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1. Inleiding: het constitutionele kader 
Het constitutionele kader voor de inzet van de Nederlandse krijgsmacht bij internationale 
crisisbestrijding – een term die ik hier in meest ruime zin opvat – wordt bepaald door meer 
grondwetsbepalingen dan veelal wordt aangenomen. In elk geval behoren daartoe de 
volgende bepalingen: 
 

Artikel 90 
De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde. 
 
Artikel 96 
1. Het Koninkrijk wordt niet in oorlog verklaard dan na voorafgaande toestemming van de 
Staten-Generaal. 
2. De toestemming is niet vereist, wanneer het overleg met de Staten-Generaal ten gevolge 
van een feitelijk bestaande oorlogstoestand niet mogelijk is gebleken. 
3. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering. 
4. Het bepaalde in het eerste en het derde lid is van overeenkomstige toepassing voor een 
verklaring dat een oorlog beëindigd is. 
 
Artikel 97 
1. Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk, 
alsmede ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, 
is er een krijgsmacht. 
2. De regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht. 
 
Artikel 100 
1. De regering verstrekt de Staten-Generaal vooraf inlichtingen over de inzet of het ter 
beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale 
rechtsorde. Daaronder is begrepen het vooraf verstrekken van inlichtingen over de inzet of 
het ter beschikking stellen van de krijgsmacht voor humanitaire  hulpverlening in geval van 
gewapend conflict. 
2. Het eerste lid geldt niet, indien dwingende redenen het vooraf verstrekken van inlichtingen 
verhinderen. In dat geval worden inlichtingen zo spoedig mogelijk verstrekt. 

 
Sommige van deze bepalingen bestaan allang. Artikel 97, tweede lid – het oppergezag – 
bestond in nagenoeg dezelfde redactie al in de Grondwet van 1815 (toen artikel 59, eerste 
volzin). Artikel 96 lid 1 (parlementaire toestemming voor wat sinds 1953 de in-oorlog-
verklaring heet) stamt uit 1922. Artikel 90 (de opdracht tot ontwikkeling van de 
internationale rechtsorde) dateert van 1953, zij het dat het een onmiddellijke opvolger is van 
een bepaling die in 1922 werd opgenomen en de regering opdroeg om te trachten geschillen 
met vreemde mogendheden op te lossen door rechtspraak en andere vreedzame middelen. 
De formulering van de doelstellingen van de krijgsmacht die we thans in het eerste lid van 
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artikel 97 aantreffen – te weten: verdediging en bescherming van de belangen van het 
Koninkrijk, alsmede de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde – 
dateert uit het jaar 2000. Ook uit 2000 stamt artikel 100 dat een inlichtenplicht aan de 
regering oplegt omtrent de inzet of terbeschikkingstelling van de krijgsmacht ter handhaving 
of bevordering van de internationale rechtsorde (inclusief humanitaire hulpverlening bij 
gewapend conflict).  
De geschiedenis van deze verschillende grondwetsbepalingen wordt slecht gekend. Men kan 
slechts speculeren over de redenen daarvan. Vermoedelijk speelt een rol dat voor de 
hoofdrolspelers in de politiek, zelfs de constitutionele politiek, alles wat langer dan twee 
weken geleden gezegd of gedaan is als verleden tijd geldt, en wat langer dan vier jaar geleden 
is als pre-historie. Daarbij komt dat in Nederland de Grondwet nauwelijks van betekenis is in 
de politieke praktijk. De Grondwet wordt niet gekend. Er zijn geen parlementaire 
mechanismen om de besluitvorming te toetsen op haar grondwettigheid – ook niet wanneer 
het gaat om toetsing van wetsvoorstellen.1 En het is not done om politieke besluitvorming te 
laten afketsen op wat gezien wordt als ‘juridische’ argumentaties. 
In dit opstel zal ik de these illusteren dat in de loop van de 20e eeuw het parlement formele 
constitutionele beslissingsmacht heeft ingeruild voor vermeende materiële politieke 
zeggenschap - zeggenschap die echter als het erop aankomt niet beslissend is. Deze these 
impliceert een verschuiving van constitutionele macht van het parlement (wetgevende macht) 
naar de regering (uitvoerende macht). In de ogen van politici zal ik, naar gevreesd moet 
worden, in de komende bladzijden constitutionele paleontologie bedrijven – reden waarom 
zij dit geschrift waarschijnlijk niet tot zich zullen nemen. Toch zal ik niet nalaten bij wijze van 
afsluiting nog kort in te gaan op mogelijke wijzen waarop het parlement de ernstigste 
gevolgen van hun eigen gedrag ongedaan zou kunnen maken. 
 
1.1. De Grondwet en ontwikkelingen in het buitenlands beleid 
Vooraf is het nuttig enige algemene opmerkingen te maken over de verhouding tussen 
constitutionele ontwikkelingen en ontwikkelingen in het buitenlands beleid. Tussen de 
wijziging in de internationale verhoudingen en constitutionele verandering bestaat een 
duidelijk correlatie. Grote internationale politieke wijzigingen blijken een belangrijke 
aanleiding voor grondwetswijziging te zijn. Dat gold natuurlijk al voor de Grondwet van 
1848, waarmee afscheid werd genomen van het monarchale stelsel. Maar vooral in de 20e 
eeuw, de eeuw van de grote internationale cataclysmen, zien we dat verband telkens terug. 
Eerst was er de grote wijziging van na de Eerste Wereldoorlog, die van 1922, die geheel in 
het teken stond van democratisering door vergroting van de macht van het parlement. 
Vervolgens was er een fundamentele wijziging na de Tweede Wereldoorlog, die vooral op het 
punt van de bepalingen over de internationale betrekkingen succesvol was en zijn eerste 
beslag kreeg in 1953. Deze laatste wijziging kwam overigens met de nodige horten en stoten 
tot stand. De algehele grondwetswijziging die onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog was 
voorzien, kwam niet onmiddellijk van de grond. Pas in 1954 kwam een staatscommissie-Van 
Schaik met een voorstel voor algehele wijziging, maar ook dat voorstel werd niet 
overgenomen. Pas in 1983 kreeg de algehele herziening – grotendeels langs lijnen die de 
staatscommissie-Van Schaik al had uitgezet – zijn beslag. 
Interessant genoeg is de grote wijziging in de internationale politieke context na 1989 slechts 
neergeslagen in een – zoals we zullen zien: mislukte – poging om parlementaire 
beslissingsmacht te verwerven over uitzending van troepen van de krijgsmacht naar 
internationale missies: het huidige artikel 100 van de Grondwet. Geen enkele andere 
wijziging van enige reële betekenis is overigens tot stand gebracht.  
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2. Constitutionele beslissingsmacht over de inzet van de krijgsmacht voor het 

parlement: de grondwetsbepaling van 1922 
In dit opstel gaat het in essentie over de vraag wie zeggenschap en constitutionele 
beslissingsmacht heeft over de inzet van het meest ultieme middel in de internationale 
betrekkingen van het Koninkrijk: nl. het gebruik van grootschalig militair geweld in 
internationale context. Sinds 1814 was de beslissingsmacht geconcentreerd in handen van de 
Koning, sinds 1848 handelend onder ministeriële verantwoordelijkheid, waarmede het toen 
een exclusieve regeringsbevoegdheid werd.2 
In 1922 kreeg de vraag echter een ander antwoord: het gaat om parlementaire zeggenschap 
die gebaseerd is op constitutionele parlementaire beslissingsmacht over het gebruik van het ultieme 
middel in de internationale betrekkingen van het Koninkrijk: het gebruik van grootschalig 
militair geweld in de internationale betrekkingen. In dat jaar werd een grondwetsbepaling van 
kracht die als volgt luidde: 
 

“De Koning tracht geschillen met vreemde Mogendheden op te lossen door rechtspraak en 
andere vreedzame middelen. Hij verklaart geen oorlog dan na voorafgaande toestemming 
van de Staten-Generaal.”3 

 
De ratio voor opneming van deze bepaling was dat een zo belangrijke beslissing mag de 
regering niet mag nemen zonder uitdrukkelijke instemming van de beide kamers van de 
Staten-Generaal. Hierover bestond volkomen eenstemmigheid. Deze ratio van de bepaling 
was niet controversieel en stond buiten discussie. 
Wel werd er gediscussieerd over de vraag of elke inzet van militaire middelen aan een 
parlementaire toestemming onderworpen moest worden. Deze discussie vond plaats door 
toedoen van het  polemische kamerlid Marchant. Marchant was een vrijzinnig democraat die 
sterk de neiging had in de contramine te gaan. Het debat rond de grondwetsbepalingen van 
1922 getuigt daar bepaald van; hoewel Marchants biograaf anders suggereert, waren de 
sporen van de langdurig zeer slechte verhouding van Marchant tot Troelstra en de zijnen nog 
bepaald niet verdwenen.4 De tegendraadse Marchant, die begon als vrijzinnig liberaal en 
eindigde als rechtse zeer conservatieve katholiek, zag er nooit tegenop om de socialisten te 
irriteren met het indienen van weinig  constructieve amendementen. Daartoe moet zeker ook 
het amendement gerekend worden dat Marchant indiende op het voorstel over de 
toestemming voor de oorlogsverklaring. Het amendement strekte ertoe de parlementaire 
toestemming uit te breiden tot elke militaire maatregel5 - een amendement dat hij paradoxaal 
genoeg gepaard liet gaan met kritiek op de eerste volzin met betrekking tot de plicht eerst 
vreedzame middelen te proberen ter beslechting van internationale conflicten. 
Het amendement-Marchant werd uiteindelijk verworpen, waaruit moet worden afgeleid dat 
bijvoorbeeld militaire represailles en retorsie niet vallen onder oorlog in de zin van de 
grondwetsbepaling, maar wèl het besluit grootschalig militair geweld mogelijk te maken, 
oorlog dus. 
Tevens kunnen we uit de grondwetsgeschiedenis van 1922 een aantal andere dingen afleiden 
die voor ons van belang zijn. 
 

                                                 
2 Terloops merk ik op dat voor het inzetten van de reguliere krijgsmacht – de nationale militie – buiten Europa 
bijzondere parlementaire toestemming benodigd was. Zie artikel 211 Grondwet 1815, een bepaling die tot 1887 
in stand bleef. 
3 Artikel 57 Grondwet 1922. 
4Groenewold, Cornelis Alfred, H. P. Marchant (1869-1956) : "le tigre néerlandais". Kampen : Mondiss, 1992.  
5 Zie Handelingen TK 1921-1922, blz. 411 e.v.. 



2.1 De oorlog verklaren 
Ten eerste betreft dit de betekenis van het ‘verklaren van oorlog’. Daarover is bestaat 
verband met de redactie van het huidige artikel 96 van de Grondwet het nodige misverstand. 
In 1922 sprak men van ‘de oorlog verklaren’, thans van ‘het in oorlog verklaren’. Met deze 
laatste redactie, welke uit 1953 stamt, wilde men buiten twijfel stellen dat het volkenrecht als 
belichaamd in het VN-Handvest de aanvalsoorlog onrechtmatig acht en dat men slechts 
doelde op volkenrechtelijk legitiem gebruik van geweld, hetgeen kort gezegd neerkomt op 
militair geweld ter zelfverdediging en dwangacties onder Hoofdstuk VII van het VN-
Handvest. Bovendien is naar huidig volkenrecht het niet langer nodig om 
oorlogshandelingen vooraf te laten gaan door een oorlogsverklaring, zoals bijvoorbeeld wel 
werd voorgeschreven door de Derde Haagse Conventie van 18 oktober 1907.6 
Maar al dit kan ons helemaal op het verkeerde been zetten omtrent de betekenis van de 
bepaling omtrent zowel ‘de oorlogsverklaring’ van 1922 als ‘de in-oorlog-verklaring’ van nu. 
Het gaat in de Grondwet immers niet primair om het naleven van het in het geding zijnde 
volkenrecht. Het gaat om een bepaling die erop gericht is naar nationaal recht te bepalen wie 
onder welke voorwaarden kan besluiten tot de inzet van militair geweld. 
Men was zich daarvan bewust ten tijde van de grondwetsherziening van 1922. Men maakte, 
zoals Huart het in zijn commentaar op de grondwetsherziening van 1922 aantoonde onder 
verwijzing naar de travaux préparatoires van de genoemde Haagse Conventie, een helder 
onderscheid tussen ‘le fait de décider la guerre’ en ‘le fait de notifier cette décision à l’adversaire’. De 
oorlogsverklaring in de zin van de Grondwet had primair betrekking op het eerste, niet op 
het laatste (daarover ging een van de Haagse Conventies).7 Huart toonde daarbij aan dat een 
en ander overigens ook al het geval was bij de grondwetten van 1814 en 1815 die de 
bevoegdheid terzake bij de koning legde (‘De Koning verklaart oorlog en maakt vrede’). 
Anders dan wel gedacht en geschreven wordt, strekt de grondwetsbepaling dus tot een 
regeling van de interne nationale bevoegdheid. Nochtans ligt het in het wezen van die 
verklaring dat deze zich toch ten minste ook tot de internationale wederpartij zal richten, 
zoals trouwens naar toenmalig volkenrecht ook noodzakelijk was. 
 
