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Aan de Werkgroep NRF 
t.a.v. de heer T. Van Toor, 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Den Haag. 
 
Utrecht, 15 mei 2006 
 
Mevrouw, mijne heren, 
 
Mij bereikte uw verzoek om in te gaan op de mogelijkheden om “de gegroeide praktijk, 
waarbij de Kamer een feitelijk instemmingsrecht heeft verkregen” formeel vast te leggen.  
De werkgroep verzocht meer in het bijzonder een antwoord te geven op de volgende vragen: 
 

1. “Dient voor een formalisering van een instemmingsrecht het huidige artikel 100 te 
worden gewijzigd en zo ja, in welke zin? 

2. “Acht u het mogelijk een instemmingsrecht te formaliseren door middel van een wet 
in formele zin, zonder wijziging van het huidige artikel 100? 

3. “Indien u het nodig acht artikel 100 te wijzigen, verdient het naar uw mening dan 
aanbeveling om de procedure van besluitvorming bij de inzet van Nederlandse 
militairen zoveel mogelijk vast te leggen in dit nieuwe artikel 100, of in het nieuwe 
artikel 100 te verwijzen naar een wet ter uitvoering van dit grondwetsartikel?” 

  
Deze vragen kunnen opgevat worden als vragen naar de constitutionele wenselijkheid van een 
regeling, maar ook als vragen naar de constitutionele (on)mogelijkheden. Het accent in 
hetgeen volgt, ligt op dit laatste.  
Nochtans neem ik de vrijheid u deelgenoot te maken van mijn persoonlijke mening dat het 
zeer wenselijk is te komen tot een grondwettelijke of wettelijke regeling die de inzet van de 
krijgsmacht afhankelijk maakt van de toestemming van de volksvertegenwoordiging. Een 
besluit daartoe betekent het gebruik van militair geweld buiten de landsgrenzen in concrete 
gevallen mogelijk te maken, hetgeen zeer gewichtige politieke consequenties kan hebben. Dit 
maakt een dergelijk besluit zodanig ingrijpend, dat zonder uitdrukkelijke instemming van de  
volksvertegenwoordiging de regering hiertoe niet zou moeten kunnen besluiten.1

 
Ten aanzien van de constitutionele mogelijkheden, komen de hieronder te geven antwoorden 
er kort samengevat op neer dat  
a) regeling bij wet mogelijk is, maar er goede redenen zijn haar in de Grondwet vast te 
leggen; 

                                                 
1 In dit opzicht sluit ik me aan bij de Staatscommissie tot herziening van de Grondwet [Commissie- VAN  
SCHAIK], die in 1950 werd ingesteld en voorstelde een nieuw artikel 68, tweede lid, Grondwet, dat voor ter 
beschikkingstelling van de krijgsmacht ten behoeve van collectieve rechtshandhaving voorafgaande 
parlementaire toestemming voorschreef.  
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b) voor wat betreft de procedure van parlementaire toestemming, is het aangewezen deze in 
de Grondwet zelf vast te leggen;  
c) de invoering van een uitdrukkelijk toestemmingsvereiste heeft voor wat betreft de overige 
betrokkenheid van het parlement bij de besluitvorming, in het bijzonder de voorafgaande 
inlichtingenplicht van de regering jegens de volksvertegenwoordiging, mogelijk een 
terugdringing van de rol van het parlement tot gevolg; het is daarom wenselijk het bepaalde in 
het huidige artikel 100 Grondwet te handhaven; 
d) wetgeving tot nadere regeling van de inlichtingenplicht van de regering heeft het voordeel 
dat daardoor de regering – anders dan het geval is met bijvoorbeeld het zgn. Toetsingskader – 
juridisch wordt gebonden, maar het totstandbrengen van wetgeving draagt ook het risico in 
zich van een meer beperkte regeling van de bevoegdheid van het parlement dan waar de 
Grondwet aanleiding toe geeft; derhalve dient slechts te worden overgegaan tot regeling bij 
wet, indien zulke wetgeving een verruimende werking heeft en geen enkel opzicht een 
beperkende werking impliceert ten opzichte van de potentiële reikwijdte van de 
grondwettelijke bepalingen. 
Aan het einde doe ik een poging een grondwetstekst te formuleren die een en ander tot 
uitdrukking brengt. 
 
