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Hoofdstuk 1
Inleiding

Hoofdstuk 1

1.1 Aanleiding
In dit onderzoek staan de regeling en praktijk van parlementaire betrokkenheid bij
de totstandkoming van verdragen centraal. Aanleiding daarvoor is de geringe betrokkenheid
van het parlement bij de totstandkoming van die voor de Nederlandse rechtsorde zo
belangrijke rechtsbron.
Die geringe rol van het parlement is des te opmerkelijker, aangezien de kritiek erop al zeer
lang bestaat. Struycken schetste in 1913 het volgende beeld van de rol van het parlement bij
‘buitenlandsch bestuur’:
‘Het democratisch vertegenwoordigend stelsel drong niet in alle takken van het moderne
staatsbedrijf in dezelfde mate door. In het bijzonder bleef het buitenlandsch bestuur,
het internationale verkeer, ofschoon in de parlementair geregeerde landen even zeer
in beginsel in het stelsel gepast, in werkelijkheid in zijn dagelijks bedrijf voor een goed
deel aan de eigenaardige werking ervan onttrokken. Hier doet zich niet alleen in zeer
verhoogde mate het algemeene tegenwicht tegen het parlementarisme – de bureaucratie,
in den goeden en den slechten zin van het woord – gelden, maar heerschen bovendien
hièr monarchale, daàr oligarchisch-aristocratische invloeden, om van de macht der
geldmagnaten en der groot-industrieelen niet te spreken. Zeker, ook de minister van
buitenlandsche zaken deelt het lot van het ministerie, de partij, waarin hij optrad; somtijds
zelfs is het zijn beleid, dat een ministerie ten val brengt. Maar het Parlement oordeelt hier
als regel alleen over hetgeen onherstelbaar in het verleden ligt; richting voor het heden
en de toekomst geeft het zelden. Het bestuur ten opzichte van het buitenland blijft
het eigen terrein der diplomatieke wereld, waarin aan Parlement en bevolking af en toe
een kijk wordt gegund, – meestal als het te laat is, – maar waarin zij niet als in de andere
takken van het staatsbedrijf dagelijks kunnen medeleven en hun invloed uitoefenen. (…)
Steeds duidelijker wordt men zich de tegenstelling bewust tusschen het openbare interne
staatsbedrijf, waarin de Parlementen zich dikwijls tot in de kleinste, weinig beteekenende
bijzonderheden mengen, en het geheime internationale bedrijf, waarin vaak de grootste
belangen der volkeren zijn gemoeid, zonder dat zij zelf en hunne vertegenwoordigingen
ervan weten, laat staan invloed erop uitoefenen.’1

‘Time changes everything’, zong Johnny Cash, maar kritiek zoals die van Struycken op (het gebrek
aan) parlementaire betrokkenheid bestaat nog steeds. In de juridische literatuur van de afgelopen
decennia is dikwijls gewezen op de geringe parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming
van verdragen,2 evenals in het rapport van de Staatscommissie Grondwet (de StaatscommissieThomassen) uit 2010, waarin werd geadviseerd tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en

1
2
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Struycken 1913, p. 53-54.
Zie hierover: Van den Berg, Elzinga en Vis 1992, p. 148, Brouwer 1993, Vermeulen 1993a, Van Dijk
1995, p. 352, Besselink 1996, p. 52, Alkema 2005, p. 6, Besselink 2007b, p. 49, Besselink 2007c, p. 182,
Van Emmerik 2008, p. 146, 152, 154 en 155, Besselink en Wessel 2009b, p. 42-45, Vollaard en Van
Willigen 2011, p. 195, Oomen 2012, Van Mourik en Nehmelman 2012, p. 157 en 160, Modderman
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bekendmaking verdragen, in verband met de democratische legitimatie van verdragen die
een ieder verbindende bepalingen bevatten.3 De Staatscommissie gaf aan dat de Rgbv te veel
ruimte laat voor afwijking van de hoofdregel dat parlementaire goedkeuring vereist is voor
binding aan verdragen4 en dat uitdrukkelijke parlementaire goedkeuring – dat wil zeggen
goedkeuring bij wet (artikel 4 Rgbv) – altijd vereist zou moeten zijn voor verdragen die een
ieder verbindende bepalingen bevatten.5 Dat is nu niet het geval. Zo merkte de Hoge Raad – in
een arrest van 10 oktober 2014 over de toen geldende uitzondering op het rookverbod – artikel
8, tweede lid, WHO Framework Convention on Tobacco Control (in de betreffende context)
als een ieder verbindend aan,6 terwijl dit verdrag indertijd niet uitdrukkelijk maar slechts
stilzwijgend is goedgekeurd.7 Die een ieder verbindende verdragsbepaling betekende het einde
van de uitzondering op het rookverbod.8 Kortom: verdragen met verstrekkende en voor burgers
ingrijpende gevolgen hoeven niet uitdrukkelijk door het parlement te zijn goedgekeurd. Ook
voor verdragen waarbij wel uitdrukkelijke goedkeuring vereist is, zijn er evenwel voor wat
betreft parlementaire betrokkenheid/invloed beperkte mogelijkheden, omdat de verdragstekst
in de praktijk al goeddeels vastligt in de verdragsgoedkeuringsfase. Dit maakt parlementaire
betrokkenheid bij aanvang van en tijdens de verdragsonderhandelingen belangrijk. Echter, ook
op de regeling en praktijk daarvan bestaat kritiek.9
Gelet op het voorgaande is er alle reden om de regeling en praktijk van parlementaire
betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen gedetailleerd uiteen te zetten en op die
manier te onderzoeken waar de belangrijkste knelpunten en de belangrijkste mogelijkheden tot
versterking liggen. Dit onderzoek richt zich dus op de vragen of parlementaire betrokkenheid
bij de totstandkoming van verdragen belangrijk is, in hoeverre er ook echt sprake is van een
geringe rol – en, zo ja, waar dit dan met name aan ligt – en hoe die rol kan worden versterkt.
Dit alles wordt bezien vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief, aangezien democratie en

3

4
5

6

7
8
9

2015, p. 37-48, Barkhuysen 2015, p. 551, Burkens e.a. 2017, p. 353-356, Bovend’Eert en Kummeling
2017, p. 376-378 en 384-385.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 10-11 en 111-113. Het kabinet was het overigens niet eens
met de Staatscommissie: het meende dat de procedure geregeld in artikel 91 Grondwet en de Rgbv ‘een
adequaat evenwicht [biedt] tussen de noodzaak dat de regering in het internationale verkeer effectief
kan optreden en een zo groot mogelijke zeggenschap van het parlement’ (Kamerstukken II 2011/12, 31
570, nr. 20, p. 9).
Deze hoofdregel staat in artikel 91, eerste lid, Grondwet.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 112. Immers, ‘[d]ergelijke verdragen kunnen leiden tot
de beperking van de burgerlijke vrijheden door de oplegging van plichten aan burgers en de beperking
van grondrechten’, aldus de Staatscommissie (eveneens p. 112 van het rapport).
HR 10 oktober 2014, AB 2015/21 m.nt. S. Philipsen en J.C. de Wit, JB 2014/224 m.nt. J.J.J. Sillen.
Zie voor die destijds geldende uitzondering op het rookverbod: Stb. 2011, 337, p. 2. Het arrest komt
uitgebreider aan bod in paragraaf 3.1.
Kamerstukken I en II 2004/05, 29 927, A en nr. 1 en zie artikel 5 Rgbv.
R.o. 3.5 en 3.6.
Zie paragraaf 5.1.2 en de verwijzingen aldaar.
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rechtsstaat met recht kunnen worden gezien als de fundamentele beginselen van het Nederlandse
staatsbestel.10 Hoe zit het qua democratische legitimatie van verdragen indien het parlement,
in Nederland op nationaal niveau de ‘enige instelling, die een rechtstreekse democratische
grondslag heeft’,11 in geringe mate betrokken is bij de totstandkoming van die verdragen? En
vereist het legaliteitsbeginsel geen (sterke) parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming
van verdragen, zeker in geval van verdragen met een ieder verbindende bepalingen, aangezien
zulke bepalingen ‘een bron van individuele rechten en verplichtingen’ zijn?12 Is er, gelet erop dat
de regering de bevoegdheid heeft verdragen te sluiten, in voldoende mate sprake van checks and
balances als het parlement slechts een geringe rol heeft?
Zeker wanneer hier bovenop wordt bedacht hoe groot het belang van verdragen voor
de Nederlandse rechtsorde is, zou geringe parlementaire betrokkenheid vragen oproepen. Sinds
de Tweede Wereldoorlog heeft de internationale rechtsorde zich sterk ontwikkeld. De hoeveelheid
verdragen waarbij Nederland partij is, is groot en verdragen hebben ‘betrekking op vrijwel elk
denkbaar beleidsterrein’.13 Bovendien heeft de Nederlandse rechtsorde een ‘open houding’ naar
internationaal recht.14 Zo is er geen transformatie van internationaal recht in nationaal recht
nodig voor gelding van dat internationale recht;15 het internationale recht geldt automatisch in
de Nederlandse rechtsorde.16 Verder hebben verdragsbepalingen, zeker een ieder verbindende,
een belangrijke positie in de Nederlandse rechtsorde.17 De combinatie van de hoeveelheid en
ingrijpendheid van verdragen en de prominente positie van verdragsbepalingen in de Nederlandse
rechtsorde, maken de kwestie van parlementaire betrokkenheid des te belangwekkender.

10

11
12
13
14
15
16
17

16

In de woorden van R.H.A. Plasterk (PvdA), destijds minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties: ‘De democratie en de rechtsstaat liggen als kernbeginselen tezamen met
de grondrechten ten grondslag aan onze Grondwet. Zij zijn gerijpt in een constitutioneel bestel dat zich
in de loop van de tijd heeft ontwikkeld en in de Grondwet op samenhangende wijze zijn neerslag heeft
gekregen’, Kamerstukken I 2013/14, 31 570, K. (In hoofdstuk 2 zal naar voren komen dat grondrechten
(doorgaans) als beginsel van de rechtsstaat worden gezien.) Zie ook Rapport Staatscommissie Grondwet
2010, p. 21: ‘Een kernbegrip van het Nederlandse constitutionele recht (…) is dat van de democratische
rechtsstaat.’ (Zie ook p. 37 van dat rapport en zie paragraaf 2.1.1 over het voorstel tot invoering van een
algemene bepaling in de Grondwet). De begrippen worden dan ook vaak als meetlat/toetsingskader
voor overheidsoptreden gebruikt (zie, met verwijzingen, Van Ommeren en Zijlstra 2003, p. 1-2), ook
voor zover het om (parlementaire betrokkenheid bij) verdragstotstandkoming gaat (zie bijvoorbeeld
Kamerstukken II 2007/08, 31 570, nr. 3, p. 22, Van Emmerik 2008, p. 145-146, Besselink en Wessel
2009b, p. 43, 76 en 77 e.v., Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 112, Kamerstukken II 2014/15,
34 158 (R 2048), nr. 3, p. 1).
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 7.
Fleuren 2004, p. 321.
Barkhuysen 2015, p. 551.
Besselink en Wessel 2009a, p. 570-571.
HR 3 maart 1919, NJ 1919, 371 (Grenstractaat Aken).
Fleuren 2004, p. 19.
Zie ook artikel 93 en 94 van de Grondwet.
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Anders dan in het geval van het Unierecht,18 is er ondanks de kritiek op de huidige rol van
het parlement bij de totstandkoming van verdragen sinds de totstandkoming van de Rgbv in
1994 weinig (concreets) gebeurd om hier verandering in te brengen.19 In dit onderzoek wordt
daarom uitvoerig bezien hoe dit wel zou kunnen geschieden.

1.2 Probleemstelling
Dit onderzoek richt zich op de vragen of een geringe rol voor het parlement bij de totstandkoming
van verdragen problematisch zou zijn, of er sprake is van een geringe rol – en, zo ja, waar dit dan
met name aan ligt – en hoe die rol kan worden versterkt. De tweeledige probleemstelling van dit
onderzoek luidt dan ook als volgt:
1. Is er, vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief, reden om de parlementaire betrokkenheid
bij de totstandkoming van verdragen in Nederland te versterken en, zo ja, waarom?
2. Op welke wijzen kan de parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen in
Nederland worden versterkt?

1.3 Methode en opzet
De parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen wordt onderzocht door
in detail te bezien wat de daarvoor relevante regelgeving inhoudt en hoe die wordt toegepast in
de praktijk. Daarbij wordt zowel de relevante nationale als internationale regelgeving uitvoerig
geanalyseerd, met name het WVV, de Grondwet en de Rgbv. Om meer precies de betekenis van
daarin voorkomende bepalingen te duiden, worden bovendien de parlementaire geschiedenis,
literatuur20 en jurisprudentie betrokken. Ook de Reglementen van Orde van de Tweede Kamer,
Eerste Kamer en voor de ministerraad, het Draaiboek voor de regelgeving,21 de Aanwijzingen
voor de regelgeving22 en allerlei notities en rapporten – van staatscommissies, de WRR,

18
19

20
21

22

Zie paragraaf 1.4.2.
Zie ook Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 97. Wel kan gewezen worden op de wijziging van
artikel 2 Rgbv in 2017 (meer daarover in paragraaf 4.2.3.2 en 5.1).
Meestal juridische literatuur. Soms ook literatuur uit andere disciplines, zoals de bestuurskunde.
In dit Draaiboek voor de regelgeving staan ‘de procedures, voorschriften en modellen (…) die voor
de gehele rijksdienst gelden’ en het ‘beoogt een beschrijving te geven van de wetgevingsprocedure’,
aldus het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid
(zie: https://www.kcwj.nl/kennisbank/draaiboek-voor-de-regelgeving, (laatst geraadpleegd op 10
januari 2018)). Dit draaiboek, met name het deel ervan dat ziet op verdragen (nr. 219-266), bevat veel
voor dit onderzoek relevante informatie.
Deze Aanwijzingen voor de regelgeving staan in een circulaire van de minister-president. Deze
aanwijzingen ‘bevatten de eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin
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het kabinet, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer – worden hiervoor gebruikt, omdat die
veel belangrijke informatie bevatten over de preciezere betekenis van allerlei bepalingen uit
de Grondwet en de Rgbv en bovendien een beeld geven van de wijze waarop die bepalingen
in de praktijk uitpakken. Belangrijk om hierbij op te merken is dat een analyse vanuit al
de hiervoor genoemde bronnen de voornaamste wijze is waarop de praktijk wordt beschreven
en dat er geen uitgebreide casestudies en empirisch onderzoek en dergelijke worden verricht.
Zo wordt bijvoorbeeld informatie in een kabinetsnotitie – zoals dat in de praktijk een bepaald
type verdragen ter uitdrukkelijke goedkeuring wordt voorgelegd – niet getoetst door verdragen
te analyseren en conclusies aan de correctheid te verbinden.
Aan de hand van al deze (typen) bronnen wordt een gedetailleerd beeld gegeven van
parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen, waardoor kan worden
bezien in hoeverre er knelpunten bestaan in die regeling. Naar aanleiding daarvan wordt bezien
welke verbeteringen in de positie van het parlement bij verdragstotstandkoming kunnen worden
doorgevoerd. De opzet van dit onderzoek is als volgt.
Eerst komt aan bod waarom parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van
verdragen wenselijk is. Hoofdstuk 2 ziet op de vraag waarom parlementaire betrokkenheid bij
de totstandkoming van verdragen wenselijk is vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief.
Hoofdstuk 3 ziet erop waarom parlementaire betrokkenheid, vanuit dat perspectief, in
het geval van de Nederlandse rechtsorde extra belangrijk is, namelijk vanwege het aanzienlijke
belang van verdragen in de Nederlandse rechtsorde. Daarmee komt dan het eerste deel van
de probleemstelling in beeld:
Is er, vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief, reden om de parlementaire betrokkenheid bij
de totstandkoming van verdragen in Nederland te versterken en, zo ja, waarom?
Voor de beantwoording van deze vraag is het nodig om te bezien hoe het gesteld is met die
parlementaire betrokkenheid, dus om na te gaan of het in paragraaf 1.1 geschetste beeld
van geringe parlementaire betrokkenheid juist is en, zo ja, waar dit hoofdzakelijk aan ligt.23
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deze tot stand komen’ en ‘zijn het uitgangspunt bij het opstellen van wet- en regelgeving’, aldus
het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken (zie: https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraalafwegingskader-beleid-en-regelgeving/verplichte-kwaliteitseisen/aanwijzingen-1 (laatst geraadpleegd
op 10 januari 2018)). Voor dit onderzoek staat er zeer relevante informatie in, met name in hoofdstuk
7 ervan, dat over verdragen gaat. Van Ommeren (2010, p. 647) typeert de Avdr als ‘de ‘Bijbel’ voor
de wetgevingsambtenaar’.
De aanleiding was reeds dat er sprake is van een geringe parlementaire betrokkenheid. Toch is ervoor
gekozen om bij de probleemstelling de vraag te betrekken of dit ook echt zo is. Op die manier kan
namelijk een compleet beeld van de regeling van parlementaire betrokkenheid worden gegeven, waarin
aandacht is voor de knelpunten in die regeling maar ook voor toe te juichen elementen ervan.
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Opgemerkt zij dat dit onderzoek zowel gericht is op parlementaire betrokkenheid in de zin van
parlementaire bevoegdheden24 als in de zin van feitelijke betrokkenheid.25
In hoofdstuk 4 staan de regeling en praktijk van die parlementaire betrokkenheid centraal.
Daarbij is aandacht voor het proces van verdragstotstandkoming zelf en in het bijzonder
voor de regeling van de rol van het parlement daarin, inclusief de ontwikkeling daarvan in
de afgelopen twee eeuwen en de wijze waarop die regeling in de praktijk uitpakt.
In hoofdstuk 5 komt aan bod wat, gelet op de analyse in hoofdstuk 4, de belangrijkste knelpunten
zijn in de regeling en praktijk van parlementaire betrokkenheid. Geconcludeerd zal worden dat
het beeld van een geringe rol voor het parlement bij de totstandkoming van verdragen klopt
en dat die rol dus vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief en gelet op het grote belang
van verdragen voor Nederland, versterking behoeft. Vanuit de knelpunten wordt deel 2 van
de probleemstelling aangevlogen, dus de vraag:
Op welke wijzen kan de parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen in
Nederland worden versterkt?
Daarop wordt ingegaan in hoofdstuk 6.
Afgesloten wordt met een conclusie, met daarin de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen
van dit onderzoek.

1.4 Afbakening
In het voorgaande is beschreven waar dit onderzoek over gaat, waar al enige afbakening uit
volgt. Nu volgt een nadere en concretere afbakening.

1.4.1 Verdragen en ander internationaal recht
Dit onderzoek richt zich alleen op de parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van
verdragen, in de woorden van Klabbers ‘zonder twijfel de meest belangrijke rechtsbron(…) in
de internationale samenleving.’26 Ander internationaal recht komt namelijk op een zodanig
andere wijze tot stand, dat zich daarbij (wat betreft parlementaire betrokkenheid) geheel andere

24

25

26

Zoals de parlementaire goedkeuring (artikel 91 Grondwet), de mogelijkheid van het doorbreken van
het stilzwijgen (artikel 5 Rgbv) en het recht op inlichtingen (artikel 68 Grondwet).
Zoals het benutten van de bestaande bevoegdheden/mogelijkheden en (kritiek op) de houding en
belangstelling van het parlement voor verdragstotstandkoming.
Klabbers 2007, p. 124. Zie verder: Nollkaemper 2007, p. 239 en 165. Zie tevens de preambule van
het WVV.
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problemen en vragen voordoen. Verder geldt het toepasselijke recht voor de totstandkoming
van verdragen27 veelal specifiek voor verdragen. De volgende korte illustratie verduidelijkt dit.
Besluiten van volkenrechtelijke organisaties zijn eveneens van zeer grote invloed op de nationale
rechtsorde.28 En ook voor wat betreft besluiten van internationale organisaties wordt wel
gewezen op de geringe parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming ervan.29 (Potentiële)
parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen verschilt evenwel qua
aard sterk van (potentiële) parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van dit type
(en ander) internationaal recht. Dit komt alleen al door de andere wijze van totstandkoming.
Voor besluiten van volkenrechtelijke organisaties geldt dat de totstandkomingsprocedures ‘zijn
vastgelegd in de oprichtingsverdragen en/of zijn ontwikkeld in de praktijk van de organisatie.’30
Voor verdragen geldt iets anders, namelijk de regeling van totstandkoming die aan bod komt in
hoofdstuk 4. Het toepasselijke recht is anders.31 Het parlement is bij die besluiten aangewezen
op zijn reguliere instrumentarium ter controle van de regering, terwijl bij verdragen zowel
de Grondwet en Rgbv als die reguliere instrumenten het parlement mogelijkheden bieden.32
Overigens is de voor verdragen relevante regelgeving wel van toepassing op besluiten van
volkenrechtelijke organisaties indien die een verdragskarakter hebben.33 Van zo’n karakter
is sprake wanneer het besluit slechts verbindend wordt indien ‘een nadere rechtshandeling
(in de vorm van handelen of nalaten te handelen) van partijen zelf vereist is’,34 oftewel, in
de woorden van Sondaal, ‘zolang een staat de mogelijkheid heeft de verbindendheid van
een besluit te verhinderen, of voor hem individueel of voor alle betrokken staten (dit laatste
veelal te zamen met een aantal andere staten), heeft het besluit het karakter van een verdrag
(wilsovereenstemming is vereist) en dient het als zodanig behandeld te worden’.35
Bij internationaal gewoonterecht of algemene rechtsbeginselen spelen parlementen een geheel
andere – namelijk een zo goed als niet bestaande – rol. Gewoonterecht is immers, in de woorden

27
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29

30
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32
33
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Zoals het WVV, artikel 91 van de Grondwet en de Rgbv.
Zie hierover bijvoorbeeld: Wessel 2006, p. 23, Besselink en Wessel 2009a, p. 570, Besselink en Wessel
2009b, p. 27. Meuwese (2011, p. 295) wees in 2011 zelfs op ‘de verschuivingen van ‘verdragen’ als
de belangrijkste bronnen van internationaal recht richting ‘besluiten’.’
Zie hierover: Nollkaemper 2007, p. 171, Besselink en Wessel 2009b, p. 90, Rapport Staatscommissie
Grondwet 2010, p. 113-114, Burkens e.a. 2017, p. 356-357.
Nollkaemper 2007, p. 172. Vergelijk: Handelingen II 1993/94, 8, p. 474.
Zie ook: Kamerstukken II 2007/08, 31 570, nr. 3, p. 23, Besselink 2007c, p. 187, Besselink en Wessel
2009a, p. 570, Besselink en Wessel 2009b, p. 27, Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 113-114
en Burkens e.a. 2017, p. 356.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 113, Vierdag 1995, p. 25.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 13.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), B, p. 12. Zie ook: nr. 219 Dvdr, Kamerstukken II 1988/89, 21
214 (R 1375), nr. 3, p. 13, Fleuren 2009c, p. 137.
Sondaal 1986, p. 134.
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van Besselink en Wessel, ‘vastgesteld op basis van een relevante statenpraktijk en een daarmee
samenhangende rechtsovertuiging’.36 Concrete betrokkenheid van het Nederlandse parlement
speelt natuurlijk geen rol in de totstandkoming hiervan, behalve dan in die zin dat de praktijk/
gedragingen van staten kunnen worden beïnvloed door nationale parlementen, waardoor er zo
dus hooguit een bijzonder weinig concrete bijdrage door het Nederlandse parlement kan worden
geleverd. Bij algemene rechtsbeginselen als vorm van internationaal recht, is er helemaal geen
rol voor nationale parlementen. De idee bij deze vorm van internationaal recht is juist dat er
‘bepaalde rechtsnormen bestaan die onafhankelijk zijn van de praktijk van staten’,37 en daarmee
dus ook onafhankelijk zijn van (de praktijk van) nationale parlementen.
In dit onderzoek gaat het dus zuiver om verdragen. Een definitie geven van het begrip ‘verdrag’ is
echter geen eenvoudige zaak. De Grondwet geeft er geen definitie van. In de grondwetsgeschiedenis
en bij de totstandkoming van de Rgbv is naar het volkenrecht verwezen:
‘Als naar volkenrechtelijke criteria een overeenkomst voor de staat verbindend is, is er
sprake van een verdrag. Dat is in overeenstemming met de definitie die is gegeven in
het verdragenverdrag van 1969 en dat is ook het uitgangspunt van onze Grondwet, zoals is
uiteen gezet bij de grondwetsherziening van 1983, die nadrukkelijk aansloot bij het Weense
verdragenverdrag.’38

Maar ook wanneer het volkenrecht wordt bezien, is het geen gemakkelijke opgave om een
definitie te geven. ‘[P]ast experience indicates that it is next to impossible to actually define,
in a comprehensive matter, a treaty,’ aldus Klabbers,39 waardoor het dus ook in een specifiek
geval lastig kan zijn om vast te stellen of er sprake is van een verdrag,40 en daarmee of
‘het verdragenrecht’ van toepassing is.41 In de literatuur zijn veel omschrijvingen van de term
‘verdrag’ te vinden42 en tevens kan worden gewezen op aanwijzing 304 Avdr en nr. 219 Dvdr.
In dit onderzoek wordt aangesloten bij de volgende door Fleuren gegeven omschrijving van
verdragen, omdat die beknopt maar toch volledig is en omdat andere omschrijvingen er veelal
mooi op aansluiten:

36
37
38

39
40
41

42

Besselink en Wessel 2009b, p. 34. Zie ook: Nollkaemper 2007, p. 154, Schrijver 2014, p. 42-44.
Nollkaemper 2007, p. 175.
Handelingen II 1993/94, 8, p. 472-473. Zie ook: nr. 219 Dvdr en Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R
1100), nr. 3, p. 6-7.
Klabbers 1996, p. 8.
Zie: Sondaal 1986, p. 32 e.v., Fleuren 2004, p. 148-150.
Zie ook: Vierdag 1995, p. 6, Sondaal 1986, p. 28. Voor de betekenis van de term ‘verdragenrecht’ sluit ik
aan bij Vierdag (1995, p. 5): ‘het geheel van regels van nationaal of internationaal recht, of beide, die –
in de ruimste zin van deze woorden – de totstandkoming, de werking en de beëindiging van verdragen
betreffen.’ Zie bijvoorbeeld ook de omschrijvingen van Klabbers (2007, p. 124) en Nollkaemper
(2007, p. 187).
Zie bijvoorbeeld: Sondaal 1986, p. 28, Kortmann 1987, p. 272, Brouwer 1992, p. 4, Besselink 1996, p.
2-3, Mus 1996, p. 4, Fleuren 2004, p. 147, Bossuyt en Wouters 2005, p. 41-44, Nollkaemper 2007, p. 165,
Besselink en Wessel 2009b, p. 24 en 63.
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‘Een verdrag (volkenrechtelijke overeenkomst) is een wilsovereenstemming tussen twee of
meer staten of andere volkenrechtssubjecten (bijvoorbeeld volkenrechtelijke organisaties
die internationale rechtspersoonlijkheid bezitten) die gericht is op het doen ontstaan,
wijzigen of tenietgaan van rechten en/of verplichtingen welke beheerst worden door
het internationaal recht. De vorm waarin de afspraak gegoten is en de benaming die eraan
gegeven wordt, kunnen misschien een aanwijzing leveren voor het antwoord op de vraag of
sprake is van een overeenkomst in volkenrechtelijke zin, maar zijn niet doorslaggevend.’43

1.4.2 Unierecht
Dit onderzoek ziet niet op Unierecht. Deels vloeit dit al voort uit de vorige paragraaf, omdat
Unierecht voor een groot deel uit ander recht dan verdragen bestaat44 en mogelijke parlementaire
betrokkenheid daarbij dus van andere aard is.
De reden van deze afbakening is dat juist voor de positie van het parlement bij (de totstandkoming
van) Unierecht al veel aandacht is en er verbeteringen zijn doorgevoerd. Bij ‘de sluiting van
wijzigingsverdragen van de Europese Unie en Gemeenschappen [wordt] het parlement
intensiever betrokken’, aldus Besselink, Kummeling, De Lange en Mendelts.45 Ook door anderen
en/of in bredere zin wordt wel gewezen op de parlementaire belangstelling en activiteit en allerlei
(specifieke) voorzieningen die zijn getroffen ter verbetering van de positie van het parlement
bij Unierecht.46 Die toegenomen belangstelling geldt zowel voor de Tweede als voor de Eerste
Kamer.47 In de woorden van Van Mourik en Nehmelman heeft het parlement ter beïnvloeding
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Fleuren 2004, p. 147. Zie ook: Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 6.
Zoals verordeningen, richtlijnen en besluiten (artikel 288 VWEU). Een deel van het Unierecht bestaat
natuurlijk wel uit verdragen, zoals het Verdrag betreffende de Europese Unie. In dat opzicht is er dus
geen overlap met paragraaf 1.4.1. Zie ook: Boon, Brouwer en Schilder 2005, p. 179, Craig en De Búrca
2011, p. 109, Van den Burg en Voermans 2015, p. 37 e.v.
Besselink e.a. 2002, p. 60.
Vergelijk Van Mourik en Nehmelman (2012, p. 157) over de rol van het parlement bij totstandkoming
van verdragen: ‘Hoewel deze rol bij de totstandkoming van Europese verdragen de afgelopen jaren sterk
is verbeterd,(…) is de zwakke rol van het parlement bij de totstandkoming van andere internationale
verdragen onderbelicht gebleven.’ Zie ook de Kamerstukken met dossiernummer 30 874 (R 1818). Zie
daarover onder meer: Rapport Staatscommissie Grondwet, p. 119, Leenknegt 2014, par. 4, Boogaard
2017. Tevens valt te wijzen op een voorstel ‘tot verbetering van de informatiepositie van de StatenGeneraal met betrekking tot de Europese Unie’: Kamerstukken II 2016/17, 34 695, nr. 2. Zie verder:
artikel 12 VEU, Protocol (Nr. 1) betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese
Unie, Van Mourik 2012, p. 39-66, Besselink e.a. 2002, p. 55 e.v., Besselink 2007c, p. 187, The Lord
Norton of Louth 2007, p. 216, Voermans 2007, p. 152 e.v., Van Emmerik 2008, p. 154-155, Bovend’Eert
en Kummeling 2017, p. 385 e.v., Craig en De Búrca 2011, p. 95-97, Besselink en Van Mourik 2012,
Broekers-Knol 2012, p. 55, Van den Burg en Voermans 2015, p. 68-71, 137-139 en 277, Bergman en Van
den Driessche 2015, Barkhuysen 2015, p. 551, Van den Brink 2016, p. 18 e.v., Burkens e.a. 2017, p. 379
e.v., Handelingen I 2016/17, nr. 18, item 10, p. 2.
Zie (over beide Kamers): Broekers-Knol 2012, p. 55. Zie voor wat betreft de Eerste Kamer en Europa:
Verslag werkwijze Eerste Kamer 2017, p. 30 e.v. Illustratief voor wat betreft de Tweede Kamer en
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van het Brusselse besluitvormingsproces ‘steeds meer instrumenten voorhanden’, terwijl dit
voor internationale verdragen niet het geval is.48
Kortom: parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van andere verdragen dan
Unieverdragen, steekt negatief af bij (de verbetering van en aandacht voor) de betrokkenheid
bij Unierecht.49 Daarom richt dit onderzoek zich dus juist op parlementaire betrokkenheid bij
het andere internationale recht (voor zover dat uit verdragen bestaat).
Bovendien is de positie van Unierecht in de Nederlandse rechtsorde een bijzondere. Deze
bijzondere positie heeft voor een belangrijk deel te maken met de uitspraken Van Gend
& Loos en Costa/ENEL.50 In die eerste zaak bepaalde het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen ‘dat de Gemeenschap in het volkenrecht een nieuwe rechtsorde vormt ten
bate waarvan de Staten, zij het op een beperkt terrein, hun soevereiniteit hebben begrensd
en waarbinnen niet slechts deze Lid-Staten maar ook hun onderdanen gerechtigd zijn’ en ‘dat

48

49

50

Europa: Tweede Kamer 2013, p. 3 (‘De Kamer heeft de ambitie om ‘bovenop Europa’ te zitten. Er
zijn tal van momenten in het Europese besluitvormingsproces waarop dat kan en de Kamer heeft
diverse middelen om die ambitie waar te maken. De grip van de Tweede Kamer op Europa wordt
alsmaar steviger’).
Van Mourik en Nehmelman 2012, p. 160. Zie ook p. 157. Illustratief voor de toegenomen aandacht en
belangstelling, is verder de prominente rol die democratisering van specifiek de EU indertijd speelde
op de (logischerwijs toch zeer beknopte en algemene) tekst op de bewindspersonenwebpagina van
voormalig minister van Buitenlandse Zaken A.G. Koenders (PvdA): ‘De wereld verandert. Nederland
is een zelfverzekerd land met een open blik op de wereld, over de landsgrenzen heen. De Nederlandse
traditie van inzet voor mensenrechten wereldwijd staat in het hart van het beleid. De Europese Unie
is een gemeenschap van waarden waar Nederland zijn welvaart verdient. Het kabinet zet zich in voor
hervormingen die de EU effectiever, bescheidener en democratischer maken. Tenslotte daagt een wereld
die in beweging is ons uit om de diplomatie te moderniseren’ (cursivering toegevoegd). Zie: https://
www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/bert-koenders (laatst geraadpleegd op 17
oktober 2017).
Zie ook: Besselink e.a. 2002, p. 60, Besselink 2007c, p. 196 en 201, Van Emmerik 2008, p. 154-155 en
158, Van Mourik en Nehmelman 2012, p. 157 en 160. Barkhuysen (2015, p. 551) schreef indertijd dan
ook over het (ondertussen in ‘afgezwakte vorm’ aangenomen) rijkswetsvoorstel van voormalig Tweede
Kamerlid J. Taverne (VVD) tot wijziging van de Rgbv ter versterking van de rol van het parlement
(Kamerstukken II 2014/15, 34 158 (R 2048), nr. 2) dat dit voorstel past ‘bij de meer actieve betrokkenheid
van het parlement ten aanzien van de totstandkoming van EU-recht.’ Met het voorgaande wil ik
overigens zeker niet beweren dat parlementaire betrokkenheid bij Unierecht/Europese besluitvorming
niet tevens een zaak is die voor verbetering vatbaar is en aandacht behoeft: Burkens, Kummeling,
Vermeulen en Widdershoven (2017, p. 381-382) concluderen dat er in de praktijk (nog steeds) sprake
is van een beperkte inbreng van nationale parlementen bij Europese besluitvorming en dat er sprake is
van een ‘democratisch tekort/deficit’. Zie ook: Van Mourik 2012, p. 191-196, De Morree en Te Pas 2012,
Van Wensveen 2013.
HvJEG 5 februari 1963, Case 26-62, Jur. 1963, p. 8 en HvJEG 15 juli 1964, Case 6-64, Jur. 1964, p.
1199. Door Van Rossem (2014, p. 138-139) is deze jurisprudentie bestempeld als misschien wel
de ‘belangrijkste piketpalen’ in ‘het proces van constitutionalisering van de EU’.
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het gemeenschapsrecht derhalve, evenzeer als het, onafhankelijk van de wetgeving der LidStaten, ten laste van particulieren verplichtingen in het leven roept, ook geëigend is rechten te
scheppen welke zij uit eigen hoofde kunnen geldig maken’ (cursivering toegevoegd). In Costa/
ENEL is, kort gezegd, bepaald dat Unierecht prevaleert boven nationaal recht.51 In de woorden
van Uzman is deze ‘claim van het Hof, dat de lidstaten hun soevereiniteit, zij het dan op een
beperkt terrein, hebben overgedragen aan de Unie’ in Nederland ‘traditioneel pragmatisch en
loyaal ontvangen.’52 Waar het, zoals uitgebreid aan bod zal komen in paragraaf 3.1, in beginsel
aan staten zelf is om de positie van internationaal recht in hun rechtsorde te bepalen – als de uit
dat internationale recht voortvloeiende verplichtingen maar worden nagekomen –, is dit dus
niet het geval voor zover het om Unierecht gaat. De verhouding tussen Unierecht en nationaal
recht wordt dan ook wel principieel monistisch genoemd.53
Tot slot zij in deze paragraaf nog kort expliciet gewezen op de mogelijkheid van de EU om
verdragen te sluiten.54 Als het gaat om materie waarover de EU geen exclusieve bevoegdheid heeft
(oftewel: als de bevoegdheid deels bij de EU en deels bij de lidstaten ligt), dan is een zogenoemd
gemengd verdrag/akkoord de aangewezen weg,55 waarbij ‘een nauwe samenwerking tussen
de lidstaten en de Unie, zowel in de fase van onderhandeling en sluiting als bij de uitvoering
van de aangegane verbintenissen’ nodig is.56 In dit onderzoek wordt niet op de specifieke
aspecten van dergelijke verdragstotstandkoming – zoals de exacte bevoegdheidsverdeling57 of
de betreffende samenwerking – ingegaan. Daarmee is overigens geenszins gezegd dat hier geen
interessante onderzoeks- en verbetermogelijkheden zouden liggen.
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Van Rossem 2014, p. 139-140. Zie ook: verklaring 17 bij het Verdrag van Lissabon, Prinssen 2004, p. 11,
Boon, Brouwer en Schilder 2005, p. 188-190, Nollkaemper 2007, p. 244. Over de manier waarop deze
twee uitspraken zicht tot elkaar verhouden, zie: Van Rossem 2014, p. 144-145 en Prinssen 2004, p. 11.
Uzman 2013, p. 44. Zie ook: Van Rossem 2014, p. 142.
Kortmann 2012, p. 113, Burkens e.a. 2017, p. 367. Meer over de werking van Unierecht en het al dan niet
relevant zijn van het nationale recht daarvoor: HR 2 november 2004, NJ 2005, 80 m.nt. E.A. Alkema,
r.o. 3.6, Kamerstukken II 2007/08, 31 570, nr. 3, p. 35, Kamerstukken II 2013/14, 33 359 (R 1986), nr.
4, p. 13, Fleuren 2004, p. 3-4, Boon, Brouwer en Schilder 2005, p. 190, Besselink 2007b, p. 77-78, Van
Emmerik 2008, p. 146 en 149, Schutgens 2009, p. 14, Fleuren 2011, p. 102, Uzman, Barkhuysen en
Van Emmerik 2011, p. 673-674, Besselink en Van Mourik 2012, p. 39-40, Fleuren 2012, p. 510, Uzman
2013, p. 44-45 en 84, Gerards en Fleuren 2014, p. 230-231, Besselink 2014, p. 1205, Van den Burg en
Voermans 2015, p. 22-23.
Zie artikel 216 e.v. VWEU.
Jans 2012, p. 92, Wessel 2017, p. 127, nr. 233 Dvdr.
Jans 2012, p. 92.
Zie nr. 223 Dvdr. Zie ook Jans 2012, p. 92 (‘Een van de problemen bij gemengde akkoorden is dat
het vaak lastig is de precieze afgrenzing van de wederzijdse bevoegdheden te bepalen.’) en Wessel 2017.

Inleiding

1.4.3 Aruba, Curaçao en Sint Maarten
Buitenlandse betrekkingen zijn een aangelegenheid van het Koninkrijk, zo blijkt uit artikel 3,
eerste lid, aanhef en onder b, van het Statuut. Het Statuut bepaalt verder, in het derde lid van artikel
11, dat buitenlandse betrekkingen worden aangenomen Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint
Maarten te raken ‘wanneer belangen van Aruba, Curaçao of Sint Maarten in het bijzonder
daarbij betrokken zijn, dan wel wanneer de voorziening daarin gewichtige gevolgen voor deze
belangen kan hebben’. In de regeling van verdragstotstandkoming zijn er dan ook dikwijls
specifieke bepalingen ten aanzien van de positie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Gaat
het om een verdrag waarvoor geldt dat het Aruba, Curaçao of Sint Maarten raakt, dan moeten
deze landen in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken in de voorbereiding daarvan.58
De positie van deze landen en verdere gang van zaken bij verdragstotstandkoming is geregeld in
het Statuut, de Rgbv, het RvOTK, het RvOEK, het Dvdr en de Avdr.59
Dit onderzoek ziet specifiek op de betrokkenheid van de Staten-Generaal. De regelingen
betreffende de positie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten vallen daarom buiten de reikwijdte
van dit onderzoek.60 Daarmee is overigens geenszins gezegd dat de positie van (de Staten van)
Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij verdragstotstandkoming geen verbetering verdient.61

58
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Artikel 27, eerste lid, Statuut. Zie ook: aanwijzing 305 Avdr en Rogier 2012, p. 199.
Artikel 24 e.v. van het Statuut, artikel 1, eerste lid, artikel 2, derde lid, artikel 5, tweede lid, artikel 8,
eerste en tweede lid, artikel 9, eerste, tweede en derde lid, artikel 13, tweede en vierde lid, artikel 15,
vierde lid, Rgbv, artikel 124 tot en met 128 van het RvOTK, artikel 156 van het RvOEK, nr. 219 e.v.
Dvdr, aanwijzing 305 e.v. Avdr. Zie ook: Hoogers en Nap 2004, p. 58 e.v., Van Rijn 2004, p. 96 e.v.
Wel zij erop gewezen dat de mate van betrokkenheid van de Staten-Generaal bij de totstandkoming van
een verdrag in specifieke gevallen kan afhangen van hetgeen vanuit deze landen wordt ondernomen,
bijvoorbeeld in het geval van doorbreking van het stilzwijgen door de Gevolmachtigde Minister van
Aruba, Curaçao of Sint Maarten (artikel 5, tweede en derde lid, Rgbv). Zie verder ook artikel 8, tweede
lid, en artikel 9, tweede lid, Rgbv.
Zie bijvoorbeeld over die positie van (de Staten van) Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij
verdragstotstandkoming: Vierdag 1995, p. 106-107, Borman 2012, p. 142-145, Modderman 2018.
Zie in bredere zin over de positie van de Caribische Koninkrijksdelen: Santos do Nascimento 2017,
p. 282-287.
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Hoofdstuk 2

Dit hoofdstuk behandelt waarom parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van
verdragen vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief van groot belang is. Voor dit
perspectief is gekozen omdat democratie en rechtsstaat als de fundamentele beginselen van
het Nederlandse staatsbestel kunnen worden gezien.1
Eerst staan deze beginselen zelf centraal (paragraaf 2.1). Daarop volgt een uiteenzetting waarom
vanuit het perspectief van die beginselen parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming
van verdragen van belang is (paragraaf 2.2). Dit laatste betreft een uiteenzetting waarin over
wenselijkheid vanuit die beginselen zelf geredeneerd wordt. In hoofdstuk 3 komt aan bod
waarom die betrokkenheid vanuit dit democratisch-rechtsstatelijk perspectief, juist wanneer
het om de Nederlandse rechtsorde gaat, zo wenselijk is.
Vanwege de plaats- en tijdgebondenheid van de begrippen democratie en rechtsstaat,2 worden
in paragraaf 2.1 overigens niet alleen die begrippen zelf beschreven, maar komt daarbij ook
de inbedding van (tot) die begrippen (behorende beginselen) in de hedendaagse Nederlandse
rechtsorde aan bod.3 De inbedding van deze fundamentele beginselen in het Nederlandse
(constitutionele) recht is in belangrijke mate vormend voor vele facetten van dat recht,
waaronder het terrein dat de positie van verdragen in de Nederlandse rechtsorde regelt.
Aangezien in hoofdstuk 3 dat terrein van de Nederlandse rechtsorde een centrale rol speelt bij
het uiteenzetten van de belangrijke positie van verdragen, zijn er inhoudelijk veel raakvlakken
tussen hoofdstuk 2 en 3. Voor de overzichtelijkheid wordt daarom op veel punten in hoofdstuk
2 naar hoofdstuk 3 verwezen en vice versa.

2.1 De democratische rechtsstaat
In deze paragraaf komt aan bod wat het democratisch-rechtsstatelijk perspectief is – althans,
wat er in dit onderzoek onder zal worden verstaan4 –, waarbij de begrippen democratie
(paragraaf 2.1.1) en rechtsstaat (paragraaf 2.1.2) centraal staan. Duidelijk is dat deze begrippen,
in theorie en in de praktijk, veel met elkaar te maken hebben, maar is het ook zo dat democratie
en rechtsstaat altijd hand in hand gaan? In de literatuur is hierover geen eenduidigheid.
Enkele voorbeelden illustreren dit. Scheltema schreef in 2008 dat ‘[h]oewel beide begrippen
verschillende historische wortels hebben, en het rechtsstaatbegrip ontwikkeld is in landen
die indertijd niet als democratisch aan te merken waren, (…) de uitdrukking democratische

1
2

3

4
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Zie paragraaf 1.1.
Zie daarover: WRR 2002, p. 35, Soeteman 2008, p. 13, Scheltema 2008, p. 127-128, De Lange 2008, p.
191, Nollkaemper 2016, p. 98.
Qua plaats en tijd is bij de beschrijving van die inbedding voor Nederland en het heden gekozen,
omdat dit immers de plaats en de tijd zijn waarin in dit onderzoek parlementaire betrokkenheid bij
de totstandkoming van verdragen wordt bezien.
Meningen kunnen verschillen over (exacte) definiëring. Zie bijvoorbeeld: WRR 2002, p. 20 e.v.
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rechtsstaat vaak als een pleonasme [wordt] gezien: een rechtsstaat is toch per definitie een
democratie.’5 In het jaarverslag van de Raad van State van 2014 wordt gesproken van de ‘tweeeenheid’ democratie en rechtsstaat.6 Kortmann noemt ‘het democratieprincipe’ als een van
de zes basiselementen van de rechtsstaatgedachte.7 Soeteman wijst er juist op dat een staat een
democratie kan zijn zonder aan bepaalde rechtsstatelijke eisen te voldoen, terwijl het evenzeer
mogelijk is dat een staat door een verlicht despoot geleid wordt die rechtsstatelijke eisen wel in
acht neemt.8 Van Emmerik geeft aan dat ‘diverse elementen van de rechtsstaat door elkaar heen
lopen en zelfs met elkaar kunnen botsen (denk bijvoorbeeld aan democratie [meerderheid]
en bescherming van grondrechten [vaak ter bescherming van de minderheid]).’9 En naast met
elkaar, kunnen beide begrippen ook met (elementen/beginselen van) zichzelf botsen.10 Kortom:
geen eenduidigheid.11 Wel is duidelijk dat deze begrippen bijzonder veel met elkaar te maken
hebben, om welke reden in dit onderzoek wordt gesproken van het democratisch-rechtsstatelijk
perspectief. Voor dit onderzoek is een precieze afbakening van de begrippen democratie
en rechtsstaat, als die dus al zou bestaan, onnodig, omdat het belang van parlementaire
betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen immers wordt bezien vanuit democratisch
en rechtsstatelijk perspectief. En in de woorden van Scheltema:
‘[O]f men een bepaald beginsel (…) als een kenmerk van de rechtsstaat of van de democratie
wil beschouwen is niet relevant wanneer men beide tegelijk wil zijn.’12

5
6
7
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9
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12

Scheltema 2008, p. 127.
Raad van State 2014, p. 27.
Kortmann 2012, p. 47-49. Hij merkt echter eveneens op dat zijn opsomming van basiselementen
voor nuancering vatbaar is, onder meer doordat hij het democratiebeginsel in deze opsomming heeft
opgenomen (zie p. 47 en ook p. 49 en 315).
Soeteman 2008, p. 25. (Desalniettemin komt hij vervolgens toch tot de conclusie dat democratie en
rechtsstaat niet los van elkaar te zien zijn, zie p. 25-27.)
Van Emmerik 2008, p. 145. Zie ook: Koopmans 2003, p. 123, Soeteman 2008, p. 13, Nieuwenhuis en
Hins 2011, p. 42-44, Kortmann 2012, p. 314-315.
Denk bijvoorbeeld aan de kwestie van een partijverbod: moet ‘de democratie’ zelf haar gang kunnen
gaan en moeten politieke partijen dus alleen kunnen ‘verdwijnen’ door een gebrek aan stemmen, of
vereisen democratische/rechtsstatelijke eisen in extreme gevallen (zoals bij een politieke partij die
de democratie/rechtsstaat wil afschaffen) dat in het democratische proces wordt ingegrepen? Ook
rechtsstatelijke eisen, zoals grondrechten als vrijheid van vereniging en meningsuiting en het kiesrecht,
kunnen dan in sterke mate in het geding zijn. Eskes (1995, p. 143) verwoordt het mooi: ‘Het verbieden
van politieke partijen betekent (…) een opereren aan de rand van het democratisch bestel. Het is
het eerste middel waarnaar de dictatuur grijpt. Het moet voor de democratie het laatste middel zijn.’ Zie
verder: EHRM 13 februari 2003 (GK), EHRC 2003/28 m.nt. H.L. Janssen (Refah Partisi e.a. t. Turkije),
Kanne 2003, Sottiaux 2004, Nehmelman 2008, Van der Woude 2009, p. 18-24 en 53-55, Nieuwenhuis
en Hins 2011, p. 133-135, Van Sasse van Ysselt 2015, De Morree 2016, p. 148-149 (over het concept
‘militant democracy’), Kamerstukken II 2014/15, 29 279, nr. 243, p. 2.
Zie verder: Boogaard 2013, p. 61-62, WRR 2002, p. 49, Van Ommeren 2003, p. 17, Sap 2003, p. 87,
Woldring 2003, p. 23-24, Zijlstra 2009, p. 6, Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 4-5, Burkens e.a. 2017
(waarin democratie en rechtsstaat in aparte delen worden besproken (deel II en III van het boek), maar
ook de samenhang wordt benadrukt (bijvoorbeeld op p. 50)), Tjeenk Willink 2014, p. 12.
Scheltema 2008, p. 127.
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In het volgende zullen de twee begrippen gescheiden worden beschreven, met dus de kanttekening
dat de ‘scheiding’ ertussen ter discussie kan worden gesteld.

2.1.1 Democratie
In een democratie dient zeer kort gezegd ‘de macht’ bij ‘het volk’ te liggen.13 Deze gedachte houdt
verband met, in de woorden van De Lange, ‘de erkenning van politieke gelijkwaardigheid van
de burgers’.14 Als burgers (politiek) gelijkwaardig aan elkaar zijn,15 heeft elke burger het recht
in gelijke mate te beslissen over politieke aangelegenheden.16 In staten van enige omvang en
complexiteit zal dat voor een belangrijk deel niet direct, maar indirect moeten plaatshebben om
werkbaar te zijn. Een staat waarin over (belangrijke) politieke aangelegenheden (mede) wordt
beslist en waarin het recht (mede) wordt vastgesteld door een volksvertegenwoordiging, biedt
dan uitkomst.17 Ook voor de strijdigheid tussen de individuele vrijheid18 en de onderwerping
van individuen aan politiek gezag, biedt de democratie uitkomst:
‘[D]e strijdigheid verdwijnt wanneer het politieke gezag van onszelf afkomstig is. Wie aan
zichzelf gehoorzaamt blijft even vrij als hij altijd al was.’19

Voermans spreekt dan ook – zij het in het licht van legaliteit20 – van ‘juridische zelfbepaling
door rechtsgenoten’.21 Burkens, Kummeling, Vermeulen en Widdershoven geven aan dat
natuurlijke vrijheid inhoudt dat ‘het vrije individu slechts door het staatsgezag gebonden kan
worden door zijn instemming daarmee (in de zin dat het volk, waarvan hij deel uitmaakt, via
een vertegenwoordigend lichaam zichzelf de wet stelt)’.22
Hoe is de democratiegedachte in het Nederlandse staatsbestel ingebed? Deze idee speelt zonder
twijfel een fundamentele rol.23 Zo geeft Van der Woude aan dat ‘als iets een fundamenteel
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De Griekse woorden demos en kratos betekenen volk en macht.
De Lange 2008, p. 189.
Artikel 1 UVRM: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren (…)’ (cursivering
toegevoegd). Zie bijvoorbeeld ook artikel 1 van de Grondwet, artikel 2 VEU en de preambule van
het IVBPR.
Zie ook: Woldring 2003, p. 32.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 5.
Zie artikel 1 UVRM: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren (…)’
(cursivering toegevoegd).
Soeteman 2008, p. 17.
Zie over de koppeling tussen democratie en legaliteit: paragraaf 2.1.2.1.
Voermans 2004, p. 4. Zie ook: Hirsch Ballin 2000, p. 615.
Burkens e.a. 2017, p. 24. Zie in die zin ook Locke 1690, boek 2, par. 119: ‘Every man being (…) naturally
free, and nothing being able to put him into subjection to any earthly power, but only his own consent, it
is to be considered what shall be understood to be a sufficient declaration of a man’s consent to make
him subject to the laws of any government’ (cursivering toegevoegd).
Zie ook paragraaf 1.1.
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beginsel van de organisatie van de samenleving of een grondvest van het rechtsbestel is’, dat
het dan toch democratie is.24 Hetgeen onder ‘democratie’ wordt verstaan, staat evenwel niet
vast. De inhoud ervan verandert met de tijd25 en is ‘nogal onbestemd’.26 Democratie is een
containerbegrip, waarvan de inhoud niet altijd duidelijk is,27 en wordt op verschillende plekken
in de wereld verschillend geïnterpreteerd.28 De reactie van De Gaay Fortman29 in 1975, bij
de voortzetting van de behandeling van de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid, toen
hem werd gevraagd hoe het kabinet (Den Uyl) tegen ‘de democratie’ aankijkt, is veelzeggend
voor deze onbestemdheid:
‘Ik zou kunnen antwoorden met het antwoord van Augustinus over de tijd: Als gij mij
vraagt wat de tijd is, weet ik het niet, maar als gij het mij niet vraagt, weet ik het heel goed.’30

Bovendien is democratie geen (grond)wettelijk verankerd begrip, waardoor het voor
de grondwetgever niet nodig was en is om er duiding aan te geven.31 In de toelichtende stukken
op de Grondwet ontbreekt zo’n duiding dan ook, afgezien van de hierna weergegeven woorden
van De Gaay Fortman (volgend op die hiervoor).32 Deze woorden zullen als startpunt dienen
voor een korte beschrijving van democratie in het Nederlandse staatsbestel:33
‘Tot de democratie behoort naar onze opvatting de representatieve democratie met
zoveel mogelijk invloed van de burger en een voortdurend streven om die invloed
zo sterk mogelijk te maken; in de tweede plaats respect voor minderheden en waar
mogelijk invloed van de minderheden, waarbij overigens de democratie, wil zij werken,

24
25
26
27
28
29
30
31

32
33

Van der Woude 2009, p. 23.
Scheltema 2008, p. 127-128.
Bovend’Eert en Kummeling 2010, p. 1.
Broeksteeg e.a. 2008, p. 1.
De Lange 2008, p. 191.
W.F. de Gaay Fortman (ARP), toenmalig minister van Binnenlandse Zaken.
Handelingen II 1974/75, p. 2388.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 2. Er is overigens een voorstel dat daar verandering in zou
brengen, namelijk door invoering van een algemene bepaling in de Grondwet. Dit zou een algemene
bepaling zijn, luidend: ‘De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.’
Het doel werd indertijd als volgt geformuleerd: ‘Het kabinet beoogt met deze algemene bepaling
vooruit te wijzen naar de bepalingen die volgen. Daarmee geeft de nieuwe bepaling de contouren aan
waarbinnen onze Grondwet gelezen en begrepen dient te worden.’ Zie: Kamerstukken I 2013/14, 31
570, K, p. 2. Zie over dit voorstel: Adams en Leenknegt 2015, Von Meijenfeldt en Molendijk 2016.
Zie ook: Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 39. Door een amendement (Kamerstukken II
2016/17, 34 516, nr. 10) is het voorstel komen te luiden: ‘De Grondwet waarborgt de grondrechten
en de democratische rechtsstaat.’ In maart 2018 is het voorstel in eerste lezing door de Eerste Kamer
aangenomen (Handelingen I 2017/18, nr. 21, item 6). Zie Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 3 voor
een weergave van woorden van regeringszijde bij dit voorstel over democratie. Benadrukt zij dat
het voorstel nog in tweede lezing moet worden behandeld.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 2.
Buiten deze beschrijving blijft democratie in Nederland op decentraal niveau.