2.2 Deelname aan internationale militaire operaties 
Een andere kwestie die nog steeds van eminent belang is voor ons onderwerp, werd reeds in 
1922 verhelderd – al is men het thans alweer vergeten. Dat is de kwestie of de 
grondwetsbepaling die een besluit tot oorlog bindt aan de eis van parlementaire toestemming 
alleen betrekking heeft op unilateraal militair geweld in klassieke tussen-statelijke gewapende 
conflicten, of ook op militaire operaties in het kader van een internationale organisatie. 
Relevant was in die tijd de internationale volkenbondsactie op grond van artikel 16 van het 
Volkenbondscovenant.8  
                                                 
6 3 Marten Nouveau Recueil (ser. 3) 437, 205 Consol. T.S. 264, in werking getreden op 26 januari 1910. Blijkens 
informatie op de website van het Internationale Rode Kruis, is nog altijd Nederland partij  bij dit verdrag; zie 
http://www.icrc.org/ihl.nsf/, laatst geconsulteerd op 10 oktober 2004. Vierdag verdedigt de zeer waarschijnlijke 
stelling dat deze Conventie niet langer bindt, Vierdag E.W., Oorlogsverklaring, (inaugurale rede Amsterdam) 
1992. Artikel 1 van de Conventie luidt in het Engels: ““The contracting powers recognize that hostilities 
between themselves must not commence without previous and explicit warning, in the form either of a 
reasoned declaration of war or an ultimatum with conditional declaration of war”. 
7 Huart, F.J.A., Grondwetsherziening 1917 en 1922, Arnhem 1925, p. 52. 
8 Artikel 16 Volkenbondspact: Should any Member of the League resort to war in disregard of its covenants 
under Articles 12, 13 or 15, it shall ipso facto be deemed to have committed an act of war against all other 
Members of the League, which hereby undertake immediately to subject it to the severance of all trade or 
financial relations, the prohibition of all intercourse between their nationals and the nationals of the covenant-
breaking State, and the prevention of all financial, commercial or personal intercourse between the nationals of 
the covenant-breaking State and the nationals of any other State, whether a Member of the League or not.  
It shall be the duty of the Council in such case to recommend to the several Governments concerned what 
effective military, naval or air force the Members of the League shall severally contribute to the armed forces to 



Dit was nu een punt waarover geen enkele controverse of onzekerheid bestond. De regering 
nam het zonneklare standpunt in dat collectieve actie op grond van artikel 16 van het 
Volkenbondscovenant een oorlogsactie is waarvoor de Grondwet parlementaire 
toestemming eist.9  
 
2.3 De praktijk ten aanzien van internationale militaire actie onder de bepaling 

van 1922 
Toen het er 27 jaar later op aankwam om de bepaling van 1922 toe te passen, gaf men blijk 
van grote weifeling. Het betrof de deelname aan de Korea-actie. De regering sprak in het 
parlement twijfel uit over de vraag of deze actie wel onder de toestemmingsbepaling gebracht 
moest worden, daarbij niet verhullend dat er argumenten bestonden om te menen dat dit wel 
het geval was. Het is moeilijk vast te stellen of daarbij bevreesdheid voor het politiek 
uitbuiten door communisten van het al dan niet toepassen van bedoelde grondwetsbepaling 
een rol speelde.  Woordvoerders in het parlement – toen al even weinig uitgesproken als het 
gaat om toetsing aan de Grondwet als thans het geval is – waren ook al niet zeker over die 
zaak, zonder dat ze daarbij de kwestie verder trachten uit te diepen. Maar in die dagen had 
men nog het constitutionele ethos om dan toch praktisch maar te handelen naar de strekking 
van de toestemmingseis. De regering had de constitutioneel goede smaak om de deelname 
aan een debat in zowel Tweede als de Eerste Kamer te onderwerpen, waarin zou blijken of 
zij de steun genoot van het parlement.10  
Deze handelwijze was niet helemaal in overeenstemming met de bedoeling van de 
grondwetgever van 1922, die immers een verenigde vergadering voorschreef. Maar in elk 
geval gaf zij blijk van enig constitutioneel besef. Nochtans verspeelde de kamers hier hun 
kans om hun formele zeggenschap gestalte te geven. De regering heeft deze kans, toen nog 
met enig constitutioneel schuldgevoel, gegrepen, in ruil voor materiële zeggenschap voor het 
parlement, dat wil zeggen het mogen meepraten over de zaak.  
 
 
3. De grondwetsherziening van 1953 
De grondwetsherziening van 1953 behelsde een partiële herziening die, zoals wij hiervoor al 
opmerkten, in de plaats bleek te komen van een geplande algehele herziening die men aan het 
einde van de Tweede Wereldoorlog in gedachten had. Die wijzigingen hadden betrekking op 
internationale samenwerking in internationale organisaties als de Verenigde Naties, maar ook 
de Europese samenwerkingsorganisaties die gestalte kregen in de Raad van Europa, de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, en de toen op de tekentafel liggende 
organisaties als de Europese Defensie Gemeenschap en de Politieke Gemeenschap. 
Evenzeer werd intussen al duidelijk dat vanwege de Koude Oorlog niet alleen in juridische 
termen te vatten ideële waarden in internationale samenwerking hun neerslag vonden, maar 
ook dat de harde werkelijkheid van politieke en militaire dreiging onzekerheid schiep omtrent 
hetgeen ons in de internationale betrekkingen te wachten stond. Dit maakte het moeilijk om 

                                                                                                                                             
be used to protect the covenants of the League.  
The Members of the League agree, further, that they will mutually support one another in the financial and 
economic measures which are taken under this Article, in order to minimise the loss and inconvenience 
resulting from the above measures, and that they will mutually support one another in resisting any special 
measures aimed at one of their number by the covenant-breaking State, and that they will take the necessary 
steps to afford passage through their territory to the forces of any of the Members of the League which are co-
operating to protect the covenants of the League.  
Any Member of the League which has violated any covenant of the League may be declared to be no longer a 
Member of the League by a vote of the Council concurred in by the Representatives of all the other Members 
of the League represented thereon.  
9 Bijlage Handelingen Tweede Kamer 1919-1920, 359 nr. 3, bijlage II. Zie ook Huart, op.cit, blz. 53. 
10Zie Bijlage Handelingen TK 1949-1950, nr 1715; Hand. TK '49-'50, blz. 2115 e.v.; Hand. EK blz. 857 e.v.. 



wenselijke contouren van grondwettelijke beginselen naar hun uitwerking in precieze 
grondwettelijke vorm te gieten. 
Dit wordt weerspiegeld in de parlementaire stukken die betrekking hebben op de herziening 
van de bepalingen over de oorlog en de krijgsmacht. We zien een ingewikkeld taalgebruik 
waarbij niet helder geijkte termen worden gebruikt rond de (in-)oorlog-verklaring en de 
uitzonderingen die daarop wenselijk zouden zijn. Gesproken werd over het ‘constitutieve 
versus declaratoire’ karakter van de verklaring, terwijl de termen ‘feitelijk’, ‘rebus ipsis et 
factis’, ‘juridisch’ en ‘normatief’ werden gebruikt op een wijze waarbij verschillende 
gebruikers een verschillende betekenis aan die woorden toekenden. Dit maakt soms 
ondoorzichtig wat men precies bedoelde met de bepalingen die werden voorgesteld, en met 
de bepalingen die uiteindelijk in de Grondwet werden opgenomen, welke met een kleine 
redactionele wijziging nog steeds in artikel 96 van de huidige Grondwet voorkomen: 
 

1. De Koning verklaart het Koninkrijk niet in oorlog met een andere Mogendheid dan na 
voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal. 
2. De toestemming is niet vereist, wanneer het overleg met de Staten-Generaal ten gevolge 
van een feitelijk bestaande oorlogstoestand niet mogelijk is gebleken. 
3. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering. 

 
Deze bepaling is in vergelijking met de bepaling van 1922 eigenlijk slechts nieuw voor wat 
betreft de uitzondering die werd geformuleerd. De zojuist geciteerde uitzonderingsbepaling 
van 1953 werd vooraf gegaan door verschillende voorstellen, waarbij vooral die van de 
Commissie-Van Schaik (verder te noemen de grondwetscommissie-Van Schaik) van belang 
zijn. Voor een goed begrip van de uiteindelijke bepaling (en de latere geschiedenis) is het 
noodzakelijk om kort op die voorstellen in te gaan. 
 
3.1 De voorstellen van de grondwetscommissie-Van Schaik11 
De grondwetscommissie-Van Schaik wilde de bepaling over voorafgaande toestemming van 
de Staten-Generaal in het in oorlog verklaren van het Koninkrijk handhaven (anders dan een 
parallel aan de grondwetscommissie-Van Schaik functionerende Staatscommissie-Van 
Eysinga, die de hele bepaling wenste te schrappen). Zij meende echter dat het nodig was 
daarop twee uitzonderingen te formuleren. 
Ten eerste betrof dit de situatie van een ‘aanval van een vreemde mogendheid’. Een aanval 
van een vreemde mogendheid  zou een uitzondering moeten vormen op het 
instemmingsvereiste, omdat in zo’n geval er geen tijd, gelegenheid en discretionaire ruimte 
zou zijn om tot oorlogshandelingen over te gaan. De feitelijke omstandigheden en feitelijke 
plicht tot zelfverdediging stonden naar de mening van de grondwetscommissie in de weg aan 
het vragen van voorafgaande parlementaire toestemming. 
Een tweede uitzondering die de grondwetscommissie voorstelde, betrof de inzet van de 
krijgsmacht ‘ter nakoming van internationale verplichtingen’.  
Wat betreft de eerste uitzondering zat de grondwetscommissie gevangen in de idee dat bij de 
toenmalige stand van de internationale betrekkingen en de militaire techniek, een aanval op 
het Koninkrijk slechts een verrassingsaanval kon zijn – daarbij vergetend dat althans 
sommige overzeese rijksdelen, zo niet het Europese deel van Nederland zelf, ook op andere 
wijze dan door een verrassingsaanval in een oorlogssituatie betrokken zou kunnen raken, die 
wel degelijk tijd zou gunnen voor het bijeenkomen van de verenigde vergadering van de 
Staten-Generaal. 

                                                 
11 Het betreft voorstellen die de Commissie deed in een tussen-rapport. Zie Interim-rapport van de 
Staatscommissie tot herziening van de Grondwet [cie-van Schaik], 11 juli 1951, opgenomen als bijlage A bij het 
Eindrapport van de Staatscommissie tot herziening van de Grondwet, ingesteld bij KB van 17 april 1950, no. 
25, Den Haag 1954, blz. 152-154. 