‘Instemmingsrecht’ of ‘toestemmingsvereiste’? 
1. Vooraf merk ik op dat in de vragen van uw Werkgroep (en elders) telkens sprake is van een 
(al dan niet formeel) ‘instemmingsrecht’ van het parlement. Dit is een vreemde manier van 
spreken. Het parlement heeft altijd het recht om in te stemmen met wat de regering voorstelt. 
Kennelijk wordt bedoeld dat terbeschikkingstelling en inzet van de krijgsmacht door de 
regering afhankelijk wordt gemaakt van de eis van voorafgaande parlementaire toestemming 
daarin. In het vervolg zal daarom veelal sprake zijn van een ‘toestemmingsvereiste’ en niet 
van een parlementair ‘instemmingsrecht’. Dit sluit niet alleen beter aan bij wat eigenlijk 
bedoeld wordt, maar ook sluit het beter aan de huidig grondwettelijke terminologie ten 
aanzien van de inzet van de krijgsmacht in de zin van artikel 96 van de Grondwet. 
 
 
De twee eerste vragen 
 
2. De antwoorden op de eerste en de tweede vraag hangen zeer nauw met elkaar samen, 
voorzover daarin wordt gevraagd of een formeel toestemmingsvereiste grondwettelijke 
regeling vergt, of dat die ook bij wet zou kunnen worden geregeld.  
Het antwoord op de eerste gestelde vraag hangt ervan af of artikel 100 Grw of enige andere 
grondwettelijke bepaling of constitutioneel beginsel in de weg zou staan aan een regeling bij 
wet (of zelfs in de Grondwet).  
 
3. In dit kader wijs ik erop dat de regering er bij verschillende gelegenheden op heeft 
geïnsisteerd dat er geen toestemmingsvereiste vervat is in artikel 100 Grondwet, in die zin dat 
artikel 100 het de regering juridisch onmogelijk zou maken over te gaan tot inzet (of ter 
beschikkingstelling) van de krijgsmacht zonder dat de Tweede en Eerste Kamer daarin  
uitdrukkelijk toestemt.  
Het spreekt vanzelf dat de regering zich krachtens de reeds in 1848 ingevoerde  ministeriële 
verantwoordelijkheid zou blootstellen aan een wantrouwenssanctie ingeval zij niet 
voorafgaand steun zou zoeken bij met name de Tweede Kamer – hetgeen bij zulke belangrijke 
besluiten in de huidige parlementaire omstandigheden ondenkbaar is.  
Met andere woorden, artikel 100 Grw dwingt niet tot het verkrijgen van voorafgaande 
toestemming, maar het parlementaire stelsel dat zijn grondslag vindt in artikel 42 lid 2 van de 
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Grondwet en in de ongeschreven vertrouwensregel zal in de praktijk altijd leiden tot het 
zoeken van zulke toestemming. Artikel 100 van de Grondwet moet daarom vooral worden 
gezien in functie van de gewone werking van het parlementaire stelsel. 
Schrijver dezes meent dat deze visie van de regering correct is. 
Het feit dat de Tweede Kamer, althans leden daarvan, kennelijk meent dat er in de 
parlementaire praktijk wel een toestemmingsvereiste bestaat, maakt het reeds wenselijk aan 
de onzekerheid terzake een einde te maken door te komen tot een grondwettelijke of 
wettelijke regeling.  
 