31

Hoofdstuk 2

onvermijdelijk de meerderheid laat beslissen. In de derde plaats behoort tot de opvatting
van de democratie dat men niet moet schromen het gezag te gebruiken om aanslagen op
de democratische rechtsorde te keren.’34

Het tweede punt kan worden gezien in het licht van de eerder beschreven verhouding democratierechtsstaat/grondrechten (meerderheid-minderheden). Het derde punt hangt samen met
het aangestipte mogelijkerwijs ‘met zichzelf botsen’ van democratie. Voor nu zijn de eerste twee
punten – voor zover die zien op representatieve democratie en de meerderheidsregel – belangrijk
om nader te bezien.
Nederland is een representatieve democratie. Niet met alle Nederlanders tezamen wordt beslist
over politieke aangelegenheden, maar beslissingen over (belangrijke) politieke aangelegenheden
worden (mede) genomen door de volksvertegenwoordiging,35 de Staten-Generaal, bestaand
uit de rechtstreeks gekozen Tweede Kamer en de via de provinciale staten gekozen Eerste
Kamer.36 Het bestaan van deze volksvertegenwoordiging is ‘de meest pregnante uitwerking van
het democratiebeginsel’, aldus Van Schagen.37
De positie en bevoegdheden van het parlement zijn op diverse wijzen geregeld. Zo deelt
het parlement de wetgevende macht met de regering38 en is voor belangrijke kwesties een wet(telijke
grondslag) vereist, zoals voor beperking van de grondrechten, uitdrukkelijke goedkeuring van
verdragen en voor de begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk.39 Ook illustratief
zijn artikel 89, tweede lid, Grondwet, het bekende arrest Fluoridering40 en aanwijzing 21 Avdr en
de toelichting erop.41 Ook op andere wijzen zijn de positie en bevoegdheden van het parlement
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Handelingen II 1974/75, p. 2388.
Van Schagen 1994, p. 55-56, Kortmann 2012, p. 49, Woldring 2003, p. 32.
Artikel 50, 51, eerste lid, 54 en 55 Grondwet.
Van Schagen 1994, p. 55-56. Zie ook Woldring 2003, p. 32: ‘De idee van democratie betekent dat
iedere burger gelijke mogelijkheden moet hebben invloed uit te oefenen op het overheidsoptreden.
Het representatieve stelsel is daarvan de belangrijkste uitwerking’.
Artikel 81 Grondwet. Voor wat betreft de positie/bevoegdheden van het parlement valt tevens te
wijzen op het initiatiefrecht en recht van amendement van de Tweede Kamer (artikel 82 en 84 van
de Grondwet). Voor wat betreft de Eerste Kamer is er de novelle (zie nr. 92 Dvdr).
Zie hoofdstuk 1 van de Grondwet, artikel 4 Rgbv (meer hierover in paragraaf 4.2.3.2) en artikel
105 Grondwet.
Waarin de Hoge Raad aangaf dat ‘de toevoeging van stoffen aan het drinkwater teneinde daarmee
een geheel buiten de eigenlijke drinkwatervoorziening gelegen doel te dienen (…) een maatregel
is van zo ingrijpende aard dat, zonder wettelijke grondslag, niet kan worden aangenomen dat een
waterleidingbedrijf daartoe bij de vervulling van de hem in art. 4 lid 1 van de Wet opgedragen
taak de vrijheid heeft’ (cursivering toegevoegd). HR 22 juni 1973, NJ 1973, 386 m.nt. A.R.
Bloembergen. Maatregelen van ingrijpende aard behoeven dus een wettelijke grondslag (zie ook:
Kortmann 2012, p. 24).
In paragraaf 2.1.2.1 meer hierover in het kader van het legaliteitsbeginsel.
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in het staatsbestel geregeld, zoals de voordracht door de Tweede Kamer van waaruit de leden
van de Hoge Raad worden benoemd en de benodigde toestemming van het parlement voor een
oorlogsverklaring.42 Daarnaast zijn de controlemiddelen van de Staten-Generaal ten opzichte
van de regering belangrijk.43 Dankzij (onder meer) de inlichtingenplicht,44 de ministeriële
verantwoordelijkheid45 en de vertrouwensregel46 kan het parlement controle en invloed
uitoefenen op de uitvoerende macht.47 Kortom: de volksvertegenwoordiging heeft in algemene
zin binnen het staatsbestel een centrale rol en (in potentie) veel macht.48
Het parlement neemt besluiten volgens de meerderheidsregel,49 dus bij meerderheid van
stemmen.50 Dit is logisch vanuit de eerder beschreven gedachte van (politieke) gelijkwaardigheid.
De stemmen van individuen (of hun vertegenwoordigers) dienen evenveel gewicht in de schaal
te leggen. Soms, bij (potentieel) zeer ingrijpende aangelegenheden, geldt dat bij gekwalificeerde
meerderheid moet worden beslist, zoals bij grondwetsherziening of goedkeuring van een van
de Grondwet afwijkend verdrag.51
Betrokkenheid bij belangrijke aangelegenheden van een volgens de meerderheidsregel besluitende
volksvertegenwoordiging is al met al een zeer belangrijk deel van ‘de democratiegedachte’.
De reden voor het zo centraal stellen hiervan is dat juist dit aspect van de democratiegedachte van
evident belang is voor dit onderzoek naar parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming
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Artikel 118, eerste lid, en artikel 96, eerste en derde lid, Grondwet.
Opgemerkt zij dat controle en wetgeving niet twee strikt afzonderlijke aangelegenheden zijn. Immers,
het is voor het parlement mogelijk om ‘‘controlebevoegdheden’ te gebruiken voor ‘wetgevingsdoeleinden’
en vice versa’ (Van der Woude 2014, p. 326). Zie ook: Burkens e.a. 2017, p. 220. Desalniettemin is de rol
van het parlement wel anders: de rol van controleur van de verantwoordelijke regering versus de rol van
rechtstreeks medeverantwoordelijke (zie: De Jong en Kummeling 2009, p. 68).
Artikel 68 Grondwet.
Artikel 42, tweede lid, Grondwet.
Zie over de kwestie of de vertrouwensregel ook geldt voor wat betreft de Eerste Kamer: Kortmann 1987,
p. 194-198, in het bijzonder p. 196, Kummeling 1992, p. 21-23, Peters 2007, p. 137-138, Sillen 2011, p.
1489-1491, Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 43-46.
Pas in paragraaf 4.2.4 meer over dit ‘reguliere’ parlementaire instrumentarium, zodat dan direct ook
kan worden ingegaan op de mogelijke inzet daarvan ten behoeve van parlementaire betrokkenheid bij
de totstandkoming van verdragen.
In paragraaf 2.1.2.1 en 2.1.2.2 meer over de (machts)positie van het parlement in de praktijk (gelet op
de fenomenen kaderwetgeving en terugtred van de wetgever en gelet op de monistische verhouding
tussen regering en parlement). Bovendien wordt in hoofdstuk 4 en 5 natuurlijk onderzocht wat
de positie is van het parlement bij verdragstotstandkoming.
Op p. 223 van Burkens e.a. 2017 wordt aangegeven dat de meerderheidsregel in democratieën is
verheven tot ‘uitgangspunt bij politieke besluitvorming’.
Artikel 67, tweede lid, Grondwet. Er zijn overigens ook bevoegdheden voor parlementaire minderheden
(zie bijvoorbeeld artikel 68 Grondwet en artikel 5 Rgbv).
Zie artikel 137, vierde lid, en artikel 91, derde lid, Grondwet.
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van verdragen. Men kan de democratiegedachte niettemin met recht (veel) ruimer zien.52 Er
wordt vaak op gewezen dat democratie meer is dan verkiezingen houden en het parlement bij
meerderheid ergens over laten (mee)beslissen. De Gaay Fortman sprak van ‘de representatieve
democratie met zoveel mogelijk invloed van de burger en een voortdurend streven om die
invloed zo sterk mogelijk te maken’.53 Zo noemt Van Ommeren als instrumenten ‘ter realisering
van de democratie’, naast de aan bod gekomen ministeriële verantwoordelijkheid en het actieve
en passieve kiesrecht, inspraak en openbaarheid.54 Ook Bovens, ’t Hart en Van Twist geven
aan dat het democratisch gehalte van het openbaar bestuur meer betekent dan verkiezingen,
namelijk (onder meer) transparante bestuurlijke besluitvorming en dat burgers zouden moeten
kunnen participeren en inspraak hebben.55 Een specifiek in het oog springend fenomeen
is het referendum, zij het dat ‘dit in Nederland vooralsnog lijkt te worden gereserveerd voor
zeer incidentele correcties op de besluitvorming via de reguliere kanalen van representatieve
democratie’.56 En zo stelt Scheltema over democratische besluitvorming dat die niet alleen
voorkeuren optellen inhoudt, maar tevens debat, inbreng van argumenten, deliberatie.57 Kortom:
betrokkenheid van een via de meerderheidsregel beslissende volksvertegenwoordiging betreft
slechts een deel van ‘de democratie’. Wel is het zo dat dit de kern vormt van de Nederlandse
democratie.58 In de woorden van Bovend’Eert en Kummeling:
‘Nederland [is] nog altijd een zuiver representatieve en parlementaire democratie (…).
Het parlement is – op nationaal niveau – de enige instelling, die een rechtstreekse
democratische grondslag heeft, in die zin, dat zijn samenstelling gebaseerd is op een
kiezersuitspraak. Voor zover andere instellingen enige democratische grondslag hebben,
is deze grondslag niet meer dan een afgeleide van de democratische grondslag van
het parlement.’59

Voor democratische legitimatie is parlementaire betrokkenheid dan ook essentieel. Dat blijkt
ook uit de volgende omschrijving van democratische legitimatie van Bovens en Scheltema:
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Vergelijk Gerards 2017, p. 8, AIV 2017, p. 11-17.
Handelingen II 1974/75, p. 2388. Volgend op die woorden benadrukte hij bovendien dat, ‘[d]aar
waar het mogelijk is de kiezer beter inzicht en grotere invloed te geven, (…) men het niet [moet]
nalaten’ (p. 2389).
Van Ommeren 2003, p. 19-20. Voor wat betreft die openbaarheid kan met betrekking tot het parlement
gewezen worden op artikel 66 van de Grondwet.
Bovens, ‘t Hart en Van Twist 2007, p. 26-27. Zie uitgebreid over participatie: Burkens e.a. 2017,
p. 275 e.v.
Van der Woude 2016, p. 38. Op de Wet raadgevend referendum wordt in paragraaf 4.2.3.2 nog kort
ingegaan in het kader van verdragsgoedkeuring.
Scheltema 2008, p. 136.
Zie: Handelingen II 1974/75, p. 2388, Van Schagen 1994, p. 55-56, Woldring 2003, p. 32, Bovend’Eert
2004, p. 129.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 7. Zie ook: Besselink 2007c, p. 200.
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‘Democratische legitimatie (…) valt in tenminste drie delen uiteen:
a de eis van algemeen (actief en passief) kiesrecht: burgers moeten invloed kunnen
uitoefenen op de samenstelling van vertegenwoordigende lichamen;
b de eis van democratische sturing: vertegenwoordigende lichamen moeten richting
kunnen geven aan het overheidsoptreden;
c de eis van democratische verantwoording: de vertegenwoordigende lichamen moeten in
staat zijn om achteraf het overheidsoptreden te kunnen controleren.’60

Voor nu zij voor de volledigheid nog opgemerkt dat Nederland bovendien gebonden is
aan diverse verdragsbepalingen waarin het vereiste van het zijn van een democratie – of
daaruit voortvloeiende vereisten zoals het bestaan van (vrije) verkiezingen – vastgelegd is.61
Gebondenheid van Nederland aan de democratiegedachte via het internationale recht bestaat
daarenboven op meer indirecte wijze. Zo sluit het EHRM bij de uitleg van EVRM-bepalingen
aan bij de beginselen die aan dit verdrag ten grondslag liggen. Naast menselijke waardigheid,
persoonlijke autonomie en pluralisme, betreft dit het beginsel van democratie.62 Bij de uitleg van
EVRM-bepalingen roept het Hof het ‘kernprincipe’ van democratie ‘regelmatig in herinnering’,
aldus Gerards.63

2.1.2 Rechtsstaat
Net als voor democratie geldt dat over het begrip rechtsstaat zeer veel geschreven is en dat
de inhoud ervan niet geheel vaststaat.64 Breed aanvaard is wel dat de volgende beginselen
tot de beginselen van de rechtsstaat kunnen worden gerekend: het legaliteitsbeginsel,
machtsverdeling, grondrechten en controle door een onafhankelijke rechter.65 In het volgende
zal op elk van deze beginselen worden ingegaan.66
Eén opmerking vooraf. Van Ommeren geeft, bij zijn beschrijving van de ‘rechtsstaat als
toetsingskader’, aan dat die vier hiervoor genoemde beginselen gezien moeten worden
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Bovens en Scheltema 1999, p. 141-142. (Deze omschrijving wordt overgenomen en toegepast in
de praktijk, zie bijvoorbeeld: Raad voor het openbaar bestuur 2015, p. 7.)
Zie bijvoorbeeld artikel 25 IVBPR, artikel 3 (aanvullend) Protocol bij het EVRM en artikel 2 VEU.
Gerards 2011b, p. 44.
Gerards 2011b, p. 47.
Zie hierover bijvoorbeeld: Van Schagen 1994, p. 55, WRR 2002, p. 9, 17-23 en 35, Voermans en Gerards
2011, p. 25, Doornbos 2015, p. 106-108, AIV 2017, p. 17.
Zie onder meer: WRR 2002, p. 43, Van Ommeren 2003, p. 12, Zoethout 2003, p. 59, Van Emmerik 2008,
p. 145, Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 37 en Burkens e.a. 2017, p. 16-23 en 41-50.
Uit de afzonderlijke bespreking van de beginselen, moet overigens niet worden afgeleid dat die
beginselen geheel los van elkaar staan. Zo is bijvoorbeeld het legaliteitsbeginsel, het vereiste van een
wettelijke grondslag voor (bepaald) overheidsoptreden, van belang voor machtsverdeling. En zo hangt
de (mate van) onafhankelijkheid van de rechter sterk samen met machtsverdeling (zie ook: Bovend’Eert
2007b, p. 29).
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als instrumenten om bepaalde rechtsstatelijke waarden te realiseren.67 Deze waarden zijn
vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.68 Hij geeft aan dat de instrumenten niet als
doel maar als middel moeten worden gezien.69 Dit is mijns inziens een terechte constatering.
Bijvoorbeeld: het scheiden, spreiden en/of verdelen van macht geschiedt niet om het scheiden,
spreiden en/of verdelen zelf, maar om machtsconcentratie tegen te gaan teneinde vrijheid te
waarborgen en willekeur te voorkomen. En zo vereist het legaliteitsbeginsel niet een wettelijke
grondslag voor overheidsoptreden zodat de wetgever iets te doen heeft, maar onder meer om
rechtszekerheid te waarborgen en willekeur te voorkomen (en bovendien ter waarborging van
de democratiegedachte).70 In het volgende, wanneer het belang van parlementaire betrokkenheid
wordt gekoppeld aan beginselen van de rechtsstaat, betekent dit dus dat die parlementaire
betrokkenheid van belang is om bij te dragen aan (verwezenlijking van) de waarden die nog
weer schuilgaan achter de beginselen.

2.1.2.1

Het legaliteitsbeginsel

Het legaliteitsbeginsel als beginsel van de rechtsstaat houdt kort gezegd in dat er een wettelijke
grondslag nodig is voor overheidsoptreden.71 Die wettelijke grondslag dient bovendien voldoende
concreet te zijn72 en dient ‘[b]ij verdeling van de elementen van een regeling over de wet en
algemeen verbindende voorschriften van lager niveau (…) ten minste de hoofdelementen van
de regeling’ te bevatten.73 Een belangrijke vraag is of dit vereiste van een wettelijke grondslag
geldt voor al het overheidsoptreden.74 De Grondwet geeft in bepaalde gevallen aan wanneer
er in ieder geval zo’n wettelijke grondslag moet zijn.75 Daarnaast bepaalt artikel 89, tweede
lid, Grondwet dat ‘voorschriften, door straffen te handhaven’, altijd een wettelijke grondslag
behoeven, en dat de wet zelf de op te leggen straffen dient te bepalen.76 Desalniettemin heeft
het vereiste van een wettelijke grondslag een ruimer bereik dan puur uit de tekst van de Grondwet
blijkt.77 In paragraaf 2.1.1 is reeds gewezen op jurisprudentie waaruit volgt dat maatregelen
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Van Ommeren 2003, p. 18-19.
Van Ommeren 2003, p. 18. Zie ook: WRR 2002, p. 80. In paragraaf 2.1.1 werd ‘de idee van democratie’
ook gekoppeld aan gelijkheid en vrijheid.
Van Ommeren 2003, p. 18-19 en 21.
Van Ommeren 2010, p. 647. Meer hierover in paragraaf 2.1.2.1.
Woltjer 2002, p. 2, Van Ommeren 1996, p. 200 en 202, Van Ommeren 2010, p. 645, Bovend’Eert en
Kummeling 2017, p. 5.
Van Ommeren 1996, p. 202 en Van Ommeren 2010, p. 646.
Aanwijzing 22 Avdr. Zie hierover: Woltjer 2002, p. 60-61.
Zie hierover: Woltjer 2002, p. 2, Van Ommeren 1996, p. 200 en 202. Voor overzichten van de in
de literatuur voorkomende criteria voor wat betreft dit vereiste, zie: WRR 2002, p. 44, Ortlep 2011, p.
172, Veerman 2012, p. 152-153, Boogaard 2013, p. 62.
Bijvoorbeeld bij beperking van grondrechten (hoofdstuk 1 Grondwet). Zie paragraaf 2.1.1.
Vergelijk bovendien in dit licht artikel 16 van de Grondwet, artikel 5:4 van de Awb en artikel 1, eerste
lid, Sr.
Zie ook Geertjes 2016, p. 53 e.v.
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van ingrijpende aard een wettelijke grondslag behoeven.78 Ook de Avdr geven er blijk van dat
het vereiste van een wettelijke grondslag ruimer is dan uit de Grondwet volgt, namelijk door aan
te geven dat slechts ‘in uitzonderlijke situaties en bij wijze van tijdelijke voorziening’ gebruik van
een zelfstandige AMvB voor het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften toegestaan
is (aanwijzing 21). In de toelichting op aanwijzing 21 staat:
‘[O]ok in de gevallen waarin de Grondwet het vaststellen van algemeen verbindende
voorschriften bij zelfstandige algemene maatregel van bestuur niet uitsluit, is die weg
ongewenst aangezien daarmee geen recht wordt gedaan aan het primaat van de wetgever
(…). Bepalingen die de aan de betrokkenen toekomende rechten en vrijheden inperken,
kunnen naar huidige rechtsopvatting niet bij zelfstandige algemene maatregel van bestuur
worden vastgesteld’ (cursivering toegevoegd).79

Gelet op de juridische literatuur80 en het voorgaande citaat, kan gesteld worden dat er een
wettelijke grondslag moet zijn wanneer sprake is van ingrijpen in rechten en vrijheden van
burgers.81 Omdat van het daarin ingrijpen sprake kan zijn bij verdragsbepalingen, is deze
constatering van belang voor paragraaf 2.2.82
Het legaliteitsbeginsel heeft verschillende functies. Kort gezegd zijn dit het voorkomen van
willekeurige machtsuitoefening door de overheid en het gestalte geven aan het democratiebeginsel.83
Die eerste functie, het voorkomen van willekeur (en machtsmisbruik), hangt samen met
het bevorderen van de rechtsstatelijke waarden rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.84 Ten
aanzien van de tweede zij opgemerkt dat het belang dat in het licht van het legaliteitsbeginsel
wordt gehecht aan een wettelijke basis voor (bepaald) overheidsoptreden, niet los kan worden
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HR 22 juni 1973, NJ 1973, 386 m.nt. A.R. Bloembergen (Fluoridering).
Zie hierover Geertjes 2016, p. 60: ‘[D]e Aanwijzingen voor de regelgeving zijn in de praktijk zeer
gezaghebbend, hetgeen erop lijkt te wijzen dat de regering zich inderdaad aan die regel gebonden
acht. Ten aanzien van de zelfstandige AMvB is dat inderdaad het geval. Hoewel artikel 89, eerste lid,
van de Grondwet en de jurisprudentie van de Hoge Raad over het legaliteitsbeginsel meer ruimte
dan de Aanwijzingen laten voor het uitvaardigen van een zelfstandige AMvB, maakt de regering er
nauwelijks gebruik van. Sinds 2000 zijn in de wetgevingspraktijk nog slechts vijftien (ontwerp-)AMvB’s
met een zelfstandig karakter tot stand gekomen.’ Zie ook p. 61 en 65.
Woltjer 2002, p. 2, Van Ommeren 1996, p. 200 en 202, Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 220.
Zie ook: Van Emmerik 2008, p. 151, Besselink 2007c, p. 182.
Naast in paragraaf 2.2 komt dit in paragraaf 3.1 aan bod.
Van Schagen 1994, p. 57, Van Ommeren 2010, p. 647. Van Ommeren noemt daarbij een derde
(niet-specifieke) functie ervan: ‘In meer algemene zin ten slotte beoogt het legaliteitsbeginsel bij te
dragen aan de instandhouding van een geordende en op rechtsstatelijke en democratische beginselen
gegrondveste staatkundige samenleving; bedacht moet evenwel worden dat andere publiekrechtelijke
rechtsbeginselen en rechtsfiguren eveneens deze algemene functie vervullen.’
Zie Van Ommeren 2010, p. 647 en tevens de beschrijving aan het begin van paragraaf 2.1.2 waarin
(in navolging van Van Ommeren (2003, p. 18-19)) onderscheid wordt gemaakt tussen waarden
en instrumenten.
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gezien van de democratiegedachte.85 Het parlement is immers betrokken bij de totstandkoming
van de wet.86 Van Ommeren spreekt dan ook van een ‘dubbelfunctie’ en van ‘de schakel
tussen rechtsstaat en democratie’.87 Voermans omschrijft het legaliteitsbeginsel als de ‘idee
dat waar burgers door regels juridisch worden gebonden er een volksvertegenwoordiging bij
de vaststelling van die regels betrokken moet zijn.’88 Aldus hangt het legaliteitsbeginsel sterk
samen met de democratiegedachte.
In het licht van het legaliteitsbeginsel is van belang erop te wijzen dat vandaag de dag in formele
wetten steeds minder concrete inhoudelijke normen te vinden zijn.89 In dit licht wordt wel
gewezen op en gesproken van de fenomenen kaderwetgeving90 en de terugtred van de wetgever.91
Regelgevende bevoegdheid wordt gedelegeerd aan de regering, individuele ministers of
decentrale bestuursorganen.92 Ook komt het voor dat ‘noch in de formele wet, noch in (lagere)
bestuurswetgeving het gedrag van de burgers wordt genormeerd, maar dat die normering wordt
overgelaten aan een bestuursorgaan door middel van uitoefening van beschikkings- of andere
bestuursrechtelijke bevoegdheden.’93 Door de WRR wordt deze ontwikkeling, dat ‘[o]pen
normen en (nadere) regelgeving door bestuursorganen (…) in omvang [zijn] toegenomen’,
terecht een (risico voor) het verlies van betekenis van het legaliteitsvereiste genoemd.94
Bovendien is het een risico gelet op machtsverdeling:95 zo krijgen de regering en individuele
ministers op grote schaal bevoegdheden tot het stellen van regels die zij daarna zelf uitvoeren. Een
sprekend voorbeeld van de problematiek biedt het advies van de AARvS bij de Omgevingswet.
Daarin valt te lezen dat het voorstel ‘in beperkte mate sturing [geeft] aan de vormgeving van
het omgevingsrecht wat betreft de materiële normstelling’, dat het grootste deel van de inhoud van
het toekomstige (stelsel van) omgevingsrecht zal worden bepaald door ‘uitvoeringsregelingen
die krachtens het voorstel worden vastgesteld’, dat het voorstel ‘onvoldoende recht [doet] aan
de medewetgevende taak van de Staten-Generaal’, dat de ‘essentie van een wettelijke regeling’
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Zie (naast de hiervoor al genoemde literatuur): WRR 2002, p. 49, Voermans 2004, p. 3-4, Van Emmerik
2008, p. 151, Hirsch Ballin 2009, p. 1, Besselink en Wessel 2009b, p. 75, Veerman 2012, p. 22-23,
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 5 en 277.
Artikel 81 Grondwet.
Van Ommeren 2003, p. 19.
Voermans 2009, p. 599.
De Jong en Kummeling 2009, p. 78. Zie verder: Bovend’Eert 2004, p. 129, Bovend’Eert 2007a, p. 95, HR
14 april 1989, NJ 1989, 469 (Harmonisatiewet), r.o. 3.4. Overigens signaleerde Kortmann reeds in 1974
een ontwikkeling dat formele wetten met name bestonden uit ‘voorschriften die slechts het algemene
kader aangeven’, zie: De Jong en Kummeling 2009, p. 73.
Burkens e.a. 2017, p. 81: ‘Tegenwoordig is het (…) zo, dat vele wetten het karakter hebben van
zogenoemde ‘kader-’ of ‘raamwetgeving’. De wet zelf bevat nauwelijks inhoudelijke normen(…).’
Zie: Damen e.a. 2013a, p. 40.
Burkens e.a. 2017, p. 81, Tjeenk Willink 2014, p. 14.
Damen e.a. 2013a, p. 41.
WRR 2002, p. 45. Zie ook de eerder reeds aangehaalde aanwijzing 22 Avdr.
Zie ook: Bovend’Eert 2007a, p. 95 en paragraaf 2.1.2.2.
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mede afkomstig van het parlement dient te zijn, dat dit vorige meebrengt dat delegatie van
regelgevende bevoegdheid aan het bestuur door de wetgever ‘waar mogelijk wordt begrensd’.96
Aangezien het legaliteitsbeginsel in deze zin onder druk staat, is het extra belangrijk kritisch te
bezien of dit niet daarbovenop het geval is bij de totstandkoming van verdragen.

2.1.2.2

Machtsverdeling

Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht is in Nederland niet geconcentreerd bij één
orgaan, maar verdeeld over staatsorganen. Er is sprake van verdeling, evenwicht, spreiding van
macht, er zijn checks and balances.97 Dit is bijvoorbeeld het geval bij de vaststelling van wetgeving:
die geschiedt door de regering en het parlement gezamenlijk.98 Tevens is het parlement controleur
van de regering.99 Hoewel nog op tal van andere dergelijke checks and balances te wijzen valt,
is op deze plek relevant, ten aanzien van die parlementaire controle op de regering, op te
merken dat de controlerende taak van het parlement onder druk staat vanwege de monistische
verhouding tussen regering en parlement.100 Sterke fractiediscipline en gedetailleerde en
uitvoerige regeerakkoorden zorgen ervoor dat controle op de regering tegenwoordig met name
door de oppositie wordt uitgeoefend doordat de coalitiepartijen geneigd zijn ‘hun’ regering
in het zadel te houden.101 Ook het feit dat partijleiders vaak deel uitmaken van het kabinet
is wel genoemd als reden voor de monistische verhouding.102 Parlementaire controle lijdt
hieronder.103 Daarom is er extra reden om (een gebrek aan) parlementaire betrokkenheid – bij
verdragstotstandkoming maar ook op andere terreinen – kritisch te bezien, zeker ook wanneer
het gaat om rechten van parlementaire minderheden, zoals doorbreking van het stilzwijgen in
de zin van artikel 5 Rgbv.104
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Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4, p. 32-33.
Witteveen 1991, WRR 2002, p. 27, 40, 44-45 en 174, Boogaard 2013, p. 66-67, Burkens e.a. 2017, p.
112. Zie meer algemeen over de idee en origine van machtsverdeling: Montesquieu 1748, boek 11,
hoofdstuk 6, Woltjer 2002, p. 1, Gommer 2007, p. 24.
Artikel 81 Grondwet. Zie evenwel paragraaf 2.1.2.1 over kaderwetgeving en de terugtred van
de wetgever.
Zie ook paragraaf 2.1.1 en 4.2.4.1. Opgemerkt zij dat die twee hoedanigheden, medewetgever
en controleur, niet altijd strak van elkaar te onderscheiden zijn (zie paragraaf 2.1.1 en
de verwijzingen aldaar).
WRR 2002, p. 45, Heringa 2001, p. 167, Gommer 2007, p. 23, Raad van State 2010, p. 20,
Brenninkmeijer 2012, Tjeenk Willink 2014, p. 12, Corstens 2014, p. 2715, HR 14 april 1989, NJ 1989,
469 (Harmonisatiewet), r.o. 3.4.
Bovend’Eert 2007a, p. 98-100, Peters 2007, p. 139, Bovend’Eert en Broeksteeg 2010, p. 48, Burkens e.a.
2017, p. 262, Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 447 e.v.
Raad van State 2005, p. 40-41.
Burkens e.a. 2017, p. 263-265. Betrekkelijk recent is men in de Tweede Kamer zelfs gestart met een
proef met een nieuwe vergaderopstelling in commissiedebatten, met onder meer als doel om het debat
dualistischer te maken (zie https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/proef-met-nieuwevergaderopstelling-commissiedebatten (laatst geraadpleegd op 10 januari 2018)).
Zie paragraaf 4.2.3.2.
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2.1.2.3

Grondrechten

Grondrechten kunnen worden omschreven als fundamentele rechten van burgers die erop
gericht zijn de vrijheid van individuele burgers (en groepen burgers) te verzekeren en die
vrijheid te beschermen door inperking van (overheids)macht.105 Op nationaal niveau staan
zowel de klassieke als de sociale grondrechten in hoofdstuk 1 van de Grondwet. Dit laatste
type grondrechten behelst overigens vaak eerder een zorgplicht dan een onthoudingsplicht
voor de overheid,106 wat desalniettemin even goed een inperking van macht/handelingsvrijheid
van de overheid kan betekenen.107 Daarnaast zijn er veel verdragen waarin grondrechten
worden beschermd. Het belang van parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van
verdragen heeft niet zozeer direct te maken met het rechtsstatelijke vereiste van het bestaan en
de waarborging van grondrechten.
Wel kan er op een ander verband worden gewezen. Klassieke grondrechten in verdragen zijn
vaak een ieder verbindend.108 Een ieder verbindende bepalingen kunnen nationaal recht, ook
formele wetgeving, opzij zetten.109 Op nationaal niveau staan grondrechten in de Grondwet,
waaraan formele wetten niet getoetst kunnen worden.110 Voor grondrechten(bescherming) zijn
juist verdragen (onder meer111) hierom van groot belang. En daarmee, maar dus indirect, is
parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen dat ook.
Wat verder in het kader van het rechtsstatelijke beginsel grondrechten van belang is in het licht
van dit onderzoek, is dat verdragsrecht zelf grondrechten (en ook andere rechten en vrijheden)
kan inperken.112 Vroeger werd het volkenrecht veelal gezien als recht dat alleen maar moois en
goeds, zoals vrede, mensenrechten en burgerlijke vrijheden, meebrengt.113 Dat is veranderd.
Tegenwoordig, aldus Burkens, Kummeling, Vermeulen en Widdershoven, ‘groeit het besef dat
het internationale recht ook ‘lelijk’, ‘nadelig’ of ‘bemoeizuchtig’ recht kan bevatten’. Zij wijzen
erop dat het niet zo is dat ‘het internationale recht altijd aan de kant van het individu staat’
maar ‘ook zijn fundamentele vrijheden met voeten [kan] treden’.114 Binding van Nederland

105
106
107
108

109
110
111
112

113
114

40

Zie ook: Nieuwenhuis en Hins 2011, p. 11, Van der Hoeven 1988, p. 178.
Nieuwenhuis en Hins 2011, p. 11, Burkens e.a. 2017, p. 143-144.
Nieuwenhuis en Hins 2011, p. 11.
Van Emmerik 2008, p. 149, Schutgens 2015, p. 308, Barkhuysen, Van Emmerik en Loof 2000, p. 330,
Besselink 2014, p. 1236-1237.
Zie artikel 94 van de Grondwet. Meer hierover in paragraaf 2.1.2.4 en met name 3.1.
Zie artikel 120 van de Grondwet.
Meer hierover in paragraaf 3.2.
Zie hierover bijvoorbeeld: Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 112, Besselink 1996, p. 52,
Wessel 2007, p. 10.
Besselink 1996, p. 51, Burkens e.a. 2017, p. 348.
Burkens e.a. 2017, p. 348.
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aan verdragen die afwijken van de Grondwet is mogelijk,115 en onder ‘[b]innen het Koninkrijk
geldende wettelijke voorschriften’ in artikel 94 Grondwet valt, zo wordt meestal aangenomen,
ook de Grondwet.116 De wenselijkheid van parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming
van dit – mogelijk lelijke en/of grondrechten beperkende – verdragsrecht, vloeit zo bezien
dus voort uit de aard van dat verdragsrecht zelf, om welke reden ook hierop in hoofdstuk
3 wordt teruggekomen.
Tot slot kan erop worden gewezen dat diverse grondrechten van bijzonder groot belang zijn
voor het functioneren van de democratie en het parlement.117 Gewezen is bijvoorbeeld reeds
op het kiesrecht.118 De rol die het rechtsstatelijke beginsel grondrechten in dit licht speelt, is
dus eveneens een meer indirecte, namelijk dat een geringe parlementaire betrokkenheid bij
de totstandkoming van verdragen geen recht doet aan grondrechten, zoals actief kiesrecht.119
Wat is immers een stem op een kandidaat-Kamerlid waard, als de Kamer vervolgens weinig
in de melk te brokkelen heeft? Dit loopt parallel aan wenselijkheid van parlementaire
betrokkenheid vanuit de democratiegedachte en zal daarom in het volgende niet afzonderlijk
besproken worden.

2.1.2.4

Controle door een onafhankelijke rechter

Dan het bestaan van controle door een onafhankelijke rechter. Deze controle moet niet alleen
conflicten tussen burgers bestrijken, maar juist ook een rechtmatigheidstoets van burgers
rakende overheidshandelingen kunnen inhouden.120 Op grond van de Awb kan tegen veel
overheidsoptreden worden opgekomen bij de bestuursrechter.121 Ander overheidsoptreden kan,
dankzij de ‘objectum litis-leer’, worden aangevochten bij de burgerlijke rechter,122 die dan ook
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Voor binding aan zulke verdragen stellen de Grondwet (artikel 91, derde lid) en de Rgbv (artikel 6, 7,
10 en 15) extra zware eisen wat betreft parlementaire betrokkenheid, zie hoofdstuk 4.
Zie paragraaf 3.1.
Zie ook: Kortmann 2012, p. 316-317 en 358, Kanne 2003, p. 130, Nieuwenhuis en Hins 2011, p. 42,
Burkens e.a. 2017, p. 217 e.v.
Artikel 4 Grondwet en paragraaf 2.1.1. Verder kan in het licht van het functioneren van het parlement
en de democratie gewezen worden op het belang van rechten als vrijheid van vereniging, meningsuiting,
religie en levensovertuiging.
Zie ook de in paragraaf 2.1.1 geciteerde omschrijving van democratische legitimatie van Bovens en
Scheltema (in het bijzonder onderdeel a van die omschrijving).
WRR 2002, p. 45, Burkens e.a. 2017, p. 48.
Artikel 8:1 e.v. van de Awb.
De bevoegdheid van de rechterlijke macht hangt namelijk af van ‘het voorwerp van het geschil, dat
is van het recht waarin de aanlegger vraagt te worden beschermd, en niet van den aard van het recht
waarop de verweerder zijn verweer grondt’ (HR 31 december 1915, NJ 1916, p. 407 (Guldemond)).
Drupsteen hierover: ‘Deze jurisprudentie heeft een hoog Sesam-open-U-gehalte. Het voordeel ervan
is dat ze duidelijk en voorspelbaar is. Kleedt de eiser zijn eis goed in dan hoeft de bevoegdheid van
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wel vangnetrechter, restrechter of reserverechter123 wordt genoemd. Er is zodoende altijd wel
een rechter bij wie men kan opkomen tegen overheidsoptreden.124 Bovendien kan men voor
rechterlijke controle in sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij een internationale
rechter terecht, zoals het EHRM,125 of het Hof van Justitie van de Europese Unie (waarop verder
niet zal worden ingegaan).126
Relevant voor dit onderzoek voor wat betreft rechterlijke controle, is wat de rechter wel en
niet kan qua toetsing. De rechter kan in beginsel een lagere aan een hogere regel toetsen.127
Voor wat betreft de formele wet is het de rechter echter verboden om die aan bepaalde hogere
regels te toetsen.128 Aan een ieder verbindende verdragsbepalingen kan de formele wet wel
worden getoetst.129 Dit maakt die bepalingen van extra groot belang, en daarmee parlementaire
betrokkenheid erbij ook.130
Voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid biedt de (Grond)wet diverse waarborgen,131 ook voor
gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren.132 Naast (grond)wettelijke waarborgen kan
op artikel 6 van het EVRM worden gewezen. De WRR noemt onafhankelijkheid een ‘voorwaarde
voor het functioneren van de rechter in een rechtsstaat’.133 Voor het vertrouwen van de bevolking
in de rechtspraak zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid van groot belang.134 Hoewel het hier
dus om een fundamentele rechtsstatelijke kwestie gaat, is er geen directe link met het belang
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de gewone rechter geen probleem te zijn.’ Zie: HR 19 november 1999, AB 2000/387 m.nt. Th.G.
Drupsteen. Zie ook: Schueler 2004, p. 84, Damen e.a. 2013b, p. 50 en 414.
Burkens e.a. 2017, p. 159, Damen e.a. 2013b, p. 50.
Zie ook: WRR 2002, p. 45-46, HR 28 februari 1992, NJ 1992, 687 m.nt. M. Scheltema (Changoe).
Artikel 34 en 35, eerste lid, EVRM.
Artikel 19, eerste lid, VEU.
Zie Schutgens 2009, p. 7 (‘Tussen de regelingen van verschillende wetgevers bestaat een hiërarchische
verhouding.(...) De doctrine gaat ervan uit, dat uit deze normenhiërarchie de (ongeschreven) rechterlijke
bevoegdheid voortvloeit om een lagere regel aan een hogere te toetsen.(...) Tegenwoordig wordt
toetsing algemeen gezien als een vanzelfsprekend onderdeel van de rechterlijke taak.(...) De meeste
auteurs gaan ervan uit, dat rechterlijke toetsingsbevoegdheid bestaat, tenzij het constitutionele recht
die bevoegdheid uitdrukkelijk beperkt of uitsluit.’), Kortmann 2012, p. 349, Mak 2015, p. 185.
Zie artikel 120 van de Grondwet en HR 14 april 1989, NJ 1989, 469 (Harmonisatiewet).
Zie artikel 94 van de Grondwet.
In hoofdstuk 3 meer daarover.
Zie hierover: Kortmann 2012, p. 238-245, Van Emmerik, Loof en Schuurmans 2014, p. 15 e.v.
Zie bijvoorbeeld artikel 30a, tweede lid, van de WRvS, artikel 4, eerste lid, onder c, van de Beroepswet
en artikel 5, eerste lid, onder c, van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie. Wat betreft
de onafhankelijkheid van de ABRvS ten opzichte van de AARvS zij gewezen op het EHRM-arrest Kleyn
(EHRM 6 mei 2003, AB 2003/211 m.nt. L.F.M. Verhey en B.W.N. de Waard) en artikel 42, vierde lid,
van de WRvS.
WRR 2002, p. 174.
Dekker en Van der Meer 2007, p. 30 en met name 37, De Groot-van Leeuwen 2008, p. 154.
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van parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen waar in de rest van dit
onderzoek aandacht aan zal worden besteed.

2.2 Het belang van parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van
verdragen vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief
In Nederland is het parlement (op nationaal niveau) de enige instelling met ‘rechtstreekse
democratische grondslag’.135 Daarom hebben ‘[r]egeringen en hun functionarissen (…)
in een parlementair stelsel als het Nederlandse geen andere legitimatie dan die zij ontlenen
aan de steun die zij in het nationale parlement genieten’, aldus Besselink.136 De mate van
betrokkenheid van het parlement bij bepaalde beslissingen is daarmee van groot belang
voor de mate van democratische legitimatie van die beslissingen.137 Dit geldt zeker ook
wanneer het gaat om parlementaire betrokkenheid bij beslissingen over de totstandkoming
van verdragen.138 Bovens en Scheltema geven aan dat democratische legitimatie er tenminste
uit bestaat dat ‘vertegenwoordigende lichamen (…) richting [moeten] kunnen geven aan
het overheidsoptreden’ en dat ‘vertegenwoordigende lichamen (…) in staat [moeten] zijn
om achteraf het overheidsoptreden te kunnen controleren’.139 Bij ontbrekende of geringe
parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen, in het bijzonder ontbrekende
of geringe mogelijkheden tot sturing en controle in het proces van verdragstotstandkoming,140
gaat het voor wat betreft democratische legitimatie dus mis.
In het verlengde hiervan is die parlementaire betrokkenheid ook van belang gelet op
het legaliteitsbeginsel. Dit beginsel vereist voor (bepaald) overheidsoptreden een wettelijke
grondslag. Dit is in ieder geval zo wanneer dat overheidsoptreden ingrijpt in de rechten en
vrijheden van burgers. Dat er veel belang wordt gehecht aan het legaliteitsbeginsel, is voor een
groot deel gelegen in de betrokkenheid van de volksvertegenwoordiging als medewetgever
bij de totstandkoming van die wettelijke grondslag, en houdt dus sterk verband met
de democratiegedachte.141 Zoals in paragraaf 3.1 uitgebreider aan bod komt, is het zo dat
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Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 7.
Besselink 2007c, p. 199-200. Daarbij merkt hij dan ook op dat ‘[h]et ondoorzichtige web
van bewindslieden, ambtenaren en andere regeringsfunctionarissen dat gesponnen wordt in
de internationale betrekkingen, (…) juist een grotere en sterkere rol van het parlement aangewezen
[maakt]’ (p. 199). Zie ook p. 183-184 en 188-189.
Vergelijk Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 277, Besselink en Wessel 2009b, p. 84.
Zie ook: Brouwer 1993, p. 1, Van Emmerik 2008, p. 154, Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p.
112, Leenknegt 2014, par. 1. In de woorden van Brouwer is het ‘[v]anuit democratisch oogpunt (…) een
absolute noodzaak dat de volksvertegenwoordiging bij het sluiten van verdragen is betrokken.’
Bovens en Scheltema 1999, p. 141-142. Zie paragraaf 2.1.1.
Meer over het al dan niet benutten van de wel bestaande mogelijkheden tot sturing en controle volgt in
hoofdstuk 4 en 5.
Zie paragraaf 2.1.2.1.
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bepaalde verdragsbepalingen – namelijk een ieder verbindende – ‘een bron van individuele
rechten en verplichtingen’ zijn.142 Volgens het legaliteitsbeginsel zou er bij de totstandkoming
van verdragen met dergelijke bepalingen dus betrokkenheid van de volksvertegenwoordiging
moeten zijn. Immers, waarom zou de eis van een wettelijke grondslag (en dus parlementaire
betrokkenheid) voor ‘[b]epalingen die de aan de betrokkenen toekomende rechten en vrijheden
inperken’ wel gelden bij nationale regelgeving,143 maar niet als het om verdragen gaat?144
Ook gelet op machtsverdeling is parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van
verdragen van belang. Om tirannie te vermijden moet er een verdeling/spreiding zijn van macht.145
Het is in Nederland de regering die de ontwikkeling van de internationale rechtsorde moet
bevorderen, blijkens het (taakstellende146) artikel 90 van de Grondwet. Tevens is het de regering
die de verdragsluitende bevoegdheid bezit.147 Überhaupt is er voor de regering, zoals op veel
plekken in dit onderzoek aan bod komt, een grote rol weggelegd in de totstandkoming van
verdragen.148 De mate van parlementaire betrokkenheid is dus van belang voor de mate van
spreiding van de macht bij verdragstotstandkoming.149
Kortom: vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief, en dan in het bijzonder vanuit
de democratiegedachte, het legaliteitsbeginsel en het beginsel van machtsverdeling, is
parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen zeer aangewezen, zeker
wanneer het gaat om verdragen met een ieder verbindende bepalingen.
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Fleuren 2004, p. 321.
Zie de toelichting op aanwijzing 21 Avdr.
Vergelijk Schutgens 2011, p. 210.
Zie paragraaf 2.1.2.2.
Kortmann 1987, p. 271, Besselink 1995, p. 9, Woltjer 2002, p. 19, Fleuren 2009c, p. 135, Rapport
Staatscommissie Grondwet 2010, p. 104, Hoogers 2011, p. 366, Bovend’Eert en Kummeling 2017,
p. 375.
Nr. 238 Dvdr, Sondaal 1986, p. 72 en met name 73, Besselink 1995, p. 32, Kortmann 1987, p. 271, Van
Dijk 1995, p. 350, Nollkaemper 2007, p. 194, Fleuren 2009c, p. 137, Rapport Staatscommissie Grondwet
2010, p. 105, Fleuren 2011, p. 103, Van der Pot/Elzinga, De Lange en Hoogers 2014, p. 703.
Zie hoofdstuk 3 en met name hoofdstuk 4. Zie bijvoorbeeld ook: Besselink 1995, p. 10, WRR 2002, p.
80, Van Emmerik 2008, p. 152.
Zie ook: Leenknegt 2014, par. 1.

Hoofdstuk 3
Verdragen in de Nederlandse rechtsorde

Hoofdstuk 3

In dit hoofdstuk staat het grote belang van verdragen voor en in de Nederlandse rechtsorde
centraal, omdat gelet daarop het belang van parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming
van verdragen in Nederland vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief extra groot is. Eerst,
in paragraaf 3.1, wordt de positie van verdragsbepalingen in de Nederlandse rechtsorde bezien.
Daarna wordt de blik verlegd van verdragsbepalingen naar het verdragsrecht als geheel. Immers,
als bepaalde (typen) normen een hoge rang hebben in een rechtsorde, dan is het belang ervan
nog niet per se een gegeven: indien al die normen zelf in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht
weinig voorstellen, zal de hoge juridische status ervan alsnog van beperkte betekenis zijn. In
paragraaf 3.2 komt aan bod dat verdragen in kwalitatief en kwantitatief opzicht wel degelijk veel
voorstellen. In paragraaf 3.3 wordt kort samengevat waarom parlementaire betrokkenheid bij
de totstandkoming van verdragen vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief in Nederland
zo belangrijk is.

3.1 De positie van verdragsbepalingen in de Nederlandse rechtsorde
In deze paragraaf wordt ingegaan op de verhouding internationaal recht – nationaal recht en
(daarmee) op de belangrijke positie van verdragsbepalingen in de Nederlandse rechtsorde.
Dit betreft een beschrijving op hoofdlijnen en voor zover relevant voor dit onderzoek. Deze
beschrijving van de positie van verdragsbepalingen in de Nederlandse rechtsorde zal plaatshebben
vanuit ‘klassieke thema’s’ hieromtrent, als monisme/dualisme, voorrang, normenhiërarchie.

De verhouding internationaal recht – nationaal recht
Het internationale recht waaraan een staat gebonden is, moet worden nageleefd door die
staat en het nationale recht van die staat mag er geen inbreuk op maken.1 In artikel 27 WVV2
wordt aangegeven dat ‘[e]en partij (…) zich niet [mag] beroepen op de bepalingen van zijn
nationale recht om het niet ten uitvoer leggen van een verdrag te rechtvaardigen’ en dat die regel
onverminderd artikel 46 WVV geldt. En in artikel 46, eerste lid, WVV staat dat ‘[h]et feit dat
de instemming van een Staat door een verdrag gebonden te worden, is gegeven in strijd met een
bepaling van zijn nationale recht betreffende de bevoegdheid tot het sluiten van verdragen, (…)
door die Staat niet [mag] worden aangevoerd ter ongeldigverklaring van die instemming, tenzij
die strijdigheid onmiskenbaar was en een regel van fundamenteel belang van het nationale recht
van die Staat betrof.’ Strijdigheid is onmiskenbaar, aldus het tweede lid, ‘indien zij bij objectieve
beschouwing duidelijk is voor iedere Staat die zich ten dezen overeenkomstig het gangbaar
gebruik en te goeder trouw gedraagt.’3 Voor dit onderzoek is de vraag relevant of een beroep
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Besselink 2007b, p. 48, Sondaal 1986, p. 113, Boon, Brouwer en Schilder 2005, p. 164, Klabbers 2007, p.
141, Kortmann 2012, p. 170, Burkens e.a. 2017, p. 349.
In paragraaf 4.1.2 meer over het WVV zelf.
Dit alles roept allerlei vragen op, zoals ‘wanneer is een regel van fundamenteel belang?’ Zie ook:
Besselink 2007b, p. 49.

Verdragen in de Nederlandse rechtsorde

op artikel 46 WVV ter ongeldigverklaring van de instemming zou slagen, wanneer aangevoerd
wordt dat naar Nederlands recht ten onrechte aan het parlementaire goedkeuringsvereiste voorbij
is gegaan. Met Kortmann ben ik het eens dat dit in principe niet het geval is, omdat het voor
een andere staat moeilijk is om erachter te komen in welke gevallen parlementaire goedkeuring
wel of juist niet nodig is.4 Nog los van de vraag of überhaupt verwacht kan worden dat een
andere staat de Rgbv raadpleegt om dit te checken, is de regeling en praktijk van parlementaire
goedkeuring niet altijd even duidelijk.5 Dan zou je dus niet alleen van andere staten verwachten
de Rgbv zelf te kennen, maar ook hoe die exact wordt uitgelegd en toegepast.6 Gelet hierop zal
er (bijna) nooit sprake zijn van zo’n onmiskenbare strijdigheid.7
Een in werking getreden verdrag verbindt de staten die er partij bij zijn en zo’n verdrag moet
bovendien door die staten te goeder trouw ten uitvoer worden gelegd (pacta sunt servanda).8 En,
zoals gezegd, een staat mag zijn nationale recht niet inroepen om onder het ten uitvoer leggen
van een verdrag uit te komen. In de woorden van Nollkaemper is het dan ook ‘een algemeen
aanvaard beginsel dat internationaal recht voorrang heeft op nationaal recht’.9 Hij voegt daar
echter direct aan toe dat dat beginsel ‘uitsluitend betrekking [heeft] op de internationale
rechtsorde’, en daarmee dus ‘niet beslissend [is] in de nationale rechtsorde.’10 Op de hiërarchie/
voorrang binnen de Nederlandse rechtsorde kom ik verderop in deze paragraaf terug. Zolang
de plichten die uit dit internationale recht voortvloeien maar worden nagekomen, is de regeling
van de positie van internationaal recht in de nationale rechtsorde (in het algemeen11) aan
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Kortmann 2012, p. 162. Zie ook: Eerste Kamer 2009, p. 6, Fleuren 2009c, p. 141. Vergelijk verder:
Kamerstukken I 1993/94, 21 214 (R 1375), nr. 44b, p. 4. Kortmann (2012, p. 162) trekt overigens
bovendien in twijfel of artikel 46 WVV überhaupt wel op dit soort gevallen ziet: ‘Wij zijn overigens
geneigd de goedkeuring slechts te beschouwen als een machtiging tot het uitoefenen van een reeds
bestaande bevoegdheid. In deze visie speelt art. 46 Verdrag [van Wenen inzake het verdragenrecht] zelfs
in het geheel geen rol, daar het spreekt van nationaal recht betreffende de bevoegdheid tot het sluiten
van een verdrag.’
Zie paragraaf 4.2.3 en hoofdstuk 5. Zie ook: Fleuren 2004, p. 174.
Zie: Vierdag 1995, p. 87-88. Zie ook: Kamerstukken I 1993/94, 21 214 (R 1375), nr. 44b, p. 4, Sondaal
1986, p. 107.
Brouwer 1993, p. 35.
Artikel 26 WVV.
Nollkaemper 2007, p. 244. Zie ook: Uzman 2013, p. 23-24, Boon, Brouwer en Schilder 2005, p. 164 en
165, Schrijver 2014, p. 34, Nollkaemper 2016, p. 102.
Nollkaemper 2007, p. 244 (en ook 228). Zie ook: Boon, Brouwer en Schilder 2005, p. 164. Zie verder:
Klabbers 2007, p. 141, Van Rossem 2014, p. 141.
Niet altijd. Zie Besselink 2007b, p. 50-51: ‘Internationaalrechtelijke verplichtingen, vooral
verplichtingen die ontspruiten aan verdragen, kunnen zich zeer specifiek richten op een handeling van
nationale overheidsorganen. (…) De uitvoering te goeder trouw van deze verdragsverplichtingen grijpt
dan in de nationale rechtsverhoudingen in al naar gelang de verplichtingen preciezer zijn aangeduid,
zowel voor wat betreft het resultaat dat bereikt moet worden als voor wat betreft de wijze waarop een
welbepaald resultaat bereikt moet worden.’ Zie ook Schutgens 2015, p. 307: ‘Het nationale staatsrecht
bepaalt (…) de wijze van doorwerking. In dat licht ligt het weinig voor de hand om op internationaal
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het nationale recht.12 In de woorden van Uzman draait het om ‘het resultaat en niet om
het instrument waarmee dat resultaat bereikt wordt’.13 Van belang voor dit onderzoek is verder
dus wat in Nederland geldt met betrekking tot de positie van verdragen.
Wat betreft de manier waarop een staat de gelding van verdragen in zijn nationale rechtsorde
geregeld heeft, zijn er twee stelsels te onderscheiden: dualistische stelsels en monistische stelsels.14
In een dualistisch stelsel zijn de internationale en nationale rechtsorde gescheiden en is er
transformatie nodig van het internationale recht in nationaal recht, om deel uit te maken van
de nationale rechtsorde.15 In een monistisch stelsel is transformatie niet nodig. In de woorden
van Besselink:
‘De term monisme wordt in de context van de transformatievraag meestal in die zin
gebruikt dat regels van internationaal recht zonder nadere transformatie in de nationale
rechtsorde gelden en kunnen worden ingeroepen; regels van internationaal recht
maken dan als zodanig deel uit van de nationale rechtsorde, het internationaal recht en
het nationale recht vormen tezamen één rechtsorde.’16

Het Nederlandse stelsel staat als monistisch te boek. Transformatie is onnodig,17 een voor
Nederland bindend verdrag geldt als zodanig in de Nederlandse rechtsorde.18 Dit laatste is
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niveau afspraken te maken over het doorwerkingsmechanisme van een verdrag. Dat neemt niet weg,
dat áls er een dergelijke afspraak is, de rechter daar naar Nederlands staatsrecht aan gehouden is.’
Leenen 1984, p. 34, Sondaal 1986, p. 113, Vierdag 1995, p. 115, Fleuren 2004, p. 7-8 en 9, Boon, Brouwer
en Schilder 2005, p. 164, Nollkaemper 2007, p. 227 en 244-245, Besselink 2007b, p. 50-51, Besselink
en Wessel 2009b, p. 19-20, Hoogers 2009, p. 30, Kortmann 2012, p. 170, Van Rossem 2014, p. 141,
Schutgens 2015, p. 307, Van Dijk 2016, p. 126, Burkens e.a. 2017, p. 349.
Uzman 2013, p. 23. Zie ook: Nollkaemper 2007, p. 227.
Fleuren 2004, p. 10-18, Besselink en Wessel 2009b, p. 41, Schrijver 2014, p. 34-35. Staten kunnen
overigens een ‘hybride systeem’ hebben, in die zin dat een staat niet ten opzichte van alle bronnen van
internationaal recht ofwel monistisch ofwel dualistisch is, maar dat dit per bron verschilt (zie: Fleuren
2004, p. 11, Besselink en Wessel 2009b, p. 41). Ook kan onderscheid worden gemaakt, afhankelijk van
het type verdrag (zie: Nollkaemper 2007, p. 238).
Besselink 2007b, p. 55-56, Besselink en Wessel 2009b, p. 41, Kortmann 2012, p. 170, Fleuren 2012, p.
510, Van Dijk 2016, p. 127, Burkens e.a. 2017, p. 349-350.
Besselink 2007b, p. 56. Zie ook: Besselink en Wessel 2009b, p. 41, Fleuren 2012, p. 510, Van Dijk 2016,
p. 126, Burkens e.a. 2017, p. 350.
In de woorden van Besselink (2007b, p. 63-64) wordt ‘[d]e parlementaire goedkeuring die als hoofdregel
vereist is voor verdragen (…) (anders dan in dualistische landen als Italië en Duitsland) tegenwoordig
in Nederland in het algemeen niet beschouwd als een transformatiehandeling.’ Vergelijk ook: Besselink
en Wessel 2009b, p. 42.
HR 3 maart 1919, NJ 1919, 371 (Grenstractaat Aken), Kummeling 1995, p. 370-371, Woltjer 2002, p.
27, Fleuren 2004, p. 18-20, Boon, Brouwer en Schilder 2005, p. 165, Nollkaemper 2007, p. 238-239,
Besselink 2007b, p. 58 en 63, Hoogers 2009, p. 36, Besselink en Wessel 2009b, p. 42, Fleuren 2009a, p.
2631, Fleuren 2009c, p. 142, Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 103, Fleuren 2012, p. 517,
Kortmann 2012, p. 170, Uzman 2013, p. 22-23, Burkens e.a. 2017, p. 351.
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relevant in het licht van het belang van parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van
verdragen. In de woorden van Fleuren:
‘Volkenrechtelijke normen hebben, indien en zodra zij volkenrechtelijk gezien bindend
zijn voor het Koninkrijk, rechtskracht binnen zijn rechtsorde (…). De interne gelding van
een verdrag dat, volkenrechtelijk gezien, bindend is voor het Koninkrijk, is niet afhankelijk
van de vraag of het door de Staten-Generaal is goedgekeurd (…).’19

Doordat gelding onafhankelijk is van parlementaire goedkeuring, is er sprake van een situatie
waarin democratische legitimatie ‘niet zo vanzelfsprekend voorhanden is’.20 Het wel voorhanden
zijn van die legitimatie is dan dus afhankelijk van de manier waarop en de mate waarin
parlementaire betrokkenheid gewaarborgd is bij de totstandkoming van verdragen, waarover
in hoofdstuk 4 meer.
Hoe zit het dan met de hiërarchie binnen de nationale rechtsorde? Sinds halverwege de twintigste
eeuw kan de hogere rang van het internationale recht in Nederland als regel van ongeschreven
staatsrecht worden beschouwd.21 Die hogere rang staat los van de vraag of een verdragsbepaling
een ieder verbindend is.22 De al dan niet een ieder verbindendheid van een verdragsbepaling is
van belang voor het al dan niet kunnen toetsen eraan. De Raad van State verwoordt het als volgt:
‘Verdragen die voor het Koninkrijk bindend zijn, nemen in de normenhiërarchie een hogere
plaats in dan het nationale recht, inclusief Grondwet en wet,(…) zij het dat de rechter
nationaal recht alleen kan toetsen aan verdragsbepalingen die een ieder verbindend zijn.’23

19
20

21

22

23

Fleuren 2004, p. 19. Zie ook: Besselink 2007b, p. 65, Besselink en Wessel 2009b, p. 42.
Besselink en Wessel 2009b, p. 41-42. In veel staten waarin ‘het parlement in beginsel geen rol speelt bij
de totstandkoming van internationaal recht’, vormt dat gegeven een reden om juist voor een dualistisch
model te kiezen (Nollkaemper 2007, p. 237).
Fleuren 2004, p. 338-339: ‘Werd in de eerste helft van de 20e eeuw nog heftig gepolemiseerd over
de status van verdragen in de Nederlandse rechtsorde, voor de grondwetgever van 1953 stond niet
alleen buiten kijf dat verdragen konden ingrijpen in de rechtspositie van de burger, maar ook dat zij
van hogere orde waren dan regelingen van nationale origine.(…) Gezien deze consensus kan vanaf
het midden van deze eeuw het primaat van verdragen als een regel van ongeschreven constitutioneel
recht worden beschouwd.’ Zie ook: Boon, Brouwer en Schilder 2005, p. 164, Gerards en Fleuren
2014, p. 221.
Brouwer 1993, p. 1, Boon, Brouwer en Schilder 2005, p. 171, Fleuren 2009c, p. 146, Gerards en Fleuren
2014, p. 221-222, Burkens e.a. 2017, p. 90-91.
Kamerstukken II 2007/08, 31 570, nr. 3, p. 22. Zie ook Uzman 2013, p. 39: ‘Verdragsrecht heeft (…)
voorrang boven wettelijke voorschriften, waaronder de wet in formele zin. Dat betekent niet dat
de rechter deze voorrang ook steeds kan effectueren, of dat hij verdragsrecht steeds kan toepassen. Dit
is slechts het geval indien en voor zover het om ‘een ieder verbindende’ bepalingen van verdragen gaat.’
Zie verder: Burkens e.a. 2017, p. 90-91.
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Artikel 94 veronderstelt die hogere rang (die hogere rang ligt eraan ten grondslag)24 en beperkt
de rechterlijke toetsing tot een ieder verbindende bepalingen. Oftewel:
‘[A]rt. 94 Gw kent niet zozeer de nationale rechter een (eerder niet bestaande) bevoegdheid
toe om nationaal recht aan een ieder verbindende bepalingen van internationaal recht
te toetsen, maar beperkt de toetsingsbevoegdheid die hij op grond van ongeschreven
constitutioneel recht in beginsel zou hebben tot een ieder verbindende bepalingen van
internationaal recht.’25

Er is dus een onderscheid tussen wel en niet een ieder verbindende bepalingen. De beperking
van de rechterlijke toetsingsmogelijkheid tot een ieder verbindende bepalingen is sinds
de grondwetsherziening van 1956 (expliciet26) het geval.27 Doel ervan was het ‘voorkomen dat
de rechter zich ook dan geroepen voelt wettelijke voorschriften wegens een verdrag (…) buiten
toepassing te laten, indien dit verdrag (…) zelf geen rechtsregels bevat die de rechter in plaats
van die wettelijke voorschriften kan toepassen’, waardoor ‘er een vacuüm [zou kunnen] ontstaan
dat de rechter slechts kan opvullen door op de stoel van de wetgever plaats te nemen.’28 Later in
deze paragraaf kom ik terug op het belang van niet een ieder verbindende bepalingen. Nu eerst
meer over de bepalingen die wel als een ieder verbindend kunnen worden aangemerkt, waarbij
ook artikel 93 en 94 van de Grondwet in beeld komen.

Een ieder verbindende bepalingen en artikel 93 en 94 van de Grondwet
‘Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar
inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt’,
aldus artikel 93 van de Grondwet. Wat zijn zulke verdragsbepalingen die naar hun inhoud een
ieder kunnen verbinden? Fleuren geeft in zijn dissertatie over dit type verdragsbepalingen
de volgende omschrijvingen:
‘Bepalingen die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden in de zin van artikel 93 Gw
zijn (…) bepalingen die naar hun inhoud rechtskracht hebben voor particulieren, of –
anders geformuleerd – bepalingen die naar hun inhoud jegens particulieren toepassing
kunnen vinden.’29
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Fleuren 2004, p. 338, Boon, Brouwer en Schilder 2005, p. 171. Zie ook: Uzman 2013, p. 24 en 39,
Brouwer 1992, p. 316, Brouwer 1993, p. 1.
Burkens e.a. 2017, p. 351.
Over de kwestie of deze beperking al in 1953 gold, zie: Fleuren 2004, p. 199-201, De Wit 2012, p. 34.
Kummeling 1995, p. 372-373, Fleuren 2004, p. 146, 307 en 339, Fleuren 2012, p. 518, Besselink en
Wessel 2009b, p. 40 en 55, De Wit 2012, p. 37, Van Rossem en Spijkers 2016, p. 137.
Fleuren 2004, p. 307. Zie ook: Kamerstukken II 2013/14, 33 359 (1986), nr. 4, p. 8, De Wit 2012, p. 35,
Philipsen en De Wit 2014, p. 6, Schutgens 2015, p. 307, Van Rossem en Spijkers 2016, p. 137.
Fleuren 2004, p. 62.
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‘Een ieder verbindende bepalingen van verdragen (…) hebben rechtsgevolgen voor
burgers. Dat wil zeggen dat een burger aanspraak kan maken op uitvoering of toepassing
van een dergelijke bepaling dan wel deze uitvoering of toepassing heeft te dulden. Een
ieder verbindende bepalingen leiden derhalve tot de vaststelling, uitbreiding of beperking
van de rechtspositie van individuen. Ze zijn een bron van individuele rechten en
verplichtingen.’30

In het bijzonder dit laatste is voor dit onderzoek een zeer belangwekkend gegeven. Als (bepaalde)
verdragsbepalingen een bron zijn van ‘individuele rechten en verplichtingen’, dan dient immers
bij de totstandkoming daarvan, in lijn met de democratiegedachte en het legaliteitsbeginsel,
het parlement betrokken te zijn.31 In paragraaf 1.1 is al opgemerkt dat de Staatscommissie
Grondwet dan ook in het bijzonder aandacht voor dit type bepalingen had bij de analyse van
de Rgbv: verdragen met een ieder verbindende bepalingen ‘kunnen leiden tot de beperking
van de burgerlijke vrijheden door de oplegging van plichten aan burgers en de beperking van
grondrechten’, om welke reden voor zulke verdragen ‘altijd uitdrukkelijke goedkeuring van
de Staten-Generaal vereist [zou] moeten zijn’, aldus de Staatscommissie.32
Over de betekenis van het bekendmakingsvereiste uit artikel 93 wordt verschillend gedacht.33 Je
zou deze bepaling zo kunnen opvatten, aldus Hoogers, ‘dat de Grondwet beoogt te regelen dat
deze specifieke categorie normen überhaupt pas haar werking in de interne rechtsorde verkrijgt,
nadat deze zijn bekendgemaakt.’34 Dat lijkt mij geen terechte opvatting, omdat de woorden
‘verbindende kracht’ in artikel 93 moeten worden gelezen als ‘een ieder verbindende kracht’.35
Tot de grondwetsherziening van 1983 stond daar namelijk ‘deze verbindende kracht’, en
het schrappen van ‘deze’ was een ‘taalkundige overweging’,36 geen inhoudelijke.37 Juist daarom is
mijns inziens de door Fleuren gegeven uitleg overtuigend. Die houdt in dat artikel 93 niet ziet ‘op
de interne gelding als zodanig’, maar ‘bekendmaking slechts als een voorwaarde [stelt] waaraan
voldaan moet zijn voordat verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties jegens
particulieren kunnen worden toegepast.’38 Deze bekendmaking is dus ‘slechts een voorwaarde
voor een bepaalde vorm van interne werking, te weten een ieder verbindende kracht.’39
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Fleuren 2004, p. 321.
Zie paragraaf 2.1.1, 2.1.2.1 en met name 2.2.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 112.
Zie in het algemeen over de bekendmaking van verdragen: paragraaf 4.1.2.
Hoogers 2009, p. 38. Zie hierover ook: Besselink 2007b, p. 64 en 66-67.
Fleuren 2009c, p. 142, Kortmann 2012, p. 171 en Fleuren en De Wit 2012, p. 2813.
Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 10.
Fleuren 2004, p. 217, Fleuren en De Wit 2012, p. 2813. Met Kortmann (2012, p. 171) ben ik het eens dat
het duidelijker was geweest om ‘deze’ erin te laten.
Fleuren 2004, p. 19.
Fleuren 2004, p. 317. Zie ook p. 62 en Vierdag 1995, p. 100.

