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Coen Modderman & Jan Willem van Rossem1

VVD Kamerlid Joost Taverne lijkt een voorliefde te hebben voor het opschudden van de trias politica.  

In 2012 stelde hij een, nog steeds in behandeling zijnde, controversiële wijziging voor van artikel 94 Grondwet 

die beoogt wetten uit te zonderen van de toetsingsbevoegdheid van de rechter aan ieder verbindende  

verdragsrechtelijke bepalingen. In zijn onlangs ingediende voorstel tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring 

en bekendmaking verdragen gaat de parlementariër subtieler te werk. Maar ook met dit voorstel wordt 

geschud aan de Trias. Hoe stevig en met welke implicaties, wordt hier onderzocht.

Tweede Kamerlid Joost Taverne (VVD) laat weer van 
zich horen. Zoals in aflevering 9 van het NJB al door 
Tom Barkhuysen werd aangekaart,2 is op 20 februa-

ri door de liberale parlementariër een rijkswetsvoorstel 
aanhangig gemaakt bij de Tweede Kamer tot wijziging 
van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen 
(hierna: Rgbv).3 Het doel van het voorstel is om de demo-
cratische legitimatie van de totstandkoming van verdra-
gen te vergroten, door meer parlementaire betrokkenheid 
hierbij.4 Dit wil Taverne bereiken door de mogelijkheid 
van stilzwijgende parlementaire goedkeuring te schrap-
pen voor verdragen die bepalingen bevatten die een ieder 
kunnen verbinden als bedoeld in artikel 93 Grondwet. 
Wanneer de regering vermoedt dat een verdrag zulke 
bepalingen bevat, wordt zij verplicht de uitdrukkelijke 
goedkeuringsprocedure te volgen. Deze verplichting voor 
de regering geldt in de plannen van Taverne ook wanneer 
zo’n vermoeden bestaat ten aanzien van verdragen die 
door de Rgbv worden uitgezonderd van het parlementaire 
goedkeuringsvereiste (artikel 7 Rgbv).5

Taverne deed eerder staatsrechtelijk van zich spreken 
in 2012. Toen stelde hij een veelbesproken en controversi-
ele wijziging voor van artikel 94 Grondwet. Dit voorstel, 
dat nog steeds in behandeling is, beoogt wetten in de toe-
komst uit te zonderen van de toetsingsbevoegdheid die de 
rechter in artikel 94 Grondwet wordt verleend.6 In zijn 
voorstel om de Rgbv aan te passen gaat Taverne subtieler 
te werk. Het nieuwe plan komt tegemoet aan een oproep 

van de Staatscommissie Grondwet7 en houdt ogenschijn-
lijk minder huis in de Trias dan het artikel 94-voorstel. 
Maar geschud aan de Trias wordt er wel door het nieuwe 
rijkswetsvoorstel. Hoe stevig en met welke implicaties, wil-
len wij hieronder kort onderzoeken.

Centraal in het constitutionele denken van Taverne 
staat het belang van een prominente plek van de volks-
vertegenwoordiging binnen ons staatsbestel. Ten aanzien 
van de totstandkoming en werking van verdragen is deze 
prominente plek volgens het Kamerlid verloren gegaan 
of uit zicht geraakt.8 Om hier verandering in te brengen, 
gaat de aandacht in het onderhavige wetsvoorstel in eer-
ste instantie uit naar de regering. De huidige constitutio-
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nele regeling maakt mogelijk dat de totstandkoming van 
verdragen in veel gevallen een aangelegenheid van de 
regering is, waarbij het parlement niet of nauwelijks 
betrokken is.9 Het voorstel van Taverne breidt de ver-
plichting voor de regering om het parlement hier uitvoe-
riger bij te betrekken fors uit.

Maar wat als de regering straks niet erg consciënti-
eus omspringt met haar nieuwe plicht om bij zulke ver-
dragen de uitdrukkelijke goedkeuringsprocedure te vol-
gen? Wanneer de regering in zo’n geval het verdrag ter 
stilzwijgende goedkeuring voorlegt, kan het parlement dit 
stilzwijgen doorbreken (artikel 5 Rgbv). Taverne wijst hier 
ook op.10 Maar zal het parlement dit doen? Taverne zelf 
heeft immers juist kritiek geuit op de weinig actieve hou-
ding van het parlement.11 Een ander scenario is dat de 
regering meent dat een van de uitzonderingen van artikel 
7 Rgbv van toepassing is en de parlementaire goedkeu-
ring daarom helemaal overslaat. Is hier voor het parle-
ment dan nog iets aan te doen, indien het parlement het 
oneens is met de regering? Bij de uitzonderingen b en e 
van artikel 7 Rgbv wel.12 Bij de andere uitzonderingen 
niet. Dit laat Taverne onbesproken.13