Wat betreft de tweede uitzondering werd telkens gedacht aan de ‘automatische 
bijstandverplichting’ van artikel 4 van het WEU-Verdrag. 
Voor de grondwetscommissie speelde bij beide uitzonderingen eigenlijk als centrale kwestie 
de vraag of er wel discretionaire ruimte was om wel of niet over te gaan tot 
oorlogshandelingen, hetzij in normatief hetzij in feitelijk opzicht. De grondwetscommissie 
meende dat van zulke discretionaire ruimte in de twee uitzonderingsgevallen geen sprake 
was. Maar dit oordeel werd, zoals we zullen zien, niet gedeeld door de Tweede Kamer. Met 
name de formulering van de uitzonderingen die de grondwetscommissie voorstelde, maar 
ook de strekking daarvan, vond geen genade in de ogen van de Tweede Kamer.  
De voorstellen van de grondwetscommissie werden ondermeer geschraagd door een weinig 
doorzichtig onderscheid te maken tussen >collectieve rechtshandhaving= en >zelfverdediging 
niet-zijnde collectieve rechtshandhaving=. Daaraan verbond men de gedachte dat in het ene 
geval de oorlogstoestand niet feitelijk of juridisch was ingetreden, terwijl dat in het andere 
geval wel zo zou zijn. Overigens dacht men bij juridische verplichtingen aan de meest strikte 
verplichting, die aan het Koninkrijk geen enkele discretionaire ruimte zou laten om militaire 
middelen in te zetten. Men noemde telkens artikel 4 van het WEU Pact. De 
grondwetscommissie was er volkomen duidelijk in dat in andere gevallen parlementaire 
toestemming noodzakelijk was:  
 

‘Niet uitgezonderd zijn dus gevallen, waarin het Koninkrijk ingevolge een internationale 
overeenkomst of een besluit van een supra-nationaal orgaan alleen tot het verlenen van 
militaire bijstand verplicht is. Dit ligt ook voor de hand; in dergelijke gevallen treedt de 
bijzondere rechtstoestand van oorlog immers niet automatisch in en is er derhalve plaats 
voor overleg tussen Regering en Staten-Generaal.’12 

 
De Tweede Kamer was het met name oneens met de veronderstellingen die ten grondslag 
lagen aan de uitzonderingen die de grondwetscommissie voorstelde. De Kamer meende – 
mijns inziens terecht – dat onder omstandigheden het zelfs bij zelfverdediging na een aanval 
op het Koninkrijk, en destemeer bij deelname aan een actie van collectieve zelfverdediging 
op grond van verdragsverplichtingen wegens een aanval op een derde land, zomede bij 
andere militaire acties tot herstel van de internationale rechtsorde, onzeker kan zijn of de 
oorlog reeds is ingetreden, en dus of oorlogshandelingen geboden zijn. Daarom wenste de 
Tweede Kamer bij amendement maar één uitzondering in de Grondwet op te nemen, 
namelijk de feitelijke onmogelijkheid om toestemming te geven ten gevolge van de 
oorlogstoestand zelve. Terzake werd een amendement ingediend omdat in eerste instantie de 
regering de redeneringen van de grondwetscommissie volgde. De regering raakte echter 
overtuigd van de juistheid van het standpunt van de Tweede Kamer en nam het amendement 
over nog voor het in stemming kon worden gebracht.13 
Daardoor kwam een veel meer op de essentie toegespitste uitzondering tot stand, die we nog 
steeds vinden in artikel 96 lid 2.  
 
3.2 Nog enkele voorstellen over inzet van de krijgsmacht 
Voordat wij een tussen-conclusie trekken over de in 1953 tot stand gebrachte bepaling, wijs 
ik er nog op dat zowel de staatscommissie-Van Eysinga als de grondwetscommissie-Van 
Schaik gekomen zijn met voorstellen om parlementaire zeggenschap over de krijgsmacht te 
waarborgen wanneer de krijgsmacht zou worden ter beschikking gesteld aan een 
internationale organisatie.  
De staatscommissie-Van Eysinga stelde de volgende bepaling voor, in de plaats van onder 
meer die van 1922 over de oorlogsverklaring:  

                                                 
12 Eindrapport, blz. 155. 
13TK 1951-1952, 2 374, nr. 18 en 29. 



 
‘De Koning heeft het opperbestuur der buitenlandse betrekkingen. Hij bevordert zoveel 
mogelijk de ontwikkeling der internationale rechtsgemeenschap. Behoudens in dringende 
gevallen worden strijdkrachten voor collectieve rechtshandhaving slechts beschikbaar gesteld 
na overleg met de Staten-Generaal.’14 

 
De grondwetscommissie-Van Schaik week, zoals we al meldden, af van de gedachte het 
zonder parlementaire goedkeuring van een in-oorlog-verklaring te doen, maar stelde 
bovendien de volgende bepaling voor in het grondwetshoofdstuk over de defensie:  
  

‘Artikel 68 (2e lid nieuw) 
De Koning heeft het opperbestuur over de krijgsmacht. 
Voor het beschikbaar stellen van strijdkrachten ten behoeve van collectieve 
rechtshandhaving behoeft Hij de voorafgaande toestemming van de verenigde vergadering 
der Staten-Generaal, voor zover het Koninkrijk niet ter nakoming van zijn internationale 
verplichtingen daartoe gehouden is.’15 

 
Dat de Commissie-Van Eysinga haar voorgestelde bepaling in de plaats stelde van het 
schrappen van de oorlogsverklaring, is nog wel te begrijpen. Wonderlijker is dat de 
grondwetscommissie-Van Schaik het niet nodig vond toe te lichten waarom de door haar 

                                                 
14Commissie nopens de samenwerking tussen regering en Staten-Generaal inzake het buitenlandse beleid 
(commissie- van Eysinga). Eindrapport, Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf ’s-Gravenhage, 9 juli 1951, blz. 13. 
De toelichting tzp luidt als volgt: ‘Voor een zeer belangrijke maatregel in de internationale rechtsgemeenschap 
(naast de in artikel 60 behandelde tractaten), heeft de Commissie gemeend, dat, als de omstandigheden het ook 
maar enigszins toelaten, de Staten-Generaal ingeschakeld behoren te worden. Het betreft hier het beschikbaar 
stellen van strijdkrachten voor die vormen van collectieve rechtshandhaving die niet uit collectieve zelf-
verdediging bestaan. Dit beschikbaar stellen behoort naar de mening der Commissie, behoudens in dringende 
gevallen, slechts mogelijk te zijn na overleg met de Staten-Generaal. Zij is echter van mening, dat het 
medezeggenschap der Staten-Generaal niet verder kan laten gaan dan zo mogelijk vooroverleg, terwijl het van 
de omstandigheden zal afhangen, of dit vooroverleg zal plaats vinden met de Kamers in pleno dan wel met 
vaste Kamercommissie. 
Ten overvloede worde er aan herinnerd, dat de uitoefening van het ook in art. 51 van het Handvest der 
Verenigde Naties erkende recht van individuele zelfverdediging voorafgaand overleg uitsluit. 
In de bovenstaande gedachtengang komt artikel 59 te vervallen.’ 
15 Eindrapport van de Staatscommissie tot herziening van de Grondwet [Cie- van Schaik], ingesteld bij KB van 
17 april 1950, no. 25, Den Haag 1954. De toelichting luidt als volgt: ‘Het voorbehoud, opgenomen in het 
tweede lid, (‘voor zover het Koninkrijk niet ter nakoming van zijn internationale verplichtingen daartoe 
gehouden is’) heeft ten gevolge, dat de regering niet buiten de Staten-Generaal om zal mogen handelen in 
gevallen, waarin zij een groter contingent beschikbaar zou willen stellen dan het minimum, waartoe het 
Koninkrijk gehouden is. 
De aandacht wordt er op gevestigd, dat niet slechts overleg met, doch toestemming van de Staten-Generaal 
wordt vereist. Het gaat om het verlenen van onverplichte - of meer dan verplichte -  bijstand. Aangezien 
hieraan, hoe gering de militaire hulp ook moge zijn, grote politieke consequenties verbonden kunnen zijn, is de 
commissie van mening,dat het voor de regering niet mogelijk moet zijn tegen de wil van der Staten-Generaal tot 
zodangie bijstand te besluiten. Men vergelijke dit geval met artikel 59 [over de in-oorlog-verklaring]. Opgemerkt 
zij, dat ook in deze bepaling het begrip ‘collectieve rechtshandhaving’ evenals in het voorgaande artikel in ruime 
zin moet worden verstaan. Overigens zal bij collectieve zelfverdediging het Koninkrijk veelal tot het verlenen 
van zoveel mogelijk militaire bijstand verplicht zijn (vergelijk artikel IV van het Pact van Brussel, volgens welke 
bepaling de verdragsluitende partijene gehouden zijn tot bijstand ‘par tous les moyens en leur pouvoir, militaires 
et autres’), zodat op grond daarvan in de gevallen inschakeling van de Staten-Generaal achterwege kan blijven.  
Evenmin als bij het verlenen van toestemming voor de verklaring, dat het Koninkrijk zich in oorlog bevindt, 
lijkt een behandeling in twee instanties te dezen op haar plaats. Vrijwel altijd zal het immers noodzakelijk zijn, de 
bslissing omtrent het zenden van troepen snel te nemen; bovendien zou heen tegenstrijdige beslissing der beide 
Kamers grote moeilijkheden kunnen meebrengen. Anderzijds doe de beperking tot een behandeling dezer 
aangelegenheid door één instantie niet tekort aan het doel van inschakeling der Staten-Generaal, zoals dit boven 
is omschreven. De commissie stelt daarom voor ook hier te bepalen, dat toestemming wordt gegeven door de 
Staten-Generaal in verenigde vergadering.’  



voorgestelde bepaling nodig was naast de bepaling over de in-oorlog-verklaring. Kennelijk 
vond men het evident dat naast het geven van toestemming voor deelname aan een oorlog, 
toestemming nodig was voor het ter beschikking stellen van de krijgsmacht voor 
internationale operaties. Dat dit dubbelop zou kunnen zijn in geval collectieve 
rechtshandhaving onder nationaal oppergezag zou geschieden – hetgeen thans toch de regel 
is – en derhalve bij grootschalig militair geweld tevens de bepaling over de in-oorlog-
verklaring van toepassing is. Dat in het geval de Nederlandse krijgsmacht of een onderdeel 
daarvan zou optreden onder oppergezag van een internationale of buitenlandse bevelhebber 
dit afwijkt van of toch ten minste spanning oplevert met de bepaling over het bij de regering 
berustende oppergezag, ook dit bleef onbesproken.  
De hier bedoelde bepalingen zijn nooit tot stand gebracht. Het voorstel van de Commissie-
Van Eysinga niet, omdat men de bepaling over de oorlogsverklaring wilde handhaven, het 
voorstel van de grondwetscommissie-Van Schaik niet omdat haar voorstellen voor een 
algehele grondwetsherziening (waarvan de hier besproken bepaling deel uitmaakte) na 1953 
niet meer verder zijn gekomen. Wel kunnen we zeggen dat men in het jaar 2000 zonder het 
te weten in wezen aansloot bij deze voorgestelde bepalingen. Maar zover zijn we nog niet. 
Eerst komen we tot een tussenconclusie over de stand van zaken naar de bedoeling van de 
grondwetgever met de bepaling over de oorlogsverklaring, om vervolgens een blik op de 
praktijk te kunnen werpen. 
 
3.3 Een tussenconclusie 
De conclusie die we uit de geschiedenis tot dusverre kunnen trekken is de volgende.  
1.  De in-oorlog-verklaring was bedoeld om ook betrekking te hebben op gevallen van 

zelfverdediging. 
2.  Naar de bedoeling van de grondwetgever werd ook deelname aan internationale 

militaire operaties die gelijk staan aan oorlog bestreken door het parlementair 
toestemmingsvereiste.  

3.  In elk geval wanneer er juridisch en naar de aard van de in te zetten militaire 
middelen discretionaire ruimte bestaat omtrent de beslissing tot inzet van de 
krijgsmacht voor oorlogshandelingen, dient het parlement met een besluit tot 
deelname vooraf in te stemmen. 

4.  De uitzondering heeft uitsluitend betrekking op de feitelijke onmogelijkheid 
voorafgaande parlementaire toestemming te verwerven. 