51

Hoofdstuk 3

Artikel 94 zorgt ervoor dat, zoals bij de algemene beschrijving van de verhouding internationaal
recht – nationaal recht reeds aan bod kwam, de rechter de voorrang van een ieder verbindende
verdragsbepalingen kan effectueren.40 ‘Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften
vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende
bepalingen van verdragen,’ zo bepaalt het grondwetsartikel immers. Het hieruit voortvloeiende
belang van een ieder verbindende bepalingen, wordt des te groter wanneer nader bij dit artikel
wordt stilgestaan. In het volgende dan ook meer over artikel 94 en een ieder verbindendheid,
aan de hand van vijf voor dit onderzoek relevante kwesties.

Kwestie 1: welke voorschriften vallen onder ‘[b]innen het Koninkrijk geldende
wettelijke voorschriften’?
Onder die voorschriften vallen in ieder geval formele wetten en lagere wettelijke voorschriften.
Bovendien wordt er meestal van uitgegaan dat dit ook geldt voor de Grondwet,41 het Statuut42
en ander koninkrijksrecht.43 Deze ruime reikwijdte draagt bij aan de prominente positie binnen
de Nederlandse rechtsorde van een ieder verbindende verdragsbepalingen.
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Uzman 2013, p. 39.
Kamerstukken II 1979/80, 15 049 (R 1100), nr. 7, p. 18, Kamerstukken II 1979/80, 16 162, nr. 3, p. 21,
Brouwer 1992, p. 158, Besselink 1996, p. 28, Fleuren 2002, p. 75, Fleuren 2004, p. 340 en 342, Van
Rijn 2004, p. 105, Nollkaemper 2007, p. 245, Besselink 2007b, p. 74, Besselink 2007c, p. 184, Besselink
en Wessel 2009a, p. 570, Besselink en Wessel 2009b, p. 97 en 105, Fleuren 2009c, p. 146, Rapport
Staatscommissie Grondwet 2010, p. 103, Schutgens 2010, p. 341, Gerards 2011a, p. 117, Kortmann 2012,
p. 175 en 339-340, Gerards en Fleuren 2014, p. 232, Besselink 2014, p. 1204, Kuiper-Slendebroek 2016,
p. 80, Van Dijk 2016, p. 129. Anders: Hoogers 2009, p. 47-49 (op p. 48-49: ‘Voorrang op de Grondwet
hebben eenieder verbindende bepalingen van verdragen (…) slechts voor zover het verdrag op de wijze
van art. 91 lid 3 GW is goedgekeurd’ (cursivering toegevoegd). Zie ook de reactie van Schutgens (2010,
p. 342-343) daarop. Zie in dit licht ook: Besselink 2003b, p. 35, Besselink 2007b, p. 75, Besselink 2007c,
p. 184, Besselink 2007d, p. 118, Besselink en Wessel 2009b, p. 52-55 (in het bijzonder p. 53), 72 en 105,
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 126, Besselink 2014, p. 1205.
Van Dijk (2016, p. 129) geeft aan dat er, vergeleken met de heersende leer (en jurisprudentie) dat
bepalingen van de Grondwet onder binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vallen
(zie ook hiervoor), ‘meer twijfel bestaat (…) over de vraag of dat ook geldt voor het Statuut’. Zie verder
over deze kwestie: Fleuren 2002, p. 77-78, Fleuren 2004, p. 341-342, Hoogers en Nap 2004, p. 81 e.v.,
Van Rijn 2004, p. 105-106, Besselink 2007b, p. 74-76, Fleuren 2009c, p. 146, Besselink en Wessel 2009b,
p. 72, Hoogers 2009, p. 50 e.v., Schutgens 2010, p. 343-344, Kortmann 2012, p. 339-340, Efthymiou en
De Wit 2013, p. 78, Gerards en Fleuren 2014, p. 232, Kuiper-Slendebroek 2016, p. 80.
Zie: Fleuren 2004, p. 340-342. Zie verder over deze kwestie: Hoogers en Nap 2004, p. 81 e.v., Van Rijn
2004, p. 105-106, Besselink 2007b, p. 75-76, Fleuren 2009c, p. 146, Besselink en Wessel 2009b, p. 72,
Hoogers 2009, p. 50 e.v., Schutgens 2010, p. 343-344, Kortmann 2012, p. 339, Efthymiou en De Wit
2013, p. 78, Kuiper-Slendebroek 2016, p. 80. Zie bijvoorbeeld: HR 12 oktober 1984, NJ 1985, 230 m.nt.
W.C.L. van der Grinten (het ging daarin om het IVBPR en de WNi (een rijkswet, zie Stb. 1963, 467)).
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Kwestie 2: moet artikel 94 toegepast worden door zowel rechterlijke als
bestuurlijke instanties?
Hoewel er in de literatuur geen eenduidigheid is,44 gaf het kabinet, in een notitie uit 2016 over
de huidige goedkeuringspraktijk van verdragen, aan dat artikel 94 toegepast moet worden door
‘de rechterlijke en bestuurlijke instanties’.45 Dit is zeer terecht. Als je meent dat artikel 94 zich
alleen tot de rechter en niet tot het bestuur richt, zou je daaraan in de volgende twee richtingen
gevolgen kunnen verbinden: 1. het bestuur dient altijd bij onverenigbaarheid buiten toepassing
te laten, ongeacht de al dan niet een ieder verbindendheid van de betrokken verdragsbepaling,
of 2. het bestuur mag überhaupt niet wettelijke voorschriften buiten toepassing laten wegens
onverenigbaarheid met verdragsbepalingen.46 Fleuren geeft voor beide stellingen treffend aan
waarom die niet zijn vol te houden:
‘In veel gevallen is het bestuur in eerste instantie geroepen om verdragsrecht toe te
passen, zoals bijvoorbeeld verdragsrecht op het terrein van het socialezekerheidsrecht,
het belastingrecht en het vreemdelingenrecht. Het is ongerijmd indien het bestuur
gehouden is niet een ieder verbindende bepalingen voor te laten gaan op de wet en
de rechter vervolgens gehouden is de wet voor te laten gaan op niet een ieder verbindende
bepalingen.(…) Het is evenzeer ongerijmd indien de voorrang van een ieder verbindende
bepalingen boven wettelijke voorschriften eerst in de rechterlijke fase geldend kan worden
gemaakt en in de praktijk derhalve niet gerealiseerd zal worden als het gaat om een ieder
verbindende bepalingen die belastend zijn voor burgers. (…) In dat geval zal de burger
immers in het buiten toepassing laten van de bepaling geen reden zien om de rechter te
adiëren, terwijl het bestuursorgaan bezwaarlijk een rechtsmiddel kan instellen tegen zijn
eigen besluit.’47

Zowel rechter als bestuur is dus gehouden om wettelijke voorschriften niet toe te passen, indien
deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen.

Kwestie 3: wat is de betekenis van het gebruik van de woorden ‘deze toepassing’?
Betekenen deze woorden dat de rechter alleen de toepassing van wettelijke voorschriften mag
toetsen, of mag de rechter ook die voorschriften zelf toetsen? Het laatste is het geval, zoals
ook blijkt uit de grondwetsgeschiedenis.48 De rechter mag dus, in de woorden van Schutgens,
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Zie: Besselink en Wessel 2009b, p. 59 e.v. Zie verder over deze kwestie: Kummeling 1995, p. 372, Fleuren
2004, p. 346-348, Barkhuysen 2004, p. 47, Besselink 2007b, p. 76-77, Nollkaemper 2007, p. 247, Fleuren
2009b, p. 167-169, Sillen 2012, p. 336-341, Kortmann 2012, p. 175, Uzman 2013, p. 24-25.
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 4.
Zie: Fleuren 2004, p. 346-347.
Fleuren 2004, p. 347. Zie ook: Fleuren 2002, p. 76, Besselink en Wessel 2009b, p. 60.
Opgemerkt zij dat hierover geen volledige eenduidigheid is, zie daarover: Schutgens 2009, p. 10 e.v. Zie
voor de mijns inziens terechte redenering dat dit wel zo is: Schutgens 2009, p. 12-13 en Kamerstukken II
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constateren ‘dat het wettelijk voorschrift als zodanig – en niet alleen de toepassing daarvan – in
strijd is met een verdragsbepaling.’49 De betekenis van artikel 94 is dus ook in dit opzicht ruim.

Kwestie 4: buiten toepassing laten en onverbindend verklaren
Met de betekenis van de woorden ‘deze toepassing’ hangt de vierde hier te bespreken kwestie
samen:50 wat doet de rechter bij onverenigbaarheid? Staat artikel 94 naast buiten toepassing
laten ook het onverbindend verklaren van het wettelijke voorschrift in kwestie toe? Daarover
is discussie, maar ‘[e]en groeiend aantal auteurs lijkt wel bereid aan te nemen dat de rechter
wetgeving wegens strijd met verdragsrecht onverbindend mag verklaren’.51 In de jurisprudentie
komt men dit – het onverbindend verklaren – dan ook tegen.52 Wat de rechter niet kan doen,
is het voorschrift vernietigen.53 Na het in paragraaf 1.1 genoemde arrest waarin de Hoge Raad
oordeelde dat het hof ‘terecht voor recht [heeft] verklaard dat de uitzondering voor kleine cafés
onverbindend is’,54 reageerde toenmalig staatssecretaris Van Rijn55 door de voorzitters van
de Eerste en Tweede Kamer naar aanleiding van dit arrest te schrijven dat door de Hoge Raad
‘deze uitzondering [op het rookverbod] onverbindend [is] verklaard’, en dat dit betekent ‘dat
vanaf 10 oktober 2014 de uitzondering op het rookverbod voor kleine cafés geen juridische
werking meer heeft’.56 Dit is opmerkelijk. In de woorden van Boogaard en Uzman, doet Van Rijn
hier ‘alsof de Hoge Raad de uitzondering voor kleine kroegen heeft vernietigd, maar dat kan
de civiele kamer helemaal niet en dat is ook niet gebeurd.’ Zij schrijven verder:
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1979/80, 15 049 (R 1100), nr. 7, p. 19 (‘wij zijn van oordeel dat juist de gebruikte formulering duidelijk
laat uitkomen dat de grondwetgever niet slechts de nationale wetsregel zelf, maar evenzeer de uitwerking
ervan op de rechtzoekende getoetst wil zien bij de beoordeling van de vraag of de nationale bepaling
moet wijken voor bepalingen van het internationale recht’). Zie ook: Kortmann 1987, p. 278-279, Sillen
2010a, p. 76 en 84 en Kortmann 2012, p. 174.
Schutgens 2009, p. 13. Zie ook: Schutgens 2013, p. 138.
Zie Uzman 2013, p. 90-91: ‘Van onverbindendverklaren spreekt men wanneer de rechter vaststelt dat
in beginsel álle toepassingen van het voorschrift onrechtmatig zijn. Hij mag dit doen. Uitgangspunt is
namelijk dat de rechter zowel het voorschrift zelf, als de toepassing ervan, toetst aan het verdragsrecht.
Komt hij tot de conclusie dat het voorschrift als zodanig in strijd is met het verdrag, dan verklaart hij
het onverbindend’ (cursivering toegevoegd).
Zie (met verwijzingen): Uzman 2013, p. 75. Zie ook: Sillen 2010a, p. 84-85. Overigens zij er voor
de volledigheid op gewezen dat een onverbindendverklaring als hulpmiddel in de overwegingen om tot
een oordeel te komen voorkomt, maar eveneens voorkomt als verklaring voor recht in het dictum van
de uitspraak (zie bijvoorbeeld: Hof Den Haag 26 maart 2013, AB 2013/192 m.nt. S. Philipsen en J.C.
de Wit). Op dat laatste (in het dictum) is overigens kritiek. Zie over deze kwestie: Schutgens 2009, p. 85
e.v., Sillen 2010a, p. 106, Uzman 2013, p. 74-75 en 95.
Kummeling 1995, p. 380, Besselink en Wessel 2009b, p. 51-52, Sillen 2010a, p. 85-86. Zie bijvoorbeeld
HR 10 oktober 2014, AB 2015/21 m.nt. S. Philipsen en J.C. de Wit, JB 2014/224 m.nt. J.J.J. Sillen.
Schutgens 2006, p. 96.
HR 10 oktober 2014, AB 2015/21 m.nt. S. Philipsen en J.C. de Wit, JB 2014/224 m.nt. J.J.J. Sillen.
M.J. van Rijn (PvdA), destijds staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Kamerstukken I 2014/15, 33 791, C, p. 1 en Kamerstukken II 2014/15, 32 011, nr. 31.
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‘Dat in het arrest het woordje ‘onverbindend’ valt is niet erg verhelderend in dit verband,
en misschien zelfs een beetje ongelukkig. Het suggereert ten onrechte dat de Hoge Raad
het voorschrift nietig verklaarde. Onrechtmatigheid is echter iets anders dan ongeldigheid.
De uitzondering voor kroegjes bestaat daarom nog altijd.’57

Bij vernietiging verdwijnt het betreffende wettelijke voorschrift uit de rechtsorde en is er
dus effect buiten de betreffende procedure.58 Wanneer een voorschrift onverbindend wordt
verklaard, is het rechtsgevolg echter ‘beperkt tot de procedure waarin zij is uitgesproken.’59
Betekent de constatering dat de rechter wel dit laatste maar niet dit eerste kan, dat het belang
van artikel 94 nuancering verdient? Dit is geenszins het geval. In de praktijk is er immers een
grote feitelijke precedentwerking van zo’n onverbindendverklaring en is het ‘(haast) onmogelijk
om een voorbeeld te vinden van een geval, waar een rechter de onverbindendheid van een
wettelijk voorschrift opnieuw moest uitspreken, nadat het eerder al door de hoogste rechter
onverbindend was verklaard’, aldus Schutgens, die daaraan toevoegt dat hij er ‘althans geen
voorbeelden [van is] tegengekomen.’60 Het effect van toepassing van artikel 94 kan dus bijzonder
groot zijn en daarmee is het belang van parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van
verdragen met een ieder verbindende bepalingen dat eveneens.
Relevant is nog wel dat de burger niet altijd geholpen is bij het door artikel 94 voorgeschreven
loutere ‘geen toepassing’ vinden van het wettelijke voorschrift in kwestie. Soms wel, zoals in
de zaak waarin de toepassing van artikel 261, tweede lid, Sr (smaadschrift) in dat specifieke
geval een ongeoorloofde beperking vormde van het een ieder verbindende artikel 10 EVRM.61
Het buiten toepassing laten van artikel 261 bood uitkomst: de betrokken burger ging vrijuit en
de strijd met diens recht op vrijheid van meningsuiting werd daardoor opgeheven. Maar niet
altijd is de burger geholpen.62 Bijvoorbeeld wanneer een persoon naar de rechter stapt vanwege
een wettelijk voorschrift waarin slechts aan een bepaalde groep burgers, waar die persoon zelf
niet toe behoort, een privilege wordt toegekend, wat volgens die persoon in strijd is met artikel
26 IVBPR. Indien de rechter tot de conclusie komt dat er inderdaad strijd met het IVBPR is, zou
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Boogaard en Uzman 2014, p. 2782. Zie ook Boogaard en Uzman in hun annotatie bij CBb 1 december
2014, AB 2015/345, Schutgens 2006, p. 96, Uzman 2013, p. 95.
Boogaard en Uzman 2014, p. 2781-2782, Schutgens 2009, p. 221, Schutgens 2006, p. 96.
Schutgens 2006, p. 96. Zie ook: Schutgens 2009, p. 221.
Schutgens 2009, p. 221. Tevens kan in dit licht worden gewezen op de zogenoemde vervolgplichtarresten
van de Hoge Raad. Zie: Sillen 2010a, p. 124 en Schutgens 2009, p. 235. Schutgens (2009, p. 235) daarover:
‘De volgplicht-arresten hebben – in serie geschakeld – tot gevolg, dat een onverbindendverklaring door
de hoogste bestuursrechter een sterke derdenwerking krijgt, die trekken heeft van een vernietiging.
Materieel verliest een door de hoogste bestuursrechter onverbindendverklaard wettelijk voorschrift
jegens allen zijn rechtskracht met behulp van een aantal constructies van de civiele rechter.’ Zie ook:
Schutgens 2006, p. 104.
HR 16 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7750.
Vergelijk Schutgens 2017, p. 133-134.
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het buiten toepassing laten of onverbindend verklaren van het wettelijke voorschrift de persoon
in kwestie niet helpen: de persoon kreeg geen privilege en krijgt dat nog steeds niet.63 In zulke
gevallen heeft de rechter wel enige andere opties:64
•

•
•
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Verdragsconforme uitleg/interpretatie, zodat van strijd geen sprake meer is.65 Dit komt vaak
voor: ‘[d]e rechter streeft in zijn uitspraken – waar mogelijk – naar een resultaat waarin
hij de nationale bepaling zo toepast, dat de toepassing niet onverenigbaar is met
de verdragsbepaling’, aldus De Wit.66 Dit kan verstrekkende gevolgen hebben.67 Elzinga,
De Lange en Hoogers merken zelfs op dat het ‘zeker niet uitgesloten [is] dat deze
verdragsconforme interpretatie meer ingrijpende gevolgen heeft voor het nationale recht
dan het ogenschijnlijk verder strekkende instrument van het ‘buiten toepassing laten’ van
nationale wettelijke voorschriften’;68
Het wettelijke voorschrift buiten toepassing laten en in de dan ontstane lacune voorzien
door (zelfstandig) rechtsvormend op te treden;69
De strijd in stand laten in verband met de machtenscheiding. De rechter wijst dan ‘het beroep
af dat een particulier doet op een bepaling die als een ieder verbindend pleegt te worden
beschouwd, niet omdat het ongegrond zou zijn, maar omdat toewijzing van de vordering
rechtspolitieke keuzes vergt die de rechtsvormende taak van de rechter te buiten gaan.’70
In het hiervoor al aangehaalde arrest van 23 september 1988 valt te lezen dat het ‘slechts

Zie ook: Besselink 2007b, p. 73, Nieuwenhuis en Hins 2011, p. 216, Uzman 2013, p. 120-121, HR 12
oktober 1984, NJ 1985, 230 m.nt. W.C.L. van der Grinten, HR 23 september 1988, RvdW 1988/154
(Naamrecht).
Zie: Besselink 2007b, p. 73. Zie uitgebreid over de situatie dat buiten toepassing laten de klager niet baat
(en tevens over de situaties waarin ‘de rechter afziet van het buiten toepassing laten van een wettelijk
voorschrift als dat wél een mogelijke remedie zou zijn’): Uzman 2013, p. 119 e.v.
Martens 2000, p. 750, WRR 2002, p. 63, Fleuren 2004, p. 349, Besselink 2007b, p. 73, Klabbers
2007, p. 141, Nieuwenhuis en Hins 2011, p. 61, Corstens 2012, p. 2, De Wit 2012, p. 300. Zie, over
de grondslag van verdragsconforme interpretatie, Uzman 2013, p. 90: ‘De grondslag voor de methode
van verdragsconforme interpretatie is (…) de presumptie dat de wetgever zijn volkenrechtelijke
verplichtingen loyaal in het vizier houdt.’ Zie hierover ook: Fleuren en Viering 2001, p. 129-130,
Fleuren 2004, p. 372-373.
De Wit 2012, p. 300. Zie ook: Fleuren en De Wit 2012, p. 2816, Rapport Staatscommissie Grondwet
2010, p. 126, Nieuwenhuis en Hins 2011, p. 61, Corstens 2012, p. 2, Van der Pot/Elzinga, De Lange en
Hoogers 2014, p. 724.
Zie ook: Nollkaemper 2007, p. 467.
Van der Pot/Elzinga, De Lange en Hoogers 2014, p. 724-725.
Zie (met enkele voorbeelden en verwijzingen): Burkens e.a. 2017, p. 196-197. Zie ook Besselink
(2007b, p. 74), die aangeeft dat met name de CRvB hiertoe bereid is. Zie over de term ‘rechterlijke
rechtsvorming’: Uzman 2013, p. 149 e.v., Ortlep 2015, p. 63 e.v.
Fleuren 2004, p. 350. In de literatuur is de vraag aan bod gekomen of zulk rechterlijk abstineren
rechtsweigering (in de zin van artikel 13 Wet AB) zou zijn. Zie hierover: Kummeling 1995, p. 382
en Uzman 2013, p. 38. Zie over de vraag of de rechter in strijd met (de letter van) artikel 94 van
de Grondwet handelt door na geconstateerde strijd de nationale bepaling niet buiten toepassing te
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aan de wetgever [is] om te bepalen op welke wijze op het onderhavige terrein het best aan
het beginsel van art. 26 [IVBPR] kan worden voldaan.’71 Voor de keuze tussen rechtsvormen
of strijd in stand laten, is dus cruciaal hoe de grenzen van de rechterlijke rechtsvorming
lopen.72 Valt de situatie erbuiten, dan ‘heeft de klager pech en schuift hij [de rechter]
de kwestie door naar de wetgever’, aldus Uzman.73 Een relevante kwestie bij het wel of niet
doorschuiven naar de wetgever is nog of de wetgever bekend is met de onrechtmatigheid
maar nalaat in actie te komen.74
Bovendien valt te wijzen op de gang van zaken in een arrest van de Hoge Raad, waarin de Hoge
Raad tot het oordeel kwam dat de tenuitvoerleggingspraktijk van levenslange gevangenisstraffen
onverenigbaar is met het EVRM.75 In plaats van daar reeds naar te handelen, werd de zaak
aangehouden, teneinde de ‘verdere politieke besluitvorming’ op dit punt – de aanzet daartoe
was er immers al76 – af te kunnen wachten.77

Kwestie 5: wie bepaalt of een verdragsbepaling een ieder verbindend is?
In Nederland heeft de rechter het laatste woord over de vraag of een verdragsbepaling een ieder
verbindend is.78 Het is niet altijd makkelijk om vast te stellen of er sprake is van een ieder
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laten: Kummeling 1995, p. 382, Woltjer 2002, p. 490-491, Fleuren 2004, p. 366-367, Schutgens 2013, p.
138, Uzman 2013, p. 148.
HR 23 september 1988, RvdW 1988/154 (Naamrecht).
Zie over deze grenzen: De Lange 1999, p. 18-19, Martens 2000, Fleuren 2004, p. 349 e.v., Uzman 2013,
p. 164 e.v. Zie verder: Fleuren 2009c, p. 146-147, Nieuwenhuis en Hins 2011, p. 217-218, Kortmann
2012, p. 174-175 en 345, Schutgens 2013, p. 138, Boogaard en Uzman 2015, p. 66-67, r.o. 5.7 en 5.8
van HR 6 juli 1999, NJ 1999, 800 m.nt. J. de Hullu, r.o. 3.14 en 3.15 van HR 12 mei 1999, BNB 1999,
271 (Arbeidskostenforfait).
Uzman 2013, p. 149.
Zie r.o. 3.15 van HR 12 mei 1999, BNB 1999, 271 (Arbeidskostenforfait). Zie ook Fleuren en De
Wit 2012, p. 2817.
HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1325 (met name r.o. 3.4). Zie ook: Burkens e.a. 2017, p. 197-198.
R.o. 3.5: ‘De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 2 juni 2016 een brief aan de Tweede
Kamer gezonden waarin voorgenomen wijzigingen in de tenuitvoerlegging van de levenslange
gevangenisstraf worden uiteengezet (Kamerstukken II 2015/16, 29 279, nr. 325). Naar aanleiding van
deze brief zal, naar mag worden aangenomen, verdere politieke besluitvorming plaatsvinden.’
R.o. 3.5.
Kamerstukken I 1952/53, 2700, nr. 63a, p. 3, Handelingen II 1955/56, p. 800, Kamerstukken II 1988/89,
21 214 (R 1375), nr. 3, p. 21, Kummeling 1995, p. 374, Koopmans 2003, p. 78-79, Fleuren 2004, p. 309,
Barkhuysen 2004, p. 46, Fleuren 2009c, p. 143, Besselink en Wessel 2009b, p. 50, Kamerstukken II
2011/12, 31 570, nr. 20, p. 10, Philipsen en De Wit 2014, p. 7, Kuiper-Slendebroek 2016, p. 82, Vlemminx
en Meuwese 2013, par. 2, Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 4-5. Kortmann
(2012, p. 173) geeft aan dat verdedigbaar is dat dit geen exclusieve bevoegdheid van de rechter is en dat
naar zijn mening de wetgever ‘een verdragsbepaling als niet een ieder verbindend [mag] kwalificeren of
het oordeel daarover aan zich mag voorbehouden’ (cursivering toegevoegd). Even verderop op diezelfde
pagina schrijft hij: ‘Hoe dit ook zij, in de praktijk is het de rechter die uiteindelijk beslist over de vraag
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verbindendheid.79 Enige tijd gold het Spoorwegstakingsarrest als het standaardarrest omtrent
de vraag hoe dit moet worden vastgesteld.80 In 2014 heeft de Hoge Raad in het arrest omtrent
het rookverbod81 aangegeven hoe moet worden nagegaan of een verdragsbepaling als een ieder
verbindend (rechtstreeks werkend82) moet worden aangemerkt (waarbij de Hoge Raad van
het beoordelingskader uit het Spoorwegstakingsarrest afwijkt83). In het arrest uit 2014 wordt
in r.o. 3.5.2 aangeven dat als volgt wordt bepaald of er sprake is van een ieder verbindendheid:
‘Indien noch uit de tekst, noch uit de totstandkomingsgeschiedenis volgt dat geen
rechtstreekse werking van de verdragsbepaling is beoogd, is de inhoud van die bepaling
beslissend. Het gaat erom of deze onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is om in
de nationale rechtsorde zonder meer als objectief recht te worden toegepast (…).’

De rechter kijkt dus naar de inhoud van de bepaling, tenzij het zeldzame geval zich voordoet
dat de verdragsluitende partijen al overeengekomen zijn dat er geen sprake is van een ieder
verbindendheid.84 Die inhoud dient onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig te zijn om
zonder meer als objectief recht te kunnen worden toegepast in de Nederlandse rechtsorde.85
Bij het vaststellen van de inhoud van de verdragsbepaling let de rechter op de tekst van
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of een verdragsbepaling een ieder verbindend is.’ In 2012 is overigens door voormalig Tweede Kamerlid
Taverne een rijkswetsvoorstel aanhangig gemaakt dat hierin verandering zou brengen door artikel 93
van de Grondwet aan te passen (Kamerstukken II 2011/12, 33 359 (R 1986), nr. 2 en nr. 3, p. 10). Dit
deel van het voorstel verhield zich moeizaam tot het andere deel betreffende wijziging van artikel 94
(Van Rossem 2012, Fleuren en De Wit 2012, p. 2298, Modderman 2013, p. 235) en werd geschrapt
naar aanleiding van kritiek hierop van de AARvS. Zie: Kamerstukken II 2013/14, 33 359 (R 1986), nr.
4, p. 15. Overigens was zowel het overgebleven deel van het voorstel, met betrekking tot artikel 94, als
het geschrapte deel, met betrekking tot artikel 93, mijns inziens zeer onwenselijk. (Zie voor de redenen
daarvan: Kamerstukken II 2013/14, 33 359 (R 1986), nr. 4, Fleuren en De Wit 2012, Modderman
2013.) Ondertussen is gelukkig het hele voorstel ingetrokken (Kamerstukken II 2016/17, 33 359
(R 1986), nr. 9).
Schutgens 2015, p. 307, Vlemminx en Meuwese 2013, par. 3, Burkens e.a. 2017, p. 359.
HR 30 mei 1986, NJ 1986, 688. Zie met name r.o. 3.2 van dit arrest.
HR 10 oktober 2014, AB 2015/21 m.nt. S. Philipsen en J.C. de Wit, JB 2014/224 m.nt. J.J.J. Sillen.
De term ‘rechtstreeks werkend’ wordt dikwijls gebruikt in plaats van de term ‘een ieder verbindend’.
Besselink (2007b, p. 69) hierover: ‘Het gebruik van al deze termen is nogal willekeurig. (…) Vaak zijn
de termen volkomen inwisselbaar. Een consistente lijn is in het rechterlijk spraakgebruik meestal niet
te ontwaren.’ Zie ook: Fleuren 2004, p. 66-67, Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 130-131,
Hoogers 2011, p. 374-375, Kortmann 2012, p. 171-172, Van Rossem en Spijkers 2016, p. 137.
Volgens Van Rossem en Spijkers (2016, p. 139) is ‘de conclusie gewettigd dat de Hoge Raad
in het Rookverbod-arrest is omgegaan’. Sillen (JB 2014/224) spreekt van een terugkomen op
het stappenplan van Spoorwegstaking. Schutgens (2015, p. 307) noemt het een gedeeltelijke vervanging.
Zie over de verschillen tussen de beoordelingskaders uit de arresten: Schutgens 2015, p. 309-310.
Zie: Sondaal 1986, p. 116, Fleuren 2004, p. 257, Philipsen en De Wit 2014, p. 9, Schutgens 2015, p. 308.
Schutgens merkt (op diezelfde pagina), mijns inziens terecht, op dat het aannemelijk is dat dit ook
geldt indien de verdragsluitende partijen hebben afgesproken dat bepaalde bepalingen wel een ieder
verbindend zijn.
Hiermee wordt aangesloten bij het Hof van Justitie van de EU. Zie Schutgens 2015, p. 308.
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de verdragsbepaling in kwestie,86 de aard ervan,87 de strekking en het doel ervan,88 de context89
en de totstandkomingsgeschiedenis van de bepaling,90 waaronder ‘de bedoeling van de nationale
wetgever bij de totstandkoming van de goedkeuringswetgeving van het desbetreffende verdrag’.91
Voor dit onderzoek is met name dat laatste bijzonder relevant: vaak slaat de rechter acht ‘op
hetgeen bij de parlementaire behandeling van de goedkeuringswet, met name in de memorie
van toelichting, over het al dan niet een ieder verbindende karakter wordt gezegd, zonder dit
per se als doorslaggevend te beschouwen,’ aldus Fleuren.92 Het parlement heeft voor een deel
dus zelf in de hand hoeveel invloed het heeft op de latere beantwoording door de rechter van
de vraag of een bepaalde bepaling een ieder verbindend is.93
Terug naar het arrest uit 2014. In de volgende rechtsoverweging (3.5.3) staat:
‘Indien het op grond van een verdragsbepaling in de nationale rechtsorde te bewerkstelligen
resultaat onvoorwaardelijk is en voldoende nauwkeurig is omschreven, belet de enkele
omstandigheid dat de wetgever of de overheid keuze- of beleidsvrijheid toekomt wat
betreft de te nemen maatregelen ter verwezenlijking van dat resultaat, niet dat de bepaling
rechtstreekse werking heeft. Of van die werking sprake is, hangt af van het antwoord op
de vraag of de bepaling in de context waarin zij wordt ingeroepen, als objectief recht kan
functioneren. Anders dan de Staat betoogt, betekent het enkele bestaan van keuze- of
beleidsvrijheid dus niet dat geen sprake kan zijn van rechtstreekse werking.’

Keuze- of beleidsvrijheid staat dus niet in de weg aan het een ieder verbindend zijn van
een verdragsbepaling94 en het een ieder verbindend zijn hangt af van de context waarin die
bepaling wordt ingeroepen.95 De contextuele benadering staat tegenover de zogenoemde
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Besselink 2007b, p. 70-71, artikel 31, eerste lid, WVV, Kortmann 2012, p. 173, Kabinetsnotitie
goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 4-5.
Besselink 2007b, p. 70-71, Kortmann 2012, p. 173, Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen
2016, p. 4-5.
Besselink 2007b, p. 70-71, Kortmann 2012, p. 173, Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen
2016, p. 4-5. Zie ook: artikel 31, eerste lid, WVV.
Besselink 2007b, p. 70-71. Zie ook: artikel 31, eerste en tweede lid, WVV.
Besselink 2007b, p. 70-71, Kortmann 2012, p. 173.
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 4-5. Zie ook: Fleuren 2004, p. 309, Kortmann
2012, p. 174.
Fleuren 2004, p. 309. Zie ook: Sondaal 1986, p. 117, Besselink en Wessel 2009b, p. 50 en Burkens e.a.
2017, p. 361.
Zie ook: Modderman 2015, p. 57.
Zie in dit licht ook de annotatie van Philipsen en De Wit onder de reeds genoemde uitspraak: Hof
Den Haag 26 maart 2013, AB 2013/192. Zie tevens: Van Rossem en Spijkers 2016, p. 138-139, KuiperSlendebroek 2016, p. 84.
Van Rossem en Spijkers (2016, p. 139) over de samenhang van deze twee punten: ‘Het ligt (…) voor
de hand dat de aanwezigheid van keuze- of beleidsvrijheid in een verdragsbepaling in sommige gevallen
wel een obstakel voor een duidelijk resultaat zal zijn en in andere gevallen niet.’
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dichotome benadering, waarin een bepaling in abstracto wordt beschouwd en als wel of niet
een ieder verbindend wordt aangemerkt.96 Die dichotome benadering was voor het arrest
van 10 oktober 2014 de dominante wijze van benadering van de kwestie van al dan niet een
ieder verbindendheid.97 Zowel door Fleuren als door Schutgens is erop gewezen dat een ieder
verbindendheid een overbodig criterium wordt bij de contextuele benadering.98 Fleuren:
‘Enerzijds beschouwt zij de vraag of de in het geding zijnde verdragsbepaling, althans
in het voorliggende geval, een ieder verbindende kracht heeft als een voorvraag die
bevestigend beantwoord moet worden voordat de rechter tot de daadwerkelijke toepassing
van de bepaling kan overgaan. Anderzijds laat zij het antwoord op de voorvraag afhangen
van het antwoord op de vraag of de rechter in het voorliggende geval (…) tot daadwerkelijke
toepassing kan overgaan. (…) In een consequent doorgevoerde contextuele benadering is
de vraag of de aan de orde zijnde verdragsbepaling een ieder kan verbinden, overbodig
en zinloos.’99

Schutgens wijst erop dat door de contextuele benadering ‘de beoordeling van de een ieder
verbindende kracht van een bepaling moeilijk is te onderscheiden van de toetsing aan die
bepaling’ en dat daarmee ‘eigenlijk het hele leerstuk van de een ieder verbindende kracht
overbodig’ wordt.100 Beiden maken een terecht punt, zij het dat ook bij een contextuele
benadering het leerstuk van een ieder verbindendheid niet volstrekt overbodig is, namelijk
wanneer je niet alleen kijkt naar de rol van de rechter bij reeds tot stand gekomen verdragen maar
tevens kijkt naar de verdragstotstandkoming zelf. Het leerstuk van een ieder verbindendheid
speelt nu reeds een rol in de regeling van voorlopige toepassing (artikel 15 Rgbv) en in artikel
2, tweede lid, Rgbv.101 Bovendien kan een ieder verbindendheid een doorslaggevende rol gaan
spelen in het al dan niet van toepassing zijn van het vereiste van (uitdrukkelijke) parlementaire
verdragsgoedkeuring door wijziging van de Rgbv.102 Ook in de lijsten van artikel 1 Rgbv zou
een ieder verbindendheid in de toekomst naar mijn mening een rol mogen spelen.103 Een ieder
verbindendheid blijft mijns inziens dus relevant.
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Fleuren 2004, p. 362-363.
Fleuren en Viering 2001, p. 133 e.v., Fleuren 2004, p. 242-243 en 410, Besselink 2007b, p. 70,
Uzman 2013, p. 37-38, Schutgens 2015, p. 310, Van Rossem en Spijkers 2016, p. 139. Wel was er
(met name in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw) discussie over de te volgen benadering, zie:
Uzman 2013, p. 33-37.
Fleuren 2004, p. 422-423, Schutgens 2015, p. 311.
Fleuren 2004, p. 422-423.
Schutgens 2015, p. 311.
Zie paragraaf 4.2.3.5.2 en 4.2.3.2.
Zie paragraaf 5.1.2 en 6.1. Zie over de rol die een ieder verbindendheid nu al speelt in
de praktijk qua keuze voor overlegging ter uitdrukkelijke/stilzwijgende goedkeuring door de regering:
paragraaf 4.2.3.2.
Paragraaf 6.2.
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Niet een ieder verbindende bepalingen
Hoe zit het met het belang van bepalingen die niet als een ieder verbindend kunnen worden
aangemerkt? Artikel 94 dient a contrario te worden uitgelegd: wettelijke voorschriften – ook
lagere dan formele wettelijke voorschriften – mogen niet buiten toepassing worden gelaten bij
onverenigbaarheid van de toepassing ervan met verdragsbepalingen die niet een ieder verbindend
zijn.104 Op diverse wijzen zijn deze verdragsbepalingen evenwel van belang. Ten eerste betekent
het niet een ieder verbindend zijn van een verdragsbepaling niet dat die verdragsbepalingen
niet bindend zouden zijn voor overheidsorganen.105 Zulke bepalingen ‘vergen veelal uitwerking
door de wetgever en uitvoerende macht’106 en in zeldzame gevallen leggen dergelijke bepalingen
een verplichting aan de rechter op.107 Bovendien kunnen niet een ieder verbindende bepalingen
betekenis hebben op een meer indirecte manier. Eerder in deze paragraaf werd al gesproken over
verdragsconforme interpretatie. Ook niet een ieder verbindende verdragsbepalingen kunnen
van belang zijn bij conforme interpretatie van nationaal recht.108 Een nationale regel wordt dan
op een zodanige manier geïnterpreteerd dat die regel verenigbaar is met een niet een ieder
verbindende verdragsbepaling.109 Nauw daarmee samen hangt de zogenoemde reflexwerking.110
Bij reflexwerking gaat het om het gebruik van verdragsrecht bij de invulling van open nationale
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Fleuren 2004, p. 349. Zie ook: HR 6 maart 1959, NJ 1962, 2 (Nyugat II), Schutgens 2009, p. 7,
Nieuwenhuis en Hins 2011, p. 63, Kortmann 2012, p. 174, Burkens e.a. 2017, p. 351-352. Voor wat
betreft de lagere voorschriften dan formele wettelijke voorschriften, zie, met verwijzingen: Fleuren
2004, p. 349. De vraag is overigens wel eens opgeworpen of dit alles ook nog opgaat voor lagere
regelgeving, zie: Besselink 2007b, p. 79. Zie ook: Fleuren 2004, p. 381-382 en Fleuren 2009c, p. 147.
Artikel 26 en 27 WVV, Besselink 1996, p. 1, Fleuren 2004, p. 369, Besselink en Wessel 2009b, p. 55-56
en 59, Fleuren 2009c, p. 144, Besselink 2014, p. 1205, Leijten 2016, p. 266.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 126. Zie ook Fleuren 2004, p. 369-370: ‘Een bij of
krachtens verdrag vastgesteld voorschrift dat slechts kan worden uitgevoerd door terzake van een
bepaalde materie wettelijke voorschriften vast te stellen, zal dikwijls een optreden van de formele
wetgever vergen. Maar het kan ook voorkomen dat naar nationaal recht de betrokken materie door
een lagere wetgever geregeld mag of moet worden, in welk geval deze bevoegd dan wel verplicht is
het verdragsvoorschrift te implementeren. (...) Talloos zijn de verdragen en onderdelen daarvan die,
zonder dat zij de rechtspositie van de burger raken, kunnen – en dus ook moeten – worden uitgevoerd
door bestuursorganen en onder hen ressorterende ambtelijke diensten. (...) Niet alleen ambten van
het centrale overheidsverband dienen verdragsbepalingen, ook al zijn zij niet een ieder verbindend, uit
te voeren, hetzelfde geldt voor organen van decentrale overheidsverbanden.’
Fleuren 2004, p. 370.
Fleuren 2004, p. 373-374, Besselink en Wessel 2009b, p. 57, Fleuren 2009c, p. 144-145, Uzman 2013,
p. 58-59.
Fleuren 2004, p. 374.
Zie Fleuren 2004, p. 375: ‘Volkenrechtsconforme uitleg en reflexwerking zijn nauw verwant. Wanneer
de rechter een wettelijk voorschrift dat een open norm of begrip bevat, uitlegt in het licht van een
verdrag, dan kan dit zowel verdragsconforme interpretatie als reflexwerking genoemd worden. In
overkoepelende zin kunnen we spreken van verdrags- of volkenrechtsconforme uitleg en toepassing
van nationaal recht.’

61

Hoofdstuk 3

normen.111 Ook kunnen niet een ieder verbindende bepalingen van betekenis zijn ‘via’ wel een
ieder verbindende verdragsbepalingen.112 Zo gaf de CRvB in een uitspraak in 2015 aan dat niet
een ieder verbindende ESH-bepalingen interpretatieve waarde kunnen hebben bij ‘de uitleg van
wel een ieder verbindende bepalingen van verdragsrecht’, in de betreffende zaak artikel 3 en 8
EVRM.113 Op verschillende wijzen zijn niet een ieder verbindende bepalingen dus van (mogelijk
groot) belang voor de Nederlandse rechtsorde.114

De rechter, verdragen en artikel 120 Grondwet
De rechter treedt, naast in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten, evenmin in
de beoordeling van de grondwettigheid van verdragen, zo blijkt uit artikel 120. Over de exacte
betekenis hiervan is men het niet geheel eens.115 Dit is niet de plaats om de discussie hierover
weer te geven. Wel zal die discussie, althans een erin voorkomende redenering, nog in paragraaf
6.1 worden aangehaald, aangezien het naar mijn mening van belang is er rekening mee te houden
bij bepaalde wijzigingen van de Rgbv ter versterking van parlementaire betrokkenheid. Het gaat
mij daarbij om de redenering van Besselink dat ‘de rechter bij implicatie tevens een oordeel
geeft over de gevolgde procedure’, wanneer de rechter vaststelt dat ‘een grondwetsbepaling
niet in overeenstemming is met een verdragsbepaling, ingeval het betreffende verdrag niet
met de grondwettelijk voorgeschreven gekwalificeerde meerderheid in het parlement is
goedgekeurd’.116 Dit houdt dus verband met de eerder in deze paragraaf aan bod gekomen kwestie
of onder ‘[b]innen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften’ (artikel 94 Grondwet)
eveneens bepalingen van de Grondwet vallen die niet op de in artikel 91, derde lid, Grondwet
voorgeschreven wijze zijn goedgekeurd.117
Voor nu is van belang aan te geven hoe doorgaans wordt aangekeken tegen artikel 120 van
de Grondwet voor zover dit het verbod op beoordeling van de grondwettigheid van verdragen
betreft. Dit is, in de woorden van Fleuren, als volgt:
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Fleuren 2004, p. 374, Ortlep 2016, p. 29. Zie bijvoorbeeld de bekende Urgenda-zaak: Rechtbank Den
Haag, 24 juni 2015, AB 2015/336 m.nt. Ch.W. Backes, r.o. 4.43.
Zie Nieuwenhuis en Hins 2011, p. 212-213 en Burkens e.a. 2017, p. 362-363. Zie ook de annotatie van
Loenen bij het arrest van de Hoge Raad van 7 mei 1993 (AB 1993/440).
CRvB 26 november 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3803, r.o. 5.5.
Zie over de vraag of schending van een niet een ieder verbindende verdragsbepaling een onrechtmatige
daad (artikel 6:162 BW) kan zijn: Fleuren en Viering 2001, p. 131-133, Woltjer 2002, p. 54-55, Fleuren
2004, p. 382-389.
Zie: Fleuren 2009c, p. 141 (‘Aannemelijk is dat’), Bovend’Eert 2009, p. 173 (‘Aan te nemen is dat’),
Kortmann 2012, p. 166, Fleuren 2004, p. 163-176 (met name p. 164 en 172-173, met verwijzingen naar
Besselink 1996).
Besselink 2007d, p. 118.
Zie ook de verwijzingen aldaar naar onder andere Besselink en Hoogers.
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‘In het algemeen wordt aangenomen dat ten gevolge van dit voorschrift de rechter niet
alleen onbevoegd is een verdrag interne werking – of bepaalde vormen van interne werking,
zoals een ieder verbindende kracht – te ontzeggen indien hij meent dat de bijzondere
goedkeuringsprocedure ten onrechte niet is toegepast, maar ook indien hij meent dat
het verdrag ten onrechte zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal is
aangegaan.’118

Deze uitleg strookt, zo geeft Fleuren bovendien aan, met de jurisprudentie van de Hoge Raad
en de doctrine.119

Conflicten tussen verdragen
Tot slot ga ik in deze paragraaf er nog kort op in dat zich conflicten tussen verdragen kunnen
voordoen.120 In het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht is hierover het een en ander
geregeld in artikel 30.121 Nollkaemper wijst er evenwel op dat deze regels in de praktijk vaak
niet de weg zijn waarlangs conflicten worden opgelost.122 Rechters proberen vaak een conflict
tussen verdragen te voorkomen door de betreffende verdragsbepalingen ‘zo uit te leggen dat
zij met elkaar verenigbaar zijn’.123 Indien dat niet lukt, is er dus sprake van een conflict. Eerst
zal de rechter trachten tot een oplossing te komen middels de hiervoor aan bod gekomen
internationale conflictregels.124 Dat lukt lang niet altijd.125 Wat de rechter dan doet is een
belangenafweging maken.126 Mus wijst erop dat een nadeel hiervan is dat dit weinig houvast
geeft en tot rechtsonzekerheid kan leiden.127 Het risico op conflicten tussen verdragen kan
worden verkleind door een oplettend parlement dat er, voor zover vereist, bij de goedkeuring
van een verdrag of zelfs daaraan voorafgaand scherp op toeziet in hoeverre er een conflict is met
een verdrag waaraan het Koninkrijk reeds gebonden is.
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Fleuren 2004, p. 164. Zie ook: Brouwer 1992, p. 125-126 en 158, Kamerstukken II 1979/80, 16 162, nr.
3, p. 21.
Fleuren 2004, p. 164. Zie ook: Bovend’Eert 2009, p. 173, Kortmann 2012, p. 166.
Klabbers (2007, p. 147) geeft aan dat dergelijke problemen vooral een rol spelen wanneer het gaat om
mensenrechtenverdragen. Zie ook: Mus 1996, p. 205. Nollkaemper (2007, p. 207) geeft het voorbeeld
van een staat die partij is bij een verdrag dat toepassing van kwantitatieve invoerbelemmeringen
verbiedt, maar ook bij een verdrag dat juist bepaalde internationale handel verbiedt.
Uitgebreid hierover (ook over verdragsconflicten waar volkenrechtelijk geen oplossing voor is):
Mus 1996.
Nollkaemper 2007, p. 208.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 127. Zie ook: Nollkaemper 2007, p. 208.
Mus 1996, p. 207, Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 127 en Kortmann 2012, p. 166-167.
Nollkaemper 2007, p. 208. Zie ook: Mus 1996, p. 207-208, Kortmann 2012, p. 167.
Mus 1996, p. 208, Nollkaemper 2007, p. 208, Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 127,
Kortmann 2012, p. 167.
Mus 1996, p. 208.
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3.2 Verdragsrecht in de Nederlandse rechtsorde: veel en ingrijpend
In deze paragraaf wordt de focus verlegd van de juridische status van verdragsbepalingen in
de Nederlandse rechtsorde, naar de impact van verdragsrecht als geheel. Daarbij ga ik in op
de sterke ontwikkeling van de internationale rechtsorde, de actieve rol van Nederland daarin,
het grote aantal voor Nederland bindende verdragen en de aard, inhoud en ingrijpendheid
van verdragen. De combinatie daarvan met de in paragraaf 3.1 beschreven prominente positie
van verdragsbepalingen in de Nederlandse rechtsorde, zorgt er immers voor dat verdragen zo
belangrijk zijn (en parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming ervan dus ook).
Voor de Tweede Wereldoorlog kon de houding van de Nederlandse politiek ten opzichte van
de internationale gemeenschap, worden getypeerd als neutraal, als onzijdig.128 Een zeer in
het oog springende gebeurtenis uit deze ‘onzijdigheidstraditie’ is de neutraliteitsverklaring
van 1914 waarmee Nederland buiten de Eerste Wereldoorlog wist te blijven. Ook tijdens
het interbellum was er een ‘sterke interne gerichtheid van de Nederlandse politiek’.129 Na
de Tweede Wereldoorlog maakte die neutraliteitspolitiek plaats voor een actief buitenlands
beleid.130 Bij de grondwetsherziening van 1953 werd benadrukt dat niet langer ‘de traditionele
onzijdigheidspolitiek’ de Nederlandse houding ‘tot de volkengemeenschap’ kenmerkt, maar dat
Nederland juist ‘actief lid [is] geworden van internationale rechts- en belangengemeenschappen’,
waarbij werd gewezen op onder andere het Noord-Atlantisch Verdrag, de VN en de Raad
van Europa.131 Het willen bijdragen aan de ontwikkeling van het internationale recht en ‘aan
de bevordering van de internationale rechtsorde’ was dan ook de wens in het teken waarvan
de grondwetsherzieningen van de jaren vijftig van de vorige eeuw stonden.132 Besselink en
Wessel merken op dat de Grondwet van destijds ‘de meest naar de buitenwereld open staande
van de Europese Grondwetten was’ en dat dit ‘nog steeds in ruime mate het geval’ is.133
De voorloper van het huidige artikel 92 kwam toen in de Grondwet.134 Artikel 92 luidt dat
‘[m]et inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 91, derde lid, (…) bij of krachtens
verdrag aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak
[kunnen] worden opgedragen.’ Hoewel deze bepaling declaratoir is,135 gaf en geeft die natuurlijk
wel blijk van openheid.136 Of eigenlijk: juist dat de bepaling niet nodig is maar toch is opgenomen
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Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 3, p. 2.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 374.
WRR 2002, p. 58, Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 374, Kamerstukken II 2007/08, 31 570,
nr. 3, p. 21.
Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 3, p. 2.
Zie: Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 99. Zie ook: Koopmans 2003, p. 78.
Besselink en Wessel 2009a, p. 571. Zie ook over de openheid naar de internationale rechtsorde:
Besselink 2012, p. 110-111.
Artikel 67 van de Grondwet van 1953.
Fleuren 2009c, p. 141.
Zie ook: Besselink en Wessel 2009a, p. 570.
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in de Grondwet, is veelzeggend. De openheid en actieve houding zijn ook terug te zien in artikel
90 van de Grondwet, waarin staat dat ‘[d]e regering (…) de ontwikkeling van de internationale
rechtsorde [bevordert].’137
Na de Tweede Wereldoorlog diende zich niet alleen het startschot aan van de actieve rol van
Nederland in de internationale rechtsorde, ook ving, zoals gezegd, de sterke ontwikkeling van
die rechtsorde zelf toen aan.138 Er had een grote uitbreiding van het aantal verdragen plaats139
en er was tevens een grote toename van het aantal internationale organisaties (met wetgevende
taken).140 In de jaren zestig van de vorige eeuw kwam het WVV tot stand, (mede) vanwege
het toenemende belang van verdragen.141 Vandaag de dag worden er nog steeds veel nieuwe
verdragen gesloten142 en hebben verdragen ‘betrekking op vrijwel elk denkbaar beleidsterrein.’143
Bovendien wordt ‘de inhoud van de wetten meer en meer (...) bepaald door Europees recht
en verdragen, inclusief de daarop gebaseerde jurisprudentie’, aldus Kortmann, waaraan hij
nog toevoegt dat de wet ‘aldus een soort uitvoeringsbesluit van supra- of internationaal recht’
wordt.144 Ook door besluiten van internationale organisaties wordt de nationale rechtsorde sterk
beïnvloed.145 Wessel spreekt zelfs van een ‘Invasion by International Organizations’.146
Als vertrekpunt voor een wat gedetailleerdere beschrijving van de ontwikkeling van
de internationale rechtsorde neem ik het rapport van de Staatscommissie Grondwet uit 2010.
Daarin wordt gewezen op de volgende vijf ontwikkelingen die volgens de Staatscommissie
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Zie ook reeds artikel 58 van de Grondwet van 1953.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 97. Niet alleen na maar veelal natuurlijk ook naar
aanleiding van de Tweede Wereldoorlog, zoals in het geval van het EVRM (zie hierover: De Morree
2016, p. 15-22) en het verdrag tot oprichting van de EGKS (zie de preambule daarvan). Zie ook: Uzman
2013, p. 19, Nieuwenhuis en Hins 2011, p. 33.
Schrijver 2016, p. 111 (met voorbeelden en getallen), Brouwer 1992, p. 121.
Besselink en Wessel 2009a, p. 569. Zie ook: Wessel 2006, p. 14 en Wessel 2007, p. 11 en 14. De WRR
(2002, p. 80) constateerde dan ook dat de positie van de wetgever ten gevolge van internationalisering
in absolute zin verzwakt ‘doordat bevoegdheden verschuiven naar internationale organen.’
Zie de preambule van het WVV.
Nederland sluit jaarlijks zo’n honderd nieuwe verdragen, zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
internationale-verdragen (laatst geraadpleegd op 18 mei 2018). Zie ook https://www.tweedekamer.
nl/kamerleden-en-commissies/commissies/buitenlandse-zaken/internationale-verdragen
(laatst
geraadpleegd op 18 mei 2018): ‘Nederland is partij bij meer dan 6.000 internationale verdragen en
ieder jaar komen daar ongeveer 100 nieuwe verdragen bij.’
Barkhuysen 2015, p. 551. Zie ook Besselink 1996, p. 1: ‘Verdragen krijgen steeds meer invloed op zaken
die, voor zover ze al voorwerp waren van staatsbemoeienis, voorheen typisch aan de nationale sfeer
voorbehouden werden geacht. (…) Dergelijke voorbehouden domeinen lijken niet meer te bestaan.’
Kortmann 2012, p. 318.
Zie ook paragraaf 1.4.1 en de verwijzingen aldaar.
Wessel 2006, p. 14. Zie ook: Schrijver 2014, p. 51-52 en 56, Nollkaemper 2016, p. 98.
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‘van belang zijn bij een heroverweging van het relevante grondwettelijke kader’:147 1.
internationalisering en globalisering, 2. de internationale rechtsorde is niet langer louter
recht tussen staten, ook de burger is ‘internationaal rechtssubject’, 3. er is sprake van ‘een
pluraliteit van rechtssystemen die elkaar overlappen en in hoge mate met elkaar vervlochten
zijn’, 4. de constitutionalisering van het internationale recht, 5. de ontwikkeling van een
Europese rechtsorde.148
Wat betreft de eerste ontwikkeling, internationalisering en globalisering, wijst de Staatscommissie
erop dat er in de afgelopen decennia steeds meer internationale samenwerking heeft plaatsgehad
middels verdragen en internationale organisaties. Die samenwerking geschiedt niet langer
alleen door staten maar tevens door andere actoren, zoals ‘[i]nternationale organisaties, nietgouvernementele organisaties, maatschappelijke organisaties, internationale ondernemingen,
lokale overheden en andere organisaties’ en ‘[m]ondialisering heeft tot gevolg dat de nationale
staat minder dan voorheen een centrale rol speelt in het internationale (rechts)verkeer.’149 Die
globalisering zorgt voor verschuiving van macht naar de regering.150 Daarom is het juist van
groot belang dat er aandacht is voor een sterke rol voor het parlement.
De tweede ontwikkeling betreft dat de burger kan worden gezien als ‘internationaal
rechtssubject’.151 In de woorden van Besselink en Wessel zijn ‘[m]et de opkomst van de rechten
van de mens – met name na de Tweede Wereldoorlog – (…) ook individuen explicieter subject
van internationaal recht geworden’ en heeft ‘[d]e ontwikkeling van het internationaal strafrecht
(…) naast de mensenrechten geleid tot de formulering van een aantal mensenplichten, in
aanvulling op al oudere plichten zoals het verbod op piraterij en slavernij.’152 In paragraaf 2.1.2.3
werd er reeds op gewezen dat mensenrechtenbescherming in Nederland voor een groot deel
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Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 99.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 99-102.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 99. Zie ook: WRR 2002, p. 72-75, Wessel 2007, p. 11-12
en 15-16, Schrijver 2014, p. 51-60, De Poorter 2014, p. 11, Rodrik 2016 en eerdere verwijzingen in deze
paragraaf.
Zie: Besselink 2007c, p. 199 (‘De ontegenzeggelijke globalisering van de internationale betrekkingen is
juist geen reden om parlementen op te geven. Het netwerkkarakter van internationale structuren strekt
immers in hoge mate ten gunste van regeringen.’) en WRR 2002, p. 80.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 100. Zie ook: Wessel 2006, p. 14, Schrijver 2014, p. 51
en 57-58. Fleuren (2012, p. 511) hierover: ‘Van oorsprong was het individu zowel gebonden aan
rechtsnormen van nationale als aan rechtsnormen van internationale oorsprong. Onder invloed van
dualistische theorieën over de verhouding tussen internationaal en nationaal recht is het individu
echter in de loop van de negentiende en de eerste decennia van de twintigste eeuw uit het volkenrecht
weggeschreven. (…) Pas na de Tweede Wereldoorlog is het individu weer her en der als (rechtstreekse)
drager van volkenrechtelijke rechten en plichten teruggekeerd.’
Besselink en Wessel 2009b, p. 15. Zie hierover ook: Nollkaemper 2007, p. 229-230, Wessel 2007, p. 10,
Nieuwenhuis en Hins 2011, p. 34, Schrijver 2014, p. 57-58.
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van verdragsrecht afkomstig is. Verderop in deze paragraaf kom ik hierop terug. Eveneens werd
er in paragraaf 2.1.2.3 al op gewezen dat verdragsrecht bovendien niet alleen maar uit ‘mooi
recht’ bestaat, maar ook uit ‘lelijk recht’, waarmee grondrechten en burgerlijke vrijheden juist
beperkt in plaats van bevorderd worden. Parlementaire betrokkenheid is van extra groot belang
wanneer het gaat om ‘mensenplichten’ en ‘lelijk recht’.153 Gelet op de democratiegedachte en
vooral het legaliteitsbeginsel, is totstandkoming van plichten voor burgers en van beperkingen
van hun vrijheden zonder parlementaire betrokkenheid daarbij onwenselijk.154
De derde kwestie betreft het constitutioneel pluralisme. De Staatscommissie Grondwet wijst
erop dat ‘[b]enaderingen gebaseerd op het enkelvoudige onderscheid tussen nationaal en
internationaal recht en het naast elkaar bestaan van onderscheiden rechtsorden die gebaseerd
zijn op eigen constituties of fundamentele beginselen, (…) niet langer geschikt zijn om
de onderlinge verhouding tussen de verschillende rechtsstelsels en systemen te omschrijven’
en dat er eerder sprake is ‘van een pluraliteit van rechtssystemen die elkaar overlappen en in
hoge mate met elkaar vervlochten zijn.’155 De afgelopen jaren is dan ook wel geschreven dat
thema’s als hiërarchie en monisme/dualisme tegenwoordig niet (geheel) geschikt meer zijn
om de bestaande situatie te benaderen. Zo schreef Besselink in 2011 over de hiërarchische
benadering waarbij nationaal recht is onderworpen aan het internationale recht (dat dan
‘een stelsel van hogere regels’ zou zijn), dat het ‘[d]e vraag is of een dergelijke hiërarchische
benadering – zo ooit – thans nog een adequate weergave is van de stand van zaken’, waaraan hij
toevoegt dat dit volgens hem niet het geval is.156 Ook monisme en dualisme zijn achterhaalde
categorieën volgens Besselink.157
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Waarmee niet gezegd is dat mensenplichten per definitie als ‘lelijk recht’ bestempeld zouden moeten
worden. Zie voor een pleidooi voor juist het grote belang van mensenplichten: Boot 2012, p. 912 (‘Een
mensenrecht op zichzelf is niet effectief; het ontleent zijn kracht enkel aan de mensenplicht waarmee
het correleert. Gegeven het feit dat er meer actoren bestaan dan de staat, die invloed uitoefenen
op de mensenrechten van anderen, moeten de mensenplichten aan hen allemaal opgelegd worden,
inclusief individuele burgers.’). Zie ook Boot 2016.
Zie ook paragraaf 2.1.1, 2.1.2.1, 2.2 en 3.1. Meer hierover in paragraaf 5.1.2 en paragraaf 6.1.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 100. Zie ook: Besselink 2007a, p. 2-21, in het bijzonder p.
7 en 20.
Besselink 2011, p. 47. Daar voegt hij aan toe: ‘De situatie waarin we ons naar mijn mening bevinden, wordt er
juist door gekenmerkt dat de normenhiërarchie niet eens en voor al vaststaat in een gesloten stelsel van onderen bovenschikking van normen. Dit geldt ook voor de verhouding tussen nationaal en internationaal recht.
Conflictregels tussen normen, zo weten we uit onder meer het internationaal privaatrecht, hoeven allerminst
gebaseerd te worden op de inherente onder- en bovenschikking van de betreffende normen. Er zijn van
oudsher ook heel andere manieren van vermijding en oplossing van normenconflicten. Dit weerspiegelt zich
ook in de internationale rechtsontwikkeling, en dit in zowel het nationale constitutionele recht van vele landen
als in het internationaal publiekrecht zelf’ (p. 47). Zie verder: Besselink en Wessel 2009a, p. 572-573, Besselink
en Wessel 2009b, p. 108-109. Zie in enigszins vergelijkbare zin ook Gerards 2011a, p. 119 (in het kader van
de door de Staatscommissie Grondwet (Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 36 e.v.) voorgestelde
opname van een algemene bepaling in de Grondwet (zie ook paragraaf 2.1.1 en de verwijzingen aldaar)).
Besselink 2011, p. 48: ‘De categorieën van monisme en dualisme geven niet meer adequaat weer wat
de juridische, beleidsmatige, politieke en constitutionele gevolgen zijn van formele en informele
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Bij de vierde, de constitutionalisering van het internationale recht, wijst de Staatscommissie
op de opkomst van een internationale constitutionele rechtsorde, door de ontwikkeling van
internationale rechtsnormen van constitutionele aard binnen het internationale recht. Hierbij
moet worden gedacht aan ‘grondrechten, (…) eisen van rechtsstatelijkheid en mechanismen die
de handhaving van fundamentele beginselen waarborgen.’158 Hoewel het vanuit democratischrechtsstatelijk perspectief toe te juichen is dat eisen van rechtsstatelijkheid zich ook binnen
het internationale recht ontwikkelen en/of manifesteren, doet dit niet af aan de noodzaak van
een sterke rol voor het parlement vanuit dat perspectief, met name voor zover het gaat om
de democratiegedachte en het legaliteitsbeginsel.159
Tot slot wijst de Staatscommissie op de ontwikkeling van een Europese rechtsorde: de grote
betekenis van de EU en de Raad van Europa.160 De Staatscommissie noemt de sterke ontwikkeling
van de EU in de afgelopen decennia: de – begrensde en doelgebonden161 – bevoegdheidsoverdracht
van lidstaten aan de EU breidt zich over steeds meer terreinen uit, ‘ook op die welke voorheen
behoorden tot het exclusieve domein van de staat’, en ‘grijpt diep in op het handelen van
de Nederlandse overheid en van de burgers.’162 In paragraaf 1.4.2 is de bijzondere positie van
Unierecht reeds aan bod gekomen. Vervolgens noemt de Staatscommissie de grote invloed
van de Raad van Europa, met name via het EVRM en de jurisprudentie van het EHRM. Aan
het EVRM wordt veel getoetst door de Nederlandse rechter.163 ‘[B]ij gebreke van mogelijkheden
van toetsing aan de Grondwet’, merkt de Staatscommissie daarbij op.164 Dit punt, en dus artikel
120 Grondwet, verdient hier verdere bespreking.165
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internationale besluitvorming, die in velerlei vorm bestaat. Naast besluitvorming door organen op basis
van internationaal publiekrecht bestaat er besluitvorming van private of hybride aard die door publieke
instellingen (internationale organisaties, staten of ambten) wordt genomen, en soms als bindend wordt
aanvaard zowel door overheden als door particulieren en bedrijven.’ Zie ook: Besselink en Wessel
2009a, p. 572-573, Besselink en Wessel 2009b, p. 108 en, met verwijzingen, Kuiper-Slendebroek 2016,
p. 80. Ook de ondertitel Een ‘neo-monistische’ benadering van het onderzoek van Besselink en Wessel
(2009b), getiteld ‘De invloed van ontwikkelingen in de internationale rechtsorde op de doorwerking
naar Nederlands constitutioneel recht’, is veelzeggend.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 100. Wessel (2007, p. 12) hierover: ‘Door een verschuiving
van (bestuurs)bevoegdheden van de nationale staat naar internationale organisaties ligt er bovendien
op deze organisaties een zekere druk tot ‘constitutionalisering’ om de nationale waarborgen vervat
in de idee van de democratische rechtstaat ook op internationaal niveau zeker te stellen.’ Zie ook:
Voermans en Gerards 2011, p. 13.
Zie paragraaf 2.2.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 101-102. Ook wordt gewezen op de vervlechting van
het Unierecht met het EVRM (p. 102). Zie ook artikel 6, derde lid, VEU.
Artikel 4, eerste lid, en met name artikel 5, eerste en tweede lid, VEU. Zie ook: WRR 2002, p. 65.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 101. Zie ook: Kortmann 2012, p. 110, WRR 2002, p. 66.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 101.
Zie ook paragraaf 2.1.2.4.
Het toetsingsverbod van artikel 120 van de Grondwet staat overigens veel in de belangstelling, in
het bijzonder het voorstel tot wijziging ervan (Kamerstuknummer 28 331). Zie bijvoorbeeld: Besselink
2003a, Schutgens 2007, Peters 2009, Van der Schyff 2009a, Peters en Boogaard 2009, Fleuren 2009a,
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Voor het belang van verdragsrecht is dit namelijk zeer relevant. Artikel 120 verbiedt de rechter
om de grondwettigheid van wetten te beoordelen. Dit verbod geldt eveneens voor beoordeling
van de wijze van totstandkoming van een wet op grondwettigheid.166 Formele wetten mogen
bovendien niet worden getoetst aan het Statuut en (in beginsel) eveneens niet aan fundamentele
rechtsbeginselen.167 Dat de rechter formele wetten wel toetst aan een ieder verbindende
bepalingen (paragraaf 3.1), wordt hierdoor des te belangrijker.168 Dit is te meer het geval wanneer
wordt bedacht dat klassieke grondrechten dikwijls een ieder verbindend zijn,169 terwijl formele
wetten niet aan hoofdstuk 1 van de Grondwet, waarin op nationaal niveau de grondrechten zijn
gecodificeerd, mogen worden getoetst. Koopmans stelt dan ook dat mensenrechtenbescherming
in Nederland meer wordt afgedwongen met Europees en internationaal recht dan met
bepalingen uit hoofdstuk 1 van de Grondwet.170 Daarvoor zijn overigens meer factoren van
belang dan alleen de combinatie van artikel 94 en 120 van de Grondwet. Zo kan, voor wat
betreft het grote belang van het EVRM, ook op het verschil in beperkingssystematiek ten
opzichte van de Grondwet worden gewezen, aangezien de systematiek van het EVRM, met
daarin een proportionaliteitstoets, in bepaalde gevallen voor meer bescherming kan zorgen.171
Ook de helderheid van EVRM-bepalingen vergeleken met de Grondwet en de uitgebreidheid
van EHRM-jurisprudentie kunnen als factoren worden genoemd.172 Dit alles draagt bij aan
het grote belang van verdragsrecht voor de Nederlandse rechtsorde, in het bijzonder qua
mensenrechtenbescherming.
Bovenop de voorgaande ontwikkelingen is het, wat betreft de aard en ingrijpendheid van
verdragsrecht, van belang erop te wijzen dat eenmaal tot stand gekomen verdragen lastig te
wijzigen zijn. Zeker vergeleken met nationale wetgeving is dit het geval: het wijzigen van verdragen
is ‘in het algemeen gecompliceerder’ en het ‘vraagt veel meer tijd’.173 Dit maakt het belang
van eenmaal tot stand gekomen verdragen des te groter en parlementaire betrokkenheid bij
de totstandkoming ervan des te belangrijker. Gelet hierop geldt te meer hetgeen in paragraaf
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Van der Schyff 2009b, Sillen 2010b, Kiiver, Van der Woude en Verhey 2012, p. 37 e.v., Corstens 2012,
p. 4, Mak 2015, p. 194 e.v.
HR 27 januari 1961, NJ 1963, 248 (Prof. Van den Bergh).
HR 14 april 1989, NJ 1989, 469 (Harmonisatiewet). Wat betreft het in bepaalde omstandigheden toch
kunnen toetsen van een wet in formele zin aan fundamentele rechtsbeginselen, zie: r.o. 3.9 van dit
arrest en ook de annotatie van Van Rossem onder HR 19 december 2014, AB 2015/278.
Zie ook: WRR 2002, p. 46, Besselink 2014, p. 1236, Barkhuysen 2015, p. 551.
Zie paragraaf 2.1.2.3 en de verwijzingen aldaar.
Koopmans 2003, p. 83. Zie ook r.o. 3.4 van HR 14 april 1989, NJ 1989, 469 (Harmonisatiewet), WRR
2002, p. 62, Besselink 2014, p. 1236, Barkhuysen 2004, p. 91 en 105, Gerards en Fleuren 2014, p. 236,
Barkhuysen, Van Emmerik en Loof 2000, p. 329-330.
Zie daarover: Kortmann 2012, p. 393.
Gerards en Fleuren 2014, p. 236-237.
Corstens 2012, p. 2. Vergelijk ook Kamerstukken II 2011/12, 33 359 (R 1986), nr. 3, p. 5: ‘De multilaterale
oorsprong van de bepalingen maakt bovendien dat zij doorgaans een compromis vormen van
uiteenlopende zienswijzen en belangen, en als een dergelijk compromis eenmaal is bereikt ligt
het meestal ook voor lange tijd vast.’
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2.2 reeds aan bod kwam: waarom zou de eis van een wettelijke grondslag voor ‘[b]epalingen
die de aan de betrokkenen toekomende rechten en vrijheden inperken’ gelden voor nationale
regelgeving,174 maar een vereiste van betrokkenheid van het parlement niet voor verdragen
gelden, als daarbovenop verdragen ook nog eens bestendiger (want moeilijker te wijzigen) zijn?
Tot slot zij nog gewezen op de ontwikkeling dat, in de woorden van Besselink, ‘[d]e regering
(…) haar buitenlands politieke prerogatief om [heeft] weten te zetten in een nationaal
wetgevingsprerogatief ten koste van de wetgevende macht die het parlement op grond van
de Grondwet tezamen met de regering uitoefent’, wat ‘heeft geleid tot een terzijde schuiven
van het parlement bij wetgeving die zijn oorsprong vindt in de internationale betrekkingen.’175
Besselink geeft aan dat, wanneer het om buitenlands beleid gaat, de wet de regering vaak een
ongebonden bevoegdheid geeft of zelfs vrijstelt van de gebondenheid aan de wet.176 Tevens merkt
hij op dat er, naast de Rgbv, nauwelijks formele wetgeving is ‘waarin de regering gebonden
wordt in de buitenlandse betrekkingen’.177 Mijns inziens vormt dit alles extra reden om sterke
parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen te verlangen. Het hiervoor
beschreven ‘terzijde schuiven van het parlement’ wordt dan – in ieder geval enigszins –
gecompenseerd door parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen.