4. Het is onduidelijk of de regering tevens meent dat artikel 100 Grw zo moet worden 
begrepen dat het bedoelt aan het parlement een ‘formeel instemmingsrecht’ – dat gepaard gaat 
met de plicht van de regering om voorafgaande toestemming te verkrijgen – te onthouden. De 
totstandkomingsgeschiedenis – welke aanving met een in de Tweede Kamer zeer breed 
gesteund verzoek tot invoering van een “formeel instemmingsrecht”, zeer tegen de zin van de 
toenmalige regering, waarop deze dan ook een voorstel indiende dat een dergelijk “formeel 
instemmingsrecht” aan het parlement heeft onthouden – laat zich wellicht zo verstaan dat dit 
inderdaad het geval is: artikel 100 Grw schept een inlichtingenplicht en beoogt de 
volkvertegenwoordiging een ‘formeel instemmingsrecht’ te onthouden, althans beoogt het 
stellen van de eis om uitdrukkelijke toestemming te vragen te vermijden. 
Hoe dit zij, de Tweede Kamer heeft hier kennelijk anders over gedacht, nu deze te pas en te 
onpas spreekt van een ‘materieel instemmingsrecht’, dat op een of andere manier met art. 100 
van de Grondwet in verband wordt gebracht (zie bijvoorbeeld de relatie die vraag 8 van de 
onderzoeksvragen van uw Werkgroep legt tussen een ‘materieel instemmingsrecht’ en artikel 
100 Grw).  
Dit (mogelijke) verschil van inzicht maakt het wenselijk een toestemmingsvereiste in de 
Grondwet zelf te regelen. Een dergelijke regeling zou eindelijk leiden tot datgene waar de 
Tweede Kamer in de zeer breed gesteunde motie-Van Middelkoop van 21 december 1994 om 
vroeg.  
 
5. Er zijn geen grondwettelijke of andere constitutionele regels of beginselen die in de weg 
staan aan het regelen van een toestemmingsvereiste. Ook artikel 97 lid 2 Grw kan niet zo 
worden uitgelegd dat dit in de weg staat aan het regelen van de inzet van de krijgsmacht bij 
wet, laat staan aan regeling daarvan in de Grondwet.2  
Het spreekt vanzelf dat de regering bij het uitoefenen van haar oppergezag over de 
krijgsmacht – die in essentie de politieke controle over de krijgsmacht waarborgt – gebonden 
is aan de wet. Elke opvatting die in het oppergezag een grondwettelijk privilege leest dat van 
hogere rang is dan de wet, valt terug in monarchale opvattingen die in Nederland slechts 
opgeld konden doen in tijden van vóór de vestiging van het parlementair stelsel. 
 
6. Er zijn goede redenen een toestemmingsvereiste een expliciete grondwettelijke basis te 
verschaffen, waarvoor grondwetswijziging nodig is. Uitbreiding van artikel 100 van de 
Grondwet met een of meer leden die de inzet (of ter beschikkingstelling) van de krijgsmacht 
afhankelijk maakt van toestemming die door de Staten-Generaal in beginsel voorafgaand 
moet worden verleend, ligt dan voor de hand. Een proeve van een grondwettekst volgt 
hieronder. Tevens zal hieronder3 worden uiteengezet waarom handhaving van de huidige 
bepalingen naast een nieuw in te voeren toestemmingsvereiste wenselijk kan worden geacht. 
                                                 
2 Zie terzake P.P.T. Bovend’eert, “De inzet van strijdkrachten zonder toestemming van de Staten-Generaal”, 
Nederlands Juristenblad 1998, nr. 35, 1594 e.v. 
 
3 Zie de beantwoording van de derde vraag. 
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7. Een vraag die daarbij rijst is of de gevallen waarin de toestemming benodigd is, moeten 
worden geformuleerd zoals in het huidige eerste lid van artikel 100 Grondwet. Daar is sprake 
van terbeschikkingstelling of inzet "ter handhaving of bevordering van de internationale 
rechtsorde, daaronder begrepen de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht voor 
humanitaire hulpverlening in geval van gewapend conflict".  
De regering heeft onduidelijkheid gezaaid (onder meer) over de vraag of daar ook 
'zelfverdedigingsoperaties', al dan niet krachtens een vermeende verdragsverplichting, onder 
vallen, of dat de inlichtenplicht slechts beperkt is tot zogenaamde ‘vrijwillige uitzendingen’. 
Volgens de regering is bijvoorbeeld de inzet van Nederlandse troepen bij de operatie 
Enduring Freedom niet zo’n vrijwillige uitzending, omdat deze berust op artikel 5 van het 
NAVO-verdrag.  
Evenmin zou volgens de regering de terbeschikkingstelling in het kader van de NRF en de EU 
Battlegroups vrijwillig zijn, en dus buiten de reikwijdte van het huidige artikel 100 van de 
Grondwet vallen. 
 