5.  De ratio van deze grondwettelijke regeling is dat het gaat om zo ingrijpende besluiten 
dat de regering niet zonder de uitdrukkelijke instemming van de hele 
volksvertegenwoordiging daartoe over kan gaan. 

 
3.4 De praktijk onder de bepaling over de in-oorlog-verklaring  
Bij de grondwetsherzieningen die na 1953 plaatsvonden, en met name die van 1983, heeft men 
willens en wetens besloten artikel 96 in de Grondwet te handhaven. Een wezenlijk andere uitleg 
heeft men daarbij aan de bepaling niet gegeven. Wel wijzigde men de redactie, door niet langer te 
spreken van een oorlog ‘met een andere Mogendheid’ (deze woorden werden geschrapt). In lijn met 
het nieuwe taalgebruik van de Grondwet van 1983 werd de bepaling passief geformuleerd om 
zodoende niet meer te hoeven spreken van ‘de Koning’ (een term die de Grondwet van 1983 veelal 
verving door de term ‘regering’). In wezen hebben we in het huidige artikel 96 van de Grondwet dus 
te maken met de bepaling zoals die al in 1953 is vastgesteld.  
Een eventuele toepassing van de bepaling kwam pas aan de orde nadat de Koude Oorlog beëindigd 
was. Men had wel deelgenomen aan vredeshandhavende operaties als UNIFIL en UNTAG, maar die 
waren niet te brengen onder de operaties waarop artikel 96 van de Grondwet ziet. De gelegenheid 
om de bepaling wèl toe te passen deed zich voor in verband met de eerste militaire enforcement action 
sinds Korea, namelijk bij het besluit tot Nederlandse deelname aan de tweede golfoorlog tegen de 



Iraaks bezetting van Koeweit begin 1991 – een klassiek geval van een oorlog tot herstel van de 
volkenrechtelijke rechtstoestand, gevoerd in overeenstemming met hoofdstuk VII van het VN-
Handvest.  
De gang van zaken was vanuit constitutioneel oogpunt teleurstellend. Politici lieten zich in die 
spannende dagen voordat het ultimatum aan Irak zou verlopen, in de media uit over de 
grondwetsbepaling. Het waren stuk voor stuk indianenverhalen. Zo verkondigde het prominente 
kamerlid Kohnstamm op maandag 7 januari 1991 op de NCRV-radio dat artikel 96 van de 
Grondwet slechts doelt op een aanvalsoorlog, en hij werd daarin door het redactioneel commentaar 
van het dagblad Trouw van 9 januari 1991 gevolgd. D'66 senator Vis – thans lid van de Raad van 
State –  liet weten dat het voorschrift stamde uit de tijd dat herauten te paard aan vreemde landen 's 
konings formele mededeling brachten dat de oorlog zou beginnen (Volkskrant 7 januari). Volgens 
deze politici gingen in 1922 nog herauten te paard en anno 1991 zou het zijn gegaan om een nog in 
1983 bewust gehandhaafde bepaling die het parlement bevoegd zou maken een volkenrechtelijk 
misdrijf te goed te keuren! Het geeft wellicht blijk van wonderlijke geschied- en rechtsopvattingen. 
Gevreesd moet echter worden dat de uitspraken eerder symptomatisch zijn voor het constitutionele 
gehalte van de politieke debat wanneer het om politiek belangrijke beslissingen gaat. 
De regering zond op 8 januari 1991 een brief naar de Tweede Kamer waarin aan Irak een 
ondubbelzinnig ultimatum werd gesteld, dat ook officieel in de Staatscourant werd gepubliceerd, en 
tevens werd gereproduceerd in de landelijke dagbladen en in de kamerstukken werd opgenomen.16 
Wanneer men de brief 13 jaar later leest, moet men de context daarbij mede in acht nemen. Daarbij 
speelt met name dat het de eerste officiële bekendmaking was dat Nederland zijn militaire 
inspanning zou opvoeren tot oorlogshandelingen, tenzij Irak alsnog volledig aan alle VN-resoluties 
tegemoet zou komen.  
De politieke verklaring die (naast een militaire passage) in deze brief vervat was, stelde de 
voorwaarden vast waaronder het kabinet had besloten dat Nederland zou deelnemen aan een 
strijdmacht onder Amerikaans bevel in geval van "een militaire confrontatie" waarbij 
"gevechtsoperaties" plaatsvinden "onder oorlogsomstandigheden". De brief maakt een helder 
onderscheid tussen toezicht op de handhaving van het embargo waarbij Nederlandse marine-
schepen al waren betrokken enerzijds, en het geval van een militaire confrontatie onder 
oorlogsomstandigheden die betrekking kan hebben onder meer op luchtverdediging ter bescherming 
van belangrijke zee- of land-operaties, van de koopvaardij en van off-shore-installaties. 
Houdt men de context in gedachten, dan laat de brief zich zonder moeite lezen als een 
voorwaardelijke in-oorlog-verklaring. Toch draaide de regering zich kort daarop bij brief aan de 
Tweede Kamer onder de verplichting van artikel 96 Grondwet uit, door te stellen dat het hier niet 
ging om een in-oorlog-verklaring in de zin van de Grondwet; bovendien was volgens de regering 
door het ontbreken van zo’n verklaring, dus ook geen parlementaire toestemming in de zin van de 
Grondwet nodig. 
Dit standpunt werd in een kort geding door de president van de rechtbank Den Haag 
gesanctioneerd. De kort-geding-rechter knoopte zijn oordeel nagenoeg geheel aan de opvatting dat 
geen voorafgaande toestemming in de zin van artikel 96 van de Grondwet benodigd is ‘voor het 
plegen van oorlogshandelingen, doch uitsluitend voor het in oorlog verklaren’. Dit werd ook in een 
advies van de Raad van State uit 1985 over de constitutionaliteit van plaatsing van kruisvluchtwapens 
naar voren gebracht, waarnaar de president tevens verwees.17 De president stelde:  
 

‘Deze interpretatie van artikel 96 van de Grondwet is niet onomstreden. Zij moet echter voor juist 
worden gehouden, zeker gelet op de staatsrechtelijke praktijk zoals deze zich heeft ontwikkeld. Eisers 
kunnen zich dus niet op het bepaalde in artikel 96 van de Grondwet beroepen en reeds om die reden 
moet hun vordering worden afgewezen.  
[...] 

                                                 
16 Brief van 8 januari 1991, Kenmerk D 90/328/359, Staatscourant 9 januari 1991, kamerstuk 21 664, nr 24. 
17 Kamerstukken Tweede Kamer, 1985-1986, 19290 B, blz. 6. 



Ten slotte en ten overvloede. 
Wel een betrokkenheid van de Nederlandse krijgsmacht bij een militaire betrokkenheid van de 
Nederlandse krijgsmacht bij een militaire confrontatie "onder oorlogsomstandigheden'' maar zonder 
Nederland "in oorlog te verklaren''? Wordt de afschuwelijke werkelijkheid van een mogelijk 
oorlogsgeweld niet verdoezeld door een woordenspel? Neen. Juist in de internationale politiek en in 
een uiterst kritieke situatie als thans door het Golfconflict is gecreëerd kan het op woordgebruik 
aankomen. 
Bovendien heeft de regering een- en andermaal aan de Staten-Generaal toegezegd met haar overleg te 
(zullen blijven) voeren over de Nederlandse militaire betrokkenheid bij de Golfcrisis en is er geen 
enkele reden om aan te nemen dat de regering en de Staten-Generaal hun uiteindelijke 
verantwoordelijkheid anders zullen wegen als de weg van artikel 96 van de Grondwet niet wordt 
bewandeld.’18 

 
Als wij dit vonnis analyseren op zijn constitutionele merites, dan moeten er grote vraagtekens 
worden geplaatst. Ten eerste was het allerminst de bedoeling van de grondwetgever, noch 1922 noch 
in 1953, om ‘oorlogshandelingen’ zonder meer buiten de parlementaire toestemming te houden en 
slechts om gevallen van officiële ‘oorlogsverklaring’ daaronder te brengen. Integendeel, het ging op 
de in het vonnis bedoelde plaatsen slechts om de verwerping van de motie-Marchant waarin 
parlementaire toestemming werd voorgesteld voor elke militaire handeling, inclusief militaire 
maatregelen als retorsie, represaille en handhaving van een embargo. Dit blijkt ook zonneklaar uit 
het advies van de Raad van State waarnaar de president verwijst. 
 
Per saldo wordt in het vonnis de visie ontwikkeld dat als er geen in-oorlog-verklaring is er geen 
parlementaire toestemming nodig is.19 Dit argument heeft de regering dan ook vervolgens telkens 
gebruikt.20 Met deze redenering is artikel 96 van de grondwet echter tot een dode letter gemaakt. 
Doorslaggevend is of de regering een in-oorlog-verklaring wil afleggen, niet of er zij een besluit wil 
nemen tot oorlogsvoering – niet is beslissend het le fait de décider la guerre, maar het feit de décider de 
notifier cette décision à l’adversaire. Een volkomen omdraaiing van de bedoeling van de 
grondwetsbepaling die in 1922 werd ingevoerd om de besluitvorming over internationale politieke 
                                                 
18 President Rechtbank ’s-Gravenhage 11 januari 1991, Kort Geding 1991, 51; Nederlandse Jurisprudentie 1993, 340; 
Rechtshulp 1991, no.4, 34-35. 
19 Ik laat hier terzijde dat er zich een tegenstrijdige jurisprudentie aan het ontwikkelen is over het verband tussen de 
oorlogsverklaring in de zin van de Grondwet en het begrip ‘tijd van oorlog’ in het commune en militaire strafrecht; soms 
wordt het bestaan van ‘tijd van oorlog’ afhankelijk gesteld van een oorlogsverklaring in de zin van de Grondwet, zie 
bijvoorbeeld Rb Rotterdam, 5 juni 2003, LJN: AF9546, Rechtbank Rotterdam, 10/000063-02, toegankelijk via www. 
Rechtspraak.nl, waarin de rechtbank ten aanzien van de telastelegging van hulpverlening aan de vijand in tijd van oorlog 
i.d. zin van het Wetboek van Strafrecht stelt: ‘Als eerste is derhalve de vraag aan de orde of Nederland in de 
tenlastegelegde periode in oorlog is geweest met Afghanistan en/of de Taliban en hun bondgenoten Al-Qaida en/of 
andere pro-Talibanstrijders. De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend nu op grond van art. 96 van de 
Grondwet voor een oorlogsverklaring voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal is voorgeschreven, en zodanige 
toestemming in het onderhavige geval niet is verleend’; Rb Arnhem, 1 maart 2004, LJN-
nummer: AO4591  Zaaknr: 05/085121-03, over hetzelfde begrip maar dan in hetWetboek van Miliair Strafrecht: ‘Bij de 
beantwoording van de vraag of er sprake is van tijd van oorlog in de zin van artikel 71a Wetboek van Militair Strafrecht 
dient de militaire kamer twee elementen te bezien, immers het artikel is slechts van toepassing in geval van oorlog en 
indien er zich dan tevens feitelijke oorlogsomstandigheden voordoen. Van geval van oorlog is naar het oordeel van de 
militaire kamer geen sprake, nu er in casu niet kan worden gesproken van oorlog in volkenrechtelijke zin gelet op het 
bepaalde in artikel 87 Wetboek van Strafrecht en artikel 96 Grondwet’ (in stand gehouden door Hof Arnhem, 8 
septermber 2004, LJN: AQ9886, Gerechtshof Arnhem, 21-001478-04; daarentegen lijkt de Rb Assen er vanuit te gaan dat 
misdrijven begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog wel ‘in tijd van oorlog’ plaatsvonden, hoewel Nederland Duitsland 
niet de oorlog heeft verklaard. 
20 Zie bijvoorbeeld de minister van Defensie, Handelingen EK 5 februari 2002, 18, blz. 924, middenkolom, over 
deelname aan de oorlog in Afghanistan: ‘Er is namelijk aan geen enkel land de oorlog verklaard. Artikel 96 is dus niet van 
toepassing. Er is wel sprake van een gewapend conflict.’ Over een geval van ‘back-filling’ i.v.m. de operatie Enduring 
Freedom, de ministers van buitenlandse zaken en defensie, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 27 925, nr. 146, blz. 
2: ‘De Nederlandse bijdrage aan het optreden van de internationale coalitie valt niet onder artikel 96 van de Grondwet. 
Er is immers geen sprake van een in-oorlog-verklaring op grond van artikel 96.’ 



aangelegenheden te democratiseren. 
 