3.3 Tussenconclusie: het belang van parlementaire betrokkenheid bij de
totstandkoming van verdragen
Vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief is sterke betrokkenheid van het parlement bij
de totstandkoming van verdragen aangewezen. Immers, betrokkenheid van de enige instelling
(op nationaal niveau) met ‘rechtstreekse democratische grondslag’178 bij die totstandkoming –
zeker wanneer het gaat om de totstandkoming van verdragen met een ieder verbindende
bepalingen, omdat die kunnen ‘leiden tot de beperking van de burgerlijke vrijheden door
de oplegging van plichten aan burgers en de beperking van grondrechten’179 – is van groot belang
vanuit de democratiegedachte en het legaliteitsbeginsel. Die betrokkenheid zorgt daarenboven
voor tegenmacht ten opzichte van de macht van de in het proces van verdragstotstandkoming
dominante regering, en zorgt dus voor machtsverdeling.180
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Zie onder meer de toelichting op aanwijzing 21 Avdr.
Besselink 2007c, p. 203. Zie ook p. 182.
Besselink 2007c, p. 192-193. Voor voorbeelden van vormen ervan en voorbeelden van specifieke
bepalingen, zie: Besselink 2007c, p. 193-194. Onder meer wijst hij (op p. 194) op artikel 23 van
de Scheepvaartverkeerswet, luidend: ‘Bij de toepassing van de artikelen 19 tot en met 21 wordt afgeweken
van het bepaalde in deze wet, indien verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties voor
zover deze het Koninkrijk binden daartoe nopen.’
Besselink 2007c, p. 192-193. Zie ook Besselink 1995, p. 11 en 17.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 7. Zie paragraaf 2.1.1 en 2.2.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 112. Zie paragraaf 3.1.
Zie paragraaf 2.2.

Verdragen in de Nederlandse rechtsorde

Dit alles is des te meer het geval gelet op het grote belang van verdragen voor de Nederlandse
rechtsorde, in welk kader te wijzen valt op de combinatie van de prominente positie van
verdragsbepalingen in de Nederlandse rechtsorde/normenhiërarchie en de grote betekenis van
verdragen in de Nederlandse rechtsorde. De positie van verdragsbepalingen is onder meer zo
prominent vanwege het volgende. Verdragen dienen te goeder trouw te worden uitgelegd en
op de bepalingen van het nationale recht mag geen beroep worden gedaan om het niet ten
uitvoer leggen van een verdrag te rechtvaardigen.181 Voor Nederland bindende verdragen,
die als zodanig gelden in de Nederlandse rechtsorde,182 nemen, aldus de Raad van State, ‘in
de normenhiërarchie een hogere plaats in dan het nationale recht, inclusief Grondwet en wet’.183
Zeker een ieder verbindende bepalingen, die vrijheden van burgers kunnen beperken en plichten
aan burgers kunnen opleggen, zijn ingrijpend en kunnen zeer grote gevolgen hebben.184 De grote
betekenis van verdragsrecht in de Nederlandse rechtsorde heeft te maken met de combinatie
van een sterke ontwikkeling van de internationale rechtsorde en de actieve rol van Nederland
daarin. In het bijzonder kan worden gewezen op het grote aantal verdragen, op de talrijkheid
van beleidsterreinen waarop die verdragen zien, op de aard, ingrijpendheid en bestendigheid
van die verdragen zelf en op de combinatie van artikel 120 en artikel 94 van de Grondwet.185
Nu de wenselijkheid van sterke betrokkenheid van het parlement bij de totstandkoming van
verdragen vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief is uiteengezet, is het van belang
te bezien of er sprake is van een geringe rol voor het parlement bij de totstandkoming van
verdragen en, zo ja, waarom (deel 1 van de probleemstelling). Dit zal in hoofdstuk 4 en 5
worden gedaan.

181
182
183
184
185

Artikel 26 en 27 WVV.
HR 3 maart 1919, NJ 1919, 371 (Grenstractaat Aken).
Kamerstukken II 2007/08, 31 570, nr. 3, p. 22.
Zie paragraaf 3.1.
Zie paragraaf 3.2.
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In hoofdstuk 4 en 5 staat deel 1 van de probleemstelling – Is er, vanuit democratisch-rechtsstatelijk
perspectief, reden om de parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen in
Nederland te versterken en, zo ja, waarom? – centraal. In hoofdstuk 4 wordt, nu het grote belang
van parlementaire betrokkenheid is uiteengezet,1 onderzocht hoe die betrokkenheid vandaag
de dag geregeld is en hoe die regeling in de praktijk uitpakt. Eerst wordt de totstandkoming van
verdragen zelf beschreven (paragraaf 4.1). In de rest van het hoofdstuk wordt ingezoomd op
de rol van het parlement bij die totstandkoming (paragraaf 4.2). Bij de beschrijving van die rol
wordt zowel op de relevante regelgeving als op de toepassing daarvan in de praktijk ingegaan.
Afgesloten wordt met een tussenconclusie, waarin de belangrijkste punten daarvan aangestipt
worden (paragraaf 4.3).

4.1 De totstandkoming van verdragen
In deze paragraaf wordt ingegaan op wat in dit onderzoek onder de ‘totstandkoming’ van een
verdrag wordt verstaan (paragraaf 4.1.1) en op de wijzen waarop verdragen tot stand kunnen
komen (paragraaf 4.1.2).

4.1.1 De term ‘totstandkoming’
Van belang is om duidelijk te maken wat in dit onderzoek de term ‘totstandkoming’ van
een verdrag betekent. Sommigen beschouwen (parlementaire) goedkeuring en ratificatie
namelijk als onderdeel van het proces van totstandkoming, terwijl anderen menen dat
totstandkoming ophoudt, waar de fasen van goedkeuring en ratificatie (indien überhaupt
nodig natuurlijk2) beginnen. Dat laatste ziet men bijvoorbeeld op de website www.overheid.nl
op de pagina ‘Veelgestelde vragen over de Verdragenbank’.3 Daarop staat dat staten meestal
na verdragstotstandkoming nationale procedures (in het geval van Nederland parlementaire
goedkeuring) moeten doorlopen voordat er binding aan het verdrag is.4 Ook Van Dijk lijkt
de goedkeuringsfase los te zien van de totstandkoming, door in zijn bijdrage aan de Burkensbundel in de derde paragraaf de ‘betrokkenheid van het parlement bij de totstandkoming van
verdragen’ te beschrijven en pas in de daarop volgende paragrafen op het goedkeuringsvereiste
in te gaan.5 Hij lijkt dus de goedkeuring te zien als iets wat volgt op de totstandkoming, en
niet als iets wat er onderdeel van is. Zoals gezegd komt ook de opvatting voor dat goedkeuring
en ratificatie wel onder de totstandkoming vallen. Kortmann beschrijft parlementaire
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4

5
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Meer over dit al dan niet nodig zijn in paragraaf 4.1.2 en 4.2.
De Verdragenbank is de databank met de gegevens van de verdragen waarbij het Koninkrijk partij is,
zie https://verdragenbank.overheid.nl/nl (laatst geraadpleegd op 10 januari 2018).
Zie https://www.overheid.nl/veelgestelde-vragen/veelgestelde-vragen-over-de-verdragenbank/ (laatst
geraadpleegd op 10 januari 2018).
Van Dijk 1995, p. 352 e.v.
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verdragsgoedkeuring en ratificatie bijvoorbeeld als (mogelijke) stappen bij zijn beschrijving van
het proces van de totstandkoming van verdragen.6 Ook bij anderen treft men dit aan.7
Omdat juridisch-inhoudelijk niet zo relevant is of de ene of de andere definiëring wordt
gehanteerd, is ervoor gekozen in dit onderzoek de ruime te hanteren, waarin de stappen van
goedkeuring en ratificatie dus wel onder de term ‘totstandkoming’ van een verdrag vallen.
Dit is praktisch, aangezien dan zowel in de onderhandelingsfase als de goedkeuringsfase van
parlementaire betrokkenheid bij ‘de totstandkoming’ kan worden gesproken.

4.1.2 De mogelijke wijzen van totstandkoming van verdragen
Doordat na ondertekening van een verdrag niet altijd ook nog parlementaire goedkeuring
en/of bekrachtiging – of een andere, met bekrachtiging vergelijkbare handeling, waarover
verderop in deze paragraaf meer – nodig is, verloopt de totstandkoming van een verdrag niet
telkens volgens hetzelfde stramien. In deze paragraaf worden de wijzen beschreven waarop
verdragstotstandkoming kan verlopen.
Het verdragenrecht met betrekking tot de totstandkoming van verdragen is op internationaal
niveau voor een belangrijk deel geregeld in het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht.
Hoewel de toepasselijkheid van dit verdrag beperkingen kent8 en niet alle staten partij zijn bij
dit verdrag,9 zijn de meeste in het WVV neergelegde beginselen erkend als gewoonterecht.10
Aldus is de betekenis van het WVV voor het geldende verdragenrecht groot.11 Die grote
betekenis van dit verdrag blijkt ook uit het Dvdr, waarin valt te lezen dat het ‘verdragenrecht
(Weens verdragenverdrag)’ tot de algemene punten behoort ‘waaraan bij de onderhandelingen
over ieder verdrag aandacht moet worden geschonken’.12 Het verdragenrecht met betrekking
tot de totstandkoming van verdragen staat op nationaal niveau vooral in de Grondwet en
de Rgbv. Het zijn dan ook het WVV, de Grondwet en de Rgbv die in het volgende centraal staan.
Ook het Dvdr en de Avdr komen hierbij veelvuldig aan bod, aangezien daarin veel relevante
informatie staat over de verdragspraktijk, over de toepassing van de betreffende artikelen uit
het WVV, de Grondwet en de Rgbv. Nu zullen de fasen van totstandkoming – voorbereiding en
onderhandelingen, aanname en authenticatie van de verdragstekst, binding aan het verdrag –
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Kortmann 2012, p. 162-163.
Brouwer 1992, p. 4, Nollkaemper 2007, p. 191-198. Zie ook: Eerste Kamer 2009, p. 3-4.
Zie bijvoorbeeld artikel 1 en 4 WVV. Zie ook: Sondaal 1986, p. 2-3.
Zie https://verdragenbank.overheid.nl/nl/Treaty/Details/003029.html (laatst geraadpleegd op 10
januari 2018).
Nollkaemper 2007, p. 187-189, Klabbers 2007, p. 126, Schrijver 2014, p. 69.
Nollkaemper 2007, p. 188, Klabbers 2007, p. 126, Sondaal 1986, p. 2. Wel zijn de bepalingen van het WVV
veelal subsidiair/aanvullend (zie: Vierdag 1995, p. 33, Klabbers 2007, p. 126-127, Nollkaemper 2007,
p. 188-189).
Nr. 223 Dvdr.
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aan bod komen. Vervolgens is er nog aandacht voor toetreding tot en bekendmaking
van verdragen.

Algemeen
Het taakstellende artikel 90 van de Grondwet geeft aan dat de regering de ontwikkeling van
de internationale rechtsorde dient te bevorderen en het is de regering die de verdragsluitende
bevoegdheid bezit.13 De regering heeft een dominante rol in de gehele procedure van
totstandkoming. Het verschilt per fase van totstandkoming in hoeverre ook het parlement er
een rol in kan spelen. In het volgende komt dit aan bod.14

Voorbereiding en onderhandelingen
Nadat op nationaal niveau de overtuiging is ontstaan dat een bepaald verdrag zou moeten
worden gesloten,15 moeten het betrokken ministerie en (de directie Juridische Zaken van)
het ministerie van Buitenlandse Zaken worden ingeschakeld.16 In verband met de voorbereiding
van het betreffende verdrag dient tevens contact te worden gezocht met ‘de onderdelen van
andere ministeries die bemoeienis hebben met het onderwerp waarop het verdrag of een
onderdeel daarvan betrekking heeft of met onderwerpen die door het verdrag worden geraakt.’17
Bij het daarop volgende overleg over de voorbereiding van het verdrag moet worden gelet op
‘de rubricering (openbaar, vertrouwelijk of geheim), het niveau van sluiting, de status (zelfstandig
of uitvoering), de inwerkingtreding, de werkingsduur, eventuele rechtstreekse werking en
voorlopige toepassing, geschillenbeslechting, eventuele voorbehouden en verklaringen,
wijziging, opzegging en territoriale gelding.’18 In de beleidsbesprekingen die dan plaatshebben
moet worden nagegaan of hetgeen men met het te sluiten verdrag wil bereiken niet middels een
ander instrument/document zou moeten geschieden, zoals een beleidsafspraak.19 Wordt een
verdrag wel het aangewezen instrument geacht, dan moet worden gecheckt of de betreffende
materie waarover het te sluiten verdrag zal/zou gaan, niet reeds in een of meer bestaande
verdragen is geregeld. Sondaal geeft aan dat, indien dat het geval is, moet worden bezien ‘of met
het oude verdrag volstaan kan worden dan wel of amendering of wijziging daarvan aangewezen
is’ en dat, indien wel de totstandkoming van een nieuw verdrag aangewezen wordt geacht,
beslist moet worden ‘of dit het oude vervangt dan wel of het oude naast het nieuwe kan blijven
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Zie ook paragraaf 2.2 en de verwijzingen aldaar.
Ook de rol van de ministerraad komt op sommige punten aan bod. In meer algemene zin zij gewezen
op artikel 45, derde lid, Grondwet en artikel 4 en 5 RvOMR. Zie ook: Sondaal 1986, p. 119 e.v.
Zie daarover: Vierdag 1995, p. 40-41, Klabbers 2007, p. 131.
Zie nr. 220 Dvdr en aanwijzing 306, eerste en tweede lid, Avdr.
Aanwijzing 306, derde lid, Avdr.
Toelichting op aanwijzing 306 Avdr.
Nr. 220 Dvdr, Sondaal 1986, p. 77-79. Zie ook de toelichting op aanwijzing 304 Avdr.
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gelden en op welke wijze.’20 Het kan verder zinvol zijn om een planning te maken met betrekking
tot de voorbereiding/totstandkoming van het verdrag in kwestie, hoewel de voortgang van
het proces natuurlijk ook afhangt van de andere toekomstige/potentiële verdragspartijen.21
Ook dient er te worden beslist door wie de onderhandelingen zullen worden gevoerd.
De onderhandelingen worden via de diplomatieke weg of door een onderhandelingsdelegatie
gevoerd.22 Sondaal over het bewandelen van de diplomatieke weg:
‘Onderhandelingen langs diplomatieke weg – een methode die uitsluitend bij bilaterale
verdragen wordt gevolgd – houden in, dat de diplomatiek vertegenwoordiger van
het Koninkrijk in het betrokken land besprekingen voert met de autoriteiten aldaar of
de diplomatieke vertegenwoordiger van het land in het Koninkrijk met de autoriteiten
alhier. De diplomatieke vertegenwoordigers werken daarbij volgens instructies (…). Die
instructies komen in het Koninkrijk tot stand na overleg tussen de bij de materie van
het verdrag betrokken ministeries, welk overleg door het Ministerie van Buitenlandse
Zaken wordt gecoördineerd. De diplomatieke vertegenwoordigers rapporteren regelmatig
over de voortgang der besprekingen en krijgen zo nodig nieuwe instructies.’23

Bij onderhandelingen over een bilateraal verdrag komt het tevens voor dat die door een delegatie
worden gevoerd, en wel ‘indien het onderwerp van dat verdrag een bijzondere deskundigheid
vereist of indien een spoedige totstandkoming van het verdrag wenselijk wordt geacht’,24 terwijl
het in het geval van onderhandelingen over multilaterale verdragen gebruikelijk is dat er een
onderhandelingsdelegatie is, aldus Sondaal.25 In het Dvdr is over de samenstelling van een
onderhandelingsdelegatie aangegeven:
‘Er wordt interdepartementaal overlegd welke ministeries in de onderhandelingsdelegatie
vertegenwoordigd zullen zijn (waarbij ernaar wordt gestreefd de omvang van de delegatie
zo beperkt mogelijk te houden) en wat de in te nemen standpunten zullen zijn. (…) In
bijzonder belangrijke gevallen wordt de samenstelling en het mandaat van de delegatie in
de (rijks)ministerraad aan de orde gesteld (…).’26
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Sondaal 1986, p. 80.
Nr. 221 Dvdr.
Eerste Kamer 2009, p. 4, Van der Pot/Elzinga, De Lange en Hoogers 2014, p. 705, Sondaal 1986, p. 82,
Kortmann 2012, p. 162.
Sondaal 1986, p. 82.
Sondaal 1986, p. 82. Hij merkt daarbij op dat de beslissing om een delegatie te sturen voor onderhandeling
over een bilateraal verdrag zorgvuldig en weloverwogen moet worden genomen (Sondaal 1986, p.
82-83). Verder adviseert hij: ‘In het geval dat de overkomst van een delegatie wenselijk is, verdient
het aanbeveling eerst via de diplomatieke weg te trachten waar mogelijk tot overeenstemming te komen,
zodat de delegatie zich kan beperken tot bespreking en oplossing van de overgebleven knelpunten’
(Sondaal 1986, p. 83).
Sondaal 1986, p. 83.
Nr. 222. Zie ook: artikel 4, tweede lid, onder h en j, RvOMR, Sondaal 1986, p. 84.
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Soms wordt een delegatie van een instructie voorzien.27 Sondaal geeft aan dat dit wenselijk kan
zijn ‘indien het niet mogelijk is een delegatie samen te stellen die een redelijk evenwichtige
weerspiegeling vormt van de bij het te onderhandelen onderwerp betrokken ministeries, indien
binnen de overheid over het bij de onderhandelingen te bereiken resultaat niet geheel dezelfde
opvattingen leven of indien het zaken van behoorlijk inhoudelijk en politiek gewicht betreft.’28
Eventueel komt die instructie in de ministerraad aan bod.29 Sondaal geeft aan dat de instructies
ofwel ‘in onderling overleg tussen de betrokken ministeries worden opgesteld en goedgekeurd’,
ofwel ‘aan de Ministerraad ter goedkeuring worden voorgelegd.’30 Het wel of niet betrokken
zijn van de ministerraad hangt, zo geeft hij aan, af van ‘de mate van overeenstemming over
de instructie’ en van ‘het inhoudelijk en politiek belang van het te onderhandelen onderwerp.’31
Een onderhandelingsdelegatie zal soms een geloofsbrief nodig hebben. Bij bilaterale
onderhandelingen ‘zelden of nooit’, bij multilaterale onderhandelingen ‘vaak wel’, aldus nr. 222
Dvdr.32 De minister van Buitenlandse Zaken verstrekt de geloofsbrieven.33
Dan de onderhandelingen zelf. Die dienen volgens de ‘Principles and guidelines for international
negotiations’ van de VN te goeder trouw en in een constructieve sfeer te geschieden.34 Dat zegt
natuurlijk niet zo veel. Überhaupt bevat het verdragenrecht nauwelijks regels over het voeren
van onderhandelingen:
‘[H]et verdragenrecht heeft dienaangaande weinig te melden, al spreekt het voor zich dat
onderhandelen te goeder trouw dient te geschieden. De reikwijdte daarvan is evenwel naar
het zich laat aanzien beperkt. De suggestie, gedaan tijdens de voorbereiding van het Weense
Verdrag, om ook onderhandelingen aan regels te onderwerpen is uiteindelijk afgewezen op
grond van de gedachte dat het de onderhandelingsvrijheid te zeer zou aantasten.’35

27
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29
30
31
32

33
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Sondaal 1986, p. 83, Vierdag 1995, p. 41, Klabbers 2007, p. 131, Kortmann 2012, p. 162.
Sondaal 1986, p. 83.
Nr. 222 Dvdr, Sondaal 1986, p. 83, Kortmann 2012, p. 162, artikel 4, tweede lid, onder j, RvOMR.
Sondaal 1986, p. 83.
Sondaal 1986, p. 83. Zie ook: nr. 222 Dvdr, Vierdag 1995, p. 41.
Zie ook Sondaal 1986, p. 84: ‘De regering waarmee wordt onderhandeld, dan wel de regering of
organisatie die de onderhandelingen verzorgt, wordt in kennis gesteld van de samenstelling van
de delegatie. Zeker bij bilaterale besprekingen of deskundigenoverleg in de vele internationale fora is
een dergelijke kennisgeving voldoende ter legitimatie van de delegatie. De delegatie echter naar een
diplomatieke conferentie dient voorzien te zijn van een geloofsbrief, waaruit blijkt, dat zij gemachtigd is
het Koninkrijk op die conferentie te vertegenwoordigen en namens het Koninkrijk over het onderwerp
der conferentie te onderhandelen.’
Nr. 222 Dvdr.
Resolutie 53/101 van de Algemene Vergadering van de VN, te vinden via http://www.un.org/en/ga/
search/view_doc.asp?symbol=A/RES/53/101 (laatst geraadpleegd op 10 januari 2018).
Klabbers 2007, p. 133. Zie ook: Nollkaemper 2007, p. 191-192, Schrijver 2014, p. 70.
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Wat verder mogelijk is, is dat bij verdragsonderhandelingen speciale procedureregels worden
gemaakt.36 Bij onderhandelingen met veel staten is dit gebruikelijk.37
De Avdr en het Dvdr noemen aandachtspunten voor de onderhandelingen:
•

•

•

Er moet ‘tijdig en zorgvuldig aandacht [worden] besteed aan de gevolgen voor de nationale
wetgeving’.38 Daarbij moet worden gelet op ‘vragen rond eventuele implementatie’,
‘eventuele rechtstreekse werking van de bepalingen van het verdrag’ en op gevolgen van
eventuele rechtstreekse werking van bepalingen van het verdrag.39 Het Dvdr geeft een nog
iets uitvoerigere opsomming van aandachtspunten bij de onderhandelingen: ‘rubricering
(open, vertrouwelijk, geheim), niveau van sluiting (staatshoofden, staten, regeringen),
bevoegdheidsverdeling (in geval van een zogenaamd gemengd akkoord waarbij de EU en
de lidstaten gezamenlijk partij zijn), status (zelfstandig of uitvoering), inwerkingtreding,
werkingsduur, verlenging, eventuele voorlopige toepassing en rechtstreekse werking,
geschillenbeslechting, talenregime, eventuele voorbehouden en verklaringen, wijzigings- en
opzeggingsregeling, de territoriale gelding van het te sluiten verdrag (gelding voor het hele
Koninkrijk of voor delen daarvan) en de wijze waarop de instemming door het verdrag
gebonden te zijn te kennen zal worden gegeven.’40 Bovendien moet worden gelet op
de afstemming en harmonisatie met andere verdragen;41
De onderhandelaars dienen ‘er zorg voor [te dragen] dat de centrale wetgevingsafdelingen
van de betrokken ministeries daarbij in een zo vroeg mogelijk stadium worden
ingeschakeld’42 daar ‘[v]roegtijdige betrokkenheid (…) van belang [is] met het oog op
de tijdige totstandbrenging van eventuele uitvoeringsregelgeving’43;
In het verslag van de onderhandelingsdelegatie moeten zaken worden opgenomen die van
belang zijn ‘voor de implementatie en voor de parlementaire goedkeuring’.44

Ook voor het parlement is een rol weggelegd in deze fase van de totstandkoming van een verdrag.
Het parlement wordt tijdens en soms bij aanvang van de onderhandelingen geïnformeerd en
kan, al dan niet naar aanleiding daarvan, de onderhandelingen (proberen te) beïnvloeden.45 In
paragraaf 4.2 meer daarover.

36
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40
41
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Klabbers 2007, p. 133, Schrijver 2014, p. 70.
Nollkaemper 2007, p. 192, Schrijver 2014, p. 70.
Aanwijzing 307, eerste lid, Avdr.
Toelichting op het eerste lid van aanwijzing 307 Avdr.
Nr. 223.
Nr. 224 en 225 Dvdr.
Aanwijzing 307, tweede lid, Avdr.
Toelichting op het tweede lid van aanwijzing 307 Avdr.
Aanwijzing 307, derde lid, Avdr.
Zie artikel 1 Rgbv en nr. 226 Dvdr.
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Aanname en authenticatie van de verdragstekst
Na succesvolle onderhandelingen zal men terecht komen in de fase van aanname en authenticatie
van de verdragstekst.46 Bij de aanname gaat het om vastlegging van ‘de vorm en de inhoud van
het verdrag waar overeenstemming over is bereikt’.47 Over de aanname van de verdragstekst
bepaalt artikel 9 WVV dat die ‘geschiedt door de instemming van alle Staten die betrokken zijn
bij het opstellen’ (lid 1), behalve op een internationale conferentie, waar aanname ‘geschiedt
door een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige en stemuitbrengende
Staten, tenzij die Staten met dezelfde meerderheid besluiten een afwijkende regel toe te passen’
(lid 2).48 Na aanname heeft de authenticatie plaats. Het gaat daarbij om ‘de definitieve vaststelling
van de precieze tekst van de overeenkomst.’49 Dit geschiedt volgens artikel 10 WVV als volgt:
‘De verdragstekst wordt als authentiek en definitief vastgesteld:
a. door de procedure, vastgesteld in die tekst of overeengekomen door de aan de opstelling
van het verdrag deelnemende Staten; of
b. indien in een dergelijke procedure niet is voorzien, door ondertekening,
ondertekening ad referendum of parafering door de vertegenwoordigers van die
Staten van de verdragstekst of de slotakte van een conferentie waarin de tekst
is opgenomen.’

Hoe pakt dit in de praktijk uit? Blijkens nr. 230 Dvdr als volgt:
‘Wanneer de onderhandelingen tot overeenstemming hebben geleid wordt de tekst van
het te sluiten verdrag aangenomen en als authentiek en definitief vastgesteld (artikel 9 en
10 van het Weens verdragenverdrag). Bij een bilateraal verdrag gebeurt het vaststellen van
de tekst meestal door parafering van de tekst door de delegatieleiders. Bij multilaterale
verdragen kan de vaststelling ook door parafering plaatsvinden maar geschiedt dit
meestal door een besluit van de conferentie die of het internationale lichaam dat zich met
de totstandbrenging van het verdrag heeft bezig gehouden.’

Deze vaststelling van de verdragstekst zorgt nog niet voor volkenrechtelijke verplichtingen
voor het Koninkrijk.50 Teksten van verdragen die als ‘politiek belangrijk’ worden aangemerkt,
worden – indien de tijd het toelaat en de verdragspartners daar geen bezwaar tegen hebben –
daartussen, tussen vaststelling en ondertekening, aan het parlement verstuurd.51 Zodoende kan
er discussie zijn aan de hand van de vastgestelde tekst over de wenselijkheid van ondertekening
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47
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Zie ook: nr. 230 Dvdr, Klabbers 2007, p. 132, Eerste Kamer 2009, p. 4, Kortmann 2012, p. 162.
Sondaal 1986, p. 97.
Over de verhouding van artikel 9 en de internationale praktijk, zie Vierdag 1995, p. 42-44.
Klabbers 2007, p. 132. Zie ook: Sondaal 1986, p. 97-98.
Nr. 230 Dvdr.
Nr. 226 en 230 Dvdr, Eerste Kamer 2009, p. 5.
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ervan.52 Dit wordt dan gedaan door de ‘meest betrokken bewindspersoon (…), na vooroverleg
met eventuele andere in belangrijke mate betrokken departementen waaronder in ieder geval
het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Directie Juridische Zaken).’53 In paragraaf 4.2.3.1 volgt
meer hierover.

Binding aan het verdrag
Zijn de inhoud en tekst van het verdrag aangenomen en definitief vastgesteld, dan is het zaak
dat de betrokken staten met binding aan het verdrag instemmen. Deze instemming kan op
verschillende manieren verlopen, waarbij onder meer het nationale recht van de betreffende
staten veelal een rol speelt. Een belangrijke factor hierbij, die bovendien voor dit onderzoek zeer
relevant is, is of er naar nationaal recht goedkeuring van het verdrag door het parlement nodig
is alvorens binding aan het verdrag kan plaatshebben. In Nederland is dat niet altijd het geval.
In paragraaf 4.2 komt uitgebreid aan bod wanneer parlementaire goedkeuring vereist is. Voor
nu is van belang op te merken dat sommige verdragen wel parlementaire goedkeuring behoeven
en andere verdragen niet.
Hoe het instemmen precies verloopt, valt niet in het algemeen te zeggen. De regeling daarvan –
artikel 11 WVV en de artikelen die daarop volgen – is subsidiair:54 partijen mogen zelf bepalen
hoe die wil wordt geuit.55 Artikel 11 bepaalt dat een staat instemming tot uitdrukking kan brengen
door ‘ondertekening, door uitwisseling van akten die een verdrag vormen, door bekrachtiging,
aanvaarding, goedkeuring of toetreding, of door ieder ander overeengekomen middel.’ Een
verdrag hoeft aldus niet zelf voor te schrijven met wat voor middelen/rechtshandelingen
binding eraan geschiedt. Er kan voor de wijze van binding voor een neutrale, onbestemde
term worden gekozen, zodat daar allerlei ‘constitutionele variabelen’ door worden gedekt.56 In
het volgende wordt beschreven op welke mogelijke wijzen voor Nederland deze binding normaal
gesproken verloopt.
Mogelijk is dat ondertekening van het verdrag al voldoende is voor binding aan
het verdrag.57 De ondertekening van een verdrag wordt in de ministerraad aan de orde gesteld.58

52
53
54
55
56
57
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Nr. 226 Dvdr en Eerste Kamer 2009, p. 5.
Nr. 226 Dvdr.
Nollkaemper 2007, p. 193.
Vierdag 1995, p. 45-46, Klabbers 2007, p. 135, Sondaal 1986, p. 46.
Vierdag 1995, p. 46.
Besselink 1995, p. 32-33, Klabbers 2007, p. 135, Eerste Kamer 2009, p. 5, nr. 238 Dvdr. Zie ook Sondaal
1986, p. 46: ‘Of ondertekening inhoudt, dat een staat instemt door een verdrag gebonden te zijn, is
afhankelijk van het verdrag zelf.’
Zie nr. 235 Dvdr: ‘Met betrekking tot verdragen worden in de (rijks)ministerraad in principe
gelijktijdig aan de orde gesteld de ondertekening, de goedkeuringswijze (stilzwijgend of uitdrukkelijk,
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De ondertekening heeft dan ook plaats nadat de ministerraad daarmee instemt.59 In nr. 238
Dvdr is aangegeven wie ondertekent:
‘De bevoegdheid tot het sluiten van verdragen komt toe aan de regering(…). De Koning
heeft de Minister van Buitenlandse Zaken een algemene machtiging gegeven tot het sluiten
van verdragen. De ondertekening van verdragen geschiedt derhalve door de Minister
van Buitenlandse Zaken of door de Ambassadeur van het Koninkrijk in het land waar
de ondertekening plaatsvindt, waartoe de Minister de Ambassadeur een volmacht
verleent. In voorkomende gevallen kan de Minister ook een ambtgenoot (…) machtigen
te ondertekenen. Een enkele keer wordt een delegatieleider gemachtigd te ondertekenen.’

In de praktijk is er meestal meer nodig dan enkel ondertekening.60 De ondertekening brengt
meestal dus nog geen binding aan het verdrag mee.61 Er is dan nog iets (‘een aanvullende
rechtshandeling’62) nodig, voordat van binding sprake is. Doorgaans is dat het geval omdat
het betreffende verdrag een bekrachtigingsclausule bevat.63 Meestal zal dit ‘nog iets’ dus
bekrachtiging zijn, maar dit kan ook iets anders betreffen, zoals al bleek uit het reeds geciteerde
artikel 11 WVV en de daarop volgende artikelen.64 Voor dit onderzoek is niet zozeer van belang
wat voor aanvullende rechtshandelingen er nog nodig kunnen zijn en wat de overeenkomsten
en verschillen daartussen zijn. Van belang is of er nog een aanvullende rechtshandeling
nodig is. Voor de duidelijkheid wordt hiervoor en in het volgende daarom telkens van
bekrachtiging gesproken.
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vooraf of achteraf), de goedkeuringsstukken, eventuele aflegging van een verklaring van voorlopige
toepassing en de eventuele uitvoeringswetgeving. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Indien
er een duidelijk politiek of zakelijk belang is bij directe ondertekening kan het zich met name bij
multilaterale verdragen voordoen dat de ondertekening in de raad aan de orde wordt gesteld, terwijl
de goedkeurings- of uitvoeringsstukken nog niet klaar zijn of zelfs niet meteen met de voorbereiding
van de goedkeuringsprocedure kan worden begonnen.’ Zie ook: Boon, Brouwer en Schilder 2005,
p. 159.
Nr. 238 Dvdr.
Nr. 238 Dvdr. Zie ook: Eerste Kamer 2009, p. 5, Nollkaemper 2007, p. 193-194, Schrijver 2014, p. 70,
artikel 7 WVV.
Wat het al wel doet, is ‘de verplichting mee[brengen] zich te onthouden van handelingen die een
verdrag zijn voorwerp en doel ontnemen’, aldus nr. 238 Dvdr. Zie ook: artikel 18 WVV, Vierdag 1995,
p. 47-48, Klabbers 2007, p. 136-137, Nollkaemper 2007, p. 194-195.
Eerste Kamer 2009, p. 5.
Nollkaemper 2007, p. 196, Eerste Kamer 2009, p. 5-6 en 8, Burkens e.a. 2017, p. 353,
Vierdag 1995, p. 38.
Uitgebreider hierover, zie: Vierdag 1995, p. 45-54, Sondaal 1986, p. 46 e.v. Zie ook nr. 257 Dvdr:
‘Als er verschillende mogelijkheden zijn, wordt gekozen voor de eenvoudigste daarvan.’ De term
goedkeuring in deze (internationale) zin van artikel 11 WVV, dient overigens natuurlijk niet te worden
verward met goedkeuring op nationaal niveau in de zin van parlementaire verdragsgoedkeuring,
zoals geregeld in artikel 91 Grondwet en de Rgbv (zie ook: Klabbers 2007, p. 136, Vierdag 1995, p. 50,
Sondaal 1986, p. 50).
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Is er bekrachtiging nodig, dan ontstaat volkenrechtelijke binding dus niet door ondertekening
maar pas zodra er bekrachtigd is. In de tussentijd is er dan op nationaal niveau de mogelijkheid
om het een en ander af te handelen: nationale wetgeving kan aanpassing behoeven, er kan
wetgeving ter uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit het verdrag nodig zijn en er
kan parlementaire goedkeuring nodig zijn.65
Indien het gaat om een verdrag waarbij binding al zou ontstaan door ondertekening, dan is het in
het geval van een parlementaire goedkeuring behoevend verdrag verboden voor de regering om
zomaar te ondertekenen.66 Dan zou immers ten onrechte aan het vereiste van parlementaire
goedkeuring voorbij worden gegaan. Om dit te vermijden dient bij de ondertekening in zo’n
geval een voorbehoud van parlementaire goedkeuring te worden gemaakt.67 (Omdat verdragen
meestal een bekrachtigingsclausule bevatten, is zo’n voorbehoud zelden nodig.68) Is er wel
zo’n voorbehoud gemaakt, dan vervalt dit voorbehoud zodra het parlement het verdrag heeft
goedgekeurd en dan ontstaat de volkenrechtelijke binding aan het verdrag.69 Op de goedkeuring
zelf wordt in paragraaf 4.2 uitgebreid ingegaan, waarbij eveneens de rol van de AARvS, die aan
goedkeuring gekoppeld is,70 aan bod komt.
Aan een verdrag met een bekrachtigingsclausule mag de regering na parlementaire goedkeuring
het Koninkrijk binden door het te bekrachtigen. Dit hoeft niet.71 Wat de regering tevens mag,
is het verdrag aan het parlement ter goedkeuring voorleggen, ook al is er geen parlementaire
goedkeuring vereist.72
Door de bekrachtiging, met daarbij ook de te maken voorbehouden en af te leggen verklaringen,
ontstaat binding.73 De inwerkingtreding van het verdrag geschiedt ‘op de wijze en op de dag
zoals voorzien in zijn bepalingen, of krachtens overeenstemming tussen de Staten die hebben
deelgenomen aan de onderhandelingen.’74 In de praktijk geschiedt dit meestal als volgt:
‘Bilaterale verdragen treden meestal in werking nadat beide staten elkaar over en weer
hebben laten weten dat aan hun respectievelijke grondwettelijke vereisten is voldaan.
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69
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74

Besselink 1995, p. 33, Nollkaemper 2007, p. 196, Kortmann 2012, p. 164, aanwijzing 311, eerste lid,
Avdr, nr. 257 Dvdr, de toelichting op aanwijzing 311, eerste lid, Avdr.
Zie ook: Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 7.
Kortmann 1987, p. 272, Eerste Kamer 2009, p. 5-6, Kortmann 2012, p. 162-163, Leenknegt 2014, par. 3,
Burkens e.a. 2017, p. 353-354.
Eerste Kamer 2009, p. 6 en 8.
Kortmann 2012, p. 163, Leenknegt 2014, par. 3.
Zie artikel 73, eerste lid, van de Grondwet en nr. 243 Dvdr.
Meer hierover in paragraaf 4.2.3.5.3.
Sondaal 1986, p. 135, Besselink 1996, p. 20-21.
Nr. 257 Dvdr.
Artikel 24, eerste lid, WVV.
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Multilaterale verdragen treden veelal pas in werking nadat een aantal staten hun
instemming om gebonden te zijn door het verdrag tot uitdrukking heeft gebracht. Vaak zit
ook nog een zeker tijdsverloop tussen de voldoening aan de vereisten en de uiteindelijke
inwerkingtreding, opdat de betrokken staten, autoriteiten enzovoort zich kunnen
voorbereiden op de inwerkingtreding.’75

Tot slot zij opgemerkt dat zich inzake totstandkoming enkele bijzonderheden kunnen
voordoen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het gaat om een verdrag dat (vermoedelijk)
afwijkt van de Grondwet of tot zodanig afwijken noodzaakt. Die bijzonderheden zullen worden
beschreven in paragraaf 4.2.3.3. Andere voorbeelden van gevallen waarin zich bijzonderheden
voordoen, zijn voorlopige binding aan en voorlopige toepassing van verdragen (artikel 10 en
15 Rgbv), waarop in paragraaf 4.2.3.5.1 en 4.2.3.5.2 wordt ingegaan, en binding aan geheime of
vertrouwelijke verdragen (paragraaf 4.2.3.4).

Toetreding
Een andere mogelijkheid om partij te worden bij een verdrag, is toetreding. Dat zal
de te bewandelen weg zijn voor staten die niet hebben deelgenomen aan de onderhandelingen
over een verdrag maar er toch partij bij willen worden76 en voor staten die al wel vanaf
de onderhandelingen bij de totstandkoming van een verdrag betrokken waren, maar het verdrag
niet hebben ondertekend binnen de gestelde termijn.77 Het is niet zo dat die weg ook altijd
kan worden bewandeld: het is aan de partijen om die te openen.78 Meer specifiek is toetreding
mogelijk in de volgende gevallen: als het verdrag zelf in de mogelijkheid van toetreding voorziet,
als ‘op andere wijze vaststaat, dat de Staten die hebben deelgenomen aan de onderhandelingen
zijn overeengekomen dat deze instemming door deze Staat tot uitdrukking kan worden gebracht
door toetreding’ of als alle staten die partij zijn bij het verdrag het er naderhand over eens zijn
dat toetreding mogelijk is (artikel 15 WVV).
Voor de (potentiële) betrokkenheid van het Nederlandse parlement bij de totstandkoming,
maakt het natuurlijk uit of het gaat om toetreding, zeker als het gaat om de eerste hiervoor
beschreven categorie van gevallen waarin toetreding de te bewandelen weg is. Dan zou
Nederland niet betrokken zijn bij de onderhandelingen en is parlementaire invloed tijdens
de onderhandelingsfase niet mogelijk. Wel geldt ook voor toetreding de hoofdregel dat
parlementaire goedkeuring vereist is (en ook de uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste
gelden ervoor), dus de parlementaire betrokkenheid zal zich in die situatie hoofdzakelijk daartoe
beperken. In de Grondwet wordt immers niet (meer) expliciet over de toetreding tot verdragen
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Nr. 258 Dvdr.
Klabbers 2007, p. 135, Vierdag 1995, p. 50.
Klabbers 2007, p. 135, Vierdag 1995, p. 50-51. Zie ook de toelichting op aanwijzing 314 Avdr.
Vierdag 1995, p. 51.
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gesproken:79 de Grondwet en de Rgbv spreken over ‘binding’ aan verdragen,80 waardoor over
toetreding niet afzonderlijk hoeft te worden gesproken.81 Deze regeling is dus ook op toetreding
van toepassing.82

Bekendmaking
‘De wet geeft regels omtrent de bekendmaking van verdragen’, aldus artikel 95 Grondwet. De wet
waarin die regels staan, is de Rgbv.83 Waar de bekendmaking moet worden geplaatst in de hiervoor
beschreven ‘stappen van totstandkoming’, is niet bepaald in de Grondwet of Rgbv.84 Wel bepaalt
de Rgbv waarin de bekendmaking in beginsel geschiedt, namelijk het Tractatenblad van
het Koninkrijk der Nederlanden,85 elektronisch uitgegeven door de minister van Buitenlandse
Zaken.86 In de praktijk heeft de bekendmaking plaats na de ondertekening en, indien nodig,
voor parlementaire goedkeuring.87 Voor wat betreft de zojuist besproken mogelijkheid van
toetreding tot een verdrag, geldt dat ‘de publicatie in het Tractatenblad (…) zo spoedig mogelijk
[plaatsvindt] nadat de (rijks)ministerraad het beginselbesluit heeft genomen dat partij worden
wenselijk is.’88
Bekendmaking in het Tractatenblad geschiedt bij alle verdragen,89 afgezien van vertrouwelijke/
geheime verdragen.90 Het gaat daarbij om plaatsing van de tekst van het betreffende verdrag.91
Indien het gaat om een verdrag dat parlementaire goedkeuring behoeft, dan krijgt het parlement
dit verdrag uiteraard, bovenop de plaatsing in het Tractatenblad, onder ogen door de overlegging
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Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 7.
Zie artikel 91, eerste lid, Grondwet en artikel 2 Rgbv.
Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 7. Zie ook: Kortmann 1987, p. 273.
Zie tevens artikel 129 RvOTK en artikel 148 RvOEK.
Voor de inwerkingtreding van de Rgbv was dit gedaan in de Rijkswet van 22 juni 1961 (Stb. 1961, 207).
Zie ook: Eerste Kamer 2009, p. 3 en 6.
Artikel 16, eerste lid, Rgbv. Zie ook: Fleuren 2004, p. 312.
Artikel 16, tweede en derde lid, Rgbv. Het wordt uitgegeven op www.officielebekendmakingen.nl, aldus
artikel 1, eerste lid, van de Regeling elektronische bekendmaking Tractatenblad. Zie ook: Kamerstukken
II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 23, Fleuren 2004, p. 312-313.
Besselink 1996, p. 23, Eerste Kamer 2009, p. 6, Burkens e.a. 2017, p. 354, nr. 239 Dvdr.
Nr. 239 Dvdr.
Toelichting aanwijzing 317 Avdr, Fleuren 2004, p. 311, Eerste Kamer 2009, p. 6 en 10.
Zie: Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 22, de toelichting op aanwijzing 317 Avdr,
Eerste Kamer 2009, p. 6 en 10 en, met verwijzingen, Fleuren 2004, p. 311. Zie over dergelijke verdragen
paragraaf 4.2.3.4.
Fleuren 2004, p. 314: ‘Uit de wetsgeschiedenis valt op te maken dat artikel 19 lid 1 met plaatsing
in het Tractatenblad het oog heeft op plaatsing van de tekst van het betrokken verdrag (…) in
het Tractatenblad.’
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ter goedkeuring.92 Normaal gesproken vindt er bij goedkeuring behoevende verdragen ‘na
de ondertekening geen mededeling plaats voorafgaande aan de indiening ter goedkeuring’. Dit
kan anders zijn indien ‘verwacht wordt dat het parlement bijzondere belangstelling voor een
bepaald verdrag heeft’:
‘In dat geval vindt de mededeling plaats door toezending van het desbetreffende
Tractatenblad door de Minister van Buitenlandse Zaken. Als spoed geboden is, kan echter
ook een kopie van de ondertekende tekst verstrekt worden.’93

Voor verdragen die geen (voorafgaande) goedkeuring behoeven is in artikel 13, eerste lid, Rgbv
het volgende bepaald:
‘Verdragen die op grond van het bepaalde in artikel 7 geen goedkeuring behoeven en
waaraan het Koninkrijk is gebonden, en verdragen waaraan het Koninkrijk op grond van
het bepaalde in artikel 10, eerste lid, is gebonden voordat deze aan de goedkeuring van
de Staten-Generaal zijn onderworpen, worden zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal
ter kennis gebracht.’

Brouwer is kritisch over deze regeling:
‘De Rijkswet gaat er(…) vanuit dat de mededeling pas achteraf plaatsvindt – dat wil zeggen
nadat de volkenrechtelijke binding tot stand is gebracht. Dat lijkt mij een volstrekt verkeerd
uitgangspunt, het parlement kan immers op zo’n moment niets meer doen.’94

Van regeringszijde werd bij de totstandkoming van de Rgbv over deze kwestie, in reactie op
vragen erover van de fracties van het CDA en D66, opgemerkt:95
‘[A]ls de regering het parlement in kennis zou moeten stellen van het voornemen om
het Koninkrijk te binden aan verdragen ex artikel 6, zulks het beginsel dat aan artikel 6 ten
grondslag ligt sterk uit zou hollen. Dit beginsel is dat om redenen van efficiency is bepaald
dat de regering in de in artikel 6 opgesomde gevallen het Koninkrijk aan verdragen mag
binden zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal. Als het parlement
van mening zou zijn dat de regering in een bepaald geval onjuist gebruik heeft gemaakt
van een van de uitzonderingsbepalingen van artikel 6, kan het parlement de regering ter
verantwoording roepen bij de ter kennisbrenging waartoe de regering krachtens artikel 11
verplicht is als zij gebruik heeft gemaakt van artikel 6.’96
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Zie artikel 2 e.v. van de Rgbv en de toelichting op aanwijzing 317 Avdr.
Nr. 242 Dvdr. Zie ook de toelichting op aanwijzing 317 Avdr en Kamerstukken II 1988/89, 21 214
(R 1375), nr. 3, p. 19.
Brouwer 1995, p. 1074.
Opgemerkt zij ten aanzien van dit citaat: wat indertijd in het voorstel artikel 6 was, is nu artikel 7 Rgbv
en artikel 11 is nu artikel 13 Rgbv.
Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 10.
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De woorden van Brouwer lijken mij terechte kritiek, zij het dat, als ik het goed zie, in de praktijk
in bepaalde gevallen het parlement wel al voordat er sprake is van volkenrechtelijke binding
op de hoogte geraakt. Dit zal veelal gelden in het geval van geen goedkeuring behoevende
politiek belangrijke verdragen, daar ontwerpteksten van zulke verdragen ‘wanneer zij definitief
vastgesteld zijn en als de verdragspartners daartegen geen bezwaar hebben (en als er tijd voor is)
nog vóór de ondertekening aan het parlement [dienen] te worden voorgelegd, zodat desgewenst
aan de hand daarvan een discussie plaats kan vinden over de opportuniteit van ondertekening’.97
Bovendien is het zo dat indien parlementaire goedkeuring niet vereist is, de minister van
Buitenlandse Zaken het betreffende verdrag vervolgens, zodra het Tractatenblad verschenen
is, (bovenop de plaatsing in het Tractatenblad) ‘speciaal ter kennis van het parlement’ brengt.98
Aangezien het Tractatenblad doorgaans nadat de ondertekening plaats heeft gehad verschijnt,99
brengt dit, zo lijkt mij, mee dat van verdragen met een bekrachtigingsclausule, waarbij er dus
tijd kan zitten tussen ondertekening en de volkenrechtelijke binding, wel al voorafgaand aan
binding mededeling plaats kan hebben.
Artikel 17 van de Rgbv bepaalt welke informatie bij de bekendmaking in het Tractatenblad moet
komen: ‘de tekst van het verdrag of het besluit in één of meer talen’, ‘de vermelding van het tijdstip
van inwerkingtreding’100 en ‘de vermelding van het tijdstip van buitenwerkingtreding’.101 Indien
bij ondertekening een voorbehoud is gemaakt of een verklaring is afgelegd, dan wordt die
eveneens vermeld in het Tractatenblad.102 Artikel 18 van de Rgbv geeft aan welke informatie
er verder in het Tractatenblad kan worden geplaatst: ‘een vertaling in het Nederlands van
het verdrag’, ‘gegevens omtrent parlementaire goedkeuring’, ‘gegevens omtrent het tijdstip van
inwerkingtreding voor andere staten en voor volkenrechtelijke organisaties’, ‘gegevens omtrent
het tijdstip van buitenwerkingtreding voor andere staten en voor volkenrechtelijke organisaties’
en ‘andere gegevens’. Een verdrag geldt (in het gehele Koninkrijk) als bekendgemaakt ‘met ingang
van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Tractatenblad’
waarin het verdrag is geplaatst.103 Indien het moment waarop een verdrag met bepalingen die
naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden aan het bekendmakingsvereiste voldoet, later valt
dan de inwerkingtreding van dat verdrag, dan hebben die bepalingen pas een ieder verbindende
kracht vanaf de bekendmaking (artikel 93 Grondwet).104
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Zie nr. 226 Dvdr. Zie ook: Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 19.
Toelichting op aanwijzing 317 Avdr.
Nr. 239 Dvdr. Vergelijk ook Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 19.
Zie ook nr. 259 Dvdr.
Zie verder artikel 17, aanhef en onder d, Rgbv: ‘In het Tractatenblad worden geplaatst: (...) de vermelding
van voorlopige toepassing van een verdrag als bedoeld in artikel 15.’ Meer over voorlopige toepassing in
paragraaf 4.2.3.5.2.
Nr. 239 Dvdr.
Artikel 19, eerste lid, Rgbv.
Fleuren 2009c, p. 149. Zie ook: Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 24-25.
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Een rechtsplicht tot bekendmaking bestaat overigens niet,105 behalve wanneer het gaat om
de verdragen waar artikel 93 Grondwet op ziet.106 Vertrouwelijke/geheime verdragen worden
onder voorwaarde van geheimhouding ter kennis gebracht aan het parlement, tenzij het belang
van het Koninkrijk zich daar bepaaldelijk tegen verzet.107 Verder worden in het eerste, tweede
en derde lid van artikel 20 van de Rgbv enkele uitzonderingen bepaald op de hoofdregel dat
bekendmaking plaatsheeft in het Tractatenblad.108

Vooruitblik
Dankzij de ‘reguliere instrumenten’ van het parlement ter controle van de regering, is het eigenlijk
altijd mogelijk om betrokken te geraken – door bewindspersonen om inlichtingen te vragen en
ter verantwoording te roepen et cetera – en dus in elke fase van verdragstotstandkoming.109 Zoals
in het volgende – met name paragraaf 4.2.3 – zal blijken, zijn specifieke regeling en waarborging
van (de mogelijkheid tot) parlementaire betrokkenheid er in de fase van de onderhandelingen
en in de (eventuele) fase van parlementaire goedkeuring.110

4.2 De regeling en praktijk van de parlementaire betrokkenheid bij de
totstandkoming van verdragen
Deze paragraaf vangt aan met een beschrijving op hoofdlijnen van de geschiedenis en
ontwikkeling van parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen
(paragraaf 4.2.1), om aan te geven hoe de afgelopen twee eeuwen de waarde die wordt
gehecht aan parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen is gegroeid en
welke keuzes naar aanleiding daarvan zijn gemaakt. Vervolgens komt de huidige regeling en
praktijk aan bod. Bij de beschrijving wordt zowel ingegaan op parlementaire betrokkenheid
in de fase van goedkeuring als daaraan voorafgaand. Daarbij staan artikel 91 Grondwet
(paragraaf 4.2.2), de Rgbv (paragraaf 4.2.3)111 en de ‘normale’ parlementaire controlemiddelen
(paragraaf 4.2.4) centraal.
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Fleuren 2004, p. 311.
Zie: paragraaf 3.1, Fleuren 2004, p. 311-312, Fleuren 2009c, p. 148. Zie ook artikel 15, derde lid, Rgbv.
Artikel 13, derde lid, Rgbv.
Zie over deze uitzonderingen: Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 25-26, Fleuren 2004,
p. 315-316.
Zie paragraaf 4.2.4.
Zie ook: Eerste Kamer 2009, p. 4.
Althans, het deel ervan betreffende de goedkeuring. Zie over bekendmaking paragraaf 4.1.2.
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4.2.1 De geschiedenis en ontwikkeling van parlementaire betrokkenheid bij
de totstandkoming van verdragen
In deze beschrijving gaat de aandacht vooral uit naar bepaalde grondwetswijzigingen en andere
relevante gebeurtenissen, zoals het uitspreken van het arrest Meerenberg.112 Ontwikkelingen als
die laatste, zien niet direct op verdragstotstandkoming, maar zijn wel van belang voor de positie
van het parlement in het algemeen en zijn daarmee dus ook relevant op het specifieke terrein
van verdragstotstandkoming.
Deze beschrijving van de geschiedenis en ontwikkeling van parlementaire betrokkenheid
vangt aan bij de Grondwet van 1814, daar de huidige Nederlandse Grondwet als een herziene
Grondwet van 1814 kan/moet worden beschouwd113 en 1814 als start van het Koninkrijk der
Nederlanden kan/moet worden gezien.114

1814
In 1814 was er nauwelijks sprake van een rol voor het parlement bij de totstandkoming van
verdragen. Het sluiten en bekrachtigen van verdragen was een taak van de ‘Souvereine Vorst’.115
Artikel 38 van de Grondwet van 1814:
‘Aan Hem alleen is, behoudens de kennisgeving daarvan aan de Staten Generaal,
opgedragen het regt, om alle verbonden en verdragen te doen sluiten en te bekrachtigen;
aan Hem behoort dienvolgens het bestuur der buitenlandsche betrekkingen mitsgaders
het benoemen en herroepen van Gezanten en Consuls.’