8. Ter oplossing van dit gerezen probleem zijn meerdere alternatieven voorhanden. 
a) Er is iets voor te zeggen dit interpretatiegeschil niet te willen regelen in de Grondwet zelf, 
maar de interpretatie bij een eventuele grondwetswijziging te verhelderen. Men kan dus de 
reeds bestaande formulering handhaven. 
b) Men kan er voor kiezen om door een zeer kleine aanpassing duidelijk maken dat het gaat 
om elke inzet of terbeschikkingstelling van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van 
de internationale rechtsorde, daaronder begrepen humanitaire hulpverlening in geval van 
gewapend conflict. Deze benadering is gekozen in het tekstvoorstel dat hieronder is gegeven 
in paragraaf 17. 
c) Het is denkbaar de hele formulering van de aard van de samenwerking en operaties waarbij 
de krijgsmacht ter beschikking wordt gesteld aan te passen. Men zou terzake kunnen 
teruggrijpen op eerdere formuleringen of varianten daarop, zoals ‘het beschikbaar stellen van 
strijdkrachten ten behoeve van collectieve rechtshandhaving, daarbij inbegrepen collectieve 
en individuele zelfverdediging’. 
 
 
De derde vraag 
 
– de procedure van parlementaire toestemming –   
9. Wat betreft de procedurele aspecten van een stelsel van parlementaire toestemming is het 
belangrijkste probleem gelegen in het volgen van de besluitvorming volgens het 
tweekamerstelsel. Er zijn meerdere bezwaren tegen het volgen van die procedure. 
Ten eerste zou bij aparte toestemming van Tweede en Eerste Kamer bijzonder gewicht 
toekomen aan de stem van de Eerste Kamer. In de Nederlandse parlementaire traditie pleegt 
immers eerst de Tweede en vervolgens de Eerste Kamer over een voorstel een standpunt in te 
nemen, waardoor de Eerste Kamer een vetorecht uitoefent over het standpunt van de Tweede 
Kamer. Het is onwenselijk een dergelijk gewicht toe te kennen bij een politiek zo gevoelige 
kwestie als een besluit de krijgsmacht ter beschikking te stellen of in te zetten voor 
internationale taken.  
Ook zou een achtereenvolgende behandeling en besluitvorming in de twee kamers tijdsverlies 
op kunnen leveren, met een herhaling van zetten bij soortgelijke verhoudingen in beide 
kamers, terwijl bij verschil van inzicht tussen Tweede en Eerste Kamer de kamers tegen 
elkaar kunnen worden uitgespeeld.  
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Dit een en ander noopt tot vermijding van besluitvorming in het tweevoud van het bicamerale 
stelsel. 
 
10. Er zijn twee alternatieven voor bicamerale besluitvorming: besluitvorming door slechts 
één van beide kamers en besluitvorming door de verenigde vergadering. 
Het eerstgenoemde alternatief zou, gezien het politieke belang, besluitvorming door de 
Tweede Kamer alleen betekenen. Dit alternatief moet worden afgewezen. 
In het stelsel van de Grondwet komt geen besluitvorming door de Tweede Kamer alleen voor. 
Bovendien gaat het om een zo gewichtig besluit dat het in de rede ligt om dit te laten nemen 
door de gehele volksvertegenwoordiging, en niet slechts door één van de twee takken 
daarvan.  
Het eisen van de toestemming van de Tweede Kamer alleen plaatst de kwestie opnieuw in de 
sleutel van een kamer die het recht heeft ‘in te stemmen’ met een regeringsbesluit, alsof het 
zou gaan om de gewone werking van het parlementaire stelsel, maar dan geformaliseerd. Het 
mogelijk maken van de inzet van de krijgsmacht is echter een zodanig gewichtig besluit dat 
het niet alleen maar geplaatst moet worden in de dynamiek van het parlementaire stelsel zoals 
dat ten aanzien van elk willekeurig besluit kan worden geactiveerd. Het gaat om een besluit 
dat de toestemming vergt van de gehele volksvertegenwoordiging, juist omdat een dergelijk 
besluit de politieke conjunctuur van alledag ontstijgt.  
Besluitvorming wordt in soortgelijke gewichtige gevallen door de huidige Grondwet aan de 
verenigde vergadering opgedragen, zie met name artikel 96 Grondwet. Aangezien het 
moderne equivalent van het besluit tot oorlogsverklaring gelegen is in de deelname door de 
krijgsmacht aan handhaving van de internationale rechtsorde, zou een exclusief recht van de 
Tweede Kamer alleen met die bepaling op gespannen voet komen te staan. Zou men ervoor 
kiezen om bij terbeschikkingstelling of inzet afhankelijk te maken van het oordeel van de 
Tweede Kamer alleen, dan zou het aangewezen zijn om tevens artikel 96 van de Grondwet te 
wijzigen om ongerijmdheden te voorkomen.4  
 