Veelzeggend is, zoals we nog zullen zien, het obiter dictum in het vonnis. Daarin wordt erop gewezen  
dat de afwezigheid van formele toestemming in de zin van artikel 96 van de Grondwet wordt 
gecompenseerd door de parlementaire praktijk waarin de regering steun zoekt in de Staten-Generaal. 
Ook dit was koren op de molen van regering, die het daaropvolgende decennium het parlement met 
deze fopspeen heeft zoet gehouden. En inderdaad met de invoeging van een nieuw artikel 100 van 
de Grondwet in 2002 heeft het parlement genoegen genomen met de idee van ‘materiële’ politieke 
zeggenschap in de plaats van constitutionele beslissingsmacht. 
 
4.1  Artikel 100 van de Grondwet van 2000 
De totstandkoming van artikel 100 van de Grondwet vindt zijn oorsprong in een overleg tussen 
regering en Tweede Kamer over de parlementaire betrokkenheid bij de uitzending van militaire 
eenheden, voor een keer los van concrete beslissingen of voornemens daartoe, dus met een distantie 
die zeldzaam is bij de overweging van de constitutionele rol van het parlement bij de uitzending van 
de krijgsmacht voor internationale operaties. Van de zijde van kamerleden werd vastgesteld dat de 
rol van het parlement verhelderd diende te worden. Van Middelkoop, kamerlid van het kleine rechts-
christelijke Gereformeerd Politiek Verbond, sprak de stelling uit dat de regering zich in de loop der 
jaren steeds meer politieke bewegingsvrijheid schiep om, al dan niet op verzoek, internationale 
militaire verplichtingen op zich te nemen. Er werd aangedrongen op een wettelijke regeling waarin 
een formeel instemmingsrecht voor het parlement zou zijn vastgelegd en waarin de modaliteiten 
daarvan nader gestalte zouden worden gegeven.21 De regering stond vanaf het begin afwijzend 
tegenover deze suggestie, daarmee de stelling van Van Middelkoop bevestigend. De regering was 
zodanig afwijzend tegenover een breed gedeelde wens van de kamer dat Van Middelkoop nog 
dezelfde middag een motie indiende, mede werd gesteund door de christen-democraten en de linkse 
partijen. Deze motie-Middelkoop van 21 december 199422 werd met zeer ruime meerderheid 
aangenomen (alleen de liberale VVD en de extreem-rechtse CD – thans niet meer vertegenwoordigd 
– stemden tegen). De motie luidde als volgt: 
 

‘overwegende, dat in het licht van de ingrijpend gewijzigde internationale omstandigheden de 
betrokkenheid van het parlement bij de uitzending van militaire eenheden bijzondere aandacht 
verdient;  
verzoekt de regering een regeling voor te bereiden waarin is vastgelegd dat het parlement bij 
uitzending van militaire eenheden een formeel instemmingsrecht wordt verleend.’ 

 
De regering behield grote reserves, en wilde slechts toezeggen ‘zoveel mogelijk’ tegemoet te willen 
komen aan de wens van de kamer, maar daarvoor zichzelf veel tijd te willen gunnen. Bovendien 
sprak de regering uit eraan te hechten een regeling te willen ‘bezien in samenhang met het 
toetsingskader.’23  
De regering heeft het spel goed gespeeld. Dat werd gedaan door het genoemde ‘toetsingskader’ te 
ontwikkelen,  en in de vorm van een nota aan de kamer aan te bieden als instrument van beoordeling 
voor relevante regeringsvoornemens en -besluiten.24 Dit toetsingskader bevat een door lijst met 

                                                 
21 Zie Handelingen TK 1994-1995, 38, 2681-2684 en kamerstuk TK 1994-1995, 23591, nr 4. 
22 Kamerstuk TK, 1994-1995, 23591, nr. 2. 
23 TK 23591, nr. 3. 
24 TK 23591, nr. 5, brief van 28 juni 1995 met nota. De nota is in 2001 op onderdelen herzien, TK 23 591/26 454, nr. 7. 
De aandachtspunten van 1995 zijn echter niet wezenlijk gewijzigd. Zij waren de volgende: ‘1. Uitzending van militaire 
eenheden geschiedt op grond van Nederlandse belangen (waaronder de bescherming van de internationale vrede en 
veiligheid) en/of de bevordering van de internationale rechtsorde. Bij dat laatste gaat het niet alleen om optreden in geval 
van aantasting van de soevereiniteit van landen. Ook grove schending van de rechten van de mens, zoals genocide, 
kunnen reden zijn voor militair ingrijpen door de internationale gemeenschap.  2. Uitzending van Nederlandse militaire 
eenheden dient in overeenstemming te zijn met het volkenrecht en gebeurt bij voorkeur op grond van een duidelijk 



                                                                                                                                                        
mandaat van de Verenigde Naties of een andere internationale organisatie. [...] 3. Bij de vraag of de Nederlandse regering 
bereid is een concrete bijdrage te leveren aan een militaire operatie in internationaal verband spelen ook factoren als 
solidariteit, geloofwaardigheid en spreiding van verantwoordelijkheden, risico’s en lasten een rol. 4. Het is gewenst dat de 
bereidwilligheid deel te nemen aan internationale operaties ook op langere termijn blijft bestaan en niet door plotselinge 
ontwikkelingen wordt  ondermijnd. Mede tegen deze achtergrond verdient een multinationale benadering de voorkeur. 
[...] 5. Uitzending van eenheden, ook al gebeurt dit in  overeenstemming met het volkenrecht, is geen automatisme. De 
Nederlandse regering beslist per geval over deelname van ons land aan internationale operaties. Een dergelijk besluit 
wordt, behoudens uitzonderingen, niet uitgevoerd 
dan nadat het parlement hierover is ingelicht. Deze procedure geldt ook als het gaat om delen van de krijgsmacht die aan 
de Secretaris-Generaal van de VN ter beschikking zijn gesteld in het kader van het Unsas. Voor deelname aan een 
internationale operatie moet voldoende draagvlak bestaan in het parlement en in de samenleving. In dit verband is de in 
de loop der jaren ontwikkelde parlementaire procedure van informatie en overleg van groot belang. Het besluit militairen 
in te zetten voor gevaarlijke missies, waarbij niet uitgesloten is dat er gewonden en doden vallen, moet breed worden 
gedragen. [...] 6. Het in het politieke mandaat van een internationale operatie neergelegde doel moet worden vertaald in 
een concrete militaire opdracht. In het geval van een grove inbreuk op de internationale rechtsorde kan het gaan om het 
herstel van de status quo ante. [...] Ook bij vredebewarende operaties moet duidelijk worden  geformuleerd welke 
specifieke militaire taak of taken moet(en) worden uitgevoerd. [...] 7. In nauwe samenhang met het voorgaande moet de 
regering, als tot Nederlandse deelname aan een internationale operatie wordt besloten, beoordelen of de gestelde politieke 
en militaire doelstellingen van een operatie redelijkerwijs haalbaar zijn. Daarbij spelen vooral de operationele 
karakteristieken van het desbetreffende conflict een grote rol. Vragen die in dat verband moeten worden beantwoord 
zijn: is er sprake van herkenbare conflictpartijen en van duidelijke frontlijnen; hoe zijn de verschillende partijen 
bewapend; kunnen centraal afspraken met de conflictpartijen worden gemaakt of is dat alleen op lokaal niveau mogelijk; 
hoe is de terreingesteldheid; hoe kunnen de logistieke ondersteuning en de bevoorrading worden verzekerd? 8. Een 
toereikend politiek en maatschappelijk draagvlak is onmisbaar zowel voor afzonderlijke operaties als voor de 
inspanningen van landen over een langere periode. Voorkomen moet worden dat de last van de internationale operaties 
gedragen wordt door een kleine groep landen. Daarom is een lastenverdeling bij de uitvoering van internationale 
operaties gewenst.  [...]9. Wanneer wordt besloten tot Nederlandse deelname aan een  internationale operatie, moet 
worden bezien of en zo ja welke eenheden hiervoor beschikbaar zijn. Dit is onder meer afhankelijk van verplichtingen in 
verband met andere vredesoperaties. Ook is het van belang dat geen overbelasting ontstaat waardoor delen van de 
krijgsmacht  onvoldoende gelegenheid hebben te oefenen voor internationale operaties en voor de algemene 
verdedigingstaak. 10. De Nederlandse eenheden dienen te opereren in een duidelijke commandostructuur. De 
commandostructuur wordt ingesteld onder gezag van de internationale organisatie die de politieke grondslag biedt voor 
de desbetreffende operatie, d.w.z. de Verenigde Naties, de Navo, de Weu of de OVSE. Het is mogelijk dat een militaire 
organisatie, zoals de Navo met zijn geïntegreerde structuur, (een deel van) de uitvoering op zich neemt van een operatie 
waartoe bijvoorbeeld de Verenigde Naties hebben besloten. In dat geval zal duidelijkheid moeten bestaan over de 
opbouw en de effectiviteit van de commandolijnen. Ook is het mogelijk [...] dat een internationale organisatie lidstaten 
machtigt alle noodzakelijke middelen aan te wenden om de in een mandaat vastgelegde doelstelling te bereiken. Dan 
zullen de Nederlandse eenheden onder tactische en/of operationele controle of bevel van het land worden gesteld dat de 
leiding van de operatie op zich neemt of van een van de grotere bondgenoten. Ongewenst is een situatie waarin 
bevelslijnen naast elkaar bestaan zonder dat een sluitende regeling is getroffen voor de coördinatie. Het zogenoemde ‘full 
command’ – het recht eenheden aan een operatie te onttrekken – zal overigens te allen tijde bij de Nederlandse regering 
berusten. 11. Voordat het kabinet tot deelname aan een internationale militaire operatie beslist, dienen de risico’s voor het 
uit te zenden personeel zo goed mogelijk te worden beoordeeld. Vanzelfsprekend zijn de risico’s sterk afhankelijk van de 
aard van de operatie. Bovendien kunnen zich hierin na verloop van tijd grote veranderingen voordoen. De persoonlijke 
uitrusting van de uitgezonden militairen en de bewapening en de voertuigen van uitgezonden eenheden moeten zijn 
afgestemd op de omstandigheden waaronder zij opereren. Daarbij zijn de vragen die onder de punt 6 en 7 zijn genoemd 
van doorslaggevend belang. 12. De «rules of engagement» (Roe’s) van de uitgezonden eenheden moeten ondubbelzinnig 
zijn geformuleerd en voor alle aan de uitvoering van specifieke militaire taken deelnemende eenheden (ook die van 
andere landen) in principe gelijk zijn. Bij vredebewarende operaties is het van belang dat de Roe’s ook onder moeilijke 
omstandigheden een effectieve taakuitvoering mogelijk maken. Daarvoor is soms een robuust optreden vereist, zoals de 
bewapende bescherming van de burgerbevolking die aan de VN-eenheden zijn toevertrouwd, het ontwapenen van 
strijders en het afdwingen van bevelen (bijvoorbeeld bij het forceren van een doortocht). Tevens moeten de Roe’s de 
mogelijkheid bieden tot zelfverdediging, willen eenheden verantwoord kunnen opereren. 13. De financiering van 
deelname aan internationale operaties moet gewaarborgd zijn. De betaling door de Verenigde Naties van de kosten van 
deelname aan VN-operaties vertoont tekortkomingen. Soms bestaat onzekerheid of de VN een operatie zal financieren; 
doorgaans treedt aanzienlijke vertraging op bij de betaling van de vergoedingen waarop de troepen leverende landen recht 
hebben. Een structurele verbetering van de financiering van vredesoperaties door de Verenigde Naties is noodzakelijk. In 
het verleden moesten de additionele kosten van vredesoperaties binnen de defensiebegroting worden gedekt; soms ging 
dit ten koste van investeringsuitgaven. Vanaf 1994 is in de begroting een structurele voorziening voor deze uitgaven 
getroffen, die in 1995 ongeveer f 300 miljoen bedraagt. Hieruit worden de VN-contributie voor vredesoperaties en de 