Slechts een kennisgeving aan het (toen unicamerale116) parlement was dus nodig.117

1815
In 1815 veranderde dit. Nadat Nederland en België waren samengevoegd, maakten de Belgen
bezwaar tegen de macht van de Koning en het gebrek daaraan van de Staten-Generaal.118 In
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Niet elk aspect/onderdeel van deze ontwikkeling komt erin voor. Voor een veel uitvoerigere beschrijving,
zie: Brouwer 1992.
Nehmelman 2007a, p. 126-127 en Voermans 2014, p. 777. Zie over de vraag of de (huidige) Nederlandse
Grondwet dateert van 1814 of 1815: Voermans 2014, p. 776-777 en de verwijzingen in de eerste
voetnoot van Sillen 2015 (p. 77).
Kortmann 2012, p. 13.
Pas vanaf de Grondwet van 1815 werd hij aangeduid als ‘Koning’. Zie hierover: Vermeulen, Krijnen en
Roos 2005, p. 16.
Namelijk bestaand uit één vergadering met 55 leden (artikel 56 van de Grondwet van 1814).
Zie over de achtergrond van deze mededelingsplicht: Brouwer 1992, p. 15.
Meer over de beweegredenen en achtergrond hiervan: Brouwer 1992, p. 21.
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artikel 57 van de Grondwet van 1815 kwam te staan dat de Koning oorlog verklaart en vrede
maakt en daarvan kennis geeft aan het (vanaf dan bicamerale119) parlement. Artikel 58 luidde:
‘Insgelijks wordt aan den Koning opgedragen het regt om alle andere verbonden en
verdragen te doen sluiten en te bekrachtigen.
Hij geeft daarvan kennis aan de beide Kamers der Staten-Generaal, zoodra Hij oordeelt dat
het belang en de zekerheid van het Rijk zulks zal toelaten.
In gevalle de verbonden en verdragen, in tijd van vrede gesloten, mogten inhouden
eenigen afstand of ruiling van een gedeelte van het grondgebied des Rijks of van deszelfs
bezittingen in andere werelddeelen, worden dezelve door den Koning niet bekrachtigd,
dan na dat de Staten-Generaal op dezelve hunne goedkeuring hebben gegeven.’

Voor in vredestijd gesloten verdragen120 over het afstaan of ruilen van grondgebied of van
bezittingen van Nederland in andere werelddelen, was vanaf dat moment parlementaire
goedkeuring vereist. Een bescheiden goedkeuringsrecht zag aldus het licht. In 1824 (en ook
daarna) werd als middel voor die verdragsgoedkeuring de wet gebruikt.121 De kennisgeving
aan de Staten-Generaal werd destijds evenwel geclausuleerd, blijkens de woorden ‘zoodra Hij
oordeelt dat het belang en de zekerheid van het Rijk zulks zal toelaten.’122

1840
In 1840 kwam hier geen verandering in, behalve dan dat deze regeling in artikel 56 en 57
terecht kwam.123 Waar in 1840 wel verandering in kwam, was de verhouding tussen de Koning,
de ministers en de Staten-Generaal. Relevant hiervoor is dat, op aandringen van de Tweede
Kamer, de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid en, daarmee verband houdend,
het contraseign124 grondwettelijk werden vastgelegd.125 Dit had verstrekkende gevolgen.
Bovend’Eert en Kummeling schrijven hierover:
‘[H]et toekennen van de bevoegdheid (en plicht!) tot mede-ondertekening van alle
besluiten van de Koning (contraseignbevoegdheid) aan de minister bracht mee, dat
de Koning de mogelijkheid ontnomen werd om zonder de medewerking van zijn ministers
zelfstandig besluiten te nemen. De Koning verloor zijn centrale positie binnen de regering.
Tegelijkertijd kon de minister zich niet langer verschuilen achter de wil van de vorst.
Het contraseign maakte hem verantwoordelijk voor de besluiten van de regering. Aldus
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Artikel 78-80 Grondwet 1815. Zie over de overgang van een unicameraal naar een bicameraal
parlement: Drexhage 2014b, p. 71.
Er was indertijd discussie over wanneer sprake was van vredestijd (zie: Brouwer 1992, p. 24).
Duynstee 1954, art. 60, p. 3, Brouwer 1992, p. 23-24.
Zie ook: Brouwer 1992, p. 22.
Vanuit de Staten-Generaal werd overigens wel aangedrongen op uitbreiding van het parlementaire
goedkeuringsrecht, maar dus zonder succes. Zie: Brouwer 1992, p. 22 en 37.
Zie artikel 75 en 76 van de Grondwet van 1840.
Zie: Vermeulen, Krijnen en Roos 2005, p. 17, Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 429.
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baande de grondwetsherziening van 1840 een weg voor de totstandkoming van de politieke
verantwoordelijkheid van de minister jegens de Staten-Generaal.’126

1848
In 1848 kwam de bepaling over het sluiten en bekrachtigen van verdragen (artikel 57) als volgt
te luiden:
‘De Koning maakt en bekrachtigt vredes- en alle andere verdragen met
vreemde mogendheden.
Hij deelt den inhoud dier verdragen mede aan de beide Kamers der Staten-Generaal,
zoodra hij oordeelt, dat het belang en de zekerheid van het Rijk zulks toelaten.
Verdragen, welke, hetzij afstand of ruiling van eenig grondgebied des Rijks in Europa of
in andere werelddeelen, hetzij eenig andere bepaling of verandering, wettelijke regten
betreffende, inhouden, worden door den Koning niet bekrachtigd, dan nadat de StatenGeneraal die bepaling of verandering hebben goedgekeurd.’

Er waren aldus enkele uitbreidingen van het goedkeuringsvereiste. De toevoeging ‘in tijd van
vrede gesloten’ verdween. Verdragen die een bepaling of verandering in wettelijke rechten
inhielden, moesten door het parlement worden goedgekeurd.127 Preciezer gezegd: alleen
de betreffende bepalingen en/of veranderingen moesten worden goedgekeurd.128 In de memorie
van toelichting is aangegeven wat onder ‘wettelijke regten’ moet worden verstaan:
‘Onder wettelijke regten verstaat de Regering niet alleen voorschriften van eenige bestaande
wet, maar het regt der wetgevende magt in zijnen ganschen omvang; zoodat bij tractaat niet
in hare bevoegdheid kan worden gegrepen, noch zonder haar eenig punt gevestigd, dat
binnen den kring van haar grondwettig gezag ligt. Hetgeen staatsregtens onderwerp is der
wetgevende magt, moet niet, zoomin in als buiten een verdrag, zonder toestemming der
Staten-Generaal kunnen worden vastgesteld.’129

Op zich een heel duidelijke gedachtegang. Als het zo is dat ‘[d]e wetgevende magt (…)
gezamenlijk door den Koning en de Staten-Generaal [wordt] uitgeoefend’,130 mag de Koning
via een verdrag ook alleen maar ‘wetgeven’ indien de Staten-Generaal instemt. Om de StatenGeneraal mee te krijgen met het voorstel voor deze bepaling, moest de regering verzekeren
dat ‘met deze uitdrukking “elke mogelijke inbreuk op het regt der wetgevende magt in haren
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Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 429-430. Zie ook: Kortmann 1995a, p. 218.
Brouwer (1992, p. 37) over de achtergrond hiervan: ‘In het woelige jaar 1848 – in heel Europa
voltrokken zich revoluties – durfde de Koning de eis van parlementaire betrokkenheid bij het sluiten
van wetgevende verdragen niet langer te weerstaan.’
Zie daarover: Brouwer 1992, p. 38.
Kamerstukken II 1847/48, XLIX, nr. 5, p. 340.
Artikel 104 van de Grondwet van 1848.
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ganschen omvang” werd geweerd’.131 Ook de mededelingsplicht wijzigde, in die zin dat in
de Grondwet niet langer werd gesproken van een kennisgeving aan de Staten-Generaal, maar
van mededeling van de inhoud van verdragen aan de Staten-Generaal.132
Ook in algemenere zin hadden belangrijke ontwikkelingen voor de positie van het parlement
plaats. Nadat in 1840 de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid was ingevoerd, werd
politieke ministeriële verantwoordelijkheid in 1848 in de Grondwet vastgelegd.133 In artikel
53 kwam te staan dat de Koning onschendbaar is en dat de ministers verantwoordelijk zijn.
Ministers moesten verantwoording afleggen in het parlement en tevens dan ook de Kamers
‘de verlangde inlichtingen’ geven, ‘waarvan het verleenen niet strijdig kan worden geoordeeld
met het belang en de zekerheid van het Rijk, de koloniën en bezittingen van het Rijk in andere
werelddeelen.’134 Ook anderszins groeide de rol van de Staten-Generaal, zoals door invoering
van het amendementsrecht.135 De wijze van verkiezing veranderde eveneens.136
Maar betekent het voorgaande dat ministers door de Staten-Generaal weggestuurd konden
worden?137 Duidelijkheid hierover kwam twee decennia later.

1867-1868
Naar aanleiding van de ‘Luxemburgse kwestie’, is de vertrouwensregel komen te gelden:138
het kabinet als geheel en ook individuele ministers en staatssecretarissen dienen hun ontslag
aan te bieden bij opzegging van het vertrouwen door de Tweede Kamer.139 Voor de positie van
het parlement in het Nederlandse staatsbestel is dit van groot belang.140
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Brouwer 1992, p. 38. In de praktijk waren er vervolgens echter toch discussies/aanvaringen tussen
regering en Staten-Generaal, zie: Brouwer 1992, p. 40 en 52.
Zie hierover: Brouwer 1992, p. 39.
Bovend’Eert en Kummeling (2017, p. 430) hierover: ‘[D]e grondwetsherziening van 1840 [baande]
een weg voor de totstandkoming van de politieke verantwoordelijkheid van de minister jegens
de Staten-Generaal’ en ‘In de jaren veertig begon deze verantwoordelijkheid zich metterdaad reeds af
te tekenen, en bij herhaling traden ministers af, wier voorstellen door de Kamer werden verworpen.
(…) De grondwetsherziening van 1848 vormde het sluitstuk van deze ontwikkeling’.
Artikel 89 van de Grondwet van 1848.
Artikel 107 van de Grondwet van 1848.
Zie artikel 76 en 78 van de Grondwet van 1848. In de rest van deze paragraaf zijn wijzigingen wat
betreft het kiesstelsel en het kiesrecht niet telkens aangegeven. Voor een overzicht van de historische
ontwikkeling daarvan, zie: http://www.parlement.com/id/vhnnmt7ltkw9/historische_ontwikkeling_
kiesstelsels_en (laatst geraadpleegd op 10 januari 2018). Zie ook: Nehmelman 2007a.
Zie daarover: Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 430.
Zie over de ‘Luxemburgse kwestie’ en eraan voorafgaand de ‘kwestie Mijer’: Bovend’Eert en Kummeling
2017, p. 430-431 en Bovend’Eert 2016.
Voor wat betreft de toepasselijkheid van de vertrouwensregel als het om de Eerste Kamer gaat, zie
paragraaf 2.1.1 en de verwijzingen aldaar.
Zie paragraaf 4.2.4.1.
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1879
Een andere belangrijke versterking voor de positie van het parlement had plaats in 1879,
namelijk, in de woorden van Voermans, het ‘startschot voor het moderne legaliteitsbeginsel’.141
In het arrest Meerenberg bepaalde de Hoge Raad dat voor de vraag of de Koning indertijd een
zelfstandige bevoegdheid had tot vaststelling van burgers bindende regelgeving, niet relevant
was ‘of die bevoegdheid den Koning door eenige uitdrukkelijke bepaling ontzegd, maar of zij
hem toegekend zij’.142 Dit laatste, toekenning van die bevoegdheid, was niet het geval,143 en dus
waren zelfstandige algemene maatregelen van bestuur niet toegestaan.144 Deze gebeurtenis past
in de ontwikkeling van inperking van de macht van de Koning en een steeds belangrijkere
positie voor het parlement. Zonder wettelijke grondslag mocht de Koning volgens de Hoge
Raad immers geen burgers bindende regelgeving meer maken.145

1887
Niet veel later werd deze ‘Meerenberg-beperking’ van de macht van de Koning al wat afgezwakt,
namelijk in de Grondwet van 1887. In artikel 56 kwam te staan dat ‘[b]epalingen, door straffen
te handhaven,’ alleen krachtens de wet in algemene maatregelen van bestuur mochten komen en
dat de wet ‘de op te leggen straffen’ regelt.146
Ook anderszins was deze grondwetsherziening relevant. In artikel 59 kwam te staan:
‘De Koning sluit en bekrachtigt alle verdragen met vreemde Mogendheden. Hij deelt
den inhoud dier verdragen mede aan de beide Kamers der Staten-Generaal, zoodra Hij
oordeelt dat het belang van den Staat dit toelaat.
Verdragen, die wijziging van het grondgebied van den Staat inhouden, die aan
het Rijk geldelijke verpligtingen opleggen of die eenige andere bepaling, wettelijke regten
betreffende, inhouden, worden door den Koning niet bekrachtigd dan na door de StatenGeneraal te zijn goedgekeurd.
Deze goedkeuring wordt niet vereischt, indien de Koning zich de bevoegdheid tot
het sluiten van het verdrag bij de wet heeft voorbehouden.’
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Voermans 2009, p. 599.
HR 13 januari 1879, W (1879) 4330.
Afgezien van enkele uitzonderingen, zie: Voermans 2009, p. 599.
Zie ook: Van der Burg 1995, p. 316-317.
Voermans 2009, p. 599: ‘[H]et bestuur kan niet zonder dit mandaat van een volksvertegenwoordiging,
zelfstandig aan het regelgeven (burgers binden) slaan.’
Zie ook: Van der Burg 1995, p. 318. Vergelijk het huidige artikel 89, eerste en tweede lid, Grondwet. Zie
over zelfstandige algemene maatregelen van bestuur ook aanwijzing 21 Avdr en de toelichting daarop.
Meer hierover in paragraaf 2.1.2.1.
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Niet langer stond er dus in het grondwetsartikel betreffende goedkeuring dat goedkeuring
vereist is bij afstand en ruiling van grondgebied, maar bij ‘wijziging van het grondgebied’, dus
ook bij uitbreiding.147 Ook kwam erin te staan dat goedkeuring vereist is voor verdragen die aan
het Koninkrijk ‘geldelijke verpligtingen’ opleggen.148 Een werkelijke uitbreiding had hierdoor
echter niet plaats, daar deze gevallen reeds door ‘wettelijke regten betreffende’ werden gedekt.149
Verder breidde parlementaire betrokkenheid uit doordat het parlementaire goedkeuringsvereiste
in voorkomende gevallen voor het hele verdrag kwam te gelden,150 en dus niet meer zoals in
1848, in weerwil van het parlement, alleen voor bepaalde bepalingen ervan.151 De regering had
overigens reeds voorafgaand aan de herziening, in verband met de onderlinge samenhang van
de bepalingen van de verdragen in kwestie, vaak het hele verdrag bij de goedkeuringsprocedure
betrokken.152 Tevens gaf de regering destijds aan van mening te zijn dat de regering een
verdrag ook aan het parlement ter goedkeuring kan voorleggen in de gevallen waarin die
goedkeuring niet grondwettelijk is vereist.153 Daarnaast zij gewezen op de enigszins gewijzigde
mededelingsplicht: ‘zoodra Hij oordeelt dat het belang van den Staat dit toelaat’.154 Als laatst zij
aangestipt dat in artikel 59 van de Grondwet van 1887 is komen te staan dat ‘goedkeuring (…)
niet [wordt] vereischt, indien de Koning zich de bevoegdheid tot het sluiten van het verdrag bij
de wet heeft voorbehouden.’155

1917
In de Grondwet van 1917 bleef artikel 59 zo luiden. Wel zag toentertijd de vaste commissie
voor Buitenlandse Zaken het licht.156 In 1917 verklaarde de Tweede Kamer dat er een dergelijke

147
148
149

150
151
152
153
154
155

156

94

Zie ook: Kamerstukken II 1884/85, 111, nr. 9.
Zie ook: Duynstee 1954, art. 60, p. 4.
Brouwer 1992, p. 80. Zie over de gang van zaken die ertoe heeft geleid dat deze ‘schijnuitbreidingen’
plaatshadden: Brouwer 1992, p. 55-57 en 80.
Brouwer 1992, p. 57.
Brouwer 1992, p. 38 en 57.
Zie: Brouwer 1992, p. 57. Zie ook p. 80.
Duynstee 1954, art. 60, p. 5.
Zie over deze wijziging: Brouwer 1992, p. 58-59.
Zie daarover: Duynstee 1954, art. 60, p. 5. Zie ook Brouwer 1992, p. 58: ‘Aan het tractaten-artikel werd
een derde lid toegevoegd, teneinde geen onzekerheid te laten voortbestaan over de grondwettigheid
van de constructie van een machtigingswet. (...) [I]n een dergelijke wet [werd] als het ware van tevoren
de goedkeuring voor een hele categorie van verdragen gegeven: de regering mocht de in zo’n wet
genoemde verdragen zelfstandig sluiten en de goedkeuring aanwezig veronderstellen op voorwaarde
dat zij binnen de in die wet getrokken grenzen bleef. De praktijk was met deze constructie gediend
en de invloed van de Staten-Generaal op de inhoud van het verdrag leek in dit soort van gevallen
voldoende gewaarborgd.’
Ook daaraan voorafgaand was er overigens al een poging ondernomen het parlement meer bij
het buitenlands beleid te betrekken, namelijk in 1909, toen toenmalig minister van Buitenlandse
Zaken R. de Marees van Swinderen (partijloos) aangaf jaarlijks ‘Oranjeboeken’ te zullen overleggen,
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commissie zou moeten komen.157 Het gebrek aan enthousiasme aan de zijde van de regering
hield niet tegen dat de commissie er in 1919 kwam.158 Hoewel het Reglement van Orde, waarin
de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken werd opgenomen, aangaf dat ‘de commissie
een geregelde gedachtewisseling over buitenlands beleid tussen regering en kamer diende te
bevorderen’ en dat ‘de commissie de inlichtingen kon vragen die zij nodig achtte en dat zij ook
het initiatief kon nemen tot het houden van een bijeenkomst met de regering’, was van succes qua
vergroting van parlementaire betrokkenheid/invloed destijds weinig sprake, doordat enerzijds
‘de opeenvolgende ministers van Buitenlandse Zaken bijzonder weinig mededeelzaam bleken,
beducht als ze waren voor het meeregeren door het parlement’ en anderzijds de commissie
weinig initiatief toonde en nauwelijks, ondanks de mogelijkheid ertoe, bewindslieden ter
verantwoording riep.159 De invoering van deze commissie geeft wel blijk van de ontwikkeling
van parlementaire betrokkenheid en van het toenemende besef van het belang daarvan.

1922
In 1922 had een volgende belangrijke stap plaats in de ontwikkeling van het parlementaire
verdragsgoedkeuringsrecht. Artikel 58 van de Grondwet van 1922:
‘De Koning sluit en bekrachtigt alle verdragen met vreemde Mogendheden.
Tenzij de Koning zich de bevoegdheid tot het bekrachtigen van het verdrag bij de wet heeft
voorbehouden, wordt een verdrag niet bekrachtigd, dan nadat het door de Staten-Generaal
is goedgekeurd.
Toetreding tot en opzegging van verdragen geschiedt door den Koning alleen krachtens
de wet.

157

158
159

waarin de belangrijkste gebeurtenissen op dit terrein zouden komen te staan. Succesvol was dit niet.
Brouwer (1992, p. 85-86) hierover: ‘Na zijn aftreden verwerd de uitgifte van deze Oranjeboeken echter
spoedig tot een schertsvertoning en verviel het departement van Buitenlandse Zaken in de traditie
het buitenlandse beleid vooral binnenskamers te bepalen.’
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 373. Zie hierover ook Brouwer 1992, p. 86: ‘De beslotenheid van
het buitenlandse beleid bereikte een hoogtepunt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met een beroep op
het (...) belang van de staat werd de mededelingsplicht regelmatig opgeschort en op internationale
akkoorden werd nogal eens het etiket afspraak in plaats van verdrag geplakt. Vaak werd het argument
gebruikt dat de door ons land voorgestane neutraliteitspolitiek hiertoe noopte. In de Staten-Generaal
ontstond echter in toenemende mate onvrede over deze handelswijze. Op 10 mei 1917 leidde dit tot
de aanvaarding van een motie-Van Leeuwen, waarin de Tweede Kamer verklaarde: “dat wijziging van
het Reglement van Orde tot stand behoort te komen ten einde door instelling van een vaste commissie
voor de buitenlandsche aangelegenheden tot het plegen van zoodanig overleg te geraken, (...) die
de Kamer de nodige kennis moet verstrekken van het buitenlands beleid en die bovendien de Kamer
de gelegenheid moet bieden een oordeel te vormen over belangrijke kwesties op een tijdstip waarop
nog geen beslissingen zijn genomen en de houding van de regering nog moet worden bepaald.’
Brouwer 1992, p. 86, Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 373-374.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 374. Zie ook: Brouwer 1992, p. 86-87 en 113.
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Andere overeenkomsten met vreemde Mogendheden worden zoo spoedig mogelijk aan
de Staten-Generaal medegedeeld.’160

Vanaf dat moment was dus, tenzij de Koning zich de bevoegdheid tot het bekrachtigen van
het verdrag bij de wet had voorbehouden, altijd parlementaire goedkeuring van verdragen
vereist. Dit lijkt wellicht een uitstekende waarborging van parlementaire betrokkenheid. Dit
was echter niet het geval, want voor ‘andere overeenkomsten met vreemde Mogendheden’ was
slechts een zo spoedig mogelijke mededeling161 aan het parlement vereist, geen goedkeuring.162
Het vereiste van parlementaire goedkeuring kon hierdoor gemakkelijk worden omzeild. Destijds
was namelijk cruciaal voor de beantwoording van de vraag of een overeenkomst een ‘verdrag’ was
of deze overeenkomst wel of niet in de ‘plechtige verdragsvorm’ was gegoten.163 De regering kon
dus, door het verdrag niet in de plechtige verdragsvorm te gieten, aan het goedkeuringsvereiste
ontkomen.164 In de praktijk koos de regering vaak voor de niet plechtige verdragsvorm en was
er daardoor vaak geen parlementaire goedkeuring nodig.165 Deze bepaling, waarmee versterking
van parlementaire betrokkenheid was beoogd, had aldus een averechts effect.166

1953
Bij de grondwetsherziening van 1953 kwam de hiervoor beschreven problematiek nadrukkelijk
aan bod:
‘Een zonderlinge loop van zaken heeft er toe geleid, dat artikel 58 van de in 1922 aanvaarde
tekst weliswaar voorop stelde, dat alle verdragen parlementaire goedkeuring zouden
vereisen, behoudens mogelijke bij de wet vastgestelde uitzonderingen, maar dat met
de ene hand werd teruggenomen hetgeen de andere hand had gegeven, doordat naast
de ,,verdragen” ,,andere overeenkomsten” werden genoemd, die slechts zouden behoeven
te worden medegedeeld aan de Staten-Generaal. De practijk ging in een verdrag zien
uitsluitend datgene, wat in plechtige verdragsvorm was gegoten. Voortaan werd slechts
voor ,,plechtige” verdragen goedkeuring der Staten-Generaal vereist geacht, terwijl
de niet-plechtige overeenkomsten zonder parlementaire goedkeuring konden tot stand
komen. In plaats van de beoogde vermeerdering van de invloed der Staten-Generaal,
bracht de Grondwetsherziening dus vermindering.’167

160
161
162

163
164
165
166
167

96

Meer over de redactie van dit artikel, zie: Brouwer 1992, p. 115.
Meer over deze mededelingsplicht, zie: Brouwer 1992, p. 90 en 114-115.
Zie over de gang van zaken van het ontstaan van dit artikel en daarmee het onderscheid tussen
verdragen en overeenkomsten met vreemde mogendheden: Brouwer 1992, p. 87-89 en 113.
Sondaal 1986, p. 132, Brouwer 1992, p. 87, Boon, Brouwer en Schilder 2005, p. 161.
Zie ook: Struycken 1913, p. 57 en Duynstee 1954, art. 60, p. 5-7.
Sondaal 1986, p. 132. Zie ook: Fleuren 2004, p. 96.
Zie ook: Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 3, p. 4.
Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 3, p. 4. Zie ook: Eindrapport Commissie-Van Eysinga 1951, p. 15,
Besselink 2007c, p. 183.
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Het onderscheid werd afgeschaft.168 Tegenwoordig bepaalt de vorm dan ook niet of er sprake
is van een verdrag.169 Naast deze afschaffing waren er in 1953 andere vrij grote wijzigingen
in de regeling van de goedkeuring van verdragen. De regering achtte dit van belang, gelet op
de gewijzigde houding van Nederland in de internationale gemeenschap. Niet langer werd
deze houding gekenmerkt door de traditionele onzijdigheidspolitiek. Nederland was juist
actief geworden in de internationale gemeenschap.170 Verder wees de regering indertijd op
de toegenomen belangstelling van de Staten-Generaal voor buitenlandse betrekkingen en was
zij van mening dat dit tot uiting moest komen in de Grondwet.171 Bovendien was het aantal
verdragen dat jaarlijks tot stand kwam (bekeken vanaf 1813) sterk toegenomen.172 Al met al
vond de regering het zaak dat de positie van het parlement beter moest worden geregeld,173
zonder echter de wensen van de praktijk en het belang van efficiëntie en voortvarendheid uit
het oog te verliezen.174 Hierin moest dus een balans worden gevonden:
‘Noch Regering noch Staten-Generaal zouden een toestand in het leven willen
roepen, waarbij — terwille van het bereiken van grotere medezeggenschap van
het Parlement — Nederland in de toekomst in de internationale wereld in een ongunstiger
onderhandelingspositie zou worden geplaatst, doordat van Nederlandse zijde het nemen
van besluiten tegenover de verdragspartners door omslachtige en veel tijd kostende
regelingen zou worden vertraagd en aldus het Nederlandse belang zou worden geschaad.
Op grond van deze overweging zal het van belang zijn voor Regering en Staten-Generaal
om het beginsel van medezeggenschap van de Staten-Generaal bij het totstandkomen van
alle overeenkomsten, onverschillig in welke vorm of onder welke benaming, te omringen
met zekere waarborgen, waardoor een snel en efficiënt optreden van Nederland in
de internationale samenleving wordt verzekerd.’175

De regering achtte daarom een algemene parlementaire goedkeuringseis waarvan bepaalde
categorieën verdragen uitgezonderd waren geschikt, ‘in ’s lands belang geboden’ zelfs.176 Die
uitzonderingen waren en zijn natuurlijk van belang voor de mate van (waarborging van)
parlementaire betrokkenheid.177 Die algemene parlementaire goedkeuringseis kwam in artikel
60 van de Grondwet terecht en kwam als volgt te luiden:
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Zie artikel 60 van de Grondwet van 1953. Zie ook: Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p.
6 en Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 10, p. 30.
Toelichting op aanwijzing 304 Avdr. Zie ook paragraaf 1.4.1.
Zie paragraaf 3.2.
Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 3, p. 2.
Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 3, p. 4.
Het parlement had hier na de Tweede Wereldoorlog op aangedrongen (Brouwer 1992, p. 121).
Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 3, p. 2.
Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 3, p. 2.
Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 3, p. 4. Zie ook Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 10, p. 30 en
Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 3, p. 6.
Zie paragraaf 4.2.3.4.
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‘Overeenkomsten met andere Mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties worden
door of met machtiging van de Koning gesloten en, voor zover de overeenkomst zulks eist,
door de Koning bekrachtigd.
De overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal overgelegd; zij
worden niet bekrachtigd en treden niet in werking dan nadat zij door de Staten-Generaal
zijn goedgekeurd.
De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van deze overeenkomsten.’178

De uitzonderingen op deze hoofdregel dat alle verdragen goedkeuring behoeven, kwamen
in artikel 62 te staan.179 De uitzonderingen konden (en kunnen180) ook worden toegepast bij
verdragen die rechten toekennen en plichten opleggen aan burgers.181 Opgemerkt is wel dat
dit ‘een terugval was naar de situatie van voor 1848, toen de Koning verdragen kon sluiten die
burgers konden binden, zonder dat de Staten-Generaal enigerlei bemoeienis daarmee konden
hebben.’182 Overigens kan je mijns inziens stellen dat dit – binding aan een burgers bindend
verdrag zonder parlementaire goedkeuring – door de herziening van 1922 ook kon, zo lang
het ‘verdrag’ maar niet in de plechtige verdragsvorm werd gegoten.
De wijze waarop parlementaire goedkeuring kon worden verleend, kwam in artikel 61
terecht. De mogelijkheid van goedkeuring bij wet werd grondwettelijk vastgelegd.183 Deze
goedkeuringswijze was al langere tijd gebruikelijk (zoals hiervoor dan ook reeds aan bod is
gekomen), maar werd toen pas expliciet verplicht.184 In artikel 64 werden toetreding en
opzegging geregeld.185 De mogelijkheid van goedkeuring (bij gekwalificeerde meerderheid)
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Zie uitgebreid hierover: Duynstee 1954, art. 60. Wat betreft het laatste lid: zie over het toetsingsverbod
en verdragen paragraaf 3.1.
Geen goedkeuring ‘indien het een overeenkomst betreft, waarvoor dit bij de wet is bepaald’, ‘indien
de overeenkomst uitsluitend betreft de uitvoering van een goedgekeurde overeenkomst, voor
zover de Staten-Generaal bij de goedkeuring geen voorbehoud terzake hebben gemaakt’, ‘indien
de overeenkomst geen belangrijke geldelijke verplichtingen aan het Koninkrijk oplegt en voor ten
hoogste een jaar is gesloten’ en ‘indien in buitengewone gevallen van dringende aard het belang van
het Koninkrijk eist, dat de overeenkomst zonder verwijl van kracht wordt.’ Zie uitgebreid hierover:
Duynstee 1954, art. 62, Brouwer 1992, p. 129-131.
Zie paragraaf 4.2.3 en 5.1.2.
Zie Besselink 1994, p. 107.
Besselink 1994, p. 107-108. Zie dan ook Sondaal 1986, p. 136: ‘In 1953 stond een niet gering aantal
kamerleden sceptisch tegenover de nieuwe grondwetsbepalingen op het stuk van verdragen en
met name tegenover het vereiste van de prealabele parlementaire goedkeuring. Het vreesde, gezien
de uitzonderingen op dat vereiste, de vage termen waarin zij gesteld waren en de interpretatievrijheid
die de regering daardoor had, dat het volledige goedkeuringsrecht toch ernstig zou worden beknot en
dat wat de regering met de ene hand had gegeven, met de andere weer werd genomen’ (meer hierover
in paragraaf 4.2.3.4).
Woltjer 2002, p. 23. Zie ook: Van Dijk 1992, p. 1545.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 7. Zie ook: Fleuren 2004, p. 152.
Zie over dit artikel: Brouwer 1992, p. 126-127.
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van verdragen waarin wordt ‘afgeweken van de bepalingen van de Grondwet’ is toentertijd in
de Grondwet gekomen, en wel in artikel 63.186
De huidige regeling van parlementaire goedkeuring van verdragen vertoont veel gelijkenissen
met het hiervoor beschrevene.187 Om die reden zal de regeling van toen hier niet tot in detail
worden beschreven. Dit zou immers wat dubbelop zijn, aangezien in paragraaf 4.2.2 en 4.2.3
de huidige regeling van parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen
centraal staat.

1956
Al snel had de volgende herziening plaats, in 1956, omdat, in de woorden van Brouwer,
‘[d]e materie (…) te complex [was] gebleken om haar in één keer juridisch perfect te regelen.’188
In het kader van een ieder verbindendheid kwam deze herziening reeds in paragraaf 3.1 aan
bod.189 Voor wat betreft de regeling van verdragsgoedkeuring veranderde het een en ander.
Artikel 60 bleef nagenoeg hetzelfde.190 Alleen werd het woord ‘overgelegd’ in ‘medegedeeld’
veranderd.191 Voor wat betreft de wijzen van parlementaire goedkeuring is de huidige regeling
nog duidelijker te herkennen in artikel 61 van de Grondwet van 1956 dan in die van 1953.192
Het artikel betreffende de uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste, artikel 62, veranderde
iets.193 In artikel 63 werd opgenomen dat de goedkeuring van een verdrag dat afwijkt van
de bepalingen van de Grondwet, uitdrukkelijke goedkeuring behoeft (nog steeds ‘met twee
derden der uitgebrachte stemmen’). Artikel 64 werd wat eenvoudiger geformuleerd.194 Ook hier
geldt hetgeen ik hiervoor bij de grondwetsherziening van 1953 aangaf, namelijk dat de huidige
regeling sterk lijkt op hetgeen toen tot stand kwam,195 en het dus wat dubbelop zou zijn om hier
uitvoerig te zijn aangezien de huidige regeling in paragraaf 4.2.2 en 4.2.3 nog uitgebreid aan
bod komt.
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Zie ook: Woltjer 2002, p. 25, Brouwer 1992, p. 132.
Juist die grote gelijkenis was reden voor de regering om de Staatscommissie Grondwet om advies te
vragen of deze regeling nog wel toereikend is. Zie: Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 97.
Brouwer 1992, p. 163.
Zie artikel 66 van de Grondwet van 1956 en het huidige artikel 94 van de Grondwet.
Brouwer 1992, p. 165.
Zie voor de reden daarvan: Brouwer 1992, p. 170 en 244.
Zie ook: Woltjer 2002, p. 23, Brouwer 1992, p. 244 en het rapport van de Commissie-Kranenburg
(Kamerstukken II 1955/56, 4133 (R 19), nr. 4, p. 11).
Zie over de wijzigingen: Brouwer 1992, p. 167-169.
Zie ook: Brouwer 1992, p. 165.
Vergelijk: Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 97.
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1983 en 1994
In 1983 zijn de bepalingen van de Grondwet over het goedkeuringsvereiste wederom gewijzigd.
In de memorie van toelichting werd aangeven dat de strekking van de grondwetsbepalingen
over buitenlandse betrekkingen ‘vrij algemeen als bevredigend wordt ervaren’ en er dus
geen reden was om de uitgangspunten van de regeling te veranderen.196 In de parlementaire
behandeling kon men zich daar in het algemeen in vinden.197 Wat veranderde er dan wel? Er
werden terminologische wijzigingen aangebracht,198 waar ik hier verder niet op in zal gaan.199
Ook betrof deze herziening de verplaatsing van het grootste gedeelte van de regeling naar
de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen van 1994. ‘Door deze materie aan
de wetgever voor te behouden, wordt hem een zekere vrijheid gegeven de uitzonderingen
op het goedkeuringsbeginsel aan te passen aan de in de praktijk blijkende behoeften’, aldus
de memorie van toelichting.200 In de woorden van Sondaal ging het erom dat de gewone wetgever
‘op flexibele wijze’ rekening kan houden met ‘latere situaties en behoeften’.201
De kern van de regeling bleef in de Grondwet, namelijk in artikel 91. Het overige kwam dus
in 1994 in de Rgbv.202 Het uitgangspunt van de Rgbv is ‘enerzijds een zo groot mogelijke
zeggenschap van het parlement en anderzijds een opzet die erop gericht is om het de regering
mogelijk te maken bij het treffen van internationale regelingen snel en efficiënt tot zaken te
komen’, aldus de memorie van toelichting. Bovendien werd gemeld dat er niet al te veel zou
wijzigen in de bestaande regeling.203 Enige veranderingen waren er wel, en er kwamen gedurende
de totstandkoming van de Rgbv nog enkele bij. Inhoudelijk en uitvoeriger komt de materie in
paragraaf 4.2.3 aan bod, maar voor nu zij alvast het volgende aangestipt. De regering deed tijdens
de behandeling van de Rgbv de toezegging om in het geval van politiek belangrijke verdragen
het parlement al eerder, namelijk reeds in de onderhandelingsfase, te betrekken.204 Ook artikel
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Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 5.
Zie: Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 2.
Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 5.
Zie hierover: Sondaal 1986, p. 132-134, Kortmann 1987, p. 272-273, Brouwer 1992, p. 254 e.v.,
Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3 (in het bijzonder p. 6-7).
Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 5.
Sondaal 1986, p. 141. Deconstitutionalisering ten behoeve van flexibiliteit speelde overigens ook bij
andere onderwerpen. Zie daarover: Van Dijk 1995, p. 366 en Kortmann 1987, p. 2 en p. 34 e.v.
Tussentijds bleven via additioneel artikel XXI Grondwet oude bepalingen van kracht. Zie hierover:
Kortmann 1987, p. 275-276. Voor de redenen waarom zo veel tijd heeft gezeten tussen de herziening
van 1983 en de totstandkoming van de Rgbv, zie: Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p.
1. Men bleek daar overigens juist blij mee (zie Handelingen II 1993/94, 8, p. 471). De regeling is vervat
in een rijkswet omdat buitenlandse betrekkingen aangelegenheden van het Koninkrijk zijn en regels
omtrent aangelegenheden van het Koninkrijk bij rijkswet moeten worden vastgesteld (artikel 3, eerste
lid, onder b, en artikel 14, eerste lid, van het Statuut).
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 2.
Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 2.
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1 Rgbv aangaande de periodieke lijsten was nieuw.205 Het huidige eerste lid van artikel 2 Rgbv,
inhoudende dat de overlegging ter goedkeuring zo spoedig mogelijk geschiedt, was eveneens
nieuw en kwam ‘tegemoet aan in de praktijk duidelijk bij het parlement levende wensen.’206
Verder waren enkele uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste nieuw, te weten de vastlegging
van de reeds bestaande praktijk dat (kort gezegd) verdragen met een geheim of vertrouwelijk
karakter niet hoeven te worden goedgekeurd (het huidige artikel 7, onder d, Rgbv),207 de regel
dat verdragen tot verlenging van bestaande verdragen, ten behoeve van efficiëntie, geen
goedkeuring behoeven (het huidige artikel 7, onder e, Rgbv)208 en tevens de uitzondering die nu
te vinden is in artikel 7, onder f, Rgbv.209

1987
In 1987 veranderde niet de regeling van verdragsgoedkeuring, maar wel artikel 68 van
de Grondwet. Van ‘de verlangde inlichtingen’ werd ‘de door een of meer leden verlangde
inlichtingen’ gemaakt. Het werd wenselijk geacht dat ‘het recht van ieder individueel kamerlid op
de door hem of haar van ministers of staatssecretarissen verlangde inlichtingen grondwettelijk
wordt vastgelegd.’210 De wijziging was bedoeld om ‘te voorkomen dat het uitoefenen van het recht
van het individuele kamerlid tot het verkrijgen van inlichtingen afhankelijk gesteld kan worden
van de instemming van de kamermeerderheid.’211 Het ging hierbij niet zozeer om een nieuwe
mogelijkheid voor parlementariërs, maar om een constitutionalisering van een bestaande
praktijk.212 Artikel 68 is van groot belang voor de parlementaire controle van de regering in
algemene zin en dus ook voor wat betreft verdragstotstandkoming. In paragraaf 4.2.4 volgt dan
ook meer hierover.

Afronding
Tot zover de voor dit onderzoek belangrijkste ontwikkelingen in de positie van het parlement.
Opvallend is dat het systeem is veranderd van ‘goedkeuring is vereist indien aangegeven’
naar ‘goedkeuring is altijd vereist tenzij uitgezonderd’. Zeer relevant bij dit laatste is dat
de uitzonderingen op die hoofdregel indertijd zo zijn geformuleerd dat zij ook toepasselijk
konden (en kunnen) zijn als er een ieder verbindende bepalingen in het verdrag in kwestie
staan. In het volgende wordt op de huidige regeling en praktijk ingegaan.
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Kamerstukken II 1992/93, 21 214 (R 1375), nr. 14.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 3.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 3-4.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 4.
Kamerstukken II 1993/94, 21 214 (R 1375), nr. 27.
Kamerstukken II 1984/85, 19 014 (R 1284), nr. 3, p. 3.
Kamerstukken II 1984/85, 19 014 (R 1284), nr. 3, p. 3-4.
Kortmann 1987, p. 228, Niessen 1995, p. 271.
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4.2.2 Artikel 91 van de Grondwet
Artikel 91 van de Grondwet bevat de kern van de goedkeuringsregeling:
‘1. Het Koninkrijk wordt niet aan verdragen gebonden en deze worden niet opgezegd
zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal. De wet bepaalt de gevallen
waarin geen goedkeuring is vereist.
2. De wet bepaalt de wijze waarop de goedkeuring wordt verleend en kan voorzien in
stilzwijgende goedkeuring.
3. Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot
zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten
minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.’

Op het eerste gezicht is de parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen
door deze bepaling uitstekend gewaarborgd: in beginsel voorafgaande goedkeuring van
de Staten-Generaal voor elk verdrag (lid 1). Besselink en Wessel geven aan dat een dergelijke
hoofdregel met een algemene eis van parlementaire goedkeuring een ‘bijna unieke’ is ten opzichte
van andere staten.213 Dit goedkeuringsvereiste betekent dat beide Kamers moeten instemmen.
Uitdrukkelijke goedkeuring geschiedt immers bij wet en beide Kamers kunnen bij overlegging
ter stilzwijgende goedkeuring het stilzwijgen doorbreken zodat alsnog goedkeuring bij wet
nodig is.214 Ook de Eerste Kamer kan derhalve binding aan verdragen blokkeren.215 Er bestaat in
Nederland per slot van rekening geen conflictregeling voor gevallen waarin de Kamers onderling
van mening verschillen. Kummeling wijst er in dit licht evenwel op dat het, bij een verschil van
mening en bij gebrek aan een conflictregeling, voor de hand ligt ‘dat een van de kamers – in
het bijzonder die met de minste bevoegdheden en de mindere democratische legitimatie [in
Nederland dus de Eerste Kamer] – zich gereserveerd zal moeten opstellen.’216 In veel andere
bicamerale staten is er wel een conflictregeling wanneer de kamers van mening verschillen217
en heeft het hogerhuis vaak geen vetorecht.218 In Japan is er zelfs een speciale grondwettelijke
procedure wanneer de kamers het oneens zijn over verdragsgoedkeuring.219 Kort en goed:
zowel de Tweede als de Eerste Kamer kan binding aan een verdrag waarvoor goedkeuring is
vereist, blokkeren.
Op grond van het eerste lid heeft de wetgever de bevoegdheid om de gevallen te bepalen waarin
geen goedkeuring is vereist. Zo algemeen als de hoofdregel is, zo algemeen is de mogelijkheid
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Besselink en Wessel 2009b, p. 42-43. Zie ook: Besselink 2007c, p. 183.
Artikel 4 en 5 Rgbv. Uitgebreid hierover: paragraaf 4.2.3.2.
Zie over de gang van zaken bij verwerping van een goedkeuringswetsvoorstel: nr. 252 Dvdr.
Kummeling 1992, p. 20.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 42.
Drexhage 2014a, p. 2351-2352, Kortmann 2012, p. 326.
Zie artikel 61 van de Grondwet van Japan (met verwijzing naar de tweede paragraaf van artikel 60 van
die Grondwet).
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van de wetgever om er uitzonderingen op te maken.220 Alleen het derde lid van artikel 91 zorgt
ervoor dat er voor een bepaald soort verdragen – namelijk verdragen met bepalingen die
afwijken van de Grondwet of tot zodanig afwijken noodzaken – wel altijd goedkeuring vereist
is. Kortmann wijst er overigens op dat dit naar de letter niet zo is. Hij geeft aan dat de Grondwet
naar de letter slechts voorschrijft dat ‘indien wordt goedgekeurd, deze goedkeuring met
gekwalificeerde meerderheid geschiedt’, maar dat ‘[u]it de parlementaire behandeling (…) echter
af te leiden [is] dat hier goedkeuring, en wel door de wetgever, is vereist.’221 Op het karakter van
verdragsgoedkeuring wordt in paragraaf 4.2.3.2 ingegaan.
Het tweede lid van artikel 91 bepaalt dat ook vaststelling van de wijzen van verlening van
goedkeuring aan de wetgever is. De wetgever mag kiezen voor de mogelijkheid van stilzwijgende
goedkeuring, zo wordt expliciet opgemerkt. Verder worden geen eisen gesteld voor wat betreft
goedkeuringswijzen. Ook in dit tweede lid wordt de wetgever dus veel vrijheid gegeven.
In de herziening van 1983 is overigens wel aan bod gekomen of het niet wenselijk zou zijn om
in de Grondwet op te nemen dat bepaalde verdragen, naast verdragen die van de Grondwet
afwijken, uitdrukkelijke parlementaire goedkeuring behoeven. Vanuit de Tweede Kamer werd
de vraag gesteld ‘of de Grondwet niet een bepaling zou dienen te bevatten dat een verdrag,
waarin uitlevering van een Nederlander wordt mogelijk gemaakt, uitdrukkelijke goedkeuring
der Staten-Generaal behoeft.’222 Hierop werd van regeringszijde als volgt gereageerd:
‘Wij stemmen in met de gedachte dat het hier een zeer ingrijpende maatregel betreft, die
niet buiten het parlement om dient te worden geregeld. Een daartoe strekkende bepaling in
de Grondwet achten wij evenwel niet gewenst, omdat daarmee de opzet van het voorstel, dat
de wet de wijze bepaalt waarop goedkeuring wordt verleend, zou worden ondergraven.’223

Vervolgens werd meer in het algemeen aangegeven waarom het van de zijde van de regering
onwenselijk werd gevonden om een bepaling in de Grondwet op te nemen met gevallen waarin
uitdrukkelijke parlementaire goedkeuring vereist zou zijn, namelijk omdat de ‘grondwettelijke
vermelding van één geval of van enkele gevallen waarin uitdrukkelijke goedkeuring van
de Staten-Generaal vereist is, voet [zou] geven aan de onjuiste gedachte dat de grondwetgever
voor andere gevallen uitdrukkelijke goedkeuring niet zou hebben bedoeld.’224 Ook in de wet
waarin verdragsgoedkeuring geregeld zou moeten gaan worden, de Rgbv dus, werd toentertijd
een dergelijke bepaling onnodig geacht. Dit werd als volgt gemotiveerd:
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Wel werd (in de memorie van toelichting) de verwachting uitgesproken dat de wetgever een
aanknopingspunt zou vinden in de toen bestaande uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste
(Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 7).
Kortmann 1987, p. 273.
Kamerstukken II 1979/80, 15 049 (R 1100), nr. 7, p. 8.
Kamerstukken II 1979/80, 15 049 (R 1100), nr. 7, p. 8.
Kamerstukken II 1979/80, 15 049 (R 1100), nr. 7, p. 8.
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‘Ten eerste achten wij het ondenkbaar dat de Regering een verdrag op grond waarvan
uitlevering van een Nederlander mogelijk wordt gemaakt, niet aan parlementaire
goedkeuring zou onderwerpen, ook al zou dat verdrag onder een van de uitzonderingen
vallen waardoor geen goedkeuring vereist zou zijn. Ten tweede achten wij
het onwaarschijnlijk dat een dergelijk verdrag aan stilzwijgende goedkeuring zou worden
onderworpen. En zo dit laatste al zou gebeuren zouden de Staten-Generaal (…) gebruik
kunnen maken van hun bevoegdheid om de wens te kennen te geven dat het verdrag aan
uitdrukkelijke goedkeuring wordt onderworpen.’225

De wetgever krijgt dus veel vrijheid van artikel 91, eerste en tweede lid, Grondwet. Wat de wetgever
niet mag, is de regeling van deze aangelegenheden delegeren.226 ‘[D]e procedureregeling op
dit zo belangrijke terrein [behoort] door de wetgever zelf (…) te worden vastgesteld’, aldus
de memorie van toelichting.227
Uit het derde lid van artikel 91 volgt dat verdragen met bepalingen die van de Grondwet afwijken
of daartoe noodzaken, slechts goedgekeurd kunnen worden ‘met ten minste twee derden van
het aantal uitgebrachte stemmen.’ Omdat over dergelijke verdragen ook in de Rgbv het een en
ander is geregeld,228 zal hier pas in paragraaf 4.2.3, met name paragraaf 4.2.3.3, nader op in
worden gegaan.

4.2.3 De Rgbv en verdere regeling en praktijk van parlementaire
betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen
In deze paragraaf wordt ingegaan op het deel van de Rgbv over parlementaire goedkeuring
en over parlementaire betrokkenheid voorafgaand aan goedkeuring. Ook de praktijk
komt hierin aan bod. De indeling van deze beschrijving is als volgt: in paragraaf 4.2.3.1
parlementaire betrokkenheid voorafgaand aan de goedkeuringsfase, in paragraaf 4.2.3.2
de verdragsgoedkeuring, de mogelijke wijzen waarop dit kan geschieden en de manier waarop
daartussen wordt gekozen, in paragraaf 4.2.3.3 de goedkeuring van verdragen met bepalingen die
van de Grondwet afwijken, in paragraaf 4.2.3.4 de uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste
en in paragraaf 4.2.3.5 de overige in de Rgbv geregelde zaken, zoals voorlopige binding en
voorlopige toepassing.
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Kamerstukken II 1979/80, 15 049 (R 1100), nr. 7, p. 8.
Immers, in beide artikelleden staat ‘De wet bepaalt’. Zie in algemene zin over de grondwettelijke
delegatieterminologie: Veerman 2012, p. 59 en de toelichting op aanwijzing 23 Avdr.
Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 7.
Zie artikel 6, 7, 10 en 15 Rgbv.
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4.2.3.1

Parlementaire betrokkenheid voorafgaand aan goedkeuring

Het parlement wordt op verschillende wijzen geïnformeerd voorafgaand aan de goedkeuringsfase.
Die staan in deze paragraaf centraal. De mogelijkheden voor het parlement om naar aanleiding
daarvan ook echt invloed uit te oefenen op de verdragstotstandkoming, komen in paragraaf
4.2.4 aan bod, aangezien het parlement daarvoor zijn ‘reguliere’ instrumentarium dient aan
te wenden.
Waarom is die betrokkenheid voorafgaand aan goedkeuring van groot belang? Daarvoor is
het nodig om op deze plek alvast naar enige aspecten van die goedkeuring zelf te kijken. Als
het moment van voorlegging ter goedkeuring (voor zover goedkeuring überhaupt vereist is),
het eerste moment van parlementaire betrokkenheid zou zijn, kan men zich afvragen in hoeverre
er echt sprake kan zijn van een betekenisvolle parlementaire betrokkenheid.229 Het parlement
kan op dat moment hoofdzakelijk twee dingen doen: wel goedkeuren of niet goedkeuren.230
Een verdrag wordt immers pas aan het parlement ter goedkeuring voorgelegd op het moment
dat de onderhandelingen over het verdrag reeds gevoerd zijn.231 Invloed op de inhoud van
het verdrag kan op dat moment al niet goed meer worden uitgeoefend.232 De optie van afkeuren
zal bovendien niet al te snel worden aangewend, gelet op de (mogelijk) ingrijpende politieke en
diplomatieke consequenties ervan.233 In de woorden van Vermeulen: ‘slikken of stikken’.234
Theoretisch kan er overigens wel degelijk nog invloed op de inhoud worden uitgeoefend in
de goedkeuringsfase, namelijk door aan te geven pas tot goedkeuring van het verdrag over te
gaan, nadat er bepaalde wijzigingen worden aangebracht. Daarnaast kan de Tweede Kamer
gebruik maken van het recht van amendement,235 aangezien uitdrukkelijke goedkeuring
bij wet geschiedt en ‘de normale procedureregels voor formele wetten van toepassing zijn’.236
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Vergelijk Van Mourik 2012, p. 36.
Herman 1976, p. 881-882.
Zie paragraaf 4.1.2.
Van Dijk 1995, p. 352, Besselink 1995, p. 10, Herman 1976, p. 881, Besselink 2007c, p. 188.
Herman 1976, p. 882. Zie ook: Sondaal 1986, p. 136 (over de zeldzaamheid van verwerping van
een verdrag), Schutte 1984, p. 249, Vermeulen 1993b, p. VI. Zie ook Eerste Kamer 2009, p. 15: ‘In
de regel zal het onthouden van goedkeuring aan een verdrag niet worden geapprecieerd door
de andere verdragspartij(en).’
Vermeulen 1993a. Zie ook Vermeulen 1993b, p. VI: ‘Veelal bevindt het parlement zich in een positie
van ‘slikken of stikken’.(…) In de praktijk moet het dan slikken, zich bij de voldongen feiten neerleggen.’
Sondaal 1986, p. 139, Handelingen II 1993/94, 8, p. 484, Besselink 1994, p. 107, Besselink 1996, p. 19,
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 377, Kortmann 2012, p. 163, Nollkaemper 2007, p. 202, Van Dijk
1995, p. 352 en 354, Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 5, Eerste Kamer 2009, p. 7.
Nr. 233 Dvdr. Meer hierover in paragraaf 4.2.3.2. Wanneer het verdrag ter stilzwijgende goedkeuring
is overgelegd, dient dus eerst het stilzwijgen te worden doorbroken zodat er alsnog uitdrukkelijke
goedkeuring vereist is (artikel 5 Rgbv).

105

Hoofdstuk 4

De Tweede Kamer kan dan door wijziging van de goedkeuringswet237 van de regering eisen
dat zij bij ratificatie bepaalde voorbehouden238 maakt (of juist reeds gemaakte voorbehouden
‘uit een goedkeuringswet amenderen’239) en op die manier invloed uitoefenen op de inhoud.240
Indien de Eerste Kamer een voorbehoud verlangt, zal er een novelle bij de goedkeuringswet
nodig zijn.241
Het parlement kan dus in theorie in de goedkeuringsfase wel degelijk invloed uitoefenen op
de inhoud van een verdrag. Echter, voor deze opties geldt dat het maar zeer de vraag is hoe
veel er in de praktijk van terecht komt, gelet op de politieke, diplomatieke en/of juridische
problemen waar men dan mogelijk op stuit.242
Goedkeuring weigeren totdat het verdrag is aangepast, zou betekenen dat Nederland van
de verdragspartners zou moeten verlangen dat zij terugkeren aan de onderhandelingstafel.243
De vraag is dan, in de woorden van de regering bij de totstandkoming van de Rgbv, ‘of
de verdragspartners nog bereid zullen zijn opnieuw te onderhandelen over het – dikwijls na
moeizame compromissen bereikte – onderhandelingsresultaat, en zo ja, of de door Nederland
gewenste wijzigingen voor de verdragspartners wel aanvaardbaar zouden blijken te zijn.’244
Bovendien zal het de naam van Nederland als betrouwbare partij in verdragsonderhandelingen
kunnen schaden. Wat betreft de andere optie, die van het afdwingen van voorbehouden, zal
het in de praktijk ten eerste de vraag zijn of dit überhaupt kan.245 Het kan zo zijn dat een verdrag
voorbehouden überhaupt niet toestaat.246 Verder kan het zo zijn dat het verdrag alleen bepaalde
voorbehouden toestaat,247 en het door het parlement verlangde voorbehoud niet overeenkomt
met de toegestane voorbehouden. Ook is mogelijk dat het door het parlement verlangde
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Amendering van het verdrag zelf door de Tweede Kamer is (uiteraard) niet mogelijk. Zie ook: nr. 251
Dvdr, Van Dijk 1995, p. 352 en 354.
Het begrip ‘voorbehoud’ is in het WVV als volgt gedefinieerd: ‘een eenzijdige verklaring, ongeacht
haar bewoording of haar benaming, afgelegd door een Staat wanneer hij een verdrag ondertekent,
bekrachtigt, aanvaardt of goedkeurt of daartoe toetreedt, waarbij hij te kennen geeft het rechtsgevolg
van zekere bepalingen van het verdrag in hun toepassing met betrekking tot deze Staat uit te sluiten of
te wijzigen’ (zie artikel 2, eerste lid, onder d).
Handelingen II 1993/94, 8, p. 484.
Eerste Kamer 2009, p. 7, nr. 251 Dvdr.
Handelingen II 1993/94, 8, p. 484.
Zie ook, met verwijzingen, Modderman 2015, p. 39.
Zie ook nr. 251 Dvdr, Vermeulen 1993b, p. VI.
Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 7, p. 3. Zie ook: Eerste Kamer 2009, p. 7, Brouwer
1995, p. 1076.
Zie ook: Brouwer 1995, p. 1076.
Artikel 19, aanhef en onder a, WVV. Meer daarover: Nollkaemper 2007, p. 202-203.
Artikel 19, aanhef en onder b, WVV.
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voorbehoud onverenigbaar met het voorwerp en doel van het verdrag ‘is’.248 Daarnaast kan
het politiek gevoelig liggen wanneer Nederland, na uitvoerige onderhandelingen, toch nog
voorbehouden maakt. Het is maar de vraag of de verdragspartners akkoord zullen gaan.249 Al
met al bestaan er dus belangrijke beperkingen aan wat voor voorbehouden er succesvol zouden
kunnen worden geëist.
In de praktijk komen beide opties zelden voor.250 Het bestaan van deze opties kan evenwel een
slagschaduw werpen op de totstandkoming, in die zin dat de regering erdoor toch wat meer
geneigd zal zijn het parlement al eerder dan in de goedkeuringsfase te betrekken, in de hoop dat
het ‘zelden voorkomen’ van de twee beschreven opties het geval blijft.
Invloed op de inhoud kan dus het beste ‘zo vroeg mogelijk in de procedure’ worden uitgeoefend.251
Hoe eerder het parlement zich ermee bemoeit, hoe meer invloed op de positie van de regering
er doorgaans mogelijk is.252 Het parlement kan bijvoorbeeld bewindspersonen om inlichtingen
vragen over de insteek van bepaalde onderhandelingen en proberen die te beïnvloeden.253 Wil
het parlement goed in de gelegenheid worden gesteld om op die wijze invloed uit te oefenen,
dan is een zeer belangrijke voorwaarde dat het parlement goed wordt geïnformeerd over het aan
de gang zijn van of het opstarten van (de voorbereiding van) verdragsonderhandelingen en
de inhoud en/of insteek van die onderhandelingen.254 Een belangrijke vraag is dus hoe in
Nederland zulke informatievoorziening is geregeld.
Bij de totstandkoming van de Rgbv was daar aandacht voor.255 De regering deed in 1991,
bij de totstandkoming van de Rgbv, de toezegging het parlement al eerder in het proces van
totstandkoming van een verdrag te informeren in het geval van ‘politiek belangrijke verdragen’:
‘Wij zijn er ons ten volle van bewust dat de regering bij de onderhandelingen over
verdragen terdege rekening moet houden met de opvattingen van het parlement. Haar
beleid bij de onderhandelingen staat dan ook steeds onder invloed van de verantwoording
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Het oordeel of dit zo is, is doorgaans aan afzonderlijke staten overgelaten (Nollkaemper 2007, p.
203-205). Uiteenlopende oordelen zijn dan mogelijk (vandaar de aanhalingstekens in de hoofdtekst).
Klabbers (2007, p. 140) geeft hierover dan ook aan dat ‘de formule zich leent voor misbruik voor
politieke doeleinden.’
Zie over het aanvaarden van dan wel bezwaar maken tegen voorbehouden: artikel 20 WVV. Zie ook:
Klabbers 2007, p. 138-140.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 377, Eerste Kamer 2009, p. 7, Besselink 2007c, p. 188, Van Dijk
1992, p. 1544, Schutte 1984, p. 249, Vermeulen 1993b, p. VI.
Eerste Kamer 2009, p. 15.
Eerste Kamer 2009, p. 13.
Zie paragraaf 4.2.4.2.
Zie ook: Burkens e.a. 2017, p. 356.
Zie ook: Van Dijk 1995, p. 352.
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die zij heeft af te leggen tegenover het parlement. In dit verband is voor ons duidelijk dat,
hoewel de regering verantwoordelijk is voor de laatste beslissing over de verdragsinhoud,
het gewenst is dat het parlement in de gelegenheid is reeds tijdens de onderhandelingsfase
zijn mening te geven, wanneer het gaat om politiek belangrijke verdragen.’256

De regering wilde het parlement als volgt deze gelegenheid bieden:
‘[D]e regering [is] van plan om in de toekomst met betrekking tot dit soort verdragen,
waarvan zij verwacht dat het parlement intensief overleg zal wensen, bij het begin van
de onderhandelingen aan de betrokken kamercommissie(s) een zo volledig mogelijke
schets te geven van waar men over onderhandelt, daarbij uiteraard rekening houdend met
de zorgvuldigheid die ten aanzien van de verdragspartners in acht moet worden genomen.
Voorts is zij voornemens de commissie(s) dan verder zo goed mogelijk op de hoogte
te houden en overleg te plegen over het verdere verloop van de onderhandelingen. Op
voorhand valt niet makkelijk vast te stellen wat voor verdragen op een gegeven moment
als politiek belangrijk gezien zullen moeten worden. Dat zal mede afhangen van signalen
uit de samenleving over wat daar op dat moment sterk leeft. Wij denken in dit verband
bij voorbeeld aan verdragen die wezenlijk raken aan burgerrechten en politieke rechten
(zoals b.v. verdragen betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer), of
verdragen die wezenlijke wijzigingen van ons rechtsbestel zouden verlangen (iets wat
op velerlei terrein zou kunnen spelen), of verdragen die een overdracht van wezenlijke
nationale bevoegdheden inhouden (waarbij met name aan de E.G. valt te denken). In
dit kader denken wij uiteraard niet aan standaard-verdragen die min of meer een geijkt
patroon volgen. Ten aanzien van de politiek belangrijke verdragen waarover aldus tijdens
de onderhandelingsfase overleg met het parlement heeft plaatsgevonden, is de regering
van plan, als de verdragspartners daartegen geen bezwaar hebben, en als de tijdsdruk
zulks toelaat, wanneer de ontwerp-verdragsteksten definitief zijn vastgesteld (…)
de ontwerp-teksten tenslotte nog vóór de ondertekening aan het parlement voor te leggen,
zodat desgewenst aan de hand daarvan over de wenselijkheid van ondertekening kan
worden gediscussieerd.’257

Tegenwoordig is deze gang van zaken in het Dvdr vastgelegd. Nr. 226:
‘Met betrekking tot verdragen die worden gezien als ‘politiek belangrijk’ (mede afhankelijk
van signalen uit de samenleving) dient bij het begin van de onderhandelingen aan
de betrokken Kamercommissies (van beide kamers (…)), een zo volledig mogelijke
schets verstrekt te worden van het onderwerp waarover onderhandeld wordt, rekening
houdend met de ten aanzien van de onderhandelingspartners geboden zorgvuldigheid.
Deze informatieverstrekking en eventueel overleg daarover tussen regering en parlement,
dienen zo mogelijk openbaar te zijn; vertrouwelijkheid kán echter noodzakelijk zijn.’258
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Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 2.
Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 2.
Zie ook: Eerste Kamer 2009, p. 5. Zie met betrekking tot vertrouwelijkheid en verdragsonderhandelingen:
nr. 228 Dvdr en artikel 10, tweede lid, onder a, van de Wob.
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Nr. 226 Dvdr vermeldt over hetgeen hiervoor al werd geciteerd met betrekking tot
de ontwerpteksten van politiek belangrijke verdragen:
‘Ontwerpteksten van politiek belangrijke verdragen dienen, wanneer zij definitief
vastgesteld zijn en als de verdragspartners daartegen geen bezwaar hebben (en als er
tijd voor is) nog vóór de ondertekening aan het parlement te worden voorgelegd, zodat
desgewenst aan de hand daarvan een discussie plaats kan vinden over de opportuniteit
van ondertekening. De meest betrokken bewindspersoon dient deze informatie aan
het parlement te verstrekken, na vooroverleg met eventuele andere in belangrijke mate
betrokken departementen waaronder in ieder geval het Ministerie van Buitenlandse Zaken
(Directie Juridische Zaken).’