Er staat hier meer op het spel dan alleen de relatie 
tussen regering en parlement. Ook de positie van de ande-
re speler binnen de Trias, de rechter, komt in het geding als 
de nieuwe procedure niet goed functioneert. Anders dan de 
regering, krijgt de rechter in het voorstel van Taverne niet 
met een verplichting te maken. Het recente rijkswetvoor-
stel beoogt de rechter niet ‘te binden aan het oordeel van 
de wetgever’, maar reikt hem een ‘houvast in de interpreta-
tie’ van verdragen aan.14 Tegelijkertijd wordt in de memorie 
van toelichting wel benadrukt dat de rechter een stilzwij-
gend goedgekeurde verdragsbepaling slechts rechtstreekse 
werking zal verlenen ‘indien daar zwaarwegende argumen-
ten aan ten grondslag liggen’.15 Ook de rechter wordt dus 
geacht in de pas te lopen. Dit in de pas lopen wordt echter 
problematisch indien parlementair stilzwijgen niet toe te 
schrijven valt aan een zorgvuldige afweging dat we met 
een verdrag zonder een ieder verbindende bepalingen te 
maken hebben. Hoe moet de rechter daarmee omgaan?

In het rijkswetvoorstel wordt geen standpunt ingeno-
men over de wenselijkheid van rechtstreekse werking van 
verdragen. Het voorstel stelt enkel dat in (overleg met) het 
parlement de beslissing moet vallen of van een ieder ver-
bindendheid sprake is. Het zou dus kunnen dat juist meer 
bepalingen van verdragen als een ieder verbindend wor-
den aangemerkt als hier straks door de wetgever uitvoeri-
ger bij stil wordt gestaan. Dat is, gezien zijn ideeën over de 
verhouding tussen internationaal recht en nationaal 
recht, waarschijnlijk echter niet wat Taverne voor ogen 
staat.16 Of na wijziging van de Rgbv vaker of minder vaak 
aan verdragen rechtstreekse werking zal worden verleend, 
is lastig te voorspellen en afhankelijk van meer factoren 
dan de inrichting van de procedure alleen. Wat wel opval-
lend is, is dat in de memorie van toelichting niet of nau-
welijks wordt besproken wat er moet gebeuren als op aan-
geven van de regering de uitdrukkelijke goedkeurings- 
procedure wordt gevolgd. In een eerdere variant op het 
huidige voorstel, verkondigd tijdens een behandeling van 

het rapport van de Staatscommissie Grondwet, had Taver-
ne nog aangegeven dat in een goedkeuringswet tot uiting 
diende te worden gebracht welke bepalingen uit een ver-
drag een ieder verbindend zijn.17 

Maakt het veel uit dat zo’n bepaling in het onderha-
vige voorstel ontbreekt? Niet per se. Wat zo alleen wel een 
beetje ondergesneeuwd blijft, is dat niet gezegd is dat 
rechtstreekse werking sowieso wordt verleend als de rege-
ring een verdrag, vanwege het vermoeden van de aanwe-
zigheid van een ieder verbindende bepalingen, ter uit-
drukkelijke goedkeuring voorlegt aan de Staten-Generaal. 
In de memorie van toelichting wordt het ontbreken van 
rechtstreekse werking vrij nadrukkelijk in verband 
gebracht met de procedure van stilzwijgende goedkeu-
ring. Maar deze conclusie kan ook heel goed getrokken 
worden in een procedure van uitdrukkelijke goedkeuring. 
Ook hier zou overigens weer gelden dat de bevoegdheid 
van de rechter intact blijft om in incidentele gevallen het 
oordeel van de wetgever te passeren.

Vanuit democratisch oogpunt is er veel voor te zeg-
gen om, zoals Taverne voorstelt, het parlement directer te 
betrekken bij de vaststelling van verdragen die een ieder 
kunnen verbinden. Wat hierboven in kort bestek de revue 
passeerde, laat echter hopelijk zien dat aan dit voorstel wel 
bepaalde mitsen en maren zijn verbonden. Een belangrijke 
‘mits’ is dat regering en parlement constitutioneel plichts-
besef etaleren indien de voorgestelde wijziging wordt door-
gevoerd. Een belangrijke ‘maar’ is dat het ‘houvast in de 
interpretatie’ van verdragen dat het voorstel aan de rechter 
beoogt te bieden, gevolgen kan hebben voor de rechtsbe-
scherming. Wanneer door de wetgever wordt bepaald – stil-
zwijgend dan wel uitdrukkelijk – dat een verdragsbepaling 
niet een ieder verbindend is, heeft dit immers gevolgen 
voor de toetsingsmogelijkheden van de rechter in het kader 
van artikel 94 van de Grondwet. Zeker aangezien onze con-
stitutie rechterlijke toetsing van wetten aan de Grondwet 
uitsluit, is dat niet zonder betekenis.

Zowel ‘mits’ als ‘maar’ verdient het naar onze mening 
straks bij de behandeling van dit rijkswetsvoorstel uitvoe-
rig besproken te worden. Dat voorstel is als gezegd met 
zijn motief van democratisering op zich lovenswaardig. 
Maar democratie is niet de enige waarde die hier in het 
geding is. Evenwichtige verhoudingen binnen de Trias 
vormen ook een groot goed.  