aandachtspunten die kan gaan fungeren als een geheel van politieke, niet bindende maatstaven 
waaraan de besluiten en voornemens tot uitzending kunnen worden getoetst. Echte criteria om 
uiteindelijk ja of neen te zeggen tegen een uitzending bevat de lijst echter nauwelijks of niet. Dit door 
de regering ontworpen instrument heeft zich niettemin kunnen ontwikkelen tot een instrument dat 
de kamer het gevoel heeft gegeven zeggenschap te hebben over uitzending. Elk besluit tot  
uitzending wordt tegenwoordig per brief aan de kamer toegelicht aan de hand van punten uit het 
‘toetsingskader’. 
Toen eenmaal dit serieus ogende instrument aan de kamer was gepresenteerd, duurde het nog een 
half jaar voordat een discussie daarover plaatsvond. In de tussentijd had zich onder Nederlands 
oppergezag het drama in Srebrenica afgespeeld en men begon zich langzaamaan bewust te worden 
van de schaal van dat drama (al was dat nog niet tot in volle omvang doorgedrongen – het duurde 
nog zeven jaren voordat het laatste kabinet-Kok daarin alsnog aanleiding zag om af te treden (april 
2002) en er alsnog een parlementaire enquête plaatsvond (januari 2003)). Hoe dit zij, ook tijdens de 
bespreking van het toetsingskader, werden wel toespelingen gemaakt op de uitvoering van de motie-
Van Middelkoop, maar duidelijke eisen stelde de kamer niet en de regering ging er ook niet echt op 
in. Wel werd door de minister van buitenlandse zaken geconstateerd dat er een constitutioneel 
probleem ontstaan was doordat de commissie in volle breedte ernstig twijfelde aan de grondslag van 
de uitzending van militairen ter bevordering van de internationale rechtsorde – een grondslag die 
vòòr 2000 niet kon worden herleid tot de toenmalige grondwettelijke formulering van de taakstelling 
van de krijgsmacht. 
Mogelijk was deze constatering mede aanleiding om een bij eerdere gelegenheid (om geheel andere 
redenen) gesneuvelde modernisering van de grondwettelijke bepalingen over de krijgsmacht alsnog 
te hervatten en dan meteen enigerlei gevolg te geven aan de motie-Van Middelkoop, weliswaar niet 
door een wettelijk instemmingsrecht te scheppen, maar wel een grondwettelijke inlichtingenplicht 
voor de regering. Bij de discussie over het toetsingskader repte de regering reeds van de ‘ruime 
uitleg’ die recente kabinetten zouden hebben gegeven ‘aan de hier geldende staatsrechtelijke praktijk 
van informatieverschaffing en gemeen overleg tussen regering en parlement.’  
 

‘De facto heeft de Kamer instemmingsrecht, maar formeel gesproken ligt dat inderdaad anders en dat 
is aan de orde bij de motie-Van Middelkoop. De regering [is] de opvatting toegedaan dat dit 
gewoonterecht als constituerende factor voor de staatsrechtelijke praktijk niet te laag mag worden 
gewaardeerd. Het is immers vaak veel moeilijker om met een gewoonte te breken dan met een 
formele regel. De regering heeft geen enkele reden om te twijfelen aan de kwaliteit van de 
parlementaire debatten over uitzending. De Kamer heeft ook geen enkele reden om te twijfelen aan 
haar inbreng en invloed op de besluitvorming daaromtrent. De belangrijke vraag is of de introductie 
van een formeel instemmingsrecht de praktijk niet veel meer verstoort.’25 

 
Toen de regering hiermee weg bleek te komen in de kamercommissie, heeft men deze lijn voortgezet 
en is men overgegaan tot indiening van een grondwetsherzieningsvoorstel waar precies dit de hele 
tijd werd gesuggereerd: weliswaar krijgt het parlement geen formeel instemmingsrecht, maar in de 
praktijk heeft het wel materiële zeggenschap. De regering motiveerde de weigering van een formeel 
instemmingsrecht met de idee dat een parlementair instemmingsrecht de constitutionele 
verhoudingen, waarbij de regering het oppergezag over de krijgsmacht heeft, zou verstoren. In plaats 

                                                                                                                                                        
voorfinanciering van door de VN te vergoeden uitgaven betaald en de additionele kosten in verband met Nederlandse 
deelname aan internationale operaties. Ontwikkelingssamenwerking levert een bijdrage van f 61 miljoen voor de  
contributiebetalingen aan de Verenigde Naties ten behoeve van vredesoperaties in ontwikkelingslanden via genoemde 
voorziening. De structurele voorziening van f 300 miljoen is toereikend voor de financiering van de huidige deelname 
van Nederlandse eenheden aan internationale operaties. Als zich een aanzienlijke uitbreiding van onze inspanningen zou 
voordoen, zou een aanvullende voorziening moeten worden getroffen. 14. Iedere toezegging van deelname aan een 
internationale militaire operatie dient een termijn te bevatten. Na afloop daarvan wordt de Nederlandse deelname 
beëindigd of is, in geval van voortzetting, een nieuw besluit nodig. 
25 Kamerstukken TK 23591, nr. 6, blz. 10. 



daarvan stelde de regering een grondwetsbepaling voor waarin een plicht werd geschapen de Staten-
Generaal ‘tijdig’ in te lichten over inzet en het beschikbaar stellen van de krijgsmacht bij 
internationale operaties.  
Wonderlijk genoeg ging de Tweede Kamer in haar grondwetgevende rol met deze, de kamer 
kennelijk wellicht vleiende benadering akkoord (immers een grondwetsbepaling in plaats van een 
wettelijke regeling, en weliswaar geen formele maar feitelijke instemmingspraktijk). Wonderlijk, want 
de regering wond –  voor wie het wilde zien en horen26 - er geen doekjes om dat het onthouden van 
een formeel instemmingsrecht betekent dat ook een materieel instemmingsrecht niet bestaat, al 
zeiden kamerleden nog zo vaak dat dit laatste anders was. Wonderlijk ook, omdat het argument van 
een wijziging van constitutionele verhoudingen het opentrappen is van een open deur: het behoort 
toch tot het wezen van de grondwetgevende macht dat zij constitutionele verhoudingen kan wijzigen 
en dat ook doet wanneer de grondwet wordt gewijzigd. Het parlement als (mede-) grondwetgever 
werd echter met de nietszeggende, maar kamerleden zeer imponerende mantra ‘de regering regeert, 
het parlement controleert’ naar zijn hok teruggewezen.27  
Wel werd het regeringsvoorstel in eerste lezing nog geamendeerd, waarbij de vage aanduiding van 
het ‘tijdig’ verschaffen van inlichtingen, vervangen werd door het ‘voorafgaand’ inlichten. Dit maakte 
het ook nodig een uitzondering te formuleren, welke ontleend werd aan de uitzondering van artikel 
96 van de Grondwet.  
Uiteindelijk werd een bepaling met de volgende inhoud aangenomen: 
 

Artikel 100 
1. De regering verstrekt de Staten-Generaal vooraf inlichtingen over de inzet of het ter beschikking 
stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. 
Daaronder is begrepen het vooraf verstrekken van inlichtingen over de inzet of het ter beschikking 
stellen van de krijgsmacht voor humanitaire  hulpverlening in geval van gewapend conflict. 
2. Het eerste lid geldt niet, indien dwingende redenen het vooraf verstrekken van inlichtingen 
verhinderen. In dat geval worden inlichtingen zo spoedig mogelijk verstrekt. 

 
Het is zeker dat aritkel 100 van de Grondwet tekortschiet ook in vergelijking met het voorstel van de 
grondwetscommissie-Van Schaik. Dat voorstel, zo zagen we hiervoor, behelsde ‘voorafgaande 
toestemming van de verenigde vergadering van de Staten-Generaal’. Daarvan is hier geen sprake. 
Integendeel, door niet aan de verenigde vergadering de informatie te verschaffen, maar apart aan 
beide kamers, zal de uitvoering van het vermeende materieel instemmingsrecht onmogelijk zijn 
wanneer de kamers onderling van mening verschillen over de vraag of wel of niet moet worden 
ingestemd met inzet of terbeschikkingstelling van de krijgsmacht. De regering zal dan vrij zijn wel of 
niet over te gaan tot bedoelde inzet of terbeschikkingstelling. 
Wel lijkt artikel 100 Grondwet een ruimere reikwijdte te hebben voorzover het ook op 
Petersburgtaken betrekking heeft. Tevens lijkt artikel 100 ruimer op het punt van de uitzondering op 
de plicht te bevatten dan de grondwetscommissie-Van Schaik voorstelde. De commissie wilde een 
uitzondering voor wat betreft het beschikbaar stellen van strijdkrachten ten behoeve van collectieve 
rechtshandhaving voor zover het koninkrijk ter nakoming van zijn internationale verplichtingen 
daartoe gehouden is – een uitzondering die, zoals we zagen, volgens de grondwetscommissie-Van 
Schaik ook in de grondwetstekst zou moeten worden vastgelegd, want vanzelfsprekend was zij 
allerminst. 
Bij de totstandkoming van artikel 100 van de Grondwet lag dit anders. De regering ontkende tijdens 
de behandeling in eerste lezing uitdrukkelijk dat artikel 100 niet van toepassing zou (kunnen) zijn op 

                                                 
26 Zie bijvoorbeeld het nader rapport van de minister op het advies van de Raad van State, Kamerstukken Tweede 
Kamer, vergaderjaar 1996–1997, 25 367 (R 1593), B, blz. 3, onder punt 3. 
27 Zie kamerlid Van Middelkoop Handelingen Tweede Kamer 13 januari 1998, nr 40, blz. 3247. Voor een kritiek P.P.T. 
Bovend’eert, De inzet van strijdkrachten zonder toestemming van de Staten-Generaal, Nederlands Juristenblad 1998, nr. 
35, blz. 1594 e. v. 



militaire acties binnen de reikwijdte van de verplichtingen van het NAVO- (en WEU-)verdrag.28 We 
zullen echter zien dat de regering hier bij de eerste de beste gelegenheid op teruggekomen is. 
 
Hoe dit zij, door bij de behandeling van artikel 100 niet te pogen de betekenis van artikel 96 te 
actualiseren, heeft het parlement met het inwerkingstreden van artikel 100 van de Grondwet 
definitief zijn constitutionele beslissingsmacht, die het in 1922 was toegekend, ingeruild voor een 
vermeende politieke zeggingschap – een vermeende zeggenschap want de praktijk wijst uit dat de 
reikwijdte van artikel 100 Grondwet veel restrictiever wordt uitgelegd dan bij het totstandbrengen 
van die bepaling het geval leek te zijn. 
 