Van de zijde van de regering werd bij de totstandkoming van de Rgbv overigens wel meteen
ook gewezen op de beperkingen (qua effect/resultaat) van dergelijke informatieverschaffing en
mogelijke discussie tijdens en over verdragsonderhandelingen:
‘Bij het volgen van bovenstaande procedure van informatie en overleg in
de onderhandelingsfase zal overigens bedacht moeten worden dat onderhandelingen in
het algemeen niet tot een goed resultaat zullen kunnen leiden als men met onwrikbare
instructies aan de onderhandelingstafel plaatsneemt. Voor resultaten zullen steeds
compromissen nodig zijn. De draagwijdte daarvan is nooit vooraf nauwkeurig vast te stellen,
zodat het overleg met de betrokken kamercommissie(s) nooit tot een scherp afgebakende
te volgen gedragslijn zal kunnen leiden. De regering zal de nodige bewegingsvrijheid
moeten houden. Dit geldt overigens natuurlijk ook voor het parlement. Het parlement
zal steeds vrij blijven staan om het uiteindelijke verdrag niet goed te keuren, ondanks
eventueel plaatsgevonden hebbend intensief vooroverleg in de onderhandelingsfase.’259

De opmerking van regeringszijde dat het parlement vrij blijft, ongeacht intensief vooroverleg,
om een verdrag niet goed te keuren, lijkt mij zeer terecht.260 Minder terecht acht ik de opmerking
dat de regering de nodige bewegingsvrijheid zal moeten houden. Als een Kamermeerderheid
op voorhand duidelijk maakt slechts een of een zeer beperkt aantal uitkomsten van bepaalde
onderhandelingen acceptabel te vinden, dan is het verstandig als de regering daar rekening mee
houdt. Dit kan natuurlijk tot gevolg hebben dat er een onwerkbare en daardoor onsuccesvolle
onderhandelingspositie voor de regering ontstaat. De regering kan dat onwenselijk vinden, maar
nog onwenselijker lijkt mij de situatie waarin een Kamermeerderheid maar niet al te kritisch/
directief is tijdens het (voor)overleg, terwijl dan al had kunnen worden voorzien dat dit zeer
wel zou kunnen gaan leiden tot een onderhandelingsresultaat waar het parlement uiteindelijk
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Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 3.
Alleen al omdat het parlement van samenstelling kan zijn gewijzigd op het moment van goedkeuring
ten opzichte van het moment van (voor)overleg over de verdragsonderhandelingen. Maar ook als dit
niet zo is, lijkt mij die parlementaire vrijheid logisch: intensief (voor)overleg hoeft niet per se zijn
vruchten te hebben afgeworpen, omstandigheden kunnen veranderd zijn en parlementariërs kunnen
en mogen uiteraard simpelweg van opvatting veranderen.
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niet mee zou kunnen leven.261 De ‘onwrikbare instructies’ waar de regering voor waarschuwt,
kunnen daarom wel degelijk gerechtvaardigd zijn. In ieder geval zijn die – en dus de grotere
kans op onsuccesvolle onderhandelingen – mijns inziens verkiesbaar boven de situatie dat
de regering veel moeite steekt in een onderhandelingsresultaat dat vervolgens onacceptabel
blijkt voor het parlement, terwijl men dit vooraf al had kunnen weten.
Terug naar de eerdere citaten. De regering zegde dus toe het parlement al in de onderhandelingsfase
te informeren over ‘politiek belangrijke verdragen’. Maar wie bepaalt of sprake is van een
verdrag dat als politiek belangrijk kan worden aangemerkt? De regering. Hoe zit het dan met
de verdragen die niet door de regering als politiek belangrijk worden gezien? Eind 1992 werd aan
het voorstel toegevoegd wat tegenwoordig in artikel 1 Rgbv staat, namelijk dat de minister van
Buitenlandse Zaken verplicht is periodiek het parlement een lijst te verstrekken van ‘ontwerpverdragen over de totstandkoming waarvan voor het Koninkrijk onderhandeld wordt’.262
Hierdoor werd eraan tegemoet gekomen dat de hiervoor uiteengezette toezegging ‘alleen een
uitgangspunt [biedt] voor overleg over ontwerp-verdragen die de regering als politiek belangrijk
ziet’, aangezien zo wordt bewerkstelligd dat het parlement ook de andere ontwerpverdragen
waarover onderhandeld wordt onder ogen krijgt ‘zodat het parlement aan de hand daarvan
zelf kan bepalen waarover overleg wenselijk is.’263 Het parlement heeft hierdoor een betere en
minder afhankelijke positie.264
Bij deze periodieke lijsten van artikel 1 Rgbv gaat het om het informeren over verdragen
waarover al werkelijk (‘op basis van concrete teksten’) onderhandeld wordt.265 Wanneer er
alleen nog maar sprake is van ‘verkennende besprekingen’, is vermelding op de periodieke
lijsten niet nodig.266 In het tweede lid van artikel 1 Rgbv staat welke informatie die lijst per
verdrag moet bevatten: ‘de strekking’,267 ‘de bij de onderhandelingen betrokken toekomstige
verdragspartijen’, ‘in voorkomend geval, de internationale organisatie onder auspiciën waarvan
de onderhandelingen worden gevoerd’ en ‘de meest betrokken ministeries’. Het derde lid bepaalt
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Aangetekend moet daarbij worden dat het natuurlijk in de meeste gevallen waarschijnlijk maar zeer
de vraag zal zijn in hoeverre dit op voorhand duidelijk kan worden voorzien, omdat (lijkt mij) lang
niet elke parlementariër/fractie tijdens de onderhandelingen over een verdrag al precies zal weten wat
volgens diegene de wel en niet acceptabele uitkomsten van die onderhandelingen zouden zijn.
Kamerstukken II 1992/93, 21 214 (R 1375), nr. 14, p. 1.
Kamerstukken II 1992/93, 21 214 (R 1375), nr. 14, p. 2.
Zie ook: Vierdag 1995, p. 68-69.
Nr. 226 Dvdr. Zie ook: artikel 1, eerste lid, Rgbv.
Nr. 226 Dvdr.
Met betrekking tot de strekking werd in de betreffende nota van wijziging opgemerkt: ‘In een groot
aantal gevallen zal de strekking van een ontwerp-verdrag zonder meer duidelijk zijn uit de naam van
het verdrag. In die gevallen zal alleen de naam worden vermeld. Als de naam onvoldoende duidelijkheid
geeft over de strekking, zal de strekking nader aangeduid worden’ (Kamerstukken II 1992/93, 21 214
(R 1375), nr. 14, p. 2).
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dat bepaalde ontwerpverdragen niet in de betreffende lijsten worden opgenomen, namelijk
de ontwerpverdragen ‘waarvan het belang van het Koninkrijk zich er bepaaldelijk tegen
verzet dat het feit dat daarover onderhandelingen worden gevoerd in de openbaarheid wordt
gebracht.’268 In zulke gevallen kan de genoemde informatie vertrouwelijk worden verstrekt
(artikel 1, vierde lid, Rgbv).
Wat betreft de frequentie waarmee de periodieke lijsten aan het parlement zouden worden
gestuurd, werd in eerste instantie gedacht aan twee keer per jaar. Dit werd een frequentie geacht
die ervoor zou zorgen dat ‘eventueel gewenst overleg tijdig tijdens de onderhandelingsfase’
plaats zou kunnen hebben.269 Verschillende verzoeken vanuit de Tweede Kamer verschenen
om de lijsten vaker (vier keer) te verstrekken.270 De toenmalige minister van Buitenlandse
Zaken Kooijmans271 gaf daarop aan daartoe bereid te zijn.272 De lijsten verschijnen onder
Kamerstuknummer 23 530.273 In deze lijsten wordt bij de ontwerpverdragen die als politiek
belangrijk worden aangemerkt, een asterisk (*) gezet.274 Bij de lijsten wordt een apart overzicht
toegevoegd met ontwerpverdragen die nieuw zijn vergeleken met de vorige lijst.275 De coördinatie
van de samenstelling van de periodieke lijsten wordt verzorgd door de Afdeling Verdragen van
de directie Juridische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit geldt ook voor
‘verzoeken om informatie en overleg’ naar aanleiding van de periodieke lijsten.276
Dankzij deze lijsten weet het – voor informatievoorziening zo van de regering afhankelijke –
parlement (allicht) beter over welke verdragen onderhandeld wordt en kan het dus beter beslissen
wel of niet gebruik te maken van de mogelijkheden ter beïnvloeding van (de onderhandelingen
over) die verdragen.277 In de literatuur wordt deze verplichting tot periodiek informeren dan ook
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Blijkens de parlementaire geschiedenis kan het hierbij gaan om twee mogelijkheden: ‘Ten eerste
de schaarse gevallen dat er sprake zou zijn van onderhandelingen over een vertrouwelijk verdrag. Ten
tweede komt het een enkele keer voor dat een verdrag weliswaar openbaar is als het gesloten is, maar
dat het noodzakelijk is dat niet bekend wordt dat er onderhandelingen over plaatsvinden. Dat kan zich
bijvoorbeeld voordoen als de wederpartij niet wil dat bekend wordt dat er onderhandeld wordt, of als er
zakelijke belangen van derden of zwaarwegende belangen van het Koninkrijk of van een van de landen
daarvan in het geding zijn’ (Kamerstukken II 1992/93, 21 214 (R 1375), nr. 14, p. 2).
Kamerstukken II 1992/93, 21 214 (R 1375), nr. 14, p. 2. Zie ook: Kamerstukken II 1993/94, 21 214
(R 1375), nr. 28.
Zie: Handelingen II 1993/94, 8, p. 416, 422, 424. Zie ook: Handelingen II 1993/94, 8, p. 489, 490 en
Handelingen I 1993/94, 39, p. 1934.
P.H. Kooijmans (CDA).
Handelingen II 1993/94, 8, p. 473 en 490. Zie ook: Kamerstukken I 1993/94, 21 214 (R 1375), nr. 44b, p.
5. De peildata zijn 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december. Zie: Eerste Kamer 2009, p. 5.
Kamerstukken I 1993/94, 21 214 (R 1375), nr. 44b, p. 5.
Zie: Handelingen II 1993/94, 8, p. 473 en Kamerstukken II 1993/94, 21 214 (R 1375), nr. 28, p. 1. En zie
bijvoorbeeld: Kamerstukken II 2017/18, 23 530, nr. 117.
Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 2017/18, 23 530, nr. 117.
Nr. 226 Dvdr.
Zie ook: Eerste Kamer 2009, p. 5 en 13. Die mogelijkheden zelf komen in paragraaf 4.2.4 aan bod.
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toegejuicht.278 In de ‘Notitie ‘Criteria voor de beoordeling van verdragen’’279 staan punten om
rekening mee te houden, bij de beantwoording van de vraag ‘of invloed uitgeoefend moet worden
op de inhoud van een verdrag’:280 het stadium van de verdragsonderhandelingen, de andere
partijen, de materie waarop het verdrag ziet, het al dan niet afwijken van de conceptverdragstekst,
voor zover die beschikbaar is, van de Grondwet of ander nationaal recht en de aanwezigheid van
een ieder verbindende bepalingen.281 Als er op een goede manier invulling aan wordt gegeven,
zou de verplichting tot het verstrekken van de lijsten hiervoor dienstig kunnen zijn. Er is echter
kritiek op de manier waarop invulling wordt gegeven aan de verplichting van artikel 1 Rgbv,
waarover meer volgt in paragraaf 5.1.2.
Een andere wijze van informatievoorziening is ‘het gebruik dat de regering jaarlijks aan
het parlement een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden
van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn
ingediend.’282 In het vergaderjaar 2016/17 is het zesendertigste overzicht verschenen, bij brief van
de minister van Buitenlandse Zaken.283 Dit overzicht bestaat uit ‘een lijst van verdragen waarvan
verwacht wordt dat zij in de loop van 2017 ter parlementaire goedkeuring worden ingediend’,
‘een lijst van verdragen waarvan de indiening ter goedkeuring eerst op langere termijn te
verwachten valt, of ten aanzien waarvan nog geen beslissing is genomen over de wenselijkheid
van partij worden’ en ‘een lijst van verdragen ten aanzien waarvan is besloten dat partij daarbij
worden onder de huidige omstandigheden niet wenselijk is, maar waarbij onderkend is dat,
als de omstandigheden zich zouden wijzigen, heroverweging van deze beslissing nodig zou
kunnen zijn’.284 Deze jaarlijkse rapportage kan aanleiding vormen voor het parlement om in
actie te komen, en kan dus een opening bieden tot parlementaire betrokkenheid voorafgaand
aan de goedkeuringsfase.285 Verder is de bekendmaking van het verdrag een moment waarop
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Zie bijvoorbeeld: Burkens e.a. 2017, p. 356, Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 377.
Deze notitie is blijkens een brief van de voorzitter van de Eerste Kamer aan de minister van
Buitenlandse Zaken (Kamerstukken I 2009/10, 32 123 V, E) ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke
ondersteuning onder griffie nr. 145064. In deze brief staat onder meer vermeld: ‘In de notitie wordt
ingegaan op het proces van totstandkoming van verdragen en op de criteria die de Eerste Kamer
hanteert bij de beoordeling van een haar voorgelegd verdrag. (...) Op een eerdere versie van de notitie,
verschenen bij Kamerstuk I, 31 700 V E, is een reactie gekomen van ambtenaren van uw ministerie,
waarvoor ik mijn hartelijke dank wil betuigen. Naar aanleiding van hun opmerkingen is de notitie op
een aantal punten aangepast en verbeterd. Deze notitie vervangt de eerdere versie.’ De notitie is tevens
te vinden op de in de literatuurlijst van dit onderzoek genoemde webpagina.
‘[A]ls een handreiking voor de Eerste Kamerleden’, zie Eerste Kamer 2009, p. 13.
Eerste Kamer 2009, p. 13.
Kamerstukken II 2016/17, 34 550 V, nr. 71, p. 1. Zie ook: nr. 266 Dvdr.
Zie: Kamerstukken II 2016/17, 34 550 V, nr. 71.
Kamerstukken II 2016/17, 34 550 V, nr. 71, p. 1. Zie ook het overzicht van het parlementaire vergaderjaar
daarvoor: Kamerstukken II 2015/16, 34 300 V, nr. 54, p. 1, met daarin ook nog een lijst ‘van verdragen
ten aanzien waarvan definitief besloten is dat partij worden onder de huidige omstandigheden
niet zinvol is’.
Zie ook: nr. 266 Dvdr en Kamerstukken II 1991/92, 21 214 (R 1375), nr. 10, p. 4.
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het parlement wordt geïnformeerd/betrokken in het proces van totstandkoming. Hierop is
reeds ingegaan in paragraaf 4.1.2.
Bovendien is parlementaire betrokkenheid voorafgaand aan (eventuele) parlementaire
goedkeuring, op nog andere wijzen in de Rgbv geregeld. Zo is in gevallen waarin
parlementaire goedkeuring van een verdrag (nog) niet vereist is vanwege de uitzonderingen
op het goedkeuringsvereiste van artikel 7, onder b en e, Rgbv, geregeld dat het parlement
alsnog betrokkenheid middels goedkeuring kan afdwingen.286 Zulke bepalingen zullen pas bij
de verdere beschrijving van de Rgbv in deze paragraaf 4.2.3 aan bod komen, omdat die, hoewel
er strikt genomen dan nog geen aanvang is van de goedkeuringsfase (die zal zich in beginsel
immers juist helemaal niet voordoen in zulke gevallen), wel duidelijk, qua inhoud en qua plaats
van regeling in de Rgbv, aan de parlementaire goedkeuring gekoppeld zijn.

4.2.3.2

Parlementaire goedkeuring

In deze paragraaf staat de goedkeuring centraal, in het bijzonder de overlegging ertoe,
het karakter ervan, de mogelijke wijzen ervan en hoe de keuze daartussen wordt gemaakt.

Overlegging ter goedkeuring
De fase van parlementaire goedkeuring vangt aan met de overlegging ter goedkeuring van
het verdrag aan het parlement. In artikel 2, eerste lid, Rgbv is bepaald dat ‘[v]erdragen ten
aanzien waarvan de regering het wenselijk acht dat het Koninkrijk daaraan wordt gebonden’
zo spoedig mogelijk ter goedkeuring aan het parlement worden voorgelegd. Immers, ‘[h]et
belang van de deelneming van het Koninkrijk aan de internationale rechtsorde vereist een zo
voortvarend mogelijke nationale afronding van datgene waar internationaal overeenstemming
over is bereikt’, aldus de memorie van toelichting bij de Rgbv.287 Wat ‘zo spoedig mogelijk’ precies
betekent, valt niet exact te definiëren, maar is afhankelijk van verscheidene factoren, zoals
‘de noodzaak van uitvoeringswetgeving, de ingewikkeldheid van de materie, complicerende EGaspecten, inwinnen van advies en, ten slotte, de relatieve prioriteit ten opzichte van ander werk.’288
Tevens werd in de memorie van toelichting opgemerkt ‘dat het gebruik van de term «regering»
in dit artikel niet weg neemt dat de beide kamers de regering kunnen verzoeken verdragen, ten
aanzien waarvan het parlement het wenselijk acht dat het Koninkrijk daaraan wordt gebonden,
zo spoedig mogelijk ter goedkeuring voor te leggen.’289 Bovendien kan de Tweede Kamer zelf
het initiatief nemen, waarop ik in het kader van uitdrukkelijke goedkeuring terugkom. In 2017
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Zie artikel 8 en 9 Rgbv.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 5.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 5.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 6. Zie ook: Vierdag 1995, p. 67-68.
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is in artikel 2 Rgbv opgenomen dat bij de voorlegging ter goedkeuring moet worden aangegeven
‘of het verdrag naar het oordeel van de regering bepalingen bevat die naar hun inhoud een
ieder kunnen verbinden en, indien dit het geval is, welke bepalingen het betreft’ (lid 2).290 Deze
informatie kan voor het parlement in de goedkeuringsfase aanleiding zijn om tot actie over te
gaan, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij of juist af te wijken van het oordeel van de regering ten
aanzien van een ieder verbindendheid en/of door het stilzwijgen (mede) naar aanleiding van
het betreffende oordeel van de regering te doorbreken.291

De goedkeuring van verdragen
Het goedkeuringsvereiste staat niet in de Rgbv maar in de Grondwet, in artikel 91, eerste lid.
Er staat echter niet veel meer in de Grondwet dan de hoofdregel dat die goedkeuring vereist
is.292 In de Rgbv staan de uitzonderingen erop, die dus bepalen in welke gevallen de hoofdregel
opgaat. De vraag of het goedkeuringsvereiste voor een verdrag wel of niet opgaat, dient ‘in een
zo vroeg mogelijk stadium’ te worden besproken met ‘de juridische directie binnen het eigen
ministerie en met de Afdeling Verdragen van de directie Juridische Zaken van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken’, gelet ook op de eventueel benodigde op te stellen stukken ten
behoeve van de parlementaire goedkeuring.293 Daarbij kan er direct over worden nagedacht
of ‘het opportuun is de goedkeuring van een bepaald verdrag te koppelen aan de goedkeuring
van andere verdragen (al dan niet in één wetsvoorstel) en of de goedkeuring van een verdrag
eventueel geregeld kan worden in hetzelfde wetsvoorstel als de met dat verdrag samenhangende
uitvoeringswetgeving.’294 Te maken voorbehouden behoeven eveneens goedkeuring,295 daar
die ‘gevolgen [hebben] voor de omvang van de verdragsverplichtingen die het Koninkrijk op
zich neemt’.296
Wanneer parlementaire goedkeuring vereist is, is instemming van beide Kamers der StatenGeneraal nodig.297 Vanuit het democratisch-rechtsstatelijk perspectief is zo’n (vereiste van)
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Zie over deze wijziging van de Rgbv en de gang van zaken die eraan voorafging (de behandeling van
het rijkswetsvoorstel van voormalig Tweede Kamerlid J. Taverne (VVD)): Modderman 2017a, p. 40-45,
Modderman 2017b en met name de Kamerstukken met dossiernummer 34 158 (R 2048). Op deze
Rgbv-wijziging en dit rijkswetsvoorstel wordt op diverse plekken in dit onderzoek ingegaan. Er is
bij de wijziging van artikel 2 Rgbv overigens voorzien in een evaluatiebepaling: ‘Onze Minister van
Buitenlandse Zaken stuurt binnen vijf jaar na inwerkingtreding van deze wet een verslag aan de StatenGeneraal over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk’ (Stb. 2017, 210, p. 1).
Zie ook: Kamerstukken II 2015/16, 34 158 (R 2048), nr. 11, p. 2, Handeling II 2015/16, nr. 106,
item 5, p. 6.
Zie paragraaf 4.2.2.
Nr. 232 Dvdr.
Nr. 232 Dvdr.
Toelichting aanwijzing 312 Avdr, Besselink 1996, p. 22, Woltjer 2002, p. 26.
Toelichting aanwijzing 312 Avdr. Zie ook: Schutte 1984, p. 255, Klabbers 2007, p. 139.
Zie paragraaf 4.2.2.
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instemming van de volksvertegenwoordiging van groot belang. Hoewel het politiek en
diplomatiek zeer gevoelig kan liggen,298 kan het parlement de binding, indien parlementaire
goedkeuring vereist is, tegenhouden.299 Van Emmerik beschrijft de parlementaire goedkeuring
van verdragen dan ook terecht als ‘[d]e (primaire) democratische legitimatie voor verdragen’.300
Vanwege het grote belang ervan speelt parlementaire goedkeuring in dit onderzoek, ook buiten
deze paragraaf, een grote rol. Maar wat is die goedkeuring nu precies? In de memorie van
toelichting bij de Rgbv is aangegeven dat de parlementaire goedkeuring ‘slechts de voorwaarde
[is] die vervuld moet zijn voordat de regering kan overgaan tot de binding van het Koninkrijk.’301
De goedkeuring is dus te beschouwen als een machtiging van het parlement aan de regering
om het Koninkrijk aan een verdrag te binden.302 De regering is er niet toe verplicht om na
goedkeuring tot binding over te gaan.303 Er kunnen zich immers, zoals valt te lezen in de memorie
van antwoord bij de Rgbv, ‘nadat de goedkeuring is verleend omstandigheden (…) voordoen die
het politiek onwenselijk maken dat tot de binding wordt overgegaan.’304 Verder kan het wenselijk
worden gevonden om eerst nog even af te wachten wat andere staten doen.305 Het kan dus zo zijn
dat het enige tijd duurt voordat de regering na parlementaire goedkeuring overgaat tot binding.306
In de praktijk doet de minister van Buitenlandse Zaken, na parlementaire goedkeuring, niet
direct de binding aan een verdrag tot stand brengen, want eerst ‘vergewist de Afdeling Verdragen
van de Directie Juridische Zaken zich ervan bij de medebetrokken ministeries (…) dat er geen
bezwaar bestaat tegen de totstandbrenging van de binding.’307 Het zou als gezegd zo kunnen zijn
dat ‘door plotseling veranderende omstandigheden de totstandbrenging van de binding niet
meer opportuun is.’308 Indien de regering van binding van het Koninkrijk aan het verdrag afziet
terwijl dat verdrag al wel door het parlement is goedgekeurd, dient zij het parlement daarvan in
kennis te stellen.309
De goedkeuring kan op twee manieren geschieden:
•
•

Uitdrukkelijk: dat wil zeggen bij wet;310
Stilzwijgend: dit houdt in dat ‘[d]e stilzwijgende goedkeuring is verleend, indien niet binnen
dertig dagen na een daartoe strekkende overlegging van een verdrag aan de Staten-Generaal
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Zie ook: paragraaf 4.2.3.1.
Zie over de gang van zaken bij verwerping van een goedkeuringswetsvoorstel: nr. 252 Dvdr.
Van Emmerik 2008, p. 154.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 7.
Kortmann 1995b, p. 1335, Eerste Kamer 2009, p. 8, Kortmann 2012, p. 160, 162 en 163, Burkens e.a.
2017, p. 354, Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 376. Zie ook nr. 253 Dvdr.
Nr. 253 en 257 Dvdr. Zie ook: paragraaf 4.2.3.5.3.
Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 4. Zie, met voorbeelden: Sondaal 1986, p. 106.
Zie: Sondaal 1986, p. 105-106.
Zie ook: Kortmann 2012, p. 164, Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 4.
Aanwijzing 327 Avdr. Zie ook: Sondaal 1986, p. 106.
Toelichting aanwijzing 327 Avdr.
Artikel 13, vierde lid, Rgbv. Zie uitgebreider hierover: paragraaf 4.2.3.5.3.
Artikel 4 Rgbv.
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door of namens een van de kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk
aantal leden van een van de kamers de wens te kennen wordt gegeven, dat het verdrag
aan de uitdrukkelijke goedkeuring zal worden onderworpen’ en dat ‘[i]ndien de (...) wens
te kennen wordt gegeven, (...) zo spoedig mogelijk een voorstel van wet tot goedkeuring
[wordt] ingediend.’311 Dat te kennen geven van die wens wordt ook wel het doorbreken van
het stilzwijgen genoemd.
Voor wat betreft het rechtsgevolg maakt het niet uit op welke wijze is goedgekeurd.312 Hierna
wordt uiteengezet hoe in de praktijk de keuze tussen deze twee wijzen van goedkeuring wordt
gemaakt, voor zover er keuzevrijheid is.313 Daarna komen de goedkeuringswijzen zelf aan bod.

De keuze tussen uitdrukkelijke en stilzwijgende goedkeuring
In principe kiest de regering of het verdrag ter uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring aan
het parlement wordt voorgelegd.314 Wordt voor stilzwijgende goedkeuring gekozen, dan kan
het parlement duidelijk maken uitdrukkelijke goedkeuring te verlangen door het stilzwijgen
te doorbreken.315
In de ‘Notitie ‘Criteria voor de beoordeling van verdragen’’ van de Eerste Kamer worden punten
aangestipt, ‘als een handreiking naar de Eerste Kamerleden’, waarmee rekening kan worden
gehouden bij de vraag hoe er wordt goedgekeurd,316 waarbij wordt benadrukt dat de Eerste
Kamer zich er bij het eventueel doorbreken van het stilzwijgen van bewust zou moeten zijn dat
uitdrukkelijke goedkeuring qua tijd en inspanning meer vraagt van regering en parlement dan
stilzwijgende goedkeuring.317 Genoemd worden onder meer dat van belang is om er rekening
mee te houden of ‘de uitdrukkelijke goedkeuringsprocedure de mogelijkheid [biedt] om meer
duidelijkheid te verkrijgen over bepaalde verdragsbepalingen, dan wel de gevolgen voor
de Nederlandse wetgeving’318 en of er in het verdrag bepalingen staan die van de Grondwet
afwijken of tot afwijking noodzaken, in welk geval de goedkeuring bij wet plaats dient
te hebben.319
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Artikel 5, eerste en derde lid, Rgbv.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 6, Sondaal 1986, p. 151, Boon, Brouwer en
Schilder 2005, p. 161.
Zie ook paragraaf 4.2.2.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 6. Verderop in deze paragraaf meer over
het initiatiefrecht van de Tweede Kamer bij goedkeuringswetten.
Artikel 5, eerste en derde lid, Rgbv.
Eerste Kamer 2009, p. 13 en 14.
Eerste Kamer 2009, p. 14. Later in deze paragraaf meer hierover.
Eerste Kamer 2009, p. 14.
Eerste Kamer 2009, p. 14. Zie paragraaf 4.2.3.3.
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Terug naar de regering, die dus normaal gesproken in eerste instantie de keuze maakt tussen
uitdrukkelijke en stilzwijgende goedkeuring. In de memorie van toelichting bij de Rgbv gaf
de regering aan hoe daartussen wordt gekozen.320 Ook recenter, in 2013, gaven de ministers
van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken, onder verwijzing naar die memorie
van toelichting, aan hoe deze keuze in de praktijk wordt gemaakt.321 Nog recenter (juli 2016)
is de ‘Kabinetsnotitie inzake de huidige goedkeuringspraktijk van verdragen’ verschenen,
die ‘handelt over de goedkeuringspraktijk van verdragen binnen het kader van de Rijkswet
goedkeuring en bekendmaking verdragen.’322 Aan de hand van deze bronnen, met name
de meest recente, zal nu de huidige regeling en praktijk met betrekking tot de keuze van de wijze
van parlementaire goedkeuring worden beschreven.
In de kabinetsnotitie uit 2016 worden twee formele criteria aangestipt die de regering hanteert
bij de keuze. Het eerste criterium is de vraag of het gaat om een verdrag ‘met bepalingen die
mogelijk afwijken van de Grondwet’.323 Het tweede criterium is of er uitvoeringswetgeving
nodig is. Als dat het geval is, wordt ook voor uitdrukkelijke goedkeuring gekozen.324 Dan
‘legt de regering het verdrag in de regel samen met de uitvoeringswetgeving eveneens ter
uitdrukkelijke goedkeuring voor.’325 De memorie van toelichting bij de Rgbv hierover:
‘Deze handelwijze houdt verband met de noodzaak dat het Koninkrijk alleen dan
aan het verdrag wordt gebonden wanneer vaststaat dat aan de verdragsverplichtingen
kan worden voldaan. Bovendien zou stilzwijgende goedkeuring van een verdrag dat
uitvoeringswetgeving behoeft, enigszins prejudiciërend werken voor het parlement.
Door het feit dat het verdrag al is goedgekeurd, zou het parlement in zekere zin immers
gebonden zijn om in enigerlei vorm mee te werken aan de totstandbrenging van de nodige
uitvoeringswetgeving. Tenslotte biedt de gelijktijdige behandeling van de goedkeuring
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Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 6-7.
Kamerstukken II 2012/13, 33 486 (R 1994), nr. 8, p. 2. Dit deden deze ministers naar aanleiding van
enkele algemene vragen over verdragsgoedkeuring van leden van de VVD-fractie in het kader van
de behandeling van het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Republiek Peru (Kamerstukken II 2012/13, 33 486 (R 1994), nr. 7, p. 1 en 2).
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 1-2. Deze notitie verscheen bij de behandeling
van het voorstel van Taverne tot wijziging van de Rgbv (Kamerstukken met dossiernummer 34 158
(R 2048)). De aanleiding daarvoor: ‘Op 3 maart jongstleden diende het voorstel in plenair debat in
de Tweede Kamer. In dit debat vroegen leden van de fracties van PvdA, CDA en SGP – in navolging
van een suggestie van de Afdeling Advisering van de Raad van State van het Koninkrijk – om een
kabinetsnotitie, waarin de huidige goedkeuringspraktijk van verdragen wordt beschreven en wordt
aangegeven op grond van welke criteria een verdrag ter stilzwijgende of uitdrukkelijke goedkeuring
aan het parlement wordt voorgelegd’ (Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 1).
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 2. Zie immers artikel 91, derde lid, Grondwet
en artikel 6 Rgbv. Over het gebruik van het woord ‘mogelijk’ volgt meer in paragraaf 4.2.3.3.
Zie ook: Vierdag 1995, p. 71.
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 3. Zie ook aanwijzing 311, tweede lid, Avdr.
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van het verdrag en de bijbehorende uitvoeringswetgeving het voordeel dat het geheel in
samenhang kan worden beoordeeld.’326

De regering beziet, afgezien van deze twee criteria, altijd ‘of het waarschijnlijk is dat het parlement
over het verdrag met haar van gedachten wil wisselen.’327 De regering geeft aan als volgt na te
gaan of dit zo is:
‘In de eerste plaats laat de regering zich leiden door signalen van het parlement;
de belangstelling die parlementsleden in een eerder stadium voor een verdrag hebben
getoond, beïnvloedt de besluitvorming met betrekking tot de wijze van goedkeuring. (…)
Ook wanneer het parlement belangstelling heeft getoond voor een bepaalde categorie
verdragen, betrekt de regering dat bij het maken van de keuze(…).(…) De regering
vormt zich een beeld van de wensen van het parlement ten aanzien van de wijze van
goedkeuring van een verdrag aan de hand van eerdere Kamervragen en overleggen. Meer
in het bijzonder wordt de keuze voor een stilzwijgende of uitdrukkelijke procedure mede
bepaald door vragen die parlementsleden stellen naar aanleiding van overzichten die
de Minister van Buitenlandse Zaken periodiek naar het parlement stuurt. Het gaat hierbij
om de lijsten van in onderhandeling zijnde verdragen die ieder kwartaal aan het parlement
worden verschaft. Verdragen, die het kabinet taxeert als politiek belangrijk, worden apart
vermeld en worden ter uitdrukkelijke goedkeuring aan het parlement voorgelegd.(…)
Het gaat hierbij ook om het jaarlijks verstrekte overzicht van tot stand gekomen verdragen,
die ter goedkeuring aan het parlement zullen worden voorgelegd.(…) Daarnaast taxeert
de regering het belang van het verdrag voor de samenleving.’328

Wat bovendien een rol speelt, zij het geen doorslaggevende, is of het verdrag een of meer
bepalingen bevat die een ieder verbindend zijn. In de woorden van het kabinet in 2016:
‘Het eventuele een ieder verbindende karakter van een verdragsbepaling is geen zelfstandige,
dwingende, reden te kiezen voor uitdrukkelijke goedkeuring, maar de omstandigheid
wordt wel betrokken in de oordeelsvorming, onder andere omdat de mogelijkheid van een
ieder verbindende bepalingen tot politiek debat aanleiding zou kunnen geven.’329

Ook in 2013 gaven de betreffende ministers al uitdrukkelijk aan dat de aanwezigheid van een
ieder verbindende bepalingen, ‘geen zelfstandige overweging’ vormt bij de keuze, maar wel
meeweegt.330 Er was vanuit de Kamer gevraagd of de regering bereid was om verdragen met een
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Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 6. Zie ook: Schutte 1984, p. 251 en 252, Sondaal
1986, p. 152, nr. 233 Dvdr en de toelichting op aanwijzing 311, tweede lid, Avdr.
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 3. Zie ook: Kamerstukken II 1988/89, 21 214
(R 1375), nr. 3, p. 6-7, Kamerstukken II 2012/13, 33 486 (R 1994), nr. 8, p. 2, nr. 233 Dvdr.
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 3. Zie ook: Kamerstukken II 2012/13, 33 486
(R 1994), nr. 8, p. 2.
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 3.
Kamerstukken II 2012/13, 33 486 (R 1994), nr. 8, p. 2.
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ieder verbindende bepalingen altijd ter uitdrukkelijke goedkeuring voor te leggen. De betreffende
Kamerleden gaven aan van mening te zijn dat het parlement vaker over het goedkeuren van
verdragen moet debatteren en dat de optie van stilzwijgende goedkeuring niet voor verdragen
met een ieder verbindende bepalingen zou moeten bestaan, omdat over dergelijke verdragen
grondig debat zou moeten worden gevoerd.331 De regering is echter tevreden met de Rgbv,
zo gaven de ministers aan. Deze wet biedt ‘een evenwichtige balans tussen het belang van
efficiënte en snelle ratificatie van verdragen, enerzijds, en het belang van het parlement om
met de regering te kunnen debatteren over verdragen, anderzijds’, om welke reden de regering
meent dat er niet hoeft te worden afgeweken van het huidige beoordelingskader of er ter
uitdrukkelijke goedkeuring wordt voorgelegd en de Rgbv dus niet gewijzigd moet worden.
Indien het parlement het oneens is met de keuze voor stilzwijgend goedkeuring, dan heeft
het parlement de bevoegdheid ‘kenbaar te maken de uitdrukkelijke goedkeuring te wensen’, zo
werd bovendien nog benadrukt.332
Verder zij hier voor de volledigheid nog gewezen op de Wet raadgevend referendum. Deze wet kan
in concrete gevallen van betekenis zijn voor de verdragsgoedkeuring. De Wrr maakt het namelijk
mogelijk om (verdragsgoedkeurings)wetten en de stilzwijgende verdragsgoedkeuring aan een
referendum te onderwerpen, indien het verdrag binnen het Koninkrijk alleen voor (een deel
van) Nederland geldt.333 Dit zorgt ervoor dat de verdragsgoedkeuring enige maanden langer
duurt.334 Voor de verdere details ervan volsta ik met slechts een verwijzing naar die wet zelf en
naar het Dvdr,335 aangezien in het regeerakkoord van 10 oktober 2017 valt te lezen dat ‘[d]e Wet
raadgevend referendum wordt ingetrokken.’336 En inderdaad is het wetsvoorstel ‘Intrekking van
de Wet raadgevend referendum’ er gekomen.337
Nu zal op de wijzen van goedkeuring zelf worden ingegaan.
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Kamerstukken II 2012/13, 33 486 (R 1994), nr. 7, p. 2.
Kamerstukken II 2012/13, 33 486 (R 1994), nr. 8, p. 2.
Zie artikel 4 en 5 Wrr en nr. 253 Dvdr. Zie ook: Leenknegt 2014, par. 4.
Zie Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 5: ‘Vanaf de voordracht van een verdrag
bij de Afdeling Advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) tot en met de goedkeuring
van het verdrag in de Eerste Kamer neemt een stilzwijgende procedure gemiddeld 4 maanden
in beslag, en een uitdrukkelijke procedure 11 maanden. Met inbegrip van de besluitvorming in
de (Rijks)ministerraad tot en met het verstrijken van de eerste termijn van de Wet raadgevend referendum
neemt een stilzwijgende procedure gemiddeld 7 maanden in beslag, en een uitdrukkelijk procedure 14
maanden. Het parlement doorbreekt gemiddeld 1 tot 2 keer per jaar het stilzwijgen bij verdragen.’
Zie nr. 99c, 232, 234, 253, 255 en 255a Dvdr.
P. 8 van het regeerakkoord van 10 oktober 2017.
Zie Kamerstukken II 2017/18, 34 854, nr. 2 en de daarop volgende Kamerstukken met
dossiernummer 34 854.
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Uitdrukkelijke goedkeuring
Uitdrukkelijke goedkeuring geschiedt bij wet.338 Te maken voorbehouden behoeven eveneens
goedkeuring, daar die ‘gevolgen [hebben] voor de omvang van de verdragsverplichtingen die
het Koninkrijk op zich neemt’,339 en worden dus in het goedkeuringswetsvoorstel ter goedkeuring
opgenomen.340 Er is wel op gewezen dat de wet als middel van goedkeuring oneigenlijk of
niet het meest zuiver is.341 Immers, wetgeving is een aangelegenheid van zowel parlement als
regering (artikel 81 Grondwet), terwijl het bij de verdragsgoedkeuring om een parlementaire
aangelegenheid gaat. Desalniettemin is vastgehouden aan uitdrukkelijke goedkeuring bij wet,
omdat de regering van mening was dat een systeem met uitdrukkelijke goedkeuring bij wet,
met daarnaast de optie stilzwijgende goedkeuring met de mogelijkheid tot het doorbreken
van het stilzwijgen, het meeste recht doet aan de rechten van de Staten-Generaal, zo blijkt uit
de memorie van toelichting bij de Rgbv.342 Ook de Raad van State gaf bij de totstandkoming van
de Rgbv aan dat goedkeuring bij wet, ‘waarmee men sinds jaar en dag vertrouwd is en waarbij
(…) gebruik [kan worden] gemaakt van de parlementaire procedure die voor de «gewone»
wetgeving geldt’, geschikt is.343 Wat betreft die parlementaire rechten kan, in het geval van
de Tweede Kamer, gedacht worden aan het recht van initiatief en het recht van amendement,344
aangezien ‘de normale procedureregels voor formele wetten’ bij goedkeuringswetten van
toepassing zijn.345
Het amendementsrecht van de Tweede Kamer geldt dus ook bij goedkeuringswetten. In theorie
kan de Tweede Kamer door amendering van de goedkeuringswet van de regering eisen dat
zij bij bekrachtiging van het verdrag bepaalde voorbehouden maakt. Echter, de relevantie van
het amendementsrecht is beperkt omdat de mogelijkheid tot het maken van voorbehouden
beperkt of afwezig kan zijn en politiek (zeer) gevoelig kan liggen.346
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Artikel 4 Rgbv. Zie over de kwestie of dit bij wet of rijkswet dient te geschieden aanwijzing 311a, eerste
lid, Avdr: ‘De uitdrukkelijke goedkeuring van verdragen die krachtens een territorialiteitsbepaling of
naar hun aard binnen het Koninkrijk alleen voor Nederland gelden, geschiedt niet bij rijkswet, maar bij
wet.’ Zie ook: Van Rijn 2004, p. 99-100.
Toelichting aanwijzing 312 Avdr.
Nr. 234 Dvdr en aanwijzing 312 Avdr.
Zie: Schutte 1984, p. 250-251, Sondaal 1986, p. 155, Kortmann 1987, p. 273, Van Dijk 1992, p.
1544, Besselink 1994, p. 107, Van Dijk 1995, p. 354, Vierdag 1995, p. 71 en, met verwijzingen,
Woltjer 2002, p. 26.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 5 en 7. Zie ook: Kamerstukken II 1990/91, 21 214
(R 1375), nr. 8, p. 5.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), B, p. 2.
Artikel 82 en 84 van de Grondwet.
Nr. 233 Dvdr. Zie ook: Eerste Kamer 2009, p. 7, nr. 249 Dvdr (met verwijzingen).
Zie paragraaf 4.2.3.1 en de verwijzingen aldaar en waar ook werd gewezen op de Eerste Kamer en
de novelle in dit licht.
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Wat betreft het initiatiefrecht stelt Van Dijk dat dit bij goedkeuringswetten niet bestaat, omdat
artikel 2, eerste lid, Rgbv dit recht uitsluitend bij de regering zou leggen.347 Sondaal gaat er echter
van uit dat de Tweede Kamer wel de mogelijkheid heeft om verdragsgoedkeuring te initiëren.348
Ook Kortmann meent dit en bestrijdt de opvatting van Van Dijk:
‘Art. 2 van de Rijkswet spreekt van de regering in verband met de naar haar oordeel
bestaande wenselijkheid van volkenrechtelijke binding van het Koninkrijk. Het artikel
bepaalt niet wie een verdrag ter goedkeuring aan de Staten-Generaal voorlegt. De hier
bestreden uitleg van de Rijkswet is overigens ook niet te rijmen met art. 82 Gw.’349

Hier ben ik het mee eens. Inderdaad spreekt artikel 2, eerste lid, Rgbv alleen over de regering
waar het gaat over het wenselijk achten van volkenrechtelijke binding aan het verdrag, met pas
daarna de constatering dat verdragen waarvoor dat geldt zo spoedig mogelijk ter goedkeuring
aan de Staten-Generaal moeten worden voorgelegd. Hierbij wordt niet bepaald wie dit moet
doen. De parlementaire geschiedenis is er dan ook vrij helder over dat initiatiefwetgeving ter
verdragsgoedkeuring mogelijk is.350
Een dergelijk initiatief kan ervoor zorgen dat het parlement zich van een afwachtende/vragende
rol naar een sturende/dominantere rol begeeft. Woltjer spreekt in dit licht van een ‘zwaar
politiek drukmiddel’.351
Hoewel dus ‘de normale procedureregels voor formele wetten’ gelden,352 zijn goedkeuringswetten
in bepaalde opzichten atypisch.353 De procedure is, inclusief atypische elementen, als volgt.
Er zal een goedkeuringswetsvoorstel moeten worden gemaakt.354 Wat betreft de inhoud van
zo’n wetsvoorstel doen zich ongebruikelijkheden voor. In het algemeen staat daarin ‘alleen
de constatering dat een verdrag wordt goedgekeurd’, er staan geen ‘burgers bindende bepalingen’
in en ook de regering wordt er niet door gebonden, daar er, zoals aangegeven, geen verplichting
‘tot bekrachtiging over te gaan’ ontstaat, aldus de memorie van toelichting bij de Rgbv.355
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Van Dijk 1995, p. 354.
Sondaal 1986, p. 155.
Kortmann 2012, p. 164.
Zie Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 5: ‘[H]et (…) is en blijft [mogelijk] om ingevolge
artikel 82 van de Grondwet verdragen door middel van initiatiefwetgeving goed te keuren.’ (Zie ook:
Besselink 1996, p. 19.) Ook werd opgemerkt (eveneens op p. 5): ‘Het lijkt ons overigens eenvoudiger
om in voorkomend geval vanuit de kamer aan de regering te vragen om het gewenste verdrag aan
het parlement ter goedkeuring voor te leggen.’
In het ongepubliceerde stuk: ‘De verhouding nationaal-internationaal recht in Nederland’.
Nr. 233 Dvdr.
Zie ook: Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 7. Van Dijk (1992, p. 1544 en 1546) spreekt
van ‘vreemde vogels’.
Voor de vorm daarvan, zie: aanwijzing 312 Avdr.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 7.
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Een goedkeuringswetsvoorstel wordt van een memorie van toelichting voorzien,356 waarvan
de inhoud wordt ‘beperkt tot hetgeen voor een goed begrip nodig is’.357 Verder komen, voor
zover die er zijn, de gevolgen van het verdrag voor nationale regelgeving aan bod.358 Ook aan
‘[b]ij de binding van het Koninkrijk te maken voorbehouden en af te leggen verklaringen die
geen voorbehouden inhouden’ wordt aandacht besteed in de memorie van toelichting.359 Tevens
moet de memorie van toelichting vermelden welke financiële gevolgen het verdrag heeft voor
de rijksbegroting.360
De AARvS wordt gehoord bij de uitdrukkelijke goedkeuringsprocedure.361 De Afdeling
wordt pas betrokken op het moment dat de onderhandelingen reeds afgerond zijn en
de verdragstekst dus (zo goed als) vastligt.362 Dit advies kan van belang zijn, zoals voor eventueel
te maken voorbehouden, eventueel op te stellen interpretatieve verklaringen, de te volgen
goedkeuringsprocedure en de inhoud van eventuele uitvoeringswetgeving.363 Het aanhangig
maken bij de Afdeling geschiedt ‘door de Koning, op voordracht van de Minister van
Buitenlandse Zaken of een andere betrokken bewindspersoon.’364 (In spoedeisende gevallen kan
het betreffende voorstel al voor de ondertekening van het verdrag bij de Afdeling aanhangig
worden gemaakt.365) Daarbij wordt een kopie van de verdragstekst meegestuurd of, indien
het verdrag er reeds in is gepubliceerd, verwezen naar het Tractatenblad.366 Verder dienen
het ondertekende wetsvoorstel en de ondertekende memorie van toelichting naar de Afdeling te
worden gestuurd,367 evenals ‘eventueel uitgebrachte adviezen’ en bovendien dient, voor zover er
sprake van is, uitvoeringswetgeving ‘bij voorkeur gelijktijdig met het goedkeuringswetsvoorstel
te worden voorgedragen.’368 Voor het uitbrengen van het advies geldt de normale gang van
zaken bij advisering door de Afdeling.369 Er wordt dus een beleidsanalytische, juridische en
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Aanwijzing 313, eerste lid, Avdr.
Aanwijzing 313, derde lid, Avdr.
Aanwijzing 313, vierde lid, Avdr.
Aanwijzing 313, vierde lid, Avdr. Zie over het onderscheid tussen voorbehouden en dergelijke
verklaringen de toelichting op aanwijzing 313: ‘Primair verschil is dat voorbehouden meestal wijziging
brengen in de verdragsverplichtingen, terwijl verklaringen daarin geen verandering brengen. Er
zijn velerlei soorten verklaring mogelijk, bijvoorbeeld betreffende de interpretatie van bepaalde
verdragsartikelen, politieke intenties, aanwijzing van autoriteiten, enz.’
Nr. 234 Dvdr.
Artikel 73, eerste lid, van de Grondwet en artikel 17, eerste lid, onder c, WRvS.
Zie ook paragraaf 4.1.2 en 4.2.3.1. ‘Met adviezen van de Raad die de verdragstekst betreffen, kan
de regering dan ook alleen maar proberen rekening te houden bij toekomstige, gelijksoortige gevallen’,
aldus Sondaal (1986, p. 126).
Boon, Brouwer en Schilder 2005, p. 159. Zie over voorbehouden ook paragraaf 4.2.3.1.
Nr. 244 Dvdr. Zie ook nr. 36 Dvdr.
Zie over de gang van zaken in zo’n geval: aanwijzing 318 Avdr, de toelichting daarop en nr. 243 Dvdr.
Nr. 244 Dvdr.
Nr. 244 Dvdr en aanwijzing 320 Avdr.
Nr. 244 Dvdr.
Zie nr. 245 Dvdr, met verwijzing naar nr. 40 Dvdr.
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wetstechnische toets uitgevoerd.370 Ook voor wat betreft het opstellen van het nader rapport
en eventuele wijziging van het goedkeuringswetsvoorstel en de memorie van toelichting,
gelden de normale regels.371 Reeds werd verwezen naar nr. 247 Dvdr, met daarin de regeling
van gevallen van ‘wijzigingen na het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
(van het Koninkrijk) (…) voor zover het betreft wijzigingen in het goedkeuringswetsvoorstel
of de memorie van toelichting daarbij, dan wel in de toelichtende nota bij een stilzwijgende
goedkeuringsprocedure.’ Ook kan een advies gaan over de al dan niet wenselijkheid van het partij
worden bij het verdrag.372 Verder kan een advies van invloed zijn op eventueel benodigde
uitvoeringswetgeving. Daarbij ‘speelt de vraag naar noodzaak, inhoud en vorm ervan.’373
Daarna komt het parlement aan bod. Bij de uitdrukkelijke parlementaire goedkeuring is
(goeddeels) de normale gang van zaken aan de orde.374 Eerst gaat het goedkeuringswetsvoorstel
naar de Tweede Kamer. Na de toezending daaraan wordt door een Kamercommissie – al dan
niet speciaal daarvoor ingesteld375 – onderzocht,376 waarbij het gebruikelijke stramien wordt
doorlopen.377 Daarop volgen: de openbare behandeling in de Tweede Kamer,378 daarna, mits
door de Tweede Kamer aangenomen, de schriftelijke voorbereiding in de Eerste Kamer,379
de openbare behandeling in de Eerste Kamer380 en vervolgens, mits door de Eerste Kamer
aangenomen, de fase van ondertekening door Koning en bewindsperso(o)n(en).381
De ‘Notitie ‘Criteria voor de beoordeling van verdragen’’ van de Eerste Kamer bevat, ‘als een
handreiking voor de Eerste Kamerleden’,382 een overzicht met punten om rekening mee te
houden bij uitdrukkelijke goedkeuring, zoals de looptijd van het verdrag, de ‘rechtsstatelijke
kwaliteit’ van het verdrag (‘gelet op de wijze waarop de bepalingen zijn geformuleerd, de opbouw
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Nr. 40 Dvdr.
Zie nr. 246 en 247 Dvdr, met verwijzing naar nr. 43 en 44 Dvdr. Bij ingrijpende wijzigingen dient dus
‘het voorstel opnieuw aan de ministerraad te worden voorgelegd, die beslist over het opnieuw horen
van de Afdeling over de wijzigingen’ (nr. 44 Dvdr). De vraag wanneer er sprake is van een wijziging
die als ingrijpend kan worden bestempeld, kan in de praktijk natuurlijk een lastige zijn (zie ook:
Sondaal 1986, p. 129).
Zie ook: Sondaal 1986, p. 126.
Sondaal 1986, p. 126.
Zie de verwijzingen in nr. 249 Dvdr (onder meer naar nr. 47 tot en met 105 Dvdr) en zie tevens
nr. 233 Dvdr.
Zie nr. 56 Dvdr. Vergelijk Sondaal 1986, p. 155.
Eventueel kan voorafgaand aan dat voorbereidend onderzoek een debat op hoofdlijnen worden
gevoerd, zie: artikel 91 RvOTK en nr. 55 Dvdr.
Zie nr. 56 e.v. Dvdr. Zie ook: Sondaal 1986, p. 155.
Zie ook nr. 67 Dvdr.
Zie nr. 85 e.v. Dvdr.
Zie nr. 90 Dvdr.
Nr. 94 e.v. Dvdr.
Eerste Kamer 2009, p. 13.
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van het verdrag en de onderlinge samenhang tussen de artikelen’), het advies van de AARvS,
de vraag of in te schatten valt hoe onthouding van goedkeuring bij de verdragspartij(en) zou
vallen, de doelstellingen van het verdrag, de noodzaak/wenselijkheid om het verdrag te sluiten,
de vraag of er ‘nationale bevoegdheden [worden] overgedragen aan een supranationale entiteit’,
de vraag of de bepalingen van het verdrag al dan niet in strijd zijn met ‘algemene beginselen van
het (internationale) recht en/of de fundamentele rechten van de burger’, ‘geldende wetgeving’,
de Grondwet en/of het Statuut (en, indien daarvan sprake is, de vraag of de door de regering
daarvoor aangedragen oplossingen bevredigend zijn), de vraag of ‘het verdrag [noopt] tot
het doorvoeren van (ingrijpende) wijzigingen in het rechtsbestel of de wetsystematiek’, de vraag
of te verwachten valt dat er problemen zullen ontstaan bij de uitvoering en/of handhaving van
het verdrag in kwestie, of de rechtszekerheid in het geding is ten gevolge van het verdrag, of
het verdrag tot een ‘(aanzienlijke) financiële verplichting’ of een ‘(aanzienlijke) toename van
administratieve lasten voor burger, bedrijfsleven of overheid’ leidt, de vraag hoe – indien die in
het verdrag voorkomen – de regering ‘onduidelijke of ambigue verdragsbepalingen’ uitlegt en of
er een interpretatieve verklaring is, en tot slot de vraag of de Eerste Kamer zich kan vinden in,
voor zover die er zijn, amendementen van de Tweede Kamer van het goedkeuringswetsvoorstel.383

Stilzwijgende goedkeuring
De andere wijze van parlementaire verdragsgoedkeuring is de stilzwijgende goedkeuring.384 In
artikel 5 van de Rgbv is deze geregeld. In het eerste lid staat dat ‘[d]e stilzwijgende goedkeuring
is verleend, indien niet binnen dertig dagen na een daartoe strekkende overlegging van een
verdrag aan de Staten-Generaal door of namens een van de kamers of door ten minste een vijfde
van het grondwettelijk aantal leden van een van de kamers de wens te kennen wordt gegeven, dat
het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring zal worden onderworpen.’ Het parlement heeft
dus dertig dagen de tijd om het vereist zijn van uitdrukkelijke goedkeuring af te dwingen. Men
spreekt wel van doorbreking van het stilzwijgen. Gebeurt dat, dan moet zo spoedig mogelijk een
voorstel van wet tot goedkeuring worden ingediend (artikel 5, derde lid, Rgbv). De procedure
van uitdrukkelijke goedkeuring is dan dus alsnog aan de orde.385
Bij een voorstel tot stilzwijgende goedkeuring zijn er geen (zoals bij uitdrukkelijke goedkeuring)
wetsvoorstel en memorie van toelichting. Wel wordt bij zo’n voorstel tot stilzwijgende
goedkeuring een toelichtende nota gemaakt.386 Voor deze toelichting geldt eveneens dat die
wordt beperkt ‘tot hetgeen voor een goed begrip nodig is’387 en dat de gevolgen van het verdrag
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Eerste Kamer 2009, p. 15-16.
Artikel 91, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 Rgbv.
Nr. 256 Dvdr.
Aanwijzing 313, tweede lid, Avdr.
Aanwijzing 313, derde lid, Avdr.
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voor de nationale regelgeving, voor zover die er zijn natuurlijk, in de toelichting behandeld
worden, evenals de ‘[b]ij de binding van het Koninkrijk te maken voorbehouden en af te leggen
verklaringen die geen voorbehouden inhouden’.388 En tevens geldt hetgeen bij de uitdrukkelijke
goedkeuring is opgemerkt ten aanzien van de mogelijkheid dat er een gemeenschappelijke
toelichting op het verdrag is.389
Ook bij stilzwijgende goedkeuring van een verdrag is er een adviserende rol voor de AARvS.390
Over de gang van zaken bij die adviserende rol is in het voorgaande bij de beschrijving van
de procedure van uitdrukkelijke goedkeuring al het een en ander gezegd. Een specifiek voor
stilzwijgende goedkeuring noemenswaardige kwestie is of het, na doorbreking van het stilzwijgen,
nodig is de Afdeling opnieuw te horen. Dit is niet altijd het geval. Zo valt in artikel 19, aanhef
en onder b, WRvS te lezen dat ‘[h]et horen van de Afdeling advisering (…) achterwege [kan]
blijven over(…) voorstellen van wet tot goedkeuring van een verdrag (…) indien dit verdrag of
dit voornemen eerder ter stilzwijgende goedkeuring aan de Staten-Generaal was voorgelegd.’
Het is dus een mogelijkheid maar geen verplichting.391 In de Aanwijzingen voor de regelgeving
wordt vermeld dat het zinvol kan zijn om de Afdeling opnieuw te horen als er sprake is van
nieuwe omstandigheden.392
Vervolgens gaat de minister van Buitenlandse Zaken over tot de overlegging van het verdrag ter
stilzwijgende goedkeuring bij de Tweede en Eerste Kamer, middels overleggingsbrieven aan beide
Kamervoorzitters.393 Hierbij zendt hij het volgende toe: een Tractatenblad waar de verdragstekst
in staat, de toelichtende nota en (voor zover ze er zijn) bijlagen bij de toelichtende nota.394
Tevens wordt, ‘[t]enzij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State instemmend
luidt, of uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat en in het nader rapport geen
nieuwe punten worden besproken’, afschriften van het advies van de Afdeling en het nader
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Aanwijzing 313, vierde lid, Avdr.
Zie de toelichting op aanwijzing 313 Avdr.
Artikel 73, eerste lid, Grondwet, artikel 17, eerste lid, onder c, WRvS, nr. 243 e.v. Dvdr.
Indertijd is hierover, in de memorie van toelichting van een wijziging van de WRvS (Kamerstukken II
1986/87, 19 890, nr. 3, p. 5), opgemerkt dat ‘het opnieuw horen van de Raad van State niet nodig [is],
aangezien het wetsvoorstel tot uitdrukkelijke goedkeuring, dat een volstrekte standaardinhoud heeft,
materieel niet afwijkt van het voorstel tot stilzwijgende goedkeuring.’ In de praktijk werd dan ook
telkens bij het tweede advies volstaan met een verwijzing naar het eerdere advies. Verder werd gewezen
op het tijdverlies dat gepaard gaat met een tweede advies. Daarover werd gezegd: ‘Dit tijdverlies kan
afbreuk doen aan de politieke actualiteit, die soms aanleiding is tot het doorbreken van het stilzwijgen.
In de gevallen dat politiek actuele factoren in het geding zijn, is het wenselijk dat het wetsvoorstel tot
uitdrukkelijke goedkeuring direct na het doorbreken van het stilzwijgen kan worden ingediend en niet
eerst geruime tijd later.’
Toelichting op aanwijzing 321 Avdr. Zie ook nr. 256 Dvdr en Kamerstukken II 1986/87, 19 890,
nr. 3, p. 5-6.
Aanwijzing 326, eerste lid, Avdr, nr. 254 Dvdr.
Aanwijzing 326, eerste lid, Avdr. Zie ook: Nr. 254 Dvdr.
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rapport en ‘een stuk waarin de teksten zijn opgenomen van die gedeelten uit de aan de Afdeling
advisering voorgelegde toelichtende nota, die na voorlegging aan de Afdeling zijn gewijzigd’
toegezonden.395
De dag na de dag van ontvangst van het verdrag in kwestie, vangt de termijn van dertig
dagen aan.396 In het RvOTK staat wat er dient te gebeuren na de overlegging ter stilzwijgende
goedkeuring. De Griffier tekent dan ‘op de begeleidende brief de dag van ontvangst aan en
de dag, waarop de wens, dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring der Staten-Generaal
zal worden onderworpen, uiterlijk te kennen kan worden gegeven’ en verder zorgt hij ervoor
dat ‘de begeleidende brief met de genoemde aantekening onverwijld aan de leden wordt
rondgedeeld’.397 In het RvOEK is nagenoeg hetzelfde opgenomen.398
Het doorbreken van het stilzwijgen kan, zo blijkt uit het eerste lid van artikel 5 Rgbv, op drie
wijzen geschieden: door een van de Kamers, namens een van de Kamers en door minimaal
een vijfde deel van de leden van een van de Kamers. Na doorbreking zal het ministerie van
Buitenlandse Zaken het eerstverantwoordelijke ministerie ervan op de hoogte brengen.399 Ik zal
alle drie kort langslopen.
Ten eerste de variant dat de wens dat er uitdrukkelijke goedkeuring plaatsheeft door de Tweede
of de Eerste Kamer zelf te kennen wordt gegeven. De voorzitter van de betreffende Kamer dient
daarvan dan onverwijld mededeling te doen aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan
de voorzitter van de andere Kamer.400 De tweede optie is dat de wens te kennen wordt gegeven
namens de Tweede of de Eerste Kamer. Over het gebruik van de term ‘namens een van de kamers’
wordt in de memorie van toelichting bij de Rgbv het volgende aangegeven:
‘De term «namens een der kamers» geeft de mogelijkheid dat in bijzondere gevallen
niet een van de kamers zelf, of het voorgeschreven aantal leden, maar bij voorbeeld
de voorzitter van een der kamers optreedt. Dit zou bij voorbeeld wenselijk kunnen zijn
wanneer gedurende de recesperiode handelen van de kant van de Staten-Generaal toch
wenselijk wordt geacht.’401