11. In dit verband rijst de vraag of besluitvorming door de verenigde vergadering een 
uitdrukkelijke grondwettelijke grondslag behoeft.  
De Grondwet sluit uit dat wetgeving door de verenigde vergadering wordt aangenomen, 
behalve in de gevallen waarvoor dat uitdrukkelijk is bepaald (zie artt. 82-86 Grw jo. 28 lid 3, 
29 lid 2, 30 lid 1, 34, 35 lid 3 en 4, 36, 37 lid 2 en 4).  
De Grondwet sluit niet uitdrukkelijk uit dat in andere gevallen dan die welke door de 
Gorndwet worden aangewezen, door de verenigde vergadering wordt beraadslaagd en 
besloten. Een aantal gezaghebbende staatsrechtsgeleerden meent daarom dat zulke 
beraadslaging en besluitvorming door de verenigde vergadering ook mogelijk is wanneer de 
Grondwet dit niet uitdrukkelijk voorschrijft.5  
De regering staat echter op het standpunt dat in deze gevallen het beraadslagen en besluiten 
ongrondwettig zou zijn. De praktijk van het parlement zelf is niet helemaal concludent. 
Gezien deze stand van zaken moet geconcludeerd worden dat het verstandig is de kwestie in 
de Grondwet zelf te regelen, en daarin te bepalen dat over de vereiste toestemming door 
Staten-Generaal wordt vergaderd en besloten in verenigde vergadering. 

                                                 
4 De ongerijmdheid ligt besloten in de huidige interpretatie van het begrip ‘in oorlog verklaren’ als een puur 
formele handeling die geheel en al los staat van het daadwerkelijk in oorlog verkeren of in oorlog brengen van 
het Koninkrijk. Deze interpretatie maakt de in-oorlog-verklaring veel onbelangrijker dan een besluit tot 
terbeschikkingstelling of inzet van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale 
rechtsorde. Resultaat zou zijn dat een onbelangrijke beslissing de toestemming van de verenigde vergadering 
behoeft, terwijl een veel belangrijker beslissing slechts toestemming van de Tweede Kamer nodig heeft. 
5 Zie Bovend’eert en Kummeling, Van Raalte’s Het Nederlandse Parlement, 9e druk, 2000, p. 56-61.   
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– regeling van overige parlementaire betrokkenheid – 
12. De Werkgroep stelt een bredere vraag dan slechts naar de regeling van het besluitvorming 
door het parlement alleen; het gaat om ‘de procedure van besluitvorming bij de inzet van 
Nederlandse militairen’ in het algemeen, en dan met name om de vraag of deze ‘zoveel 
mogelijk’ in de Grondwet moet worden geregeld of dat verwezen moet worden naar nadere 
regeling bij wet. 
Vermoedelijk doelt de Werkgroep hiermee vooral op een nadere regeling van de verplichting 
van de regering om het parlement in te lichten en te raadplegen, zoals deze onder het huidige 
artikel 100 Grondwet (en reeds daarvoor) bestaat. Het rapport van de Commissie-Bakker, de 
enquête-commissie Srebrenica en de opdracht van de Werkgroep NRF brachten over deze 
verplichting een veelheid van problemen aan het licht.  
 
13. De kanttekening moet worden gemaakt dat schrijver dezes geen kennis heeft kunnen 
nemen van de (voorlopige) bevindingen van de Werkgroep NRF, zodat bij het volgende geen 
rekening is kunnen worden gehouden met door de Werkgroep gesignaleerde of gepercipieerde 
problemen bij de besluitvorming in de bedoelde ruimere zin. 
 