4.2 De praktijk onder artikel 100 Grondwet 
Zoals gezegd kwam de regering zeer snel terug op de idee dat artikel 100 zich ook zou uitstrekken 
tot inlichtingen over inzet of terbeschikkingstelling van de krijgsmacht wanneer dat geschiedt op 
basis van volkenrechtelijke verplichtingen. Nu bestaan in de praktijk geen algemene volkenrechtelijke 
verplichtingen tot enige specifieke inzet van de Nederlandse krijgsmacht. Zelfs het WEU en het 
NAVO-Verdrag  geven niet aan tot welke inzet of terbeschikkingstelling van de krijgsmacht een land 
als Nederland precies verplicht is, ook niet in het geval van zelfverdediging. Het gaat dus altijd om 
een besluit dat Nederland vrijwillig neemt. En zelfs als dit anders zou zijn, dan volgt nergens uit de 
Grondwet dat de regering niet langer verplicht is om artikel 100 van de Grondwet toe te passen, nu 
men – anders dan de grondwetscommissie in de jaren ’50 voorstelde – heeft nagelaten deze 
uitzondering in de grondwetstekst zelf op te nemen. 
Toch heeft de regering gemeend, en van de Tweede Kamer de ruimte gekregen, te claimen dat artikel 
100 uitsluitend van toepassing is op ‘vrijwillige uitzendingen’. De eerste stap daartoe werd gezet bij 
de herziening van het toetsingskader in juni 2001. In deze aangepaste regeringsnota – die de Tweede 
Kamer lijkt te beschouwen als een de regering en kamer bindende tekst, hetgeen natuurlijk geenszins 
het geval is – wordt gezegd dat de aandachtspunten daarin vervat, ‘uitsluitend vrijwillige uitzendingen 
[betreffen], dat wil zeggen missies waarvoor geen verplichting bestaat uit hoofde van het WEU- of 
het NAVO-verdrag.’29 Dit zegt nog niets over de vraag of dit ook betekent dat artikel 100 slechts 
daarop betrekking heeft. Maar zo is het in de praktijk wel gaan werken, al blijven kamerleden 
(interessant genoeg ook uit christen-democratische hoek) daartegen bezwaar maken; want inmiddels 
is het een vastgezet regeringsstandpunt dat uitzendingen op grond van verdragsverplichtingen niet 
onder artikel 100 vallen. 
Deze praktijk werd ingezet in de dagen na 11 september 2001 toen de Noord-Atlantische Raad 
besloot dat zich een geval van artikel 5 van het NAVO-Verdrag voordeed.30 De regering claimde in 
de Tweede Kamer bij monde van de minister-president dat artikel 100 van de Grondwet geen 
betrekking heeft op (collectieve) zelfverdediging, terwijl er tevens geen ruimte is voor de 

                                                 
28 Vanuit de EK werd gesteld dat inzet ter uitvoering van verdragsverplichtingen van NAVO en WEU buiten het 
toepassingsgebied van art. 100 zouden vallen, EK 25 367 (R 1593), nr. 226a, p. 5. De regering ontkende dit uitdrukkelijk, 
25 367 (R1593), nr. 226b p. 5. Ook bij de mondelinge behandeling bevestigde de minister van BiZa deze visie, tegen die 
van een kamerlid in: 'Dat begrip [handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde] omvat [anders dan 
kamerlid Jurgens stelde] de categorieën 2 tot en met 4 uit het betoog van de heer Jurgens: de verdragsverplichtingen van 
NAVO en WEU, dus de inzet binnen het kader van een militair bondgenootschap, en daarbuiten in VN-verband', 
Handelingen EK 3 maart 1998, 22-1071; de minister van defensie was weifelend, maar zonder de toepassing van art. 100 
Grw categorisch uit te sluiten, Handelingen EK 3 maart 1998, 22, blz. 1074. 
29 Toetsingskader 2001, kamerstuk TK 2000-2001, 23 591 en 26 454, nr. 7, blz. 3. 
30 Artikel 5 NAVO: The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America 
shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of 
them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United 
Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, 
such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North 
Atlantic area. Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall immediately be reported to the 
Security Council. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to 
restore and maintain international peace and security. 



toepasselijkheid van artikel 100 van de Grondwet als er verdragsverplichtingen bestaan.31 Tevens 
maakte de minister-president bij genoemde gelegenheid duidelijk dat artikel 100 slechts verplicht tot 
het inlichten van de kamers over het feit dat de regering heeft besloten tot inzet of 
terbeschikkingstelling van de krijgsmacht, maar niet over het waarom van die beslissing.32  
Hoewel geen van de argumenten over zelfverdediging en artikel 5 van het NAVO-Verdrag enige 
overtuigingskracht heeft – zelfverdediging zou volgens de regering niet vallen onder de ‘handhaving 
en bevordering van de internationale rechtsorde’ waarvan artikel 100 spreekt (!), terwijl zelfs een 
verplichting als bedoeld in artikel 5 NAVO-Verdrag nog niet duidelijk maakt welke inzet met welke 
middelen moet worden gepleegd door de lidstaten – ging de Tweede Kamer, geheel onder de 
invloed van de politieke omstandigheden van het moment, hiermee stilzwijgend akkoord.  
Door dit te doen, ontnam ook de Tweede Kamer zichzelf een recht en is artikel 100 van de 
Grondwet, dat toch al weinig om het lijf had, veel verder uitgehold geraakt dan nodig was. Ondanks 
enig verzet van individuele kamerleden, houden achtereenvolgende kabinetten het been stijf en 
geven geen jota toe op het terrein dat de regering hier in september 2001 op het parlement heeft 
heroverd. 
Dientengevolge staat artikel 100 in de praktijk van de oorlogen die als onderdeel van de oorlog tegen 
het terrorisme, waar het NAVO-besluit betrekking op heeft, immer  onder druk. Geheel in lijn met 
de houding die in september 2001 werd ingenomen, is bij de deelname van Nederland aan de 
operatie Enduring Freedom in Afghanistan door de regering telkens het standpunt ingenomen dat 
deze deelname voortvloeit uit artikel 5 van het NAVO-Verdrag en dat dus artikel 100 van de 
Grondwet niet van toepassing is. Het heet anno 2004 zelfs – in strijd met de historische feiten33 – 
dat artikel 100 voor dit geval niet bedoeld is geweest, en dat de regering artikel 100 daartoe ook niet 
wil oprekken, hoewel de regering in beginsel bereid is de Tweede Kamer zoveel mogelijk te 
informeren.34 
Vaste praktijk is ook de regeringsuitleg dat artikel 100 slechts verplicht de kamers in te lichten pas 
nadat de regering heeft besloten tot inzet of terbeschikkingstelling van de krijgsmacht. Dit volgt niet 
automatisch uit de bewoordingen van artikel 100 van de Grondwet, maar is intussen praktijk 
geworden. Dit maakt de mogelijkheid om te spreken van een ‘materieel instemmingsrecht’ als het 
erop aankomt natuurlijk nog geringer dan die ooit geweest is. Overigens zegt het Toetsingskader 
2001 toe, de kamers tevens in kennis te stellen van een eventueel onderzoek deel te nemen aan een 
operatie. En hier zullen kamerleden zeggen dat zij op die manier toch materiële zeggenschap hebben 
– hetgeen natuurlijk slechts waar is zolang de regering die toezegging gestand doet, waartoe zij 
geenszins verplicht is. 
De lijn van een steeds restrictievere uitleg van artikel 100 van de Grondwet is ook doorgezet ten 
aanzien van het terbeschikkingstellen van eenheden van de krijgsmacht voor de snelle reactiemacht 
van de NAVO (de zogenoemde NRF). De regering heeft gesteld dat deze terbeschikkingstelling niet 
valt onder artikel 100 van de Grondwet. ‘Het gaat immers niet om een besluit tot inzet van militaire 
eenheden voor de deelneming aan operaties, maar slechts om de beschikbaarstelling’, zo stelde de 
minister van Defensie onomwonden in de meest recente stukken.35 Hier heeft de regering de tekst 
van artikel 100 van de Grondwet nogal tegen zich. Die spreekt immers van ‘inlichtingen over de 
inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de 

                                                 
31 Handelingen Tweede Kamer 2001-2002, nr. 2, blz. 22. Dit is tevens nog eens samengevat herhaald in antwoord op 
schriftelijke vragen van leden van de Eerste Kamer, die meenden dat e.e.a. in strijd was met de 
totstandkomingsgeschiedenis van artikel 100 van de Grondwet, Aanhangsel van de Handelingen van de Eerste Kamer,  
vergaderjaar 2001–2002, Aanhangsel, blz. 23-24. 
32 T.a.p. stelde de minister-president dat artikel 100 van de Grondwet ‘'geen constitutionele verplichting [bevat] om de 
Kamers te informeren over de fasen van internationaal overleg en besluitvorming die voorafgaan aan het besluit van de 
ministerraad. Laat hier geen misverstand over bestaan.' 
33 Zie voetnoot 28. 
34 Zie bijvoorbeeld recentelijk de minister van buitenlandse zaken sprekend op 1 november 2004: Kamerstuk Tweede 
Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 800 V, nr. 53, blz. 57. 
35 Brief van 14 november 2004, kamerstukken Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 21 501-28, nr. 20, blz. 4. 



internationale rechtsorde’. Nu weten we intussen dat de regering in de plaats van ‘inlichtingen over 
inzet’ leest ‘inlichting omtrent een genomen besluit tot inzet’, en ook zagen we dat volgens de 
regering onder ‘handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde’ noch zelfverdediging ex 
artikel 51 van het VN-Handvest, noch het nakomen van verdragsverplichtingen valt, maar hoe we 
dan de woorden ‘ter beschikking stellen van de krijgsmacht’ weg kunnen denken in de tekst vergt 
een verbeeldingskracht waarover vooralsnog slechts de Nederlandse regering beschikt. 
Opnieuw brengt de regering deze boodschap na eerst te hebben verduidelijkt dat de NRF taken kan 
vervullen in het kader van situaties die onder artikel 5 NAVO-Verdrag vallen, maar ook daarbuiten. 
In dit laatste geval is artikel 100 van toepassing, in het eerste geval niet. En vervolgens wordt de 
boodschap verguld met de toezegging dat ‘[o]ok in het geval dat artikel 100 van de Grondwet niet 
van toepassing is, de regering waar mogelijk de Staten-Generaal tijdig [zal] informeren over de 
betrokkenheid van Nederlandse militaire eenheden bij inzet van de NRF.’36 (Nota bene de niet 
toevallige formulering ‘tijdig informeren’, welke geen genade vond in de ogen van de grondwetgever 
bij het tot stand brengen van artikel 100; de regering kan het kennelijk niet nalaten een milimeter 
meer ruimte aan de volkvertegenwoordiging te gunnen dan strikt noodzakelijk is.) Vervolgens wordt 
dit nog aangevuld met de opmerking dat wanneer het op ‘inzet’ van die Nederlandse NRF-eenheden 
komt buiten artikel 5 NAVO-situaties, het parlement toch geïnformeerd zal worden – als de tijd het 
toelaat (de uitzondering van het tweede lid van artikel 100), zo moeten wij daaraan toevoegen. Maar 
dit laatste mag de pret niet drukken, want er zullen na al deze toezeggingen genoeg kamerleden zijn 
die trots zijn op de ‘materiële’ inbreng die zij zullen hebben – een inbreng echter die, zelfs in strijd 
met de tekst van de Grondwet, in constitutioneel opzicht haar ontnomen is. 
Ditzelfde wat wij melden over de NRF is noch recenter ook het standpunt dat de regering heeft 
ingenomen ten aanzien van de zogenoemde EU-battlegroups van de EU snelle reactiemacht, welke 
complementair zullen zijn aan de die van de NAVO.37 
 
4.3 De Eerste Kamer 
Ten slotte maak ik nog een opmerking over een ander element in de tekst van artikel 100 van de 
Grondwet. Ondubbelzinnig is daar sprake van het verstrekken van inlichtingen aan de ‘Staten-
Generaal’. Dat betekent dat de inlichtingenplicht van de regering zich tevens uitstrekt tot de Eerste 
Kamer. We merkten terloops al op dat het – anders dan bijvoorbeeld in artikel 96 van de Grondwet 
– niet gaat om de verenigde vergadering van Tweede en Eerste Kamer, zodat van een ‘materieel 
instemmingsrecht’ geen sprake kan zijn, nu beide kamers apart zullen oordelen over verschafte 
inlichtingen en daarbij tot verschillende conclusies kunnen komen, zodat de regering vrij spel heeft.  
Nu kan men denken dat in voorkomende gevallen de kamers alsnog vragen om een debat van de 
kamers gezamenlijk, al dan niet in een formele verenigde vergadering. Dat nu ligt gevoelig. 
Constitutioneel gesproken stelt de regering zich tegenwoordig op het standpunt dat de verenigde 
vergadering alleen bijeen kan komen om te beraadslagen en te besluiten in de gevallen die in de 
Grondwet gespecificeerd zijn. (Staatsrechtsgeleerden zijn dit niet eens met de regering.) Bovendien 
ligt het politiek gevoelig bij de Eerste Kamer zelf. Bij wijze van anecdote: een suggestie terzake in 
een symposium dat de Eerste Kamer zelf belegde in mei 2004 werd verworpen omdat een verenigde 
vergadering de Eerste Kamer (75 leden) meer macht zou geven dan haar toekomt (de Tweede 
Kamer heeft 150 leden). Zelfs de aanwezige senatoren bleken er zich niet van bewust dat, hoewel 
getrapt gekozen, de Eerste Kamer sinds 1983 een getrouwe afspiegeling vormt van de mening onder 
kiesgerechtigde burgers, en daarmee een even sterke democratische legitimatie heeft als de Tweede 
Kamer – sterker een na de Tweede Kamer gekozen Eerste Kamer is een meer getrouwe 
weerspiegeling van de electorale verhoudingen dan de Tweede Kamer van dat moment. 
Los van de door artikel 100 in combinatie met dit soort opvattingen geschapen ruimte voor de 
regering, moet echter worden gesignaleerd dat de regering een bijzondere opvatting heeft van haar 
grondwettelijke informatieplicht jegens de Eerste Kamer. Wat zij doet is dat zij aan de Eerste Kamer 
                                                 