In het RvOTK en RvOEK wordt er inderdaad van uitgegaan dat het de (betreffende) voorzitter
is die dit namens de betreffende Kamer kan doen.402 De voorzitter van de Tweede Kamer
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Aanwijzing 326, tweede lid, Avdr.
Zie artikel 124, eerste lid, RvOTK en artikel 143, derde lid, RvOEK. Zie ook: nr. 255 Dvdr.
Artikel 124, eerste lid, RvOTK.
Artikel 143, eerste en tweede lid, RvOEK.
Nr. 256 Dvdr.
Artikel 125, eerste lid, RvOTK en artikel 145, tweede lid, RvOEK.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 8.
Artikel 126 RvOTK en artikel 146 RvOEK.
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‘raadpleegt (…) zo mogelijk de daarvoor in aanmerking komende commissie of commissies’
voordat ertoe wordt besloten de wens zelf te kennen te geven.403 De voorzitter van de Eerste
Kamer pleegt eerst ‘binnen de Kamer zodanig overleg als gewenst moet worden geacht.’404 Wordt
de wens inderdaad op deze wijze te kennen gegeven, dan doet de betreffende voorzitter dit aan
de minister van Buitenlandse Zaken en brengt de betreffende voorzitter tevens de andere Kamer
op de hoogte daarvan.405 Tot slot de derde optie: door ten minste een vijfde van de leden van
de Tweede of de Eerste Kamer. Dertig of meer Tweede Kamerleden of vijftien of meer Eerste
Kamerleden kunnen dus het stilzwijgen doorbreken. Die doen daar dan mededeling van aan
de voorzitter van hun Kamer. Die voorzitter geeft daarvan vervolgens onverwijld kennis aan
de minister van Buitenlandse Zaken en brengt de andere Kamer op de hoogte.406
De termijn van dertig dagen vangt als gezegd aan op de dag na de dag van ontvangst van
het betreffende verdrag. Na dertig dagen is de termijn verstreken en is het verdrag goedgekeurd.
Het moment van doorbreking van het stilzwijgen moet dus voor dat verstrijken zijn. De dag
waarop de termijn eindigt, wordt vermeld ‘[o]p het Kamerstuk waarin de overleggingsbrief en
de toelichtende nota worden afgedrukt’.407 Het is dan dus voor de beantwoording van de vraag of
de doorbreking tijdig is geschied, relevant wanneer de doorbreking is voltooid. In de memorie
van toelichting bij de Rgbv wordt aangegeven dat dit ‘pas [is] voltooid op het moment dat
de regering de kennisgeving ontvangt’ en dat bij ontvangst na verstrijking ‘het verdrag derhalve
al [is] goedgekeurd.’408
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Artikel 126 RvOTK.
Artikel 146 RvOEK.
Artikel 126 RvOTK en artikel 146 RvOEK.
Artikel 127 RvOTK en artikel 147 RvOEK.
Nr. 255 Dvdr.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 8. Daarbij wordt een voorbeeld gegeven van een
geval waarin ontvangst van de kennisgeving na verstrijking van de termijn zich voordeed. Het ging om
het ‘Verdrag inzake sociale zekerheid met Israël’, dat ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamers was
overgelegd (Kamerstukken II 1983/84, 18 531, nr. 1, p. 1). In de Tweede Kamer werd door het vereiste
aantal leden doorbreking van het stilzwijgen wenselijk geacht (Kamerstukken II 1984/85, 18 531, nr.
2). Echter, de wens van die Kamerleden is, zonder voorbericht, bij brief van 12 oktober 1984 aan
de regering doorgegeven, terwijl 10 oktober 1984 de laatste datum was waarop het stilzwijgen had
kunnen worden doorbroken, waardoor het betreffende verdrag reeds was goedgekeurd (Kamerstukken
II 1984/85, 18 531, nr. 3, p. 1). De minister wees er daarbij tevens nog op dat ‘in enkele nijpende
gevallen de wens, vooruitlopend op schriftelijke bericht, telefonisch aan mijn departement [is]
doorgegeven (aan de directie verdragen).’ Ook in het Dvdr wordt daarop gewezen: ‘In spoedgevallen
kan deze kennisgeving telefonisch plaatsvinden aan de Afdeling Verdragen van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken’ (nr. 256). De minister van Buitenlandse Zaken benadrukte daarbij hetgeen ook
in de memorie van toelichting bij de Rgbv de lezen valt, namelijk dat ‘de ontvangst door de regering
van de kennisgeving’ beslissend is (Kamerstukken II 1984/85, 18 531, nr. 3, p. 1). Om toch niet
voorbij te gaan aan de wens van de betreffende Tweede Kamerleden om van gedachten te wisselen
over het verdrag, gaf de minister van Buitenlandse Zaken aan bereid te zijn ‘om de mededeling aan
de Israëlische regering nog even aan te houden, bij voorbeeld tot het eind van het jaar, opdat intussen
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Wat betreft de timing van de dertig dagen, is met de griffie van de Tweede Kamer en die van de Eerste
Kamer afgesproken ‘dat er van regeringswege voor zal worden gezorgd dat steeds tweederde van
de termijn buiten de recesperiodes valt’, oftewel dat ‘overleggingen ter stilzwijgende goedkeuring
plaats kunnen vinden tot uiterlijk twintig dagen vóór een recesperiode en de overleggingen
weer hervat kunnen worden tien dagen voor het einde van een recesperiode.’409 Zo wordt
bewerkstelligd dat de Kamers ‘hun rechten terzake ook daadwerkelijk kunnen uitoefenen.’410
Hier kan echter van worden afgeweken, maar dan moet dat ‘bij de overlegging uitdrukkelijk en
gemotiveerd [worden] vermeld.’411
Bij stilzwijgende goedkeuring is het niet nodig dat er sprake is van volledige stilte tussen
het parlement en de regering. Tijdens de overlegging ter stilzwijgende goedkeuring kunnen
regering en Staten-Generaal gewoon met elkaar van gedachten wisselen over de inhoud van
een verdrag, ongeacht eventuele latere doorbreking van het stilzwijgen.412 Het kabinet wees
er in 2016 in dit licht op dat het parlement soms schriftelijke vragen stelt en dat het kabinet
die vragen, ‘[o]m recht te doen aan de bevoegdheid van het parlement om het stilzwijgen te
doorbreken’, beantwoordt binnen de dertig dagen waarin doorbreking plaats kan hebben.413 Ook
wees het kabinet erop dat soms, op verzoek van de Tweede Kamer, tijdens de procedure van
stilzwijgende goedkeuring een technische briefing wordt belegd.414 Verder is voorgekomen dat
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deze gedachtenwisseling zal kunnen plaatsvinden’ (Kamerstukken II 1984/85, 18 531, nr. 3, p. 2). Als
‘ad-hoc-oplossing’ is destijds de binding aan het verdrag uitgesteld ‘tot na overleg tussen de regering
en de betrokken vaste commissie was komen vast te staan dat een meerderheid van de kamer geen
bezwaar had tegen het verdrag’ (Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 8).
Nr. 255 Dvdr. Zie ook: aanwijzing 326a, eerste lid, Avdr, Sondaal 1986, p. 158. De memorie van
toelichting bij de Rgbv hierover: ‘Deze afspraak is gemaakt, omdat het niet de bedoeling is dat
de goedkeuringstermijn door een reces wordt geschorst, noch dat verdragen ter stilzwijgende
goedkeuring worden overgelegd terwijl de leden in verband met een reces afwezig zijn’ (Kamerstukken
II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 9).
Toelichting aanwijzing 326a Avdr.
Aanwijzing 326a, tweede lid, Avdr.
Sondaal 1986, p. 162, Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 9, Eerste Kamer 2009, p. 8,
artikel 144 RvOEK.
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 4.
Als voorbeeld daarvan wees het kabinet op het ‘Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en het Vlaamse Gewest betreffende de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen’ (Kabinetsnotitie
goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 4), dat indertijd ter stilzwijgende goedkeuring is voorgelegd
en waarbij uiterlijk op 10 juli 2015 doorbreking van het stilzwijgen mogelijk was (Kamerstukken II en I
2014/15, 34 221, nr. 1 en A, p. 1.). Op 23 juni 2015 had een (besloten) technische briefing over dit verdrag
plaats (https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2015A02867
(laatst geraadpleegd op 10 januari 2018)). Zie in algemene zin over wat een technische briefing is, https://
www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vib2phici3y5 (laatst geraadpleegd op 10
januari 2018): ‘In een technische briefing geven ambtenaren van een ministerie uitleg over de diverse
technische aspecten van een bepaald dossier. Na deze uitleg krijgen Kamerleden de gelegenheid politiek
neutrale vragen te stellen. Een briefing kan openbaar of besloten zijn, afhankelijk van het onderwerp.’
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de regering het parlement uitdrukkelijk suggereerde om tijdens de betreffende dertig dagen om
inlichtingen te vragen.415

Cijfers met betrekking tot de goedkeuring van verdragen
Interessant is tot slot om te vermelden hoe vaak in de praktijk voor de ene of de andere wijze
van goedkeuring wordt gekozen. Bij aanvang van de totstandkoming van de Rgbv werd ruim
driekwart van de verdragen stilzwijgend goedgekeurd.416 Recenter, in 2016 in een kabinetsnotitie
over de goedkeuringspraktijk van verdragen, staan de volgende cijfers, op basis van overzichten
in de bijlagen bij die notitie van de goedkeuringspraktijk in de periode 1 januari 2012 tot 1 april
2016. Jaarlijks worden gemiddeld 14 verdragen ter uitdrukkelijke goedkeuring aangeboden, 35
ter stilzwijgende. Gemiddeld 40 verdragen per jaar vallen buiten het goedkeuringsvereiste.417
Een tot twee keer per jaar heeft doorbreking van het stilzwijgen plaats.418

4.2.3.3

Goedkeuring van verdragen met bepalingen die van
de Grondwet afwijken

De Grondwet bepaalt in het derde lid van artikel 91, dat ‘[i]ndien een verdrag bepalingen
bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, (…)
de kamers de goedkeuring alleen [kunnen] verlenen met ten minste twee derden van het aantal
uitgebrachte stemmen.’419 In de Rgbv is de goedkeuring van dergelijke verdragen verder
geregeld. De uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste zijn erop niet van toepassing,420
voorlopige binding aan zulke verdragen kan niet421 en ook voorlopige toepassing ervan is geen
mogelijkheid.422 Artikel 6 Rgbv maakt duidelijk hoe zo’n verdrag goedgekeurd dient te worden:
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Sondaal 1986, p. 162.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 6.
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 5. Meer daarover in paragraaf 4.2.3.4.
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 5. In de periode van 1 januari 2012 tot 1 april
2016 in totaal zeven keer, zo blijkt uit de betreffende bijlage. Cijfers voorafgaand aan de totstandkoming
van de Rgbv: ‘van 1954 tot en met 1988 gaven de Eerste of de Tweede Kamer in totaal 85 keer te kennen
een uitdrukkelijke in plaats van een stilzwijgende goedkeuring te wensen’, terwijl ‘jaarlijks vrij constant
rond de 30 verdragen ter stilzwijgende goedkeuring [werden] ingediend’. Met name het laatste deel van
die periode kwam doorbreking relatief vaak voor: ‘In de laatste 10 jaar is het in totaal 44 keer gebeurd.’
Zie: Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 8.
Zie ook over artikel 91, derde lid, Grondwet: paragraaf 4.2.2. De toevoeging ‘dan wel tot zodanig
afwijken noodzaken’ stamt uit 1983. Zie, over de toevoeging van deze woorden, Kortmann 1987, p.
275: ‘In de terminologie van de oude Grondwet was niet duidelijk of uit bepalingen van verdragen
voortvloeiende afwijkingen van de Grondwet (bijv. door wetten ter uitvoering van een verdrag)
grondwettelijk geoorloofd waren. In de nieuwe terminologie staat deze kwestie buiten kijf.’
Artikel 7 Rgbv. Zie paragraaf 4.2.3.4.
Artikel 10, eerste lid, Rgbv. Zie paragraaf 4.2.3.5.1.
Artikel 15, eerste lid, Rgbv. Zie paragraaf 4.2.3.5.2.
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‘1. Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet of tot zodanig
afwijken noodzaken, wordt dit verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring onderworpen.
2. In het voorstel van wet tot goedkeuring van een zodanig verdrag wordt tot uitdrukking
gebracht dat de goedkeuring wordt verleend met inachtneming van het bepaalde in artikel
91, derde lid, van de Grondwet.’

Dergelijke verdragen dienen dus altijd uitdrukkelijk te worden goedgekeurd en met twee
derden van het aantal uitgebrachte stemmen, en in het wetsvoorstel dient te worden vermeld
dat de goedkeuring wordt verleend met inachtneming van het bepaalde in artikel 91, derde
lid, van de Grondwet.423 Gelet op het van hogere orde zijn van het internationale recht ten
opzichte van het nationale recht, inclusief de Grondwet,424 is het logisch om een ‘zwaardere’
goedkeuringsprocedure te hebben voor verdragen die afwijken van de Grondwet dan voor
andere verdragen. Het gaat dan immers, in de woorden van Van Emmerik, ‘materieel gezien (…)
om een wijziging van de Grondwet’.425 De procedure wijkt evenwel af van die van veel andere
Europese staten. In bijna alle EU-lidstaten kunnen dergelijke verdragen alleen worden gesloten
als eerst de grondwet wordt gewijzigd.426 Van Emmerik merkt over de Nederlandse situatie dan
ook op ‘dat Nederland op relatief eenvoudige wijze partij wordt bij verdragen die bepalingen
bevatten die van onze Grondwet afwijken’.427 Herziening van de Grondwet heeft per slot van
rekening meer om handen dan het in artikel 91, derde lid, Grondwet voorgeschrevene.428
Wanneer is er sprake van een dergelijk verdrag en wie bepaalt in concrete gevallen of er sprake
van is? Het moet volgens de regering en de Raad van State gaan om het afwijken van een of meer
concrete grondwetsbepalingen.429 Van die concrete bepalingen dient wel de strekking ervan en
de uitgangspunten die eraan ten grondslag liggen te worden meegenomen.430 Onvoldoende is
het volgens de regering en de Raad van State indien van de geest, het systeem of de strekking van
de Grondwet wordt afgeweken zonder dat die afwijking op een of meer concrete bepalingen kan
worden teruggevoerd.431 Deze uitleg van hetgeen ‘afwijken van de Grondwet’ betekent, is nogal
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Fleuren (2002, p. 70) geeft aan dat dit zowel in de considerans als in het lichaam van de wet tot
uitdrukking kan worden gebracht.
Kamerstukken II 2007/08, 31 570, nr. 3, p. 22. Zie paragraaf 3.1.
Van Emmerik 2002, p. 79. Zie ook: Besselink 2003b, p. 49, Boon, Brouwer en Schilder 2005, p. 162,
Besselink en Wessel 2009b, p. 98.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 115-116. Zie ook: Besselink 2003b, p. 2.
Van Emmerik 2008, p. 147.
Zie artikel 137 van de Grondwet. Zie ook: Besselink 2003b, p. 1.
Van Dijk 1995, p. 359, Kortmann 1987, p. 275, Van Emmerik 2002, p. 84, Fleuren 2002, p. 53, Sillen
2005, p. 129, Van Emmerik 2008, p. 148, Besselink en Wessel 2009b, p. 45, Rapport Staatscommissie
Grondwet 2010, p. 116, Kortmann 2012, p. 164, Leenknegt 2014, par. 8, Bovend’Eert en
Kummeling 2017, p. 379.
Van Dijk 1995, p. 359, Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 116, Leenknegt 2014, par. 8.
Van Emmerik 2002, p. 84, Fleuren 2002, p. 53, Sillen 2005, p. 129, Rapport Staatscommissie Grondwet
2010, p. 116, Leenknegt 2014, par. 8.
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restrictief en de procedure van artikel 91, derde lid, Grondwet wordt bijna nooit gevolgd.432
Zou de Grondwet ‘‘grote concepten’ waarop het staatsbestel berust’ of een algemene bepaling
met daarin de ‘grondslagen en beginselen’ van het bestel bevatten,433 dan zou dit anders kunnen
zijn, aangezien een artikel met zo’n groot concept of zo’n algemene bepaling, in een specifiek
geval de concrete bepaling zou kunnen zijn waarvan het verdrag afwijkt.434 De Staatscommissie
Grondwet noemt in het rapport uit 2010 als extra reden voor het zelden volgen van de procedure
van artikel 91, derde lid, Grondwet, dat vaak wordt aangenomen ‘dat vele van de bepalingen
van de Grondwet uitsluitend zien op de nationale rechtssfeer en de nationale constitutionele
verhoudingen’, waaruit wordt geconcludeerd ‘dat een verdrag in beginsel niet van deze
bepalingen kan afwijken of tot afwijken kan nopen.’435
Maar door wie en hoe wordt bepaald of in een specifiek geval sprake is van zo’n verdrag dat
met een twee derden meerderheid moet worden goedgekeurd? De vraag of een verdrag afwijkt
van de Grondwet wordt bij gewone meerderheid beslist.436 In de praktijk blijkt deze vraag voor
de regering en de Kamers lastig te beantwoorden.437 De betreffende regeling is dan ook, zoals uit
de grondwetsgeschiedenis blijkt, tevens bedoeld voor gevallen waarin ‘er sprake is van ‘gerede
twijfel’ inzake het afwijken van de Grondwet.’438 Zowel de Grondwet als de Rgbv gaat evenwel
uit van een keuze of er wel of geen sprake is van een dergelijk afwijken.439 Kortmann noemt
het een ‘slag in de lucht’ om – zoals in het verleden is gebeurd440 – de formulering te gebruiken
dat er voor zover nodig met de zwaardere eis wordt goedgekeurd.441 Ook Van Emmerik is, vanuit
het oogpunt van rechtszekerheid, kritisch op deze benadering:
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Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 116. Zie ook Van Emmerik 2008, p. 147: ‘In de 55
jaar van haar bestaan is de procedure van art. 91 lid 3 Gw slechts drie keer toegepast, namelijk bij
het verdrag tot oprichting van een Europese Defensie Gemeenschap (1954)(…), de Overeenkomst met
Indonesië inzake de overdracht van Nieuw-Guinea (1962)(…) en het Statuut van het Internationaal
Strafhof (2001).’
In paragraaf 2.1.1 werd al gewezen op een voorstel tot invoering van een algemene bepaling in
de Grondwet.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 116-117.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 117.
Kortmann 1987, p. 275, Besselink 2003b, p. 7, Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 122,
Kortmann 2012, p. 166.
Fleuren 2002, p. 43.
Zie, met verwijzingen, Kortmann 2012, p. 165. Zie ook: Fleuren 2002, p. 53. Zie ook paragraaf 4.2.3.2,
waarin aan bod kwam dat het kabinet het in de kabinetsnotitie uit 2016 over de goedkeuringspraktijk
van verdragen heeft over verdragen met bepalingen die mogelijk van de Grondwet afwijken (p. 2 van
die notitie).
Kortmann 2012, p. 165.
Fleuren 2002, p. 53 e.v., Besselink 2003b, p. 16, Van Emmerik 2008, p. 147, Besselink en
Wessel 2009b, p. 46.
Kortmann 2012, p. 165.
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‘De rechtszekerheid vereist naar mijn oordeel dat de regering een duidelijke keuze maakt:
afwijking of niet en als sprake is van een afwijking van de Grondwet, zou zij moeten
aangeven van welke concrete grondwettelijke bepalingen moet worden afgeweken.’442

Verder kan het zo zijn dat een van ‘de drie’ – regering, Tweede Kamer, Eerste Kamer – meent
dat er wel sprake is van afwijken van een bepaalde concrete grondwetsbepaling, terwijl de twee
anderen menen van niet (of andersom). Dit was bijvoorbeeld het geval bij het Lockerbie-verdrag:
de Eerste Kamer meende dat er werd afgeweken, terwijl de goedkeuringswet het daar niet over
had en ook de Tweede Kamer er niets over had gezegd.443 In het rapport ‘De constitutionele
bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan
internationale organisaties’ wordt uitgebreid op mogelijke scenario’s ingegaan, om welke reden
verder op deze plek met een verwijzing daarnaar wordt volstaan.444
Een ander vermeldenswaardig punt is als later pas het afwijken van de Grondwet blijkt.445
Wat moet er dan gebeuren? Volgens Kortmann ‘zou strikt genomen alsnog goedkeuring met
gekwalificeerde meerderheid moeten plaatsvinden.’446 Van Dijk ziet daar niets in omdat ‘[e]en
eenmaal goedgekeurd en geratificeerd verdrag (…) volkenrechtelijk voor Nederland verbindend
[is] geworden; het al dan niet ten tweede male goedkeuren kan daaraan niets toe of af doen.’447
Hoewel dit wel een terecht punt is,448 zou er wat mij betreft nog best een ‘daad van de wetgever’
mogen volgen. Het lijkt mij namelijk goed als de wetgever, met gekwalificeerde meerderheid,
in een dergelijke situatie nog wel in actie komt, zodat kenbaar wordt gemaakt hoe ten aanzien
van het verdrag in kwestie wordt aangekeken tegen het afwijken van de Grondwet. Welke
bepalingen uit het verdrag en uit de Grondwet zijn volgens de wetgever precies relevant? Welke
consequenties heeft dit afwijken? Antwoorden op dergelijke vragen lijken mij allemaal relevante
informatie die de rechtszekerheid kan bevorderen, of, anders gezegd, het ontstane gebrek
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Van Emmerik 2008, p. 147. Zie ook: Besselink en Wessel 2009b, p. 46.
Zie Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 379: ‘De Eerste Kamer vond wel dat het verdrag afweek van
de Grondwet en had dus het wetsvoorstel moeten verwerpen. Dat deed zij echter niet, omdat naar haar
oordeel door de aanvaarding met algemene stemmen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer materieel
voldaan zou zijn aan het grondwettelijke en wettelijke vereiste.’
Zie Besselink 2003b, p. 7 e.v. Zie ook: Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 10,
Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 6-7, Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p.
121-122, Van Dijk 1995, p. 357-358, Schutgens 2011, p. 211, Kortmann 2012, p. 165-166, Leenknegt
2014, par. 8, Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 378-379.
Wat verschillende redenen kan hebben. Van Dijk (1995, p. 358): ‘hetzij op grond van beter inzicht hetzij
op grond van interpretatie van het verdrag door een nationale of internationale instantie’. (Zie ook:
Besselink en Wessel 2009b, p. 46.)
Kortmann 2012, p. 165. Zie ook: Besselink en Wessel 2009b, p. 46-47.
Van Dijk 1995, p. 358.
Kortmann (2012, p. 165) erkent overigens uiteraard ook dat ‘de niet-totstandkoming van een latere
goedkeuringswet met gekwalificeerde meerderheid al met al geen betekenis heeft voor de werking van
het verdrag.’
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daaraan enigszins kan herstellen. Dat pleit er dus voor om nog wel in actie te komen, ook al
is het verdrag al tot stand gekomen. Besselink en Wessel geven bovendien aan dat opnieuw
ter goedkeuring voorleggen ‘de enige praktische wijze [is] om de Grondwet te eerbiedigen en
de gelegenheid te hebben het betreffende verdrag constitutionele en democratische legitimiteit
te verschaffen.’449 Hier vind ik, gelet op de vrij dwingende wijze waarop artikel 91, derde lid,
Grondwet is geformuleerd, veel voor te zeggen.
Wordt er dan achteraf niet alsnog goedgekeurd, dan ligt het voor de hand om het verdrag op
te zeggen. Het is wel de vraag of dit volkenrechtelijk mogelijk is.450 Indien dit niet kan dan
zou het parlement volgens Besselink en Wessel door de zure appel heen moeten bijten en toch
maar goedkeuren:
‘Wanneer een verdrag volkenrechtelijk niet kan worden opgezegd, dan zal elk verstandig
parlement alsnog met de vereiste meerderheid goedkeuren. Doet het parlement dat niet
of niet zonder meer, dan doet zich een conflict voor tussen de waarde van democratie en
die van de gebondenheid aan het recht, althans bepaalde delen daarvan. Dan zal moeten
worden afgewogen welke democratische en rechtsstatelijke legitimatie dat recht heeft,
en welke waarde voorgaat: die van de democratische rechtsstaat of die van de naleving
van een verdrag waaraan het Koninkrijk (naar later bleek) ooit op ongrondwettige wijze
gebonden werd.’451

Hoewel nieuwe inzichten en/of ontwikkelingen natuurlijk altijd een nader licht op een verdrag
kunnen werpen en die inzichten en ontwikkelingen allicht niet altijd hadden kunnen worden
voorzien (waardoor de hiervoor beschreven situatie allicht niet geheel te vermijden is), maakt
het voorgaande eens te meer duidelijk hoe belangrijk het is dat van tevoren goed wordt
nagedacht over en stilgestaan bij de betekenis, consequenties en dus zelfs mogelijke toekomstige
ontwikkelingen omtrent bepalingen van verdragen. Op die manier kan het voorgaande, in
de woorden van Kortmann, ‘lastig[e] vraagstuk’452 zo veel mogelijk worden vermeden. Dat pleit
voor een sterke positie voor het parlement, dat daar dan zorgvuldig bij stil zou (kunnen) staan.

4.2.3.4

Uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste

In artikel 7 Rgbv staan uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste. In de volgende zes gevallen
is, ‘[t]enzij een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet of tot zodanig afwijken
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Besselink en Wessel 2009b, p. 47.
Zie: Van Dijk 1995, p. 358, Besselink en Wessel 2009b, p. 47, Kortmann 2012, p. 165 en, in meer algemene
zin, paragraaf 4.2.3.5.4. (Van Dijk wijst tevens nog op de optie om de Grondwet aan het verdrag aan
te passen.)
Besselink en Wessel 2009b, p. 47.
Kortmann 2012, p. 165.
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noodzaken’,453 geen goedkeuring vereist: a. ‘indien het een verdrag betreft, waarvoor dit bij wet
is bepaald’, b. ‘indien het verdrag uitsluitend betreft de uitvoering van een goedgekeurd verdrag’,
c. ‘indien het verdrag geen belangrijke geldelijke verplichtingen aan het Koninkrijk oplegt en
voor ten hoogste een jaar is gesloten’, d. ‘indien in buitengewone gevallen van dwingende aard
het belang van het Koninkrijk het bepaald noodzakelijk maakt dat het verdrag een geheim of
vertrouwelijk karakter draagt’, e. ‘indien het verdrag betreft de verlenging van een aflopend
verdrag’ en f. ‘indien het verdrag betreft wijziging van een integrerend onderdeel van een
goedgekeurd verdrag vormende bijlage waarvan de inhoud van uitvoerende aard is ten opzichte
van de bepalingen van het verdrag waar de bijlage onderdeel van vormt, voor zover in de wet tot
goedkeuring geen voorbehoud terzake is gemaakt.’
Reden van het bestaan van uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste is het streven naar een
goede balans tussen efficiëntie en maximale parlementaire betrokkenheid, zo is van regeringszijde
aangegeven in de parlementaire geschiedenis.454 Zo werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw
al overwogen dat voor alle verdragen (ongeveer honderd per jaar) parlementaire goedkeuring
vereisen, ‘tijdverspilling’ zou betekenen.455 Bij de totstandkoming van de Rgbv bestond aan
de zijde van de regering de overtuiging dat een systeem met een algemene goedkeuringseis waarop
categorieën uitzonderingen bestaan, wenselijk is: het systeem functioneert ‘over het algemeen
goed’ en heeft in de praktijk niet voor onoverkomelijke problemen gezorgd, zo valt te lezen in
de memorie van toelichting bij de Rgbv.456 Wat wel nodig is, is dat ‘[v]erdragen die op grond van
het bepaalde in artikel 7 geen goedkeuring behoeven en waaraan het Koninkrijk is gebonden’
zo spoedig mogelijk aan het parlement ter kennis worden gebracht.457 Deze mededelingsplicht
geldt ook voor verdragen met een geheim of vertrouwelijk karakter. Die worden ter kennis
gebracht onder voorwaarde van geheimhouding, tenzij het belang van het Koninkrijk zich
daartegen verzet.458
Voor de positie in de Nederlandse rechtsorde van een eenmaal tot stand gekomen verdrag, is
het irrelevant of dat verdrag met of zonder parlementaire goedkeuring tot stand is gekomen.459
De regering beloofde bij de introductie van de uitzonderingen bij de grondwetsherziening
van 1953,460 om de uitzonderingen – die toen tot stand kwamen uiteraard – zo beperkt
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Zie ook: paragraaf 4.2.2 en 4.2.3.3.
Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 3, p. 2 en 4, Sondaal 1986, p. 162, Kamerstukken II 1988/89, 21 214
(R 1375), nr. 3, p. 11.
Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 3, p. 6. Zie ook: Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 10, p. 30.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 11.
Artikel 13, eerste lid, Rgbv. Zie paragraaf 4.1.2.
Artikel 13, derde lid, Rgbv.
Van der Pot/Elzinga, De Lange en Hoogers 2014, p. 706. Zie ook paragraaf 3.1.
Zie paragraaf 4.2.1.
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mogelijk op te vatten. Dit was nodig omdat een aantal Kamerleden bang was voor uitholling
van het goedkeuringsvereiste door invoering van niet scherp omlijnde uitzonderingen.461 In
de woorden van Sondaal:
‘In 1953 stond een niet gering aantal kamerleden sceptisch tegenover de nieuwe
grondwetsbepalingen op het stuk van verdragen en met name tegenover het vereiste van
de prealabele parlementaire goedkeuring. Het vreesde, gezien de uitzonderingen op dat
vereiste, de vage termen waarin zij gesteld waren en de interpretatievrijheid die de regering
daardoor had, dat het volledige goedkeuringsrecht toch ernstig zou worden beknot en dat
wat de regering met de ene hand had gegeven, met de andere weer werd genomen(…).
De Staten-Generaal hebben de voorgestelde regeling, na daarop enkele belangrijke
wijzigingen te hebben aangebracht, toch aanvaard. Zij deden dat in de stellige verwachting
dat de regering van deze regeling (…) een uiterst conscientieus gebruik zou maken(…) en
niet dan nadat de regering nog eens uitdrukkelijk had gesteld dat de uitzonderingen zo
beperkt mogelijk moesten worden opgevat(…).’462

Al met al gaat het bij de al dan niet toepasselijkheid van artikel 7 Rgbv om een fundamentele
kwestie: is er wel of geen instemming van het parlement nodig voor binding aan een verdrag?
Tevens is deze al dan niet toepasselijkheid bepalend voor de betrokkenheid van de Raad van
State: de AARvS wordt immers gehoord bij uitdrukkelijke en stilzwijgende goedkeuring,463 maar
niet als die parlementaire goedkeuring niet vereist is.464 In het volgende zullen de categorieën
uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste nader worden besproken.

Categorie a: goedkeuring is niet vereist ‘indien het een verdrag betreft, waarvoor
dit bij wet is bepaald’
Het is mogelijk bij wet te bepalen dat voor bepaalde verdragen geen goedkeuring nodig is.
Dergelijke wetten worden wel ‘machtigingswetten’ genoemd.465 De wetgever machtigt in zulke
gevallen de regering om zonder parlementaire goedkeuring het Koninkrijk aan bepaalde
verdragen te binden.466 Deze uitzondering op het goedkeuringsvereiste bestaat al sinds 1887.467
Van deze mogelijkheid is bijvoorbeeld gebruikt gemaakt voor verdragen ‘die vanwege hun aard
politiek gezien onbelangrijk worden geacht’,468 ‘voor verdragen die een vanzelfsprekend gevolg
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Zie, met verwijzingen, Sondaal 1986, p. 136.
Sondaal 1986, p. 136.
Artikel 73, eerste lid, van de Grondwet, artikel 17, eerste lid, onder c, WRvS, nr. 243 Dvdr, Sondaal
1986, p. 124. Zie paragraaf 4.2.3.2.
Zie ook: Sondaal 1986, p. 125, Boon, Brouwer en Schilder 2005, p. 159.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 12, Eerste Kamer 2009, p. 9.
Sondaal 1986, p. 163, Brouwer 1993, p. 8.
Zie paragraaf 4.2.1.
Als voorbeeld worden genoemd ‘de verdragen waarmee standaard voorrechten en immuniteiten aan
internationale organisaties worden toegekend, vallende onder de machtiging die is vervat in artikel 3
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zijn van eerder goedgekeurde verdragen’469 en bij ‘de onafhankelijkwording van Suriname in
1975, toen een tweetal verdragen direct bij sluiting op de datum van onafhankelijkwording
in werking diende te treden.’470 In deze gevallen is parlementaire betrokkenheid dus ‘naar
voren’ gehaald, aangezien bij wet, dus mede door het parlement, wordt bepaald wanneer geen
goedkeuring nodig is.

Categorie b: goedkeuring is niet vereist ‘indien het verdrag uitsluitend betreft de
uitvoering van een goedgekeurd verdrag’
Voor verdragen die uitsluitend de uitvoering van een goedgekeurd verdrag betreffen,
‘uitvoeringsverdragen’, is geen parlementaire goedkeuring vereist. Bij deze categorie is
de reikwijdte ervan een belangrijk en lastig punt. In de parlementaire geschiedenis werden er
veel woorden aan gewijd. Opgemerkt zij, om verwarring bij het lezen van de volgende citaten
te vermijden, dat deze uitzondering in eerste instantie anders luidde: eerst werd voorgesteld
deze uitzondering zo te laten luiden dat geen parlementaire goedkeuring vereist is, ‘indien
het verdrag uitsluitend betreft de uitvoering van een goedgekeurd verdrag, voor zover in de wet
tot goedkeuring geen voorbehoud terzake is gemaakt’.471 Het laatste deel, de mogelijkheid voor
het parlement om binding zonder parlementaire goedkeuring te verijdelen, is anders komen
te luiden.472
De memorie van toelichting meldt over het begrip uitvoeringsverdrag:
‘Of een verdrag beschouwd moet worden als een uitvoeringsverdrag is primair afhankelijk
van het daaraan ten grondslag liggende verdrag. In de praktijk worden hierbij twee criteria
gehanteerd. Het eerste criterium is, of er in het «moederverdrag» een duidelijke basis
gelegen is die een zekere juridische gehoudenheid meebrengt tot het tot stand brengen van
het uitvoeringsverdrag. Het tweede criterium is of in het goedgekeurde «moederverdrag»
voldoende duidelijk is aangegeven wat er nog bij wijze van uitvoering nader geregeld
moet worden. De reden voor het aanleggen van dit criterium is dat de Staten-Generaal
bij de goedkeuring van het moederverdrag voldoende nauwkeurig moeten weten wat te
zijner tijd onder de noemer van uitvoering zonder parlementaire goedkeuring kan worden
geëntameerd. Slechts dan immers kunnen de parlementsleden een verantwoorde beslissing
nemen of het al dan niet nodig is een voorbehoud te maken ten aanzien van de goedkeuring
van uitvoeringsverdragen.’473

469

470
471
472
473

136

van de Wet van 24 december 1947, Stb. H 452’.
Als voorbeeld worden genoemd ‘de verdragen die een rechtstreeks gevolg zijn van toetreding van
nieuwe leden tot de Europese Gemeenschappen (Stb. 1972, 651)’.
Zie Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 12.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 2, p. 2.
Zie artikel 7 en 8 Rgbv.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 12-13.

Het parlement en de totstandkoming van verdragen

Deze criteria zorgen evenwel
begrip uitvoeringsverdrag:

niet

voor

een

duidelijke

afbakening

van

het

‘Het lijkt dienstig thans hierbij op te merken, dat de «zekere juridische gehoudenheid»
uiteraard geen harde juridische verplichting hoeft te zijn. Zij kan ook zijn een morele
verplichting, ontstaan op grond van verwachtingen die door het binden van het Koninkrijk
aan het «moederverdrag» bij andere verdragspartij(en) zijn gewekt.’474

Een ‘zekere juridische gehoudenheid’ is een vaag begrip. Dit geeft de regering toe en verkondigt
daarbij meteen dat het toch vooral om het tweede criterium gaat:
‘Wij zijn ons ervan bewust, dat hiermee geen strakke omlijning is gegeven van het begrip
uitvoeringsverdrag. Maar wij menen wel dat met de hantering van het tweede criterium
de essentie van de zaak wordt geraakt. Die essentie is dat het parlement zijn goedkeuring
verleent aan het verdrag waarin de hoofdafspraken zijn belichaamd en dat het parlement
er, daarbij tevens welbewust mee akkoord kan gaan dat de regering de nadere maatregelen
ter uitvoering of verwezenlijking van de hoofdafspraken met de andere verdragspartij(en)
overeenkomt, zonder dat daarvoor goedkeuring van het parlement nodig is. Wanneer er
sprake kan zijn van uitvoeringsverdragen spant de regering er zich voor in dat dit karakter
van de nader te sluiten verdragen in de tekst van het «moederverdrag» zelf tot uitdrukking
wordt gebracht, zo dat enigszins mogelijk is. Voorts pleegt de regering wanneer er
sprake zal kunnen zijn van uitvoeringsverdragen bij de parlementaire goedkeuring van
het «moederverdrag» daarop expliciet te wijzen, zodat het parlement weloverwogen kan
beslissen of het al dan niet wenselijk is een voorbehoud te maken waarmee men zich
het recht tot goedkeuring van de uitvoeringsverdragen voorbehoudt.’475

De Raad van State was kritisch hierop en gaf aan dat er zo min mogelijk onzekerheid moet
bestaan over de reikwijdte van de uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste. Aanscherping
van de criteria werd nodig geacht.476 De criteria mogen niet te veel ruimte bieden voor ‘in de tijd
wisselende interpretaties’ en behoeven volgens de Raad van State de volgende toespitsing:
‘[U]itvoeringsverdragen [zijn] uitsluitend die verdragen die berusten op een specifieke
bepaling in het goedgekeurde verdrag
1. waaruit de bedoeling kan worden afgeleid zo nodig bij verdrag nadere regeling te
treffen en
2. waarin het onderwerp van een dergelijke nadere regeling een zekere omschrijving
heeft gekregen.’477
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Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 13.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 13.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), B, p. 6.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), B, p. 7.
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Van regeringszijde was men het grotendeels eens met deze opmerkingen en kritiek,478 maar niet
geheel. Het verschil is dat de Raad van State meende dat uitvoeringsverdragen moeten berusten
op een specifieke bepaling in het moederverdrag,479 terwijl van regeringszijde een duidelijke
basis in het moederverdrag voldoende werd geacht.480 De toenmalige minister van Buitenlandse
Zaken481 gaf aan dat wenselijk is vast te houden aan het criterium ‘een duidelijke basis’, omdat
zo’n specifieke bepaling ‘misschien in de praktijk niet altijd haalbaar’ zal zijn, omdat het, vooral
bij multilaterale verdragen, ‘moeilijk [kan] zijn om precieze bewoordingen te verkrijgen die aan
de desiderata van de nationale procedurele voorschriften van alle betrokken landen voldoen.’482
Ook de Tweede Kamer had veel belangstelling voor het deel van de regeling betreffende
uitvoeringsverdragen. Zo gaven leden van de PvdA-fractie de voorkeur aan de door de Raad
van State gegeven meer restrictieve uitleg, in verband met het belang van een zo groot mogelijke
parlementaire zeggenschap. De efficiëntie hoeft volgens deze fractie niet in het gedrang te
komen, dankzij de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring.483 In de memorie van antwoord
werd van de zijde van de regering te kennen gegeven toch aan de niet-restrictieve benadering
vast te willen houden: het parlement heeft duidelijkheid nodig over ‘wat tezijnertijd onder
de noemer van uitvoering zonder parlementaire goedkeuring kan worden geëntameerd’, en
voor die duidelijkheid is niet cruciaal dat er een specifieke bepaling is in het moederverdrag. In
verband met efficiëntie wilde de regering aldus vasthouden aan haar benadering, waarbij werd
gewezen op de toen nog in het voorstel staande mogelijkheid om een voorbehoud te maken in
de goedkeuringswet van het moederverdrag.484 Ook bij de algemene beraadslaging in de Tweede
Kamer over het voorstel voor de Rgbv ging veel aandacht uit naar uitvoeringsverdragen,485 ook
naar het punt dat toen nog het voorstel inhield dat er een voorbehoud in het moederverdrag
nodig was om binding zonder goedkeuring te vereisen. Zo vroeg Weisglas486 zich af of ‘zich
niet vaak een situatie [zou] kunnen voordoen, waarin je het tijdens de behandeling van
het moederverdrag terecht niet nodig acht om de uitvoeringsverdragen naderhand onder ogen
te krijgen, maar later wel omdat de omstandigheden zijn veranderd, politiek of anderszins.’487
Doordat er geen duidelijke afbakening is van de toepasselijkheid van deze uitzonderingscategorie,488
kan het gebeuren dat een verdrag ten onrechte door de regering als uitvoeringsverdrag wordt
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Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), B, p. 6-7.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), B, p. 7.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), B, p. 7.
H. van den Broek (CDA).
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), B, p. 7.
Kamerstukken II 1989/90, 21 214 (R 1375), nr. 5, p. 6-7.
Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 8.
Handelingen II 1993/94, 8, p. 414, 416-417, 477-478, 489, 491.
F.W. Weisglas (VVD), destijds Tweede Kamerlid.
Handelingen II 1993/94, 8, p. 414. Zie ook p. 429, 477 en 489.
Eerste Kamer 2009, p. 9, Kortmann 2012, p. 167.
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bestempeld.489 Het risico bestaat dus dat het parlement ten onrechte buiten spel wordt gezet.
Er is evenwel voor gekozen om de uitzondering zo vorm te geven dat problemen over de uitleg
van het begrip uitvoeringsverdrag kunnen worden voorkomen.490 In eerste instantie werd,
zoals gezegd, voorgesteld om het parlement de mogelijkheid te geven totstandkoming zonder
goedkeuring te verijdelen middels het maken van een voorbehoud in de goedkeuringswet van
het moederverdrag.491 Door een amendement is dit veranderd,492 ondanks tegenstribbelen
van regeringszijde, onder meer vanwege de vrees voor veel werk.493 Het huidige artikel 8 Rgbv
zag daardoor het licht. Uitzondering b bevat nu de woorden: ‘behoudens het bepaalde in
artikel 8, tweede lid’. Het eerste lid van artikel 8 Rgbv bepaalt dat de regering het parlement
schriftelijk moet verwittigen van een voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag.494
Dit verwittigen geschiedt in Kamerstuk 23 908 (R 1519).495 Het parlement kan daarna als volgt
in actie komen:
‘Indien binnen dertig dagen na de in het eerste lid bedoelde mededeling door of namens
een van de kamers of door tenminste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van
een van de kamers, (…) de wens te kennen wordt gegeven dat het uitvoeringsverdrag aan
de goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworpen, is in afwijking van
het bepaalde in artikel 7, onderdeel b, de goedkeuring van de Staten-Generaal vereist.’496

Als het parlement op de in artikel 8, tweede lid, Rgbv beschreven wijze in actie komt, dan
zal het verdrag in kwestie dus uitdrukkelijk of stilzwijgend goedgekeurd dienen te worden.497
Het amendement heeft er dus voor gezorgd dat het parlement de mogelijkheid heeft om in
concrete gevallen af te dwingen dat uitvoeringsverdragen toch door het parlement goedgekeurd
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Burkens e.a. 2017, p. 355.
Vierdag 1995, p. 75, Boon, Brouwer en Schilder 2005, p. 162-163.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 2, p. 2.
Kamerstukken II 1993/94, 21 214 (R 1375), nr. 24. Zie ook de woorden van J.G. de Hoop Scheffer
(CDA) over de achtergrond van dat amendement (van N.A. Kalsbeek-Jasperse (PvdA) en hemzelf):
Handelingen II 1993/94, 8, p. 417.
Handelingen II 1993/94, 8, p. 477-478, Vierdag 1995, p. 76-77.
Zie ook nr. 227 Dvdr.
https://www.eerstekamer.nl/kamerstukdossier/voornemen_tot_het_sluiten_van (laatst geraadpleegd
op 10 januari 2018).
Artikel 8, tweede lid, Rgbv. Zie, voor de specifieke gang van zaken, nr. 227 Dvdr: ‘De ministeries die
uitvoerings- of verlengingsverdragen willen initiëren dienen de Afdeling Verdragen van de directie
Juridische Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdig daarvan kennis te geven.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal dan de voornemens aan het parlement meedelen en
de resultaten daarvan doorgeven aan de desbetreffende initiërende ministeries.’
Kamerstukken II 1993/94, 21 214 (R 1375), nr. 24, p. 1, Eerste Kamer 2009, p. 9. Vierdag (1995, p. 65)
geeft aan dat logisch is als op een dergelijke gang van zaken de uitdrukkelijke goedkeuringsprocedure
volgt: ‘De minister zal, zo lijkt het, niet licht besluiten dat na de doorbreking van het stilzwijgen
ingevolge art. 8 de Kamers vervolgens zullen wensen het betreffende (uitvoerings)verdrag stilzwijgend
goed te keuren.’ Zie ook: Handelingen II 1993/94, 8, p. 422.
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moeten worden. ‘Hierdoor wordt voorkomen dat het Koninkrijk, zonder dat het parlement
hierin is gekend, door verstrekkende uitvoeringsverdragen wordt gebonden’, aldus de toelichting
op het amendement.498 Het parlement heeft daarmee tevens een middel om in actie te komen in
de gevallen waarin het meent dat een verdrag ten onrechte door de regering als uitvoeringsverdrag
is aangemerkt.

Categorie c: goedkeuring is niet vereist ‘indien het verdrag geen belangrijke
geldelijke verplichtingen aan het Koninkrijk oplegt en voor ten hoogste een jaar is
gesloten’
Voor de toepasselijkheid van deze uitzondering gelden twee criteria. Het verdrag moet voor
ten hoogste een jaar zijn gesloten. Het verdrag mag geen ‘belangrijke geldelijke verplichtingen’
meebrengen. Het criterium ‘ten hoogste een jaar’ is vrij helder.499 Het criterium ‘belangrijke
geldelijke verplichtingen’ niet.500 Bij de Grondwet van 1953 werd in de memorie van toelichting
door de regering aangegeven dat er ‘geen scherpe omlijning’ uit de aanduiding ‘belangrijke’
voortvloeit. De regering gaf aan dat het onmogelijk is om hier een scherp criterium te stellen
en dat de ministeriële verantwoordelijkheid als ‘waarborg tegen excessieve toepassing’ moet
dienen.501 In de memorie van toelichting bij de Rgbv is daarbij aangesloten.502 Daarbij is
desalniettemin wel een handvat gegeven met betrekking tot het criterium belangrijk:
‘[V]oor de vraag of een bepaalde som geld al dan niet «belangrijk» is, [is] mede bepalend
(…) of het parlement de gelden in kwestie al voor het beoogde doel heeft gevoteerd door
de desbetreffende begrotingspost goed te keuren. In een dergelijk geval zal een grotere som
eerder als niet belangrijk aangemerkt worden, dan wanneer het parlement zich nog niet
over de uitgave heeft uitgelaten.’503

Parlementaire betrokkenheid via de ene weg, compenseert dan dus voor het ontbreken ervan
via de andere. Met name bij verdragen ‘met daarin regelingen over hier te lande te houden
internationale vergaderingen, symposia, over bijzondere tentoonstellingen van beperkte duur
en dergelijke, voorzover het internationaal politiek ongevoelige bijeenkomsten zijn’, speelt deze
uitzondering een rol.504
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Kamerstukken II 1993/94, 21 214 (R 1375), nr. 24, p. 2.
Al werd het vroeger nog wel eens op een rare manier in de praktijk toegepast. Zie Sondaal 1986, p. 169.
Meer hierover in paragraaf 5.1.2.
Zie ook: Eerste Kamer 2009, p. 10, Vierdag 1995, p. 77.
Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 3, p. 7. Zie ook: Sondaal 1986, p. 169.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 15.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 15-16. Zie ook: Sondaal 1986, p. 169.
Brouwer 1993, p. 14-15. Zie ook Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 16 en recenter
Kamerstukken II 2014/15, 34 158 (R 2048), nr. 4, p. 9 (zie ook het slot van deze paragraaf).
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Categorie d: goedkeuring is niet vereist ‘indien in buitengewone gevallen van
dwingende aard het belang van het Koninkrijk het bepaald noodzakelijk maakt
dat het verdrag een geheim of vertrouwelijk karakter draagt’
Het komt voor dat verdragen in het geheim worden gesloten.505 In de Rgbv is een regeling
getroffen voor geheime of vertrouwelijke verdragen, onder andere met betrekking tot
de toepasselijkheid van het vereiste van parlementaire goedkeuring. In de memorie van
toelichting merkte de regering op dat ‘het (…) zich in uitzonderlijke gevallen [kan] voordoen
dat ’s lands belang eist dat het Koninkrijk aan een verdrag wordt gebonden, terwijl de StatenGeneraal geen voorafgaande goedkeuring hebben kunnen geven vanwege het geheime of
vertrouwelijke karakter van het verdrag.’506 Bijvoorbeeld indien de staatsveiligheid in het geding
is, kan het gaan om zo’n type verdrag.507 Bij de behandeling van het voorstel voor de Rgbv
in de Tweede Kamer gaf toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Kooijmans aan dat hij
zich zeer goed kon voorstellen dat ‘het woord “geheime” verdragen toch wat rillingen oproept’,
maar dat het landsbelang het ‘echt noodzakelijk kan maken (…) dat in uitzonderlijke gevallen
geheime verdragen worden gesloten’, en dat het ‘echt een conditio sine qua non [kan] zijn
van de verdragspartners dat uitsluitend de directbetrokkenen van een geheim verdrag kennis
mogen dragen.’508
Een dergelijk verdrag wordt niet gepubliceerd in het Tractatenblad.509 Wanneer het geheime
of vertrouwelijke karakter vervalt, dient het verdrag in kwestie alsnog zo spoedig mogelijk
aan de goedkeuring van het parlement te worden onderworpen.510 Wanneer het parlement
vervolgens niet goedkeurt, moet het verdrag ‘zo spoedig als dat rechtens mogelijk is’, worden
beëindigd.511 Dergelijke verdragen dienen dan ook alleen te worden aangegaan wanneer in
dat verdrag is voorzien in een mogelijkheid tot beëindiging ervan op een redelijke termijn.
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Zie hierover: Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 7, p. 5, Vierdag 1995, p. 81-82, artikel 102,
tweede lid, van het VN-Handvest. Zie verder artikel 1, derde en vierde lid, Rgbv en paragraaf 4.2.3.1
over vertrouwelijkheid omtrent verdragen in de onderhandelingsfase.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 16.
Eerste Kamer 2009, p. 10.
Handelingen II 1993/94, 8, p. 478-479. Zie ook p. 479-480: door Kooijmans is benadrukt dat het om
‘zeer exceptionele gevallen’ moet gaan bij deze uitzondering.
Zie paragraaf 4.1.2.
Zie artikel 11, eerste lid, Rgbv. De regering gaf hierover bij de totstandkoming van de Rgbv aan: ‘Er
zouden zich (…) gevallen kunnen voordoen waarin de geheimhouding of vertrouwelijkheid slechts
tijdelijk noodzakelijk is. In de praktijk is dit tot dusver overigens nooit voorgekomen’, Kamerstukken II
1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 16.
Artikel 12 Rgbv. De woorden ‘zo spoedig als dat rechtens mogelijk is’ houden rekening met de situatie
dat het onmogelijk is om een verdragsband te beëindigen (zie Kamerstukken II 1990/91, 21 214
(R 1375), nr. 7, p. 5).
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Dit kan slechts achterwege blijven wanneer het landsbelang zich bepaaldelijk verzet tegen
zo’n voorziening.512
Verdragen die dankzij artikel 7 Rgbv zonder parlementaire goedkeuring tot stand zijn gekomen,
worden ‘zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal ter kennis gebracht.’513 Voor verdragen
met een geheim of vertrouwelijk karakter geldt dat die onder voorwaarde van geheimhouding
aan het parlement ter kennis worden gebracht.514 Ook hiervoor geldt weer als uitzondering
dat dit niet hoeft indien het belang van het Koninkrijk zich er bepaaldelijk tegen verzet.515
De regering gaf bij de totstandkoming van de Rgbv aan waarde te hechten aan deze uitzondering
op de plicht tot ter kennis brenging. Die bepaling had haar waarde in het verleden bewezen.516
Wanneer een geheim of vertrouwelijk verdrag wel aan het parlement ter kennis wordt gebracht,
dan zal de minister van Buitenlandse Zaken dat doen ‘in overleg met de betrokken andere
departementen.’517
Doordat geheime vragen geheim zijn, bestaat er natuurlijk onduidelijkheid over. Vierdag geeft
aan dat het maken van schattingen over het voorkomen ervan puur speculatief is.518 De PvdAfractie heeft evenwel bij de totstandkoming van de Rgbv enige vragen erover gesteld, namelijk
aan hoe veel geheime verdragen Nederland gebonden is, om wat voor typen verdragen het gaat
en of dergelijke verdragen altijd onder voorwaarde van geheimhouding aan het parlement
worden voorgelegd.519 De reactie hierop, die toch nog enig inzicht in de geheime materie op
heeft geleverd, luidde:
‘Nederland is gebonden aan een aantal geheime of vertrouwelijke verdragen van militaire
aard. Voorts zijn er vlak na de oorlog een paar verdragen tot stand gekomen over in
bewaring genomen en geroofde effecten en zijn er in de vijftiger en zestiger jaren enkele
geheime of vertrouwelijke verdragen gesloten van financieel-economische aard, welke
verdragen weliswaar formeel niet geëxpireerd zijn, maar, voor zover wij dat kunnen
inschatten, vandaag de dag wel niet of nauwelijks meer toepassing zullen vinden. Verder
is, om commerciële redenen, bij een aantal luchtvaartverdragen een deel van het verdrag
als vertrouwelijk gerubriceerd. Tenslotte is er een beperkt aantal verdragen van diverse
aard met vertrouwelijke of geheime bijlagen. Al met al gaat het niet om grote aantallen.
Vertrouwelijke verdragen worden in de praktijk in beginsel altijd ter vertrouwelijke
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Artikel 11, tweede lid, Rgbv.
Artikel 13, eerste lid, Rgbv.
Artikel 13, derde lid, Rgbv. Hiermee is aangesloten bij een praktijk die reeds bestond (zie Kamerstukken
II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 17).
Artikel 13, derde lid, Rgbv.
Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 7, p. 4.
Nr. 242 Dvdr.
Vierdag 1995, p. 82.
Kamerstukken II 1989/90, 21 214 (R 1375), nr. 5, p. 7.
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informatie aan het parlement voorgelegd. Geheime verdragen worden in de praktijk op
een enkele uitzondering na niet aan het parlement voorgelegd.’520

Ook bij de behandeling in de Tweede Kamer van het voorstel voor de Rgbv is er enige informatie
verstrekt door de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Kooijmans:
‘Mij is gevraagd hoeveel geheime verdragen er gesloten zijn. Laat ik u zeggen dat er in
de laatste vijftien jaar vijf geheime verdragen zijn gesloten, alle betrekking hebbende
op militaire samenwerking, volgens de classificatie “geheim” zoals die op Defensie en in
de NAVO wordt gebruikt.’521

Op de vraag van toenmalig Tweede Kamerlid De Hoop Scheffer of er ‘gezien de gewijzigde
politieke omstandigheden en het einde van de Koude Oorlog, ook een aantal van die verdragen
is gedeclassificeerd’,522 antwoordde Kooijmans nog dat dit formeel wel kan voorkomen maar
het zich niet heeft voorgedaan. Daar voegde hij nog aan toe dat hij niet kon uitleggen waarom
dat niet het geval was, want, zo zei hij, ‘daarvoor zijn ze veel te geheim, ook voor mij.’523

Categorie e: goedkeuring is niet vereist ‘indien het verdrag betreft de verlenging
van een aflopend verdrag’
Een verdrag tot verlenging van een aflopend verdrag behoeft geen parlementaire goedkeuring.
Bij de grondwetsherziening van 1953 werd deze uitzondering door de Tweede Kamer bezwaarlijk
geacht (en uiteindelijk verworpen).524 Reden daarvan was dat ‘op het moment dat verlenging aan
de orde is de situatie geheel anders kan zijn dan bij de goedkeuring van het te verlengen verdrag
en dat het parlement dan in de gelegenheid zou moeten zijn zich opnieuw uit te spreken.’
Daartegenover stond het belang van efficiëntie.525 In de memorie van toelichting werd als volgt
aangegeven waarom een nieuwe (en ditmaal succesvolle) poging is gedaan deze uitzondering op
te nemen in de regeling van verdragsgoedkeuring:
‘Een overweging daarbij is, dat verdragen van onbeperkte duur – die dus geen verlenging
behoeven – hun gelding behouden ook al verschillen de omstandigheden met die van
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Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 8.
Handelingen II 1993/94, 8, p. 479.
Handelingen II 1993/94, 8, p. 479. Zie in die lijn ook zijn latere opmerking in reactie op toenmalig
Tweede Kamerlid D. Eisma (D66): ‘De heer Eisma vroeg of er in de toekomst minder geheime
verdragen ontstaan nu de militaire confrontatie is afgenomen. Ik kan daar in feite niets over zeggen
om de simpele reden dat het geenszins zeker is dat de verdragen betrekking hebben op samenwerking
tegen een potentiële tegenstander. Deze verdragen kunnen ook slaan op het uitwisselen van
inlichtingen, e.d. hetgeen doorgang kan vinden. Ik wil hier geen enkele conclusie aan verbinden’
(Handelingen II 1993/94, 8, p. 491).
Handelingen II 1993/94, 8, p. 479.
Zie Kamerstukken II 1951/52, 2374, nr. 16, Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 17.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 17.
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het moment waarop de parlementaire goedkeuring werd verleend. Bovendien wordt
de verlenging van een verdrag die zonder verdere handeling volgt uit een daartoe
strekkende verdragsbepaling, niet aan parlementaire goedkeuring onderworpen.’526

Een schriftelijke mededelingsplicht geldt voor de regering aan het parlement wanneer zij
‘het voornemen heeft om over te gaan tot verlenging van een aflopend verdrag’ (artikel 9,
eerste lid, Rgbv). Dit informeren geschiedt in Kamerstuk 24 493 (R 1557).527 Het parlement kan
vervolgens afdwingen dat goedkeuring vereist is. Artikel 9, tweede lid, Rgbv:
‘Indien binnen dertig dagen na de in het eerste lid bedoelde mededeling door of namens
een van de kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van
een van de kamers, (…) de wens te kennen wordt gegeven dat het verdrag tot verlenging
aan de goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworpen, is in afwijking van
het bepaalde in artikel 7, onder e, de goedkeuring van de Staten-Generaal vereist.’528

Meestal zal dan de procedure van uitdrukkelijke goedkeuring volgen, aangezien het ‘voor
de hand [lijkt] te liggen dat in een dergelijk geval de kamer met de regering van gedachten wil
wisselen over het verlengingsverdrag in kwestie.’529
Ook de situatie waarin het gaat om het niet verlengen van een aflopend verdrag is geregeld in
de Rgbv. Indien een of meer andere partijen bij het verdrag dat verdrag wel willen verlengen,
moet de regering het schriftelijk aan het parlement mededelen indien zij zelf het voornemen
heeft om het aflopende verdrag in kwestie niet te verlengen.530

Categorie f: goedkeuring is niet vereist ‘indien het verdrag betreft wijziging
van een integrerend onderdeel van een goedgekeurd verdrag vormende bijlage
waarvan de inhoud van uitvoerende aard is ten opzichte van de bepalingen
van het verdrag waar de bijlage onderdeel van vormt, voor zover in de wet tot
goedkeuring geen voorbehoud terzake is gemaakt’
De opname van deze, terecht als ‘nogal moeilijk geformuleerd’ bestempelde,531 uitzondering in
de Rgbv is het gevolg van een discussie tussen de regering en de Raad van State. Kort gezegd
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Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 17. Zie ook: Vierdag 1995, p. 78.
Zie: https://www.eerstekamer.nl/kamerstukdossier/voornemen_tot_verlenging_van (laatst geraadpleegd
op 10 januari 2018).
Zie, voor de specifieke gang van zaken, nr. 227 Dvdr: ‘De ministeries die uitvoerings- of
verlengingsverdragen willen initiëren dienen de Afdeling Verdragen van de directie Juridische
Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdig daarvan kennis te geven. Het Ministerie van
Buitenlandse Zaken zal dan de voornemens aan het parlement meedelen en de resultaten daarvan
doorgeven aan de desbetreffende initiërende ministeries.’
Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 9.
Artikel 9, derde lid, Rgbv. Zie ook: Kamerstukken II 1991/92, 21 214 (R 1375), nr. 13.
Eerste Kamer 2009, p. 10.
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ging het er in deze discussie om dat, volgens de regering, ‘bijlagen die integrerend onderdeel
van een verdrag vormen in bepaalde gevallen bij de goedkeuring van het betreffende verdrag
in de toelichting tegenover beide Kamers der Staten-Generaal plegen te worden aangemerkt als
van uitvoerende aard te zijn ten opzichte van het eigenlijke verdrag waarbij zij horen, zodat in
die optiek latere verdragen tot wijziging van dergelijke bijlagen, als uitvoeringsverdragen, (…)
geen parlementaire goedkeuring behoeven’,532 aldus toenmalig minister van Buitenlandse Zaken
Kooijmans. Dit was een vaste praktijk (sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw) waartegen
het parlement nooit bezwaar had gemaakt.533 Omdat in de situaties waarin de betreffende praktijk
plaatshad, de hoofdverplichtingen in het eigenlijke verdrag vastlagen en de bijlagen waar het om
ging bestonden uit ‘nadere (vaak puur technische en soms zeer gedetailleerde) regels, bepalingen
of voorschriften, die dienen ter verwezenlijking van de doelstellingen van het verdrag, of ter
uitvoering daarvan’, achtte de regering een parlementaire goedkeuringsprocedure ‘een weinig
zinvolle zaak’.534 Daartegenover stond het standpunt van de Raad van State. De Raad van State
meende kort gezegd dat wijziging van een integrerende bijlage een wijziging van het verdrag
in kwestie zelf is, en dus niet een uitvoeringsverdrag is dat van parlementaire goedkeuring is
uitgezonderd. Parlementaire goedkeuring is dan wel nodig.535
De kwestie werd aan het parlement voorgelegd.536 De regering gaf aan de voorkeur te hebben
voor het in stand houden van de op dat moment bestaande praktijk, maar, indien het parlement
dat zou willen, er geen bezwaar tegen te hebben om aan die praktijk een einde te maken
en een aparte bepaling op te nemen in het artikel in de Rgbv waarin de uitzonderingen op
het goedkeuringsvereiste staan.537 Bij de behandeling van het voorstel voor de Rgbv in
de Tweede Kamer is er dan ook aandacht naar deze uitzondering uitgegaan.538 De uitkomst
van het voorgaande was dat de aparte bepalingen er is gekomen, en wel in artikel 7, onder f,
Rgbv.539 Verdragen betreffende de wijzigingen waar uitzonderingscategorie f op ziet, hebben
geen parlementaire goedkeuring nodig, ‘voor zover in de wet tot goedkeuring geen voorbehoud
terzake is gemaakt.’ Zodoende kan dus worden vermeden dat een dergelijk verdrag geen
parlementaire goedkeuring behoeft:
‘Alleen als in de goedkeuringswet een voorbehoud is gemaakt, hebben de Staten-Generaal
dus nog enige zeggenschap over binding aan het verdrag. Natuurlijk kan het parlement,
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Kamerstukken II 1992/93, 21 214 (R 1375), nr. 17, p. 1.
Kamerstukken II 1992/93, 21 214 (R 1375), nr. 17, p. 1.
Kamerstukken II 1992/93, 21 214 (R 1375), nr. 17, p. 2. Zie ook Kamerstukken II 1992/93, 21 214 (R
1375), nr. 17, p. 3 en Sondaal 1986, p. 168.
Kamerstukken II 1992/93, 21 214 (R 1375), nr. 17, p. 2-3, Eerste Kamer 2009, p. 11, Vierdag 1995, p. 79,
Van Dijk 1995, p. 362, Sondaal 1986, p. 167-168.
Kamerstukken II 1992/93, 21 214 (R 1375), nr. 17, p. 3.
Kamerstukken II 1992/93, 21 214 (R 1375), nr. 17, p. 4.
Zie onder meer: Handelingen II 1993/94, 8, p. 417, 418, 423, 480.
Zie: Kamerstukken II 1992/93, 21 214 (R 1375), nr. 27.
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zeker de Tweede Kamer met haar recht van amendement, mede bewerkstelligen dat zo’n
voorbehoud in het wetsvoorstel tot goedkeuring wordt opgenomen. Dit is echter vrijwel
nooit gebeurd.’540

In de toelichting bij het indertijd goedgekeurde verdrag dient erop te zijn gewezen. Aanwijzing
313, derde lid, Avdr:
‘In voorkomend geval wordt daarin aangegeven dat wijziging van een bijlage die een
integrerend onderdeel vormt van het verdrag en waarvan de inhoud van uitvoerende aard
is ten opzichte van de bepalingen van het verdrag zelf, geen parlementaire goedkeuring
behoeft, tenzij de Staten-Generaal zich het recht daartoe voorbehouden.’