14. Het zgn. Toetsingskader, zowel in zijn oorspronkelijke als in herziene versie, heeft geen 
enkele juridische status en roept geen enkele plicht in het leven. Het is opgesteld door de 
regering, bindt de regering niet, noch jegens zichzelf noch jegens de 
volksvertegenwoordiging. Dit hangt niet alleen samen met de inhoud van dit Toetsingskader, 
dat nauwelijks of geen verplichtende taal bevat en naar zijn aard voornamelijk 
aandachtspunten beschrijft voor de interne besluitvorming aan regeringszijde, maar vooral 
ook uit de juridische status van dit stuk.  
Aanpassingen in het Toetsingskader hebben daarom strikt genomen geen gevolg voor de 
verplichtingen van de regering jegens de volksvertegenwoordiging, noch hoeven zij 
consequenties te hebben voor de uitleg en toepassing van het huidige (of het herziene) artikel 
100 van de Grondwet. Een verandering van het Toetsingskader zou interessant zijn, maar 
geen bindend effect sorteren jegens de volksvertegenwoordiging. 
Wil men een juridisch bindende regeling of uitleg van de verplichtingen van de regering 
jegens het parlement in het kader van de besluitvorming tot terbeschikkingstelling of inzet van 
de krijgsmacht, dan kan wetgeving over deze materie overwogen worden. 
 
15. Het vaststellen van wetgeving heeft het voordeel dat het de regering bindt jegens het 
parlement. Maar wetgeving heeft ook belangrijke nadelen. Er kleven grote risico’s aan voor 
de verhouding tussen regering en parlement.  
Zo is er thans sprake van een dynamische interpretatie van de verplichtingen onder artikel 100 
Grondwet, waarbij het parlement weliswaar soms in kan stemmen met de wijze waarop de 
regering omgaat met haar huidige grondwettelijke verplichtingen in bepaalde specifieke 
gevallen, maar daarmee niet definitief afstand doet van een mogelijk andere of striktere 
opvatting daarvan in andere gevallen. Het is goed denkbaar dat in de toekomst met name de 
Tweede Kamer – maar ook de Eerste Kamer jegens welke de regering onder artikel 100 Grw 
constitutionele verplichtingen heeft – een andere of striktere toepassing afdwingt dan in het 
verleden wel het geval is geweest.  
Vragen van uitleg en toepassing betroffen tot op heden onder meer de vraag in welke gevallen 
de inlichtingenplicht ex art. 100 Grw geldt, op welk moment inlichtingen moeten worden 
verschaft, wat deze inlichtingen inhoudelijk moeten behelzen, wanneer ten gevolge van de 
inlichtingenplicht het zinvol is een debat te voeren over een al dan niet genomen 
regeringsbesluit tot terbeschikkingstelling of inzet, en welk gevolgen daaraan moeten worden 
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verbonden in het kader van het parlementaire stelsel, de afbakening van de uitzondering 
vervat in het huidige tweede lid van artikel 100 Grw, enzovoorts. 
Het zou niet vreemd zijn als de regering zou nastreven in eventuele wetgeving hierover een zo 
beperkt mogelijke verplichting voor zichzelf jegens de volksvertegenwoordiging af te 
bakenen, en daarmee de bevoegdheden van de volksvertegenwoordiging zoveel mogelijk 
beperken. De totstandkomingsgeschiedenis van artikel 100 Grw zelf is van een dergelijke 
houding een duidelijk voorbeeld, en de praktijk die achtereenvolgende regeringen voorstaan 
bij de uitleg daarvan bevestigt het uit die geschiedenis voortkomende beeld. Regeringen zijn 
naar hun aard niet bijzonder genegen hun bevoegdheden aan een striktere controle door het 
parlement, laat staan aan toestemmingsvereisten te onderwerpen en dit in bindende regels vast 
te leggen.  
Het vastleggen van een beperkte uitleg van een grondwetsbepaling die, mede in verband met 
het door ongeschreven staatsrecht beheerste parlementair stelsel, van tijd tot juist een veel 
ruimere toepassing kan hebben, kan leiden tot een onwenselijke beknotting van de rol van het 
parlement. Het parlement zal slechts met moeite dergelijke beperkende wetgeving ongedaan 
kunnen maken – waarvoor overigens in de Nederlandse verhoudingen ook de medewerking 
van de regering benodigd is. 
Wel zouden de kamers (eventueel de verenigde vergadering) in hun reglementen van orde nog 
nadere regels kunnen opnemen welke beogen de besluitvorming te structureren. Hoewel deze 
reglementen de regering niet kunnen binden, kunnen zij indirect wel het gedrag van de 
regering beïnvloeden. 
 
16. Dit een en ander brengt mij tot het volgende antwoord op de derde vraag die werd gesteld.  
De hoofdverplichtingen ten aanzien van de besluitvorming dienen in de Grondwet zelf te 
worden vastgelegd. Dit behelst het vastleggen van de uitdrukkelijke eis van (in beginsel 
voorafgaande) toestemming door de Staten-Generaal in verenigde vergadering voor 
terbeschikkingstelling of inzet van de krijgsmacht.  
Omdat het enkele vastleggen van dit toestemmingsvereiste kan betekenen dat de 
volksvertegenwoordiging minder wordt betrokken bij de besluitvorming dan thans het geval 
is, kan het wenselijk worden geacht tevens de huidige inhoud van artikel 100 Grondwet te 
handhaven. 
Voor nadere regeling bij wet van de betrokkenheid van de Staten-Generaal zoals deze reeds 
uit het huidige artikel 100 voortvloeit, is slechts aanleiding voor zover dergelijke wetgeving 
verder strekt dan uit de tekst van artikel 100 Grondwet volgt, en indien een dergelijke 
wetgeving in geen enkel opzicht een beperkende werking impliceert ten opzichte van de 
potentiële reikwijdte van de grondwettelijke bepalingen.  
Een dergelijk effect kan wetgeving slechts hebben, indien zij losstaat van een grondwettelijke 
opdracht tot wetgeving, omdat dergelijke, zgn. organieke wetgeving de reikwijdte van de 
betekenis van een grondwettelijke bepaling juist wel kan bepalen en beperken.  
Wel is het mogelijk in de grondwetsbepaling een clausule op te nemen die het bestaan van 
nadere wetgeving legitimeert (zie hieronder de tekst in het vierde lid tussen vierkante haken). 
 
 
Proeve van een grondwettelijke tekst 
 
17. Ter uitwerking van het hierboven gestelde, zou de volgende tekst kunnen voldoen: 
 
" Artikel 100 
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1. De krijgsmacht wordt niet ingezet of ter beschikking gesteld ter handhaving of bevordering 
van de internationale rechtsorde, daaronder begrepen de inzet of het ter beschikking stellen 
van de krijgsmacht voor humanitaire hulpverlening in geval van gewapend conflict, dan na 
voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal.6

 
2. De toestemming is niet vereist, wanneer het overleg met de Staten-Generaal ten gevolge 
van dwingende redenen niet mogelijk is gebleken.  
In dat geval wordt de toestemming zo spoedig mogelijk gezocht. Indien de Staten-Generaal 
alsdan besluiten geen toestemming te verlenen, wordt onmiddellijk overgaan tot de 
terugtrekking van de krijgsmacht.  
 
3. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake van het bepaalde in het eerste en 
tweede lid in verenigde vergadering. 
 
4. De regering verstrekt[, onverminderd het bepaalde bij wet,] de Staten-Generaal vooraf 
inlichtingen over elke7 inzet of elk 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.  
 
5. Het vierde lid geldt niet, indien dwingende redenen het vooraf verstrekken van inlichtingen 
verhinderen. In dat geval worden inlichtingen zo spoedig mogelijk verstrekt.” 
 
 
 
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 

 
Leonard F.M. Besselink 
Hoogleraar Europees Constitutioneel Recht 
Jean Monnet Leerstoel 
Faculteit Rechtsgeleerdheid 
Universiteit Utrecht 
 

                                                 
6 In dit voorstel is sprake van ‘toestemming’ en wordt niet de veelvuldig gebruikte term ‘instemming’ gebezigd, 
omdat de eerste term beter aansluit op het grondwettelijke taalgebruik in artikel 96 Grondwet, en ook preciezer 
aanduidt waarom het gaat.  Zie ook paragraaf 1 hierboven. 
De gekozen formulering maakt tevens duidelijk dat elke inzet en terbeschikkingstelling de toestemming van de 
Staten-Generaal behoeft. 
7 Zie hierboven paragraaf 8. 
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