36 Brief van 8 november 2004, TK 2004-2005, 2005, 28 676, nr. 16, blz. 2. 
37 Zie de brief vermeld in voetnoot 33. 



een fotokopie toestuurt van de brief – in de praktijk de ‘artikel 100-brief’ geheten – die gericht is aan 
de voorzitter Tweede Kamer. Dit is een verbazingwekkend gebrek aan eerbied voor de Eerste 
Kamer, en trouwens ook voor de Grondwet. Toch is dit niet een ingeslopen praktijk-foutje, het is 
een door de minister-president uitdrukkelijk als juist geziene toepassing van de Grondwet.38 Maar als 
dit een juiste toepassing van de Grondwet is, zou dan de regering aan zijn algemene 
inlichtingenplicht ex artikel 68 van de Grondwet39 voldoen door zich tot de pers te wenden en van 
de perscommuniqués kopietjes door te sturen naar kamer? 
 
 
5 Een conclusie over de betekenis en toepassing van de Grondwet 
Vatten wij het voorgaande samen, dan komen we tot de volgende conclusies. 
 
1.  De bepaling over de in-oorlog-verklaring van artikel 96 van de Grondwet is sinds de val van 

de Berlijnse muur en de sedertdien afgekondigde ‘nieuwe wereldorde’, en na 11 september 
2001 en de daaropvolgende oorlogen tegen het terrorisme, een meer dan ooit relevante 
bepaling. Door de uitleg die er bij de tweede Golfoorlog tegen Irak (de ontzetting van 
Koeweit) daaraan gegeven is, te weten dat parlementaire goedkeuring in de zin van deze 
bepaling pas nodig is indien de regering een dergelijk verklaring wil afleggen, is zij tot dode 
letter gemaakt. 

2. De inlichtingenplicht van artikel 100 van de Grondwet is door achtereenvolgende kabinetten 
als volgt uitgelegd: 
a.  De woorden ‘de regering verstrekt de Staten-Generaal’ inlichtingen betekenen dat de 

regering inlichtingen uitsluitend verstrekt aan de Tweede Kamer, terwijl de Eerste 
Kamer het moet doen met een fotocopie van de tot de Tweede Kamer gerichte 
brieven. 

b.  De woorden de regering verstrekt de Staten-Generaal ‘inlichtingen over de inzet of het ter 
beschikking stellen van de krijgsmacht’, betekenen dat de regering slechts verplicht is de 
Tweede Kamer op de hoogte te stellen van eenmaal genomen besluit tot zulke inzet 
of terbeschikkingstelling. Andere inlichtingen wil de regering wel geven, en doet dat 
ook met name aan de hand van het zogenoemde ‘toetsingskader’, maar acht zich 
daartoe niet verplicht. 

c.  De woorden ‘het ter beschikking stellen van de krijgsmacht’ moeten volgens de 
regering zo worden uitgelegd dat zij alleen betrekking hebben op de ‘inzet van de 
krijgsmacht’ en daarom moeten die woorden als niet geschreven beschouwd worden. 

d.  Volgens de regering strekken individuele zelfverdediging, collectieve zelfverdediging, 
inzet of terbeschikking stelling van de krijgsmacht ter nakoming van 
verdragsverplichtingen niet ‘ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde’ , 
waarvan artikel 100 spreekt.  

e.  De enige uitzondering van het twee lid van artikel 100, zijnde het geval dat 
‘dwingende redenen het vooraf verstrekken van inlichtingen verhinderen’, in welk 
geval ‘inlichtingen zo spoedig mogelijk worden verstrekt’, is niet limitatief. Hoewel 
het ondubbelzinnig de bedoeling was slechts een uitzondering te scheppen voor de 
feitelijke onmogelijkheid voorafgaand inlichtingen te verschaffen, zijn er in de 
opvatting van de regering ook vele andere niet-dwingende gevallen zijn die het 

                                                 
38 Zie brief van de minister-president van 6 maart 2003, Kamerstuk EK 2002-2003, nr. 168, waarin hij stelt relevante 
brieven te richten aan de Staten-Generaal. Dit is in werkelijkheid nog nooit het geval geweest. Brieven zijn tot nu toe 
uitsluitend gericht geweest tot de Tweede Kamer, waarvan afschrift is gezonden naar de Eerste Kamer, voor zover valt 
na te gaan zelfs zonder een aparte oplegbrief van de regering. 
39 ‘De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of 
schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van 
de staat.’ 



verstrekken van inlichtingen verhinderen (zie hierboven onder punten c en d), in 
welk geval de regering zoveel mogelijk bereid is inlichtingen ‘tijdig’ te verstrekken, 
hetgeen ook voorafgaande inlichtingen-verstrekking kan omvatten.  

 
De ratio van deze grondwettelijke regeling van artikelen 96 van de Grondwet was ooit dat het gaat 
om zo ingrijpende besluiten dat de regering niet zonder de uitdrukkelijke instemming van de hele 
volksvertegenwoordiging daartoe over kon gaan. Men mag vermoeden dat dit ook nog in de verte 
een ratio was achter artikel 100 van de Grondwet, hoewel het parlement met het aannemen daarvan 
afstand deed van constitutionele beslissingsmacht. 
Op het eerste gezicht lijken de nadelen van deze verminderde constitutionele beslissingsmacht te 
worden gecompenseerd door het ‘toetsingskader’. Dat is echter weinig bevredigend en biedt geen 
echte compensatie. Het toetsingskader bindt niemand, zelfs de regering niet. 
De eindconclusie kan niet anders zijn dan dat artikel 100 gecombineeerd met artikel 96 in z’n 
uitgeklede vorm, betekent dat de Staten-Generaal formele constitutionele beslissingsmacht hebben 
ingeruild voor het mogen ontvangen van inlichtingen in gevallen waarin er geen enkele internationale 
verplichting is ten aanzien van  deelname aan militaire operaties, en voor humanitaire bijdragen van 
de krijgsmacht. Ook als grootschalig militair geweld wordt toegepast, is er krachtens de huidige 
praktijk geen constitutionele verplichting de Staten-Generaal ook maar te informeren of te 
raadplegen. Dit is een terugvallen naar de situatie van voor 1922. Uiteindelijk heeft het parlement 
aanzienlijk aan constitutionele beslissingsmacht ingeboet, maar tevens zal in beslissende gevallen het 
evenmin politieke zeggenschap kunnen uitoefenen. 
 
 
6 Kan het tij nog keren? 
Is deze stand van zaken nog ten gunste van meer constitutionele invloed van de 
volksvertegenwoordiging te keren? In Nederland bestaat geen constitutionele rechter die bevoegd is 
tot een authentieke interpretatie van artikelen 96 en 100 van de Grondwet. Dit niettegenstaande het 
feit dat er wel jurisprudentie bestaat met betrekking tot deze bepalingen, zoals we hiervoor zagen. Te 
dien aanzien moet worden opgemerkt dat de kwestie van het kunnen toewijzen van een vordering op 
grond van schending van deze bepalingen aan burgers niet aan de orde is kunnen komen in deze 
rechtspraak. Intussen heeft zich terzake van de rechtspraak over grondwettelijke bepalingen over de 
buitenlandse betrekkingen jurisprudentie van de Hoge Raad ontwikkeld. Deze houdt in dat de 
rechter terzake van dergelijke politiek gevoelige kwesties rechtsvorderingen niet toewijsbaar zijn.40 
De constitutionele toetsing zal dus door de betrokkenen zelf moeten worden gepleegd. Van de 
regering is, gezien de hierboven geschetste praktijk, niets te verwachten. Van de kamers van de 
Staten-Generaal zal het dus moeten komen. Leden van deze kamers laten nog steeds van tijd tot tijd 
kritiek klinken op de regeringsstandpunten over hoe de Grondwet terzake moet worden uitgelegd. 
Daarbij is enigszins hoopvol dat het niet slechts gaat om oppositionele geluiden uit alleen een 
bepaalde politieke hoek. Er bestaat echter – ondanks het bestaan van een grondwettelijke 
toetsingsverbod – geen infrastructuur in de kamers om stelselmatig aandacht te besteden aan de 
grondwettigheid van de activiteiten van regering en parlement zelf. Bovendien is het één ding dat het 
parlement een bepaalde uitleg geeft aan de relevante grondwetsteksten, maar een ander dat men ook 
de regering tot een dergelijke uitleg moet zien over te halen.  
Dit betekent dat herbronning en hervinding van de oorspronkelijke betekenis en bedoeling van de 
bepalingen over parlementaire zeggenschap over inzet van de krijgsmacht bij internationale 
conflicten slechts beperkte mogelijkheden biedt. Hoe absurd de grondwetsuitleg van de regering in 
het voorgaande ook lijkt te zijn, de regering heeft zodanig gepersisteerd dat van haar weinig heil te 
verwachten is. 

                                                 
40 HR 21 december 2001, nr. C99/355HR, rechtsoverweging 3.4, sub C, NJ 2002, 217; HR 6 februari 2004, C02/217HR, 
r.o. 3.4, <www.rechtspraak.nl>, LJN-number: AN8071. 



Dit laat nog slechts de mogelijkheid open van een juridisch bindende regeling. Daartoe zijn twee 
wegen denkbaar. 
De eerste is die van een wettelijke regeling, waarin op bindende wijze een uitleg wordt gegeven van 
de relevante bepalingen. Voor een dergelijke War Powers Act is plaats, omdat juist het samenstel aan 
grondwetsbepalingen die we thans in de Grondwet aantreffen, grote vragen oproept niet alleen over 
wat de onderdelen daarvan betekenen en hoe zij zich tot elkaar verhouden, maar ook over hoe zij 
zouden moeten worden uitgewerkt en toegepast. Het feit dat in de loop van de jonge geschiedenis 
van artikel 100 van de Grondwet in de praktijk verschillende vragen moesten worden beantwoord 
(op welk moment moeten welke inlichtingen waarover en ten aanzien van welke soort operaties 
worden verschaft) toont aan dat voor een dwingende regeling terzake ruimte is. Dat zou ook 
gelegenheid verschaffen om artikel 96 in zijn verhouding tot artikel 100 nieuw leven in te blazen.  
Deze weg kan overigens ook heel erg riskant zijn. Indien men het initiatief aan de regering zou laten, 
dan zou zeer veel macht ook formeel naar de regering kunnen verschuiven, omdat de regering zal 
willen vastleggen wat zij nu reeds vindt over artikelen 96 en 100 van de Grondwet. 
De tweede mogelijkheid is die van grondwetswijziging, waarbij de artikelen 96 en 100 in elkaar 
worden geschoven, daarmee de procedures geharmoniseerd worden en de verloren constitutionele 
beslissingsmacht van het parlement wordt hersteld. Dit is een mogelijkheid die wellicht minder voor 
de hand ligt, nu hiervoor nog meer medewerking van de regering benodigd is dan bij een War Powers 
Act. En bovendien, ook gewijzigde grondwetsbepalingen laten zich zodanig verbuigen en negeren 
dat daarin nauwelijks enige waarborg besloten ligt: alles wat hierboven gezegd is, bewijst dat.  
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