Cijfers met betrekking tot de uitzonderingen
Tot slot is het interessant een blik op de aantallen te werpen. In de ‘Kabinetsnotitie inzake
de huidige goedkeuringspraktijk van verdragen’ uit 2016 wordt een beeld gedestilleerd uit
de bijlagen erbij die ‘overzichten van de goedkeuringspraktijk vanaf 1 januari 2012 tot 1 april
2016’ bevatten.541 Als gezegd worden jaarlijks gemiddeld 14 verdragen ter uitdrukkelijke
goedkeuring aangeboden, 35 verdragen ter stilzwijgende goedkeuring en 40 verdragen behoeven
geen goedkeuring. Van die 40 betreffen 20 de wijziging van bijlagen van een reeds goedgekeurd
verdrag (uitzondering f).542 In de bijlage bij de kabinetsnotitie getiteld ‘Overzicht van verdragen
zonder vereiste van parlementaire goedkeuring 2012 – 1 april 2016’ komen 188 verdragen voor
(overigens ook verdragen met een datum buiten de betreffende periode). De lijst bevat een
kolom met ‘Artikel in Rgbv’ met daarin de betreffende uitzonderingen, aangegeven als ‘7a’, ‘7b’
et cetera. De frequentie is als volgt: 7a – 29 keer, 7b – 14 keer, 7c – 28 keer, 7d – 0 keer, 7e – 19
keer, 7f – 98 keer.543
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Eerste Kamer 2009, p. 11.
Zie ook paragraaf 4.2.3.2.
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 5.
Zie ook Kamerstukken II 2014/15, 34 158 (R 2048), nr. 4, p. 9: ‘In de periode 2012–2014 is over 105
verdragen mededeling gedaan aan het parlement (gemiddeld 35 mededelingen per jaar) betreffende
verdragen die niet aan goedkeuring zijn onderworpen. Deze mededelingen verschijnen onder
Kamerstukken 30 952. Van deze mededelingen betroffen er 15 een machtiging (artikel 7, onder a,
van de Rgbv), 12 ervan zagen op uitvoeringsverdragen (artikel 7, onder b, van de Rgbv), 19 betroffen
verdragen met een looptijd van minder dan een jaar (artikel 7, onder c, van de Rgbv), 11 hadden
betrekking op de verlenging van een aflopend verdrag (artikel 7, onder e, van de Rgbv) en 48 zagen
op wijziging van de bijlagen bij verdragen (artikel 7, onder f, van de Rgbv). De machtigingen hadden
betrekking op toetredingsprotocollen en zetelverdragen, de uitvoeringverdragen betroffen met
name technische uitwerkingen, de eenjarige verdragen en de verlenging betroffen met name «Status
of [military] forces agreements» ofwel Sofa’s (verdragen die de juridische status van buitenlandse
militairen en eigendommen in een ander, ontvangend land vastleggen). De wijzigingen van de bijlagen
hadden in de regel een technisch karakter.’
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4.2.3.5

Overige in de Rgbv geregelde zaken

In het volgende wordt ingegaan op enkele nog niet aan bod gekomen in de Rgbv geregelde
zaken: voorlopige binding, voorlopige toepassing, de situatie dat de regering na goedkeuring
geen binding aan een verdrag wenst, opzegging van verdragen.

4.2.3.5.1

Voorlopige binding

In artikel 10 is geregeld wanneer er geen voorafgaande parlementaire goedkeuring vereist is.544
Binding aan een verdrag kan direct tot stand worden gebracht ‘indien in buitengewone gevallen
van dringende aard het belang van het Koninkrijk zich er bepaaldelijk tegen verzet dat een
verdrag aan de goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen voordat het Koninkrijk
aan dat verdrag wordt gebonden’, aldus artikel 10, eerste lid, Rgbv.545 Kort gezegd moet het dus
gaan om spoedeisende verdragen.546 Ook hierbij geldt de afbakening dat dit niet opgaat indien
het gaat om een van de Grondwet afwijkend verdrag (artikel 10, eerste lid). En tevens geldt
bij voorlopige binding het vereiste dat het betreffende verdrag zo spoedig mogelijk aan
het parlement ter kennis moet worden gebracht (artikel 13, eerste lid). Verder moet het verdrag
zo spoedig mogelijk alsnog aan, uitdrukkelijke of stilzwijgende,547 parlementaire goedkeuring
worden onderworpen (artikel 10, eerste lid). Vanwege de mogelijkheid dat het parlement na
voorlopige binding eraan niet bereid blijkt het verdrag goed te keuren, bepaalt artikel 10, tweede
lid, Rgbv dat zo’n verdrag alleen mag worden aangegaan ‘onder voorbehoud van beëindiging
voor het Koninkrijk bij onthouding van de goedkeuring.’548 Indien onthouding van goedkeuring
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Vergelijk paragraaf 4.2.3.4, waarin gevallen aan bod kwamen waarin er überhaupt geen parlementaire
goedkeuring nodig is. De regering heeft ‘om redenen van systematiek en duidelijkheid’ deze twee
onderwerpen gescheiden – niet meer zoals voorheen in hetzelfde artikel – geregeld (zie Kamerstukken
II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 18).
Van Dijk (1995, p. 363) geeft aan dat de woorden ‘buitengewone gevallen van dringende aard’ een zeer
selectief gebruik van de door artikel 10 Rgbv geboden mogelijkheid veronderstellen.
Zie: Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 18. Zie ook: Eerste Kamer 2009, p. 11. Van der
Pot/Elzinga, De Lange en Hoogers (2014, p. 709) merken op dat met de onmiddellijke inwerkingtreding,
‘die door de procedure van goedkeuring achteraf wordt mogelijk gemaakt’, van verdragen op economisch
terrein, zoals grondstoffenovereenkomsten, ‘voor ons land grote belangen [kunnen] zijn gemoeid.’
Zie ook: Eerste Kamer 2009, p. 11.
In eerste instantie was voorgesteld in de Rgbv op te nemen: ‘Een zodanig verdrag wordt aangegaan
onder voorbehoud van beëindiging voor het Koninkrijk bij onthouding van de goedkeuring, tenzij
het belang van het Koninkrijk zich daartegen bepaaldelijk verzet’ (Kamerstukken II 1988/89, 21 214
(R 1375), nr. 2, p. 3). Een amendement (Kamerstukken II 1993/94, 21 214 (R 1375), nr. 20) maakte een
einde aan het ‘tenzij-gedeelte’. Dit ondanks waarschuwingen van regeringszijde dat het voorbehoud
van beëindiging voor een wederpartij onacceptabel kan zijn, terwijl er een zeer groot belang met
het betreffende spoedeisende verdrag gemoeid kan zijn (zie: Vierdag 1995, p. 81, Kamerstukken II
1991/92, 21 214 (R 1375), nr. 10, p. 4-5 en 7, Handelingen II 1993/94, 8, p. 481-482 en 486).
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zich daadwerkelijk voordoet, moet het verdrag ‘zo spoedig als dat rechtens mogelijk is’
worden beëindigd.549
De regering gaf bij de totstandkoming van de Rgbv aan tevreden te zijn met de regeling van
voorlopige binding aan verdragen: in de praktijk vervult het ‘een nuttige functie’ en zorgt het niet
voor ‘conflicten tussen de regering en het parlement.’ In ongeveer twintig van de ongeveer
duizend gevallen dat er in de tien jaar voorafgaand aan het verschijnen van de memorie van
toelichting een verdrag is gesloten, is de regeling toegepast.550

4.2.3.5.2

Voorlopige toepassing

In artikel 25, eerste lid, WVV wordt voorzien in de mogelijkheid van voorlopige toepassing in
afwachting van inwerkingtreding van een verdrag.551 Dan kan een door de regering ondertekend
verdrag, ook al is het nog niet goedgekeurd en geratificeerd, reeds toegepast worden.552 Dit
kan indien ‘het verdrag zulks bepaalt’ of ‘indien de Staten die hebben deelgenomen aan
de onderhandelingen op een andere wijze aldus zijn overeengekomen’ (artikel 25, eerste lid,
WVV). De mogelijkheid hiertoe bestaat, in de woorden van Leenknegt, ‘omdat een snelle
toepassing van verdragen nodig kan zijn om voortvarend te werk te kunnen gaan bij de aanpak
van plotselinge crises, de bestrijding van terrorisme of andere dringende zaken.’553 Op nationaal
niveau is de voorlopige toepassing van verdragen in artikel 15 Rgbv geregeld. Over de regeling
van voorlopige toepassing is meermaals opgemerkt hoe gecompliceerd die is.554 In het volgende
komen slechts de hoofdlijnen ervan aan bod.
Een verdrag kan, voordat het in werking is getreden, alvast worden toegepast ‘indien
het belang van het Koninkrijk het vordert’.555 Wanneer hiertoe over wordt gegaan, moet dit
onverwijld aan het parlement worden gemeld.556 Er dient melding van te worden gemaakt in
het Tractatenblad.557 Verder kleven er enkele voorwaarden/beperkingen aan de mogelijkheid
van voorlopige toepassing:
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Artikel 12 Rgbv. De woorden ‘zo spoedig als dat rechtens mogelijk is’ houden rekening met de situatie
dat het onmogelijk is om een verdragsband te beëindigen (zie Kamerstukken II 1990/91, 21 214
(R 1375), nr. 7, p. 5).
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 18.
Zie ook Leenknegt 2014, par. 7: ‘Een verdrag dat door de regering is ondertekend, maar dat nog niet is
goedgekeurd en bekrachtigd, kan onder voorwaarden al voorlopige toepassing krijgen in afwachting
van inwerkingtreding.’
Leenknegt 2014, par. 7.
Leenknegt 2014, par. 7. Zie ook: Vierdag 1995, p. 92-93, nr. 221 Dvdr.
Vergelijk: Fleuren 1995, p. 248 en 261, Besselink 1996, p. 24 en 25.
Artikel 15, eerste lid, Rgbv.
Artikel 15, vierde lid, Rgbv.
Artikel 17, aanhef en onder d, Rgbv.
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•

Net als bij de uitzonderingen van artikel 7 en 10 Rgbv558 geldt dat de mogelijkheid van

•

voorlopige toepassing niet opgaat bij van de Grondwet afwijkende verdragen;559
Daarnaast bepaalt het tweede lid van artikel 15 Rgbv dat ‘[m]et betrekking tot een verdrag dat
voor zijn inwerkingtreding de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft (…) voorlopige
toepassing niet geoorloofd [is] ten aanzien van bepalingen van dat verdrag welke afwijken

•

van de wet of tot zonodig afwijken noodzaken’;
Het derde lid luidt dat, ‘[i]ndien een verdrag bepalingen bevat die naar het oordeel van
de regering naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden, en de regering wil bewerkstelligen
dat ook die bepalingen voorlopig zullen worden toegepast’, voor aanvang van de voorlopige
toepassing de tekst van het verdrag (‘en het feit dat het voorlopig zal worden toegepast’)
bekendgemaakt moeten zijn.560 Het Dvdr benadrukt het belang om in de tekst van het verdrag
in kwestie hiermee rekening te houden, ‘bijvoorbeeld door een termijn op te nemen die
ruimte laat voor de bekendmaking.’561

4.2.3.5.3

Geen binding ondanks parlementaire goedkeuring

In de situatie dat het parlement een verdrag heeft goedgekeurd, maar de regering vervolgens
binding aan het verdrag toch niet wenselijk vindt,562 kan de regering ervoor kiezen die binding
niet te bewerkstelligen. De goedkeuring is immers een machtiging van het parlement aan
de regering, de regering wordt geenszins verplicht.563 Wel moet dan, volgens artikel 13, vierde
lid, Rgbv, de regering het parlement daarvan direct in kennis stellen.564

4.2.3.5.4

Opzegging van verdragen

In artikel 54 WVV staat dat beëindiging van een verdrag (of terugtrekking) plaats kan hebben
indien dat ‘overeenkomstig de bepalingen van het verdrag’ geschiedt, en ook ‘te allen tijde
door overeenstemming tussen alle partijen na raadpleging van de andere verdragsluitende
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Paragraaf 4.2.3.4 en 4.2.3.5.1.
Artikel 15, eerste lid, Rgbv.
Voor voorbeelden van voorlopige toepassing van verdragen met een ieder verbindende bepalingen, zie:
Fleuren 1995, p. 247-248.
Nr. 221 Dvdr.
Zie ook: Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 4.
Zie paragraaf 4.2.3.2 en de verwijzingen aldaar.
Deze bepaling stond niet van meet af aan in het voorstel voor de Rgbv. De regering gaf in de memorie
van antwoord al wel aan in zo’n situatie ‘uit zichzelf het parlement direct daaromtrent [te zullen]
informeren.’ De regering vond dat vanzelfsprekend gelet op haar verantwoordelijkheid tegenover
het parlement. Daarbij maakte zij meteen duidelijk bereid te zijn om dit wel in de Rgbv op te nemen,
als de Kamer dit zou wensen (Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 4 en Kamerstukken
II 1991/92, 21 214 (R 1375), nr. 10, p. 2-3). Een expliciete bepaling bleek gewenst en staat nu dus in
de Rgbv (zie: Kamerstukken II 1993/94, 21 214 (R 1375), nr. 19).
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Staten.’565 Nationaal is opzegging in de Grondwet en de Rgbv geregeld. De hoofdregel van
artikel 91, eerste lid, Grondwet voor binding aan verdragen, geldt ook voor opzegging.566 In
de Rgbv is de opzegging van verdragen verder geregeld. In artikel 14, eerste lid, Rgbv worden
veel bepalingen van de Rgbv van overeenkomstige toepassing verklaard op voornemens tot
opzegging.567 Dit zijn de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, onder a en b, 10, eerste lid, en 13 Rgbv.568
Wanneer de opzegging krachtens artikel 10, eerste lid, zonder voorafgaande parlementaire
goedkeuring heeft plaatsgehad en het parlement vervolgens de opzegging niet goedkeurt, dat
moet de opzegging (of het gevolg van de opzegging) ‘zo spoedig als zulks rechtens mogelijk is
ongedaan [worden] gemaakt.’569 Omdat dit onderzoek ziet op de totstandkoming van verdragen
ga ik verder niet op de opzegging van verdragen in.

4.2.4 Het ‘reguliere’ parlementaire instrumentarium en parlementaire
betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen
Tot nu toe zijn met name (delen van) regelingen aan bod gekomen die er specifiek op gericht
zijn om (de parlementaire betrokkenheid bij) de totstandkoming van verdragen te regelen. Nu
komen de algemene instrumenten van het parlement waarmee het de regering kan (pogen te)
controleren en beïnvloeden aan bod. Die kunnen ook door het parlement ingezet worden –
veelal gecombineerd met of naar aanleiding van specifieke instrumenten/waarborgen voor
parlementaire betrokkenheid – wanneer het gaat om de totstandkoming van verdragen. In
deze paragraaf wordt ingegaan op die reguliere instrumenten van het parlement (paragraaf
4.2.4.1) en op de (mogelijkheden tot) inzet ervan ten aanzien van verdragstotstandkoming
(paragraaf 4.2.4.2).

4.2.4.1

Parlementaire controlemiddelen

Sinds 1848570 bestaat de (politieke) ministeriële verantwoordelijkheid.571 Het parlement kan
bewindspersonen ter verantwoording roepen, en zo dus controleren en invloed op het beleid
uitoefenen.572 Ook is er de inlichtingenplicht:573
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Zie ook: nr. 260 Dvdr. Zie verder hierover: Nollkaemper 2007, p. 214-217, Driessen en Lijnzaad 1989,
p. 1237-1238, Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 19.
Voor wat betreft advisering door de AARvS, zie: artikel 17, eerste lid, aanhef en onder c, WRvS.
Zie ook: Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 4 en 20, artikel 129 RvOTK,
artikel 148 RvOEK.
Zie ook nr. 263 Dvdr.
Artikel 14, tweede lid, Rgbv.
Zie paragraaf 4.2.1.
Artikel 42, tweede lid, Grondwet.
Broeksteeg 2004, p. 16, Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 285.
Zie over de verhouding tussen de inlichtingenplicht en de ministeriële verantwoordelijkheid: Broeksteeg
2004, p. 15-16, Van den Driessche 2005, p. 213-214, Munneke 2006, p. 76 e.v. en p. 340-341, Zijlstra
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‘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.’574

Het gaat bij dit artikel om gevraagde en niet zozeer om ongevraagde inlichtingen.575 Verstrekking
van ongevraagde inlichtingen kan natuurlijk ook wenselijk zijn. Bovend’Eert en Kummeling
merken over informeren van het parlement uit eigen beweging op dat dit ‘veeleer op art. 42
Gw’ berust.576
Naast de algemene verplichting van artikel 68 van de Grondwet om gevraagde inlichtingen te
verstrekken, kunnen er verplichtingen zijn om in bepaalde gevallen ongevraagde inlichtingen
te verstrekken.577 Artikel 100 van de Grondwet biedt een duidelijk voorbeeld. Actieve
informatieverstrekking speelt tevens bij de totstandkoming van verdragen,578 namelijk zodat
het parlement goed kan afwegen of het, naar aanleiding van de ongevraagde inlichtingen, zelf
om verdere inlichtingen wil vragen en/of bijvoorbeeld sturend wil optreden.
Deze inlichtingenplicht van artikel 68 is voorzien van een verschoningsgrond: indien verstrekking
‘in strijd is met het belang van de staat’, dan bestaat de plicht niet. Een bewindspersoon zal in
voorkomende gevallen veelal van het verstrekken van inlichtingen proberen af te zien zonder
direct al een beroep te doen op het belang van de staat.579 Maar wat betekenen deze woorden?
De woorden ‘waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat’ zijn niet geheel
duidelijk,580 terwijl de invulling ervan voor een belangrijk deel de kracht bepaalt van artikel
68 qua potentiële parlementaire betrokkenheid. Bovend’Eert en Kummeling geven aan dat
de staatkundige praktijk leert dat het kan gaan om ‘1) de eenheid van de Kroon; 2) de veiligheid
van de staat; 3) vertrouwelijke bedrijfsinformatie; 4) bescherming van de persoonlijke
levenssfeer; 5) gegevens betreffende een strafrechtelijk onderzoek; 6) gegevens die vallen
onder een wettelijke geheimhoudingsplicht.’581 De invulling van ‘het belang van de staat’
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2009, p. 69-70, Kortmann 2012, p. 303-304, Van Mourik 2012, p. 21-23.
Artikel 68 van de Grondwet.
Kortmann 2012, p. 306, Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 287, Munneke 2006, p. 337 en 339.
Tweede Kamervoorzitter K. Arib (PvdA) denk hier anders over, zo schrijft zij in haar sollicitatiebrief
voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer van 28 maart 2017: ‘Artikel 68 van de Grondwet geeft
het kabinet niet alleen een passieve, maar ook een actieve informatieplicht’ (https://www.tweedekamer.
nl/sites/default/files/atoms/files/brief_kandidaatstelling_khadija_arib_voor_het_voorzitterschap.pdf
(laatst geraadpleegd op 10 januari 2018)).
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 287.
Munneke 2006, p. 337-338. Zie ook: Kamerstukken II 2015/16, 28 362, nr. 8, p. 6.
Zie: paragraaf 4.2.3.1 (artikel 1 Rgbv, nr. 226 Dvdr) en paragraaf 4.2.3.2 (artikel 2, tweede lid, Rgbv).
Zie, met verwijzingen: Van den Driessche 2005, p. 212.
Kortmann (2012, p. 304) noemt het ‘een weinig bepaald begrip’ en een vergaarbak. Zie ook: Munneke
2006, p. 70-73, Enthoven 2011, p. 210-211.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 290.
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geschiedt in concrete gevallen in eerste instantie door een bewindspersoon, wanneer die deze
verschoningsgrond naar voren brengt.582 Uiteindelijk beoordeelt de Kamer(meerderheid) of dit
op een acceptabele wijze heeft plaatsgehad.583 Het is in eerste instantie voor de bewindspersoon
in kwestie allicht ‘moeilijk te motiveren waarom het verstrekken van inlichtingen in strijd is
met het staatsbelang zonder te onthullen wat moet worden verzwegen.’584 Vervolgens is het dus
ook moeilijk voor het parlement om aan de hand van de vage verschoningsgrond te bepalen of
de weigering van een bewindspersoon terecht was.585
Hoe worden inlichtingen aan het parlement versterkt? Hoewel het uitgangspunt openbare
inlichtingenverstrekking aan het parlement is, kan verstrekking ook vertrouwelijk plaatshebben,
bijvoorbeeld door ‘mondelinge informatieverstrekking in een besloten commissievergadering,
(…) [of] het vertrouwelijk ter inzage leggen van documenten voor alle Kamerleden, of voor
de leden van een commissie.’586 In een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer over
de reikwijdte van artikel 68 van de Grondwet uit 2016 merkt de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties hierover op:
‘Het vertrouwelijk informeren van de Kamer kan een nuttige rol spelen in de parlementaire
taakuitoefening, maar een nadeel is dat de informatie niet als zodanig gebruikt kan
worden in een openbaar debat. Een bewindspersoon zal daarom steeds zorgvuldig moeten
toetsen of openbare verstrekking echt niet mogelijk is, ook niet in geobjectiveerde of
geaggregeerde vorm. De parlementaire commissie voor de vernieuwing van de Wet op
de Parlementaire Enquête heeft erop gewezen dat vertrouwelijke verstrekking wel als
voordeel heeft dat het een inhoudelijk debat mogelijk maakt tussen Kamer en Minister
over de vraag of de vertrouwelijkheid noodzakelijk is.(…) Het kabinet is steeds bereid
om een dergelijk debat te voeren; dit zal dan uit de aard der zaak in beslotenheid moeten
worden gevoerd. Uiteindelijk is het aan de bewindspersoon om op basis van dit debat zijn
besluit te handhaven of te heroverwegen, en aan de Kamer om daar zo nodig politieke
consequenties aan te verbinden.’587

In welke vormen heeft de informatie-/inlichtingenstroom van regering naar parlement plaats,
naast de hiervoor aan bod gekomen mogelijkheden bij vertrouwelijke informatieverstrekking?
Niet in de Grondwet, maar in het RvOTK en het RvOEK is daarover informatie te vinden:588
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Van den Driessche 2005, p. 211, Kortmann 2012, p. 305.
Van den Driessche 2005, p. 212.
Van den Driessche 2005, p. 211. Zie ook: Munneke 2006, p. 118.
Zie ook Munneke 2006, p. 161: ‘De verschoningsgrond biedt geen duidelijke norm aan de hand
waarvan het parlement kan vaststellen of terecht een inbreuk op zijn belangrijke parlementaire recht
wordt gemaakt.’
Kamerstukken II 2015/16, 28 362, nr. 8, p. 9. Zie ook: Munneke 2006, p. 106.
Kamerstukken II 2015/16, 28 362, nr. 8, p. 9-10.
Zie ook: Van den Driessche 2005, p. 214-217, Kortmann 2012, p. 304, Van Mourik 2012, p. 27.
Uitgebreider hierover: Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 334-345.
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de interpellatie,589 schriftelijke vragen590 en het mondelinge vragenuur.591 Verder kan gewezen
worden op gevraagde inlichtingen tijdens een debat over dan wel de behandeling van een
wetsvoorstel, regeringsnota of regeringsverklaring en tijdens spoeddebatten (tegenwoordig:
dertigledendebatten592).593 Tevens relevant is de in 2011 gecreëerde toegang(smogelijkheid)
tot ambtenaren:
‘In 2011 is op voorstel van de Minister-President een werkwijze ingevoerd die Kamerleden
ook buiten parlementaire onderzoeken ingang geeft tot de deskundigheid van ambtenaren.
Daarvoor is bij elk departement een parlementaire contactpersoon aangewezen waar
Kamerleden om feitelijke informatie kunnen verzoeken. Deze ambtenaar beantwoordt
de vraag rechtstreeks, of vraagt de informatie op bij een andere ambtenaar.’594

Bovendien heeft er de afgelopen vijftien jaar een verruiming plaatsgehad van de mogelijkheden
van het parlement, om ‘zelf actief informatie te vergaren’, om ‘zonder tussenkomst van de regering
informatie in te winnen bij andere instanties.’595 In de brief over de reikwijdte van artikel 68 van
de Grondwet wordt in dit licht onder meer gewezen op het volgende: de mogelijkheid voor
de Kamers om de CTIVD te verzoeken onderzoek te doen, de mogelijkheid om de AARvS om
voorlichting te vragen, de mogelijkheid om planbureaus om de uitvoering van werkzaamheden
te verzoeken en de toegang tot ‘interne, vertrouwelijke documenten van de Raad van de Europese
Unie via de zogenaamde EU-extranet-database’.596
Het parlement kan ook een onderzoek instellen. De zojuist beschreven parlementaire
controlemiddelen, gecombineerd met de verschijningsplicht van ministers en staatssecretarissen
indien uitgenodigd door het parlement,597 geven al allerlei mogelijkheden tot onderzoek.598 Een
bijzondere onderzoeksmogelijkheid biedt het enquêterecht.599 In de Wet op de parlementaire
enquête 2008 is dit parlementaire recht nader uitgewerkt. Bijzonder eraan is (onder meer)
de verplichting tot medewerking voor eenieder, en dus niet alleen voor bewindspersonen.600
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Artikel 133 RvOTK en artikel 139 RvOEK.
Artikel 134 RvOTK en artikel 140 RvOEK.
Artikel 136 e.v. RvOTK.
Artikel 54a RvOTK.
Zie ook: Kortmann 2012, p. 304.
Kamerstukken II 2015/16, 28 362, nr. 8, p. 7. Zie concreter hierover: Kamerstukken II 2010/11,
32 500 III, nr. 10, p. 1-2.
Kamerstukken II 2015/16, 28 362, nr. 8, p. 6 en 7.
Kamerstukken II 2015/16, 28 362, nr. 8, p. 7.
Artikel 69, tweede lid, Grondwet. Zie hierover: Van den Driessche 2005, p. 208-209.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 393.
Artikel 70 van de Grondwet.
Zie artikel 14 Wpe (en de dwangmiddelen in hoofdstuk 5 Wpe indien medewerking wordt geweigerd).
Zie ook: Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 395-396, Kortmann 2012, p. 230-231.
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Van recente datum is de parlementaire ondervraging, waarbij het gaat om ‘mondelinge
informatievergaring op korte termijn middels het horen van personen onder ede.’601
Van groot belang voor de ministeriële verantwoordelijkheid en andere hiervoor in deze
paragraaf aan bod gekomen zaken, is dat er consequenties aan kunnen worden verbonden als
een bewindspersoon in de ogen van het parlement niet (naar behoren) verantwoording aflegt,
onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekt, de verschoningsgrond ‘het belang van de staat’
te ruim uitlegt et cetera. Hierbij komt de vertrouwensregel in beeld. Deze regel houdt, kort
gezegd, in dat het kabinet als geheel en ook individuele ministers en staatssecretarissen hun
ontslag moeten aanbieden na opzegging van het vertrouwen door de Tweede Kamer.602 Het is
de sanctie,603 de ‘stok achter de deur’604 – waarvan de dreiging altijd aanwezig is605 – ten aanzien
van de ministeriële verantwoordelijkheid.606 Of de sanctie wordt toegepast, is een politieke en
geen juridische kwestie.607 In Nederland is de vertrouwensregel ongeschreven.608 Vertrouwen
wordt geacht te bestaan, totdat het tegendeel blijkt,609 zoals door een motie van wantrouwen.
Afwezigheid van vertrouwen kan op veel wijzen blijken: ‘door een motie van afkeuring,
de verwerping van een begroting, of de amendering of verwerping van een wetsvoorstel.’610 Het is
niet altijd direct geheel duidelijk of er blijk van is gegeven dat er geen vertrouwen is: de indiener
van een motie en de Kamermeerderheid kunnen van mening verschillen of er sprake is van
wantrouwen (waarbij uiteraard de visie van de Kamermeerderheid bepalend is),611 er kan sprake
zijn van een niet eenduidige uitleg van een motie door de Kamer(meerderheid),612 het kabinet

601
602
603
604
605
606

607

608

609

610
611
612

154

Zie hierover: Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 406.
Zie paragraaf 2.1.1 en de verwijzingen aldaar over deze regel als het om de Eerste Kamer gaat.
Broeksteeg 2004, p. 25.
Zijlstra 2009, p. 70.
Van Mourik 2012, p. 24.
De vertrouwensregel en de ministeriële verantwoordelijkheid moeten evenwel los van elkaar worden
gezien. Voor het opzeggen van het vertrouwen in een bewindspersoon is het niet nodig dat er sprake
is van verantwoordelijkheid dan wel dat er onbevredigend verantwoording is afgelegd of geen of
gebrekkige inlichtingen zijn verstrekt. En wanneer een bewindspersoon onjuiste inlichtingen verstrekt,
weigert inlichtingen te verstrekken, verantwoordelijkheid draagt voor verkeerd gelopen zaken, hoeft
het vertrouwen in de betreffende bewindspersoon niet te worden opgezegd. Zie ook: Broeksteeg 2004,
p. 24, Zijlstra 2009, p. 70.
Broeksteeg 2004, p. 26: ‘De eventuele toepassing van een politieke sanctie, waaronder
de vertrouwensregel, is een politieke en geen juridische afweging. Deze afweging wordt gemaakt
op basis van geheel subjectieve, op generlei wijze gecodificeerde criteria, die van geval tot geval
kunnen verschillen.’
Zie over de redenering van de regering bij de grondwetsherziening van 1983 om dit zo te laten:
Kortmann 1987, p. 174.
Bovend’Eert en Kummeling (2017, p. 432) geven aan dat ‘[e]en motie van vertrouwen (…) in
de Nederlandse verhoudingen ongebruikelijk [is].’ Zie ook: Broeksteeg 2004, p. 27.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 432.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 437.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 437.
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kan aangeven een motie als een gebrek aan vertrouwen op te vatten – de motie onaanvaardbaar
verklaren – terwijl de indiener aan heeft gegeven dat de motie geen wantrouwen behelsde,613
een bewindspersoon/kabinet kan zelf uit beslissingen of de houding van het parlement afleiden
dat er geen vertrouwen is.614 Verder kan gewezen worden op het onderscheid tussen een motie
van wantrouwen, een motie van afkeuring en een motie van treurnis.615 Los van al deze nuances
en mogelijkheden: op deze plek is met name van belang dat het feit dat een Kamermeerderheid
bewindspersonen weg kan sturen van grote betekenis is voor de waarde en kracht van
de parlementaire middelen om de regering te controleren.
In het voorgaande kwam ‘de motie’ aan bod in het licht van de vertrouwensregel, maar
de betekenis en relevantie van dit instrument is veel groter. Een (aangenomen) motie kan
worden gezien als uiting van de Kamer van een oordeel of een wens.616 De praktische gang van
zaken is geregeld in het RvOTK en RvOEK.617 Moties zijn niet bindend voor bewindspersonen,
zij hoeven niet per se uitgevoerd te worden,618 zij het dat het niet uitvoeren van de wens of
het geen gehoor geven aan het oordeel van de Kamermeerderheid, natuurlijk wel belangrijke
politieke consequenties kan hebben.619 Een Kamermeerderheid kan dan immers dreigen met
het indien van een motie van wantrouwen of hier zelfs toe overgaan.
Van groot belang voor de parlementaire controle van de regering zijn verder (de activiteiten
van) de Kamercommissies.620 Op de website van de Tweede Kamer worden de commissies
omschreven als de ‘ruggengraat van het werk in de Tweede Kamer’, waarbij wordt aangegeven
dat twee derde ‘van het overleg tussen Tweede Kamer en bewindslieden (…) plaats[vindt] in
commissies’.621 Er zijn verschillende soorten commissies.622 In de Tweede Kamer:
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Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 438.
Burkens e.a. 2017, p. 250-252, Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 366.
Zie https://www.parlement.com/id/vh8lnhrp1x0f/motie_van_afkeuring_of_wantrouwen (laatst geraadpleegd
op 10 januari 2018), met overzichten van moties en aftredende ministers.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 365, Kortmann 2012, p. 234.
Artikel 66 RvOTK en artikel 93 RvOEK.
Van den Driessche 2005, p. 218, Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 370, Kortmann 2012, p. 234.
Zie: Van den Driessche 2005, p. 218. Zie ook Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 366: ‘Per motie
kunnen geen bindende opdrachten aan het kabinet worden gegeven.(...) Een motie heeft wel een van
geval tot geval verschillende politieke betekenis. De enige motie die daarnaast nog juridische betekenis
heeft, is de motie van wantrouwen. Het is dan niet de motie als zodanig die bindt, maar de door haar
geactiveerde werking van de parlementaire vertrouwensregel.’
Vooral in het geval van de Tweede Kamer (Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 212).
Zie: https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/de_tweede_kamer_vergadert (laatst geraadpleegd
op 10 januari 2018). Zie ook: Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 513.
Zie ook: Van Mourik 2012, p. 29-30 en de overzichten op https://www.parlement.com/id/vh8lnhrogvuz/
tweede_kamercommissies (laatst geraadpleegd op 10 januari 2018) en https://www.parlement.com/id/
vh8lnhrpmxvz/eerste_kamercommissies (laatst geraadpleegd op 10 januari 2018).
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•
•

•
•

•

•

Vaste commissies: voor elk ministerie (behalve voor het ministerie van Algemene Zaken),
voor Europese Zaken, voor Koninkrijksrelaties;623
Algemene commissies: deze kunnen door de Tweede Kamer worden ingesteld ‘voor
onderwerpen die van bijzonder belang zijn voor de uitoefening van haar taken dan wel
vrijwel alle ministeries aangaan’;624
Themacommissies: die kunnen worden ingesteld ‘voor onderwerpen van groot
maatschappelijk belang die niet specifiek één ministerie aangaan’;625
Tijdelijke commissies ‘voor specifieke onderwerpen’.626 ‘Ander parlementair onderzoek dan
bedoeld in artikel 141 [betreffende de parlementaire enquête] wordt uitgevoerd door een
hiervoor in te stellen commissie uit de Kamer, de tijdelijke commissie’, aldus het RvOTK;627
Het RvOTK noemt nog enkele specifieke commissies: de commissie voor het onderzoek van
de Geloofsbrieven,628 de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven,629
de commissie voor de Werkwijze630 en de commissie voor de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten.631 Verder kan het Presidium (de voorzitter en de ondervoorzitters632)
‘ten behoeve van zijn eigen werkzaamheden commissies van advies instellen’;633
Eerder in deze paragraaf werd al gewezen op het enquêterecht. De uitvoering van een
parlementaire enquête geschiedt door een Kamercommissie, namelijk de enquêtecommissie.634

In de Eerste Kamer:
•
•
•
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Vaste commissies (‘voor elk ministerie ten minste één’);635
Bijzondere commissies, die kunnen worden ingesteld ‘ter voorbereiding van voorstellen die
een bijzonder karakter dragen’;636
Er is een zogenoemde Huishoudelijke Commissie,637 met organisatorische bevoegdheden,638
zoals taken ten aanzien van de ambtenaren en begroting van de Eerste Kamer;639

Artikel 16 RvOTK. De zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken vallen onder de commissie
voor Binnenlandse Zaken (Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 202).
Artikel 17, eerste lid, RvOTK. Voor voorbeelden, zie: Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 202-203.
Artikel 17a, eerste lid, RvOTK.
Artikel 18, eerste lid, RvOTK.
Artikel 142 RvOTK.
Artikel 19, eerste lid, RvOTK.
Artikel 20, eerste lid, RvOTK.
Artikel 21 RvOTK.
Artikel 22 RvOTK.
Artikel 9, eerste lid, RvOTK.
Artikel 22a RvOTK.
Artikel 141 RvOTK en artikel 2, tweede lid, Wpe.
Artikel 34, eerste lid, RvOEK.
Artikel 34, tweede lid, RvOEK.
Artikel 14, eerste lid, RvOEK.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 201.
Zie voor deze en andere taken: artikel 15, 16, 26, tweede lid, 28, 29 en 156h RvOEK.
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•
•
•

Een Commissie voor de Verzoekschriften;640
Commissies voor de Geloofsbrieven;641
Hoewel nooit gebruikt,642 heeft ook de Eerste Kamer het recht van enquête.643 Artikel 129 RvOEK
meldt dat ‘(e)en parlementaire enquête wordt uitgevoerd door een hiervoor in te stellen commissie
uit de Kamer, de parlementaire enquêtecommissie.’644 Ook kan een onderzoekscommissie
worden ingesteld.645 In tegenstelling tot het gebruik van het enquêterecht door de Eerste Kamer,
is de mogelijkheid tot onderzoek door een onderzoekscommissie wel benut.646

Verder zijn er zogenoemde gemengde commissies van de Kamers tezamen:647 de Gemengde
commissie van beroep voor de Dienst Verslag en Redactie648 en een gemengde commissie voor
afstemming en advies voor de interparlementaire betrekkingen.649
De commissies hebben als belangrijkste bevoegdheden ‘het vragen van inlichtingen aan
bewindslieden en het voorbereidend onderzoek van wetgeving.’650 In artikel 27 RvOTK wordt
uiteengezet waartoe een Tweede Kamercommissie, ten behoeve van een goede taakvervulling,
in ieder geval bevoegd is, namelijk ‘zich tot een minister te wenden ter verkrijging van alle
stukken waarvan zij de kennisneming nodig acht’, ‘mondeling of schriftelijk in overleg te treden
met een minister’, ‘tot het beleggen van rondetafelgesprekken’, ‘tot het houden van hoorzittingen’,
‘tot het afleggen van werkbezoeken’, ‘zich te laten voorlichten door colleges van advies’, ‘externe
deskundigen in te schakelen’, ‘rapporteurs te benoemen’ en ‘de Kamer voor te stellen een groot
project aan te wijzen’.
Voor het ‘mondeling overleg met een minister’ bestaan verschillende opties: het wetgevingsoverleg
(wanneer het gaat om overleg over ‘een in handen van een commissie gesteld voorstel van wet’),
het begrotingsoverleg (over ‘een in handen van een commissie gestelde begroting dan wel
onderdeel daarvan’), het notaoverleg (over ‘een ander in handen van een commissie gesteld
stuk’) en het algemeen overleg (wanneer het gaat om ‘het geregeld van gedachten wisselen over
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Artikel 141 RvOEK.
Zie artikel 2, 3 en in het bijzonder 4 RvOEK.
Zie: https://www.parlement.com/id/vh8lnhrsd1ri/recht_van_enquete (laatst geraadpleegd op 10
januari 2018).
Artikel 70 van de Grondwet.
Zie ook artikel 2, tweede lid, Wpe.
Zie artikel 130 RvOEK en artikel 1 Regeling parlementair en extern onderzoek Eerste Kamer.
Zie: Kamerstukken I 2012/13, C, A-B (Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging
Overheidsdiensten van de Eerste Kamer).
Artikel 23, tweede lid, en 24, tweede lid, RvOTK en artikel 30, tweede lid, en 31, tweede lid, RvOEK.
Artikel 1, tweede lid, Reglement voor de Dienst Verslag en Redactie.
Artikel 2 Reglement voor de Griffie interparlementaire betrekkingen der Staten-Generaal.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 516.
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het algemeen beleid’).651 Ook Eerste Kamercommissies kunnen mondeling en/of schriftelijk met
de regering in overleg treden,652 zij het dat dit overleg veelal niet gericht is op controle van
de regering maar plaatsheeft in het kader van wetgeving.653

4.2.4.2

Inzet van ‘reguliere’ instrumenten bij de totstandkoming van verdragen

De in paragraaf 4.2.4.1 beschreven parlementaire middelen/instrumenten kunnen worden
ingezet bij de totstandkoming van verdragen.654 In de woorden van Vierdag zijn ‘de speciaal
voor verdragen ontworpen regelingen ten volle ingebed (…) in het geheel van het stelsel
van de ministeriële verantwoordelijkheid.’655 Daarmee kunnen het parlement en individuele
parlementariërs bewindspersonen ter verantwoording roepen, moties indien en, op allerlei
verschillende wijzen, informatie verkrijgen van bewindspersonen die betrokken zijn bij
de totstandkoming van een bepaald verdrag. Bijvoorbeeld kunnen, al dan niet naar aanleiding
van de periodieke lijsten van artikel 1 Rgbv, vragen worden gesteld over het verloop en de insteek
van bepaalde onderhandelingen en/of (voorlopige) uitkomsten ervan. Mits niet in strijd met
het belang van de staat, zal de bewindspersoon de gevraagde inlichtingen moeten verstrekken
(artikel 68 Grondwet).
Het is van belang dit criterium, (strijd met) het belang van de staat, hier nader te bezien
op relevantie voor inlichtingen ten aanzien van buitenlands beleid en verdragen, alvorens
specifieker op de mogelijkheden tot beïnvloeding van buitenlands beleid en met name
verdragstotstandkoming in te gaan. De mate waarin die verschoningsgrond inzetbaar is,
is immers zeer bepalend voor de positie van het parlement. In paragraaf 4.2.4.1 werd reeds
opgemerkt dat de staatkundige praktijk leert dat het bij dit criterium onder meer kan gaan om
de veiligheid van de staat,656 wat mij relevant lijkt in het kader van verdragstotstandkoming.
Munneke geeft aan dat het daarbij inderdaad gaat om ‘bescherming van de staat tegen
aantastingen of dreigingen, zowel van buitenaf als van binnenuit’,657 waarbij het om inlichtingen
uit het buitenland of informatie van internationale organisaties kan gaan.658 Munneke noemt
bovendien – zijn beschrijving en opsomming zijn wat uitgebreider dan die van Bovend’Eert
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Artikel 28 RvOTK. Zie nader: artikel 39, 39a, 40 en 41 RvOTK, Bovend’Eert en Kummeling 2017, p.
515-516, Van Mourik 2012, p. 31-32.
Artikel 33, eerste lid, RvOEK.
Peters 2007, p. 139, Van Mourik 2012, p. 32. Gewezen zij erop dat deze parlementaire taken/rollen
(controleur en medewetgever) door elkaar kunnen lopen (paragraaf 2.1.1 en de verwijzingen aldaar).
Zie ook: Duynstee 1954, art. 58, p. 26, Sondaal 1986, p. 136-137, Bovend’Eert en Kummeling 2017, p.
375, Van Mourik en Nehmelman 2012, p. 161.
Vierdag 1995, p. 104.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 290.
Munneke 2006, p. 115.
Munneke 2006, p. 124.
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en Kummeling659 – als invulling van ‘het belang van de staat’ specifiek (het belang van goede)
buitenlandse betrekkingen.660 Daarover schrijft hij onder meer:
‘Het belang van goede betrekkingen met het buitenland is met de toenemende internationale
samenwerking en contacten voortdurend groter geworden, zeker ook voor Nederland. Dat
betekent dat ook altijd een nationaal belang aan de orde is wanneer het om deze relaties
met het buitenland of met internationale organisaties gaat. Het gewicht hiervan is zo
groot dat in de praktijk wordt geaccepteerd dat de goede contacten met het buitenland
het weigeren van de gevraagde inlichtingen kunnen rechtvaardigen. Het belang van goede
buitenlandse betrekkingen wordt dus blijkbaar ook als een invulling van het belang van
de staat geaccepteerd.’661

Bij de grondwetsherziening van 1983 is dit uitdrukkelijk erkend.662 Munneke geeft hieromtrent aan
dat het ‘moeilijk aan te geven’ is wanneer het belang van buitenlandse betrekkingen in voldoende mate
in het geding is, wil de verschoningsgrond terecht kunnen worden ingeroepen.663 De uitdrukkelijke
erkenning van de mogelijkheid om het belang van goede buitenlandse betrekkingen in te roepen,
geeft in ieder geval enige mogelijkheden aan bewindspersonen om onder het verstrekken van
inlichtingen omtrent de totstandkoming van een verdrag uit te komen en vormt zo dus een risico voor
de parlementaire betrokkenheid daarbij. Besselink geeft terecht aan dat het daarbij zowel kan gaan
om ‘de bescherming van de eigen onderhandelingspositie’ als om ‘de bescherming van de positie van
de onderhandelingspartner die allerlei vertrouwelijke mededelingen kan hebben gedaan waarvan
het onhoffelijk is die zonder zijn toestemming bekend te maken’.664
Uiteraard is de vertrouwensregel een belangrijke stok achter de deur voor het parlement om
ervoor (te proberen) te zorgen dat bewindspersonen hier niet te snel gebruik van maken, zij
het dat het voor het parlement veelal lastig zal zijn om in te schatten of de inlichtingen wel
of niet terecht worden onthouden, bij gebrek aan een ‘duidelijke norm aan de hand waarvan
het parlement kan vaststellen of terecht een inbreuk op zijn belangrijke parlementaire
recht wordt gemaakt.’665 Munneke wijst erop dat juist voor dit soort gevallen vertrouwelijke
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Zie: Munneke 2006, p. 113-144.
Munneke 2006, 123-125.
Munneke 2006, p. 123.
Zie, met verwijzingen, Munneke 2006, p. 123-124.
Munneke 2006, p. 124.
Besselink 1995, p. 18. Hij merkt daarbij bovendien op dat het strategisch juist voordelig kan zijn
voor de regering om ‘zich op een of andere wijze tegenover het parlement te committeren’, aangezien
de regering dan de mogelijk heeft om ‘tegenover het buitenland [te] stellen gebonden handen te hebben,
en zich daardoor [te] onttrekken aan buitenlandse druk om een nadelig of minder gewenst compromis
aan te gaan’ (p. 18).
Munneke 2006, p. 161. Zie: paragraaf 4.2.4.1.
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informatieverstrekking aan het parlement (of een Kamercommissie) veelal geschikt is.666 In
de Rgbv is hier dan ook op sommige punten uitdrukkelijk rekening mee gehouden.667
Tevens kan ‘bescherming van intern beraad’ onder de verschoningsgrond vallen,668 zoals in
het geval van de ministerraad.669 Ook dit kan relevant zijn in het licht van de totstandkoming
van verdragen, gelet op bijvoorbeeld artikel 4, tweede lid, aanhef en onder h en j, RvOMR en
nr. 235 Dvdr.670
Artikel 68 biedt dus mogelijkheden, zij het dat (de invulling van) de verschoningsgrond
kan zorgen voor beperkingen aan de door het parlement te verkrijgen informatie. Maar
de mogelijkheden zijn ruimer dan alleen het vragen om inlichtingen, zoals in paragraaf 4.2.4.1
in algemene zin al bleek.
Bovend’Eert en Kummeling beschrijven de mogelijkheden als volgt:
‘Daartoe beschikt het parlement allereerst over de normale bevoegdheden als
het inlichtingenrecht en de mogelijkheid om bij motie uitspraken te doen over de gewenste
regeringskoers. Aangezien de wetgevingsproductie van het departement van Buitenlandse
Zaken buitengewoon gering is, biedt deze nauwelijks aangrijpingspunten voor
parlementaire controle. Anders ligt het bij het begrotingsrecht. Het debat naar aanleiding
van de begroting van dit ministerie is het aangrijpingspunt voor een jaarlijks terugkerende
uitvoerige beleidsdiscussie, waarbij de grote, maar vaak ook de kleine, lijnen van
het buitenlands beleid aan de orde komen. Voorts vindt er overleg plaats naar aanleiding
van beleidsnota’s, die overigens, vergeleken met de andere ministeries, in een niet al te
grote frequentie verschijnen. Bijzonder aan de contacten tussen de vaste Kamercommissie
en de minister van Buitenlandse Zaken is dat ze niet altijd in de vorm van een officiële
commissievergadering plaatsvinden. Regelmatig wordt de commissie door de minister
uitgenodigd op diens departement, waarbij vertrouwelijk allerlei mededelingen worden
gedaan. Deze bijeenkomsten staan bekend als ‘briefings’.’671

Verder wijzen zij erop dat sommige Kamerleden deel uitmaken van raadgevende vergaderingen
van internationale organisaties – ‘de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa,
de Noord-Atlantische Assemblée, de Assemblée van de Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa (OVSE) en de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad’672 –
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Munneke 2006, p. 125. Zie ook: Besselink 1995, p. 18.
Zie paragraaf 4.2.3.
Munneke 2006, p. 137-139.
Munneke 2006, p. 139.
Zie ook paragraaf 4.1.2.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 375-376.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 391-392. Zie ook Besselink 1995, p. 21.
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en zij wijzen op de Interparlementaire Unie.673 De IPU houdt zich onder meer bezig met
de bevordering van ‘contacts, coordination and the exchange of experience among Parliaments
and parliamentarians of all countries’ en met het bijdragen aan de verbetering van ‘knowledge
of the working of representative institutions’ en aan ‘the strengthening and development of their
means of action’.674 Nederlandse parlementariërs kunnen deel uitmaken van delegaties naar IPUzittingen.675 Bovendien valt te wijzen op officiële bezoeken van (delegaties van) buitenlandse
parlementen aan het Nederlandse, en andersom.676
Op al deze wijzen is parlementaire betrokkenheid bij buitenlands beleid mogelijk. Maar
hoe zit het met de inzet van de reguliere parlementaire instrumenten, specifiek bij
de verdragstotstandkoming? De controle-instrumenten kunnen zowel in de goedkeuringsfase
van een verdrag als daaraan voorafgaand worden ingezet. Sondaal bespreekt meer specifiek
de volgende vormen van beïnvloeding door het parlement ten aanzien van verdragen:
•

•

•
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Het parlement kan inlichtingen verzoeken over een nog te ondertekenen verdrag.677
De verschoningsgrond bij de inlichtingenplicht kan hierbij beperkend werken. Het parlement
wordt periodiek geïnformeerd over verdragsonderhandelingen,678 en die informatie kan
natuurlijk zeer wel de aanleiding/aansporing vormen voor verzoeken om inlichtingen.679
Het stellen van dergelijke vragen kan van invloed zijn op de keuze van de regering tussen
overlegging ter uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende goedkeuring;680
Er kan sprake zijn van het mee gestalte geven aan de inhoud van een nog te sluiten
verdrag.681 Bijvoorbeeld kan het parlement bij motie wensen/visies ten aanzien van een
verdrag kenbaar maken. Wanneer wensen van het parlement niet worden uitgevoerd met
als reden ‘buitenlandse druk’, dan is wantrouwen op zijn plaats, daar het ‘in zo’n situatie zeer
goed mogelijk [is] dat de minister van aanvang af helemaal niet bereid was de wensen van
het parlement na te komen, en het argument van de buitenlandse druk uitsluitend gebruikt
als dekmantel’;682
Het parlement kan zowel proberen om de regering af te houden van ondertekening van een
verdrag als juist aandringen op ondertekening;683

Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 392.
Artikel 1, tweede lid, onder a en d, van de ‘Statutes of the Inter-Parliamentary Union’.
Zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/ipu (laatst geraadpleegd op
10 januari 2018).
Besselink 1995, p. 22.
Sondaal 1986, p. 137.
Artikel 1 Rgbv. Zie paragraaf 4.2.3.1.
Zie ook: Van Dijk 1995, p. 353.
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 3.
Sondaal 1986, p. 137.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 378.
Sondaal 1986, p. 138.
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•

Het parlement kan aandringen op het wijzigen of aanvullen van een reeds gesloten verdrag;684

•

Het parlement kan pogen de regering ervan te weerhouden om aan een verdrag dat al wel is
ondertekend, binding te bewerkstelligen;685

•

Tot slot wijst Sondaal erop dat het parlement ook nog kan proberen om de regering een
verdrag op te laten zeggen.686

Bovendien kan de situatie zich voordoen dat een verdrag reeds door het parlement is
goedgekeurd, maar de regering binding toch niet wenselijk vindt. Dit dient het parlement direct
ter ore te komen.687 Het parlement kan, indien het dat wenst, de regering vervolgens proberen
ertoe te bewegen de binding toch te bewerkstelligen.
Verder kan het parlement de reguliere instrumenten inzetten in het kader van
het goedkeuringsvereiste, bijvoorbeeld ten behoeve van het verkrijgen van een antwoord op
de vragen waarmee volgens de ‘Notitie ‘Criteria voor de beoordeling van verdragen’’ van de Eerste
Kamer rekening moet worden gehouden bij de parlementaire goedkeuring.688 Het kabinet wees
in 2016 op de mogelijkheid van het parlement om tijdens de dertig dagen bij stilzwijgende
goedkeuring vragen te stellen en het beleggen van een technische briefing te verzoeken.689 Ook
andersoortige inzet van de reguliere controlemiddelen in het kader van het parlementaire
goedkeuringsvereiste is denkbaar, bijvoorbeeld het bij motie aangeven dat voor een verdrag
waarvoor geen goedkeuring is vereist – bijvoorbeeld ingevolge artikel 7, onder c, Rgbv – toch
door een Kamermeerderheid overlegging ter goedkeuring gewenst is.690 Zoals benadrukt in
paragraaf 4.2.4.1, zijn moties niet bindend voor bewindspersonen, maar kan het negeren ervan
politieke consequenties hebben. Relevant en terecht in dit licht, is de opmerking van Sondaal
dat ‘het uiteindelijke succes van welke vorm van beïnvloeding dan ook af zal hangen van
de politieke machtsverhoudingen.’691
Voor de beschreven mogelijkheden tot inzet van parlementaire controlemiddelen is van groot
belang dat het parlement op een goede manier van informatie wordt voorzien. Het (actief)
verstrekken van informatie kan van groot belang zijn om het parlement in concrete gevallen
in staat te stellen op een goede wijze een afweging te maken om wel of niet om (nadere)
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Sondaal 1986, p. 138.
Sondaal 1986, p. 138-139.
Sondaal 1986, p. 139. Zie over opzegging van verdragen: paragraaf 4.2.3.5.4.
Zie paragraaf 4.2.3.5.3.
Eerste Kamer 2009, p. 13-16. Zie paragraaf 4.2.3.2.
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 4. Zie uitgebreider: paragraaf 4.2.3.2.
Verdragen kunnen immers ook onverplicht aan het parlement ter goedkeuring worden voorgelegd
(Sondaal 1986, p. 135).
Sondaal 1986, p. 137. Zie over de hiervoor relevante monistische verhouding tussen regering en
parlement: paragraaf 2.1.2.2.
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inlichtingen te vragen, een bewindspersoon ter verantwoording te roepen, een motie aan te
nemen et cetera.692

4.3 Tussenconclusie
In deze tussenconclusie zullen de belangrijkste punten van de regeling en praktijk van
parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen aangestipt worden, om
de belangrijkste delen van de systematiek van de regeling weer te geven en de samenhang tussen
bepaalde onderdelen te benadrukken.
Het parlement staan als het om verdragstotstandkoming gaat de reguliere instrumenten ