het E\rRM, om welke reden artikel 120 Gtondwet uiteraatd geen enkele belemmedng voot

die toetsing zou kunnen oPwerPen.

Dan de meer subsidiaire en provisionele vordedngen. Daaraan ligt een al dan niet

voodopig - rechtnatigheidsoordeel ten gtondslag. De staat meent echteÏ ten onÍechte dat

55.

56.

21 Rb Den Haag, 24 juni 2015, ECLI:NL:RBDILA':2015:7145' to' 4'98

13



57.

Kennedy Van der Laan

die vordedngen aan de toetsing van de rechter oottÍokken zijn op grond van artikel 120

Grondwet. Dat toetsingsverbod ziet immers uitsluitend op het toetsen van wetten aan de

Grondwet. Voermans merkt in ziin Position paper dan ook terecht op dat het

toetsingsverbod van aÍtikel 120 Grondwet ziet op de gmndwUtigheid en d:us niet in de weg

staat aàÍr een beoordeling van de wettigheid-22 Zo ook Kortmann, die stelt:

'Artikel 120 Cw rPreekt niet ,an onrechimatigbeid uan eefl ulet, maar aan lngvndwettiglteid."

Het toetsen van de rechtmatigheid van het handelen van de overheid is dus we1 degelijk

toegestaaÍr en is zelfs per definitie een taak die techter niet alleen op zidn ka4 rnaar ook
mlet neÍnefl. In de Urgendazaak overwoog de rechtbank daarover:

'ï7et is een werynQk kmmerk aan de rcchÍsstaat dat ook bet handden aan [...] politieke otganen, Toak
de regeing en de aolksueríegenwoordig)ng kan - en sams rylfs moet - worden beoor&eld door de uan dery

organen onfbankeQ'ke recbter. Dit betreít dan een rethtuarigheidsoordtel, De nchter trcedt daarb/niet in

bet pllitieke dmeifl, net dc daarb/ beborcnde afwegingen en keuryn.'2t

In die zaak werd de vordering van Urgenda, houdende een reductiebevel aan de Staat,

toegewezen. Het is dan ook ewident dat het toetsingsverbod van artikel 120 Grondwet er

niet aan in de weg staat om de Staat een bevel te geven tot naleving van de wet. In dit geval

de naleving van de I7r, doot te verbieden de Intrekkingswet bekend te maken zonder

eeÍste gevolg te geven aan de bepalingen van de nrrr.

Voor zover de civiele rechter de toewijzing van deze vorderingen zou beschouwen als een

ingriipen in het wetgewingsproces, moet dat ingriipen uitdnrkkelijk doot de wetgever

geoodoofd geacht wolden. De wetgever heeft immers, doot het besluit ex artikel 6 $(/r
appellabel te maken, beoogd techtsbescherming te bieden. Door de voorgenomen werkwijze
van de staat woÍdt die rechtsbescherming echter onmomen. Nu de bestuursrechter die

beschetming niet kan bieden, zal de civiele rechter hier kunnen en ook moeten optreden.

Vordedngen niet voorbaÍig

ó0. In tegenstelling tot hetgeen de Staat betoogd zijn de votderingen van Meer Democratie ook
niet voorbarig omdat de Eente Kamer het wetsvootstel nog niet heeft aangenomen. Meer
Democratie heeft ziclr' - zoa,ls zii Íeeds in de dagvaatding uitvoerig uiteen heeft gezet -
eerdet gewend tot de Afdeling bestuuÍsÍechtspraak van de Raad van State. De Afdeling
heeft zich echter onbevoegd verklaard om van het beroep van Meer Democratie kennis te

nemen. Daarmee staat vast dat eÍ voor Meer Democratie geen andere weg openstaat dan

naar de gzng r'zzr de civiele rechtet. Voor wat beteft de primaire en subsidiaire vordering

is van belang dat er geen onduidelijkheid mag bestaan over de gelding van wetten.

22 Position paper !í. Voermans, p. 6, voemoot 8.
23 Rb Den Haag, 24 juni 2015, ECLI:NL:RBDIIA:2015:7145, ro. 4.95.
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Teneinde die duideliikheid te verkrijgen votdert Meer DemocÍàtie dan ook een verklaring

vooÍ Íecht dat de wetking van de Intrekkingswet wordt opgeschot.

67. Voot de meer subsidi,irs y614.tin* geldt dat niet afgewacht kan worden tot de wet bekend

gemaakt is omdàt de u/et - vooÍ zoveÍ dat mogelijk zou zijn - dan in wetking fteedt en

terugwerkende kracht kdjgt, waarmee het Meer Democratie onmogelijk wordt gemaakt om
de Minister te vragen een besluit ex aÍtikel 6 \7Ír te nemen en tegen de beantwoording

daarvan beroep bii de Afdeling in te stellen. De prowisionele vorderingen ziin

vanzelfsptekend vereist om de status quo te behouden tot het moment dat uitspraak is

gedaan.

Conclusie

De Staat heeft in deze procedute geptobeerd te onderbouwen dat de Intrekkingswet

onttÍokken kan wor:den aan de weÍking van de SVrr, zodat het houden van een teferendum

daatovet onmogelijk is. Daartoe heeft zii echter geen overtuigende aÍgumenten gegeven.

De \7rr bevat een heldere regeling. De Inttekkingswet raakt versí-ikt in de vangnetbepaling

van de \X/rr en kan derhalve niet in werking treden. De terugwerkende kracht doet daat niet

zrn rf. Yoot zover de techtbank toch van oordeel zou ziin dat de Inrekkingswet in
werking kan treden, dan is de handelwiize van de Staat onrechtmatig en is het aan de

rechter om de wetgever te beletten die handelwiize in pmktiik te brengen.

Volgens Meer Democratie heeft de Staat bovendien niets aangevoerd dat aan eeÍr

techtetlijke beoordeling van haar voÍderingen in de weg staat. Die beoordeling moet leiden

tot een toewijzing van haaÍ pdmaire votdeting, dan wel tot toewiizingvan de subsidiaire of
meer subsidiaire vordedng. In het geval dat de rechtbank tijd nodig heeft om een oordeel te

vellen, zzl ztl in elk geval een provisionele votdering moeten toewijzen om ervoor te zorgen

dat de status quo behouden blijft. Meer Democtatie persisteert dan ook bij haar

voÍderingefl.

Deze zaak wordt behandeld door mt. J.H.A. varr der Grinten en mt. J. ï(rrjmans van Kennedy Varr der Laan N.V.,

Postbus 58188 te (1040 HD) Àmsterdam, telefoon (020)5506852, fax (02O) 5506777, e-nail

ian.van.det. grinten@kvdl.com en iuÍa.:uiioans@bdleog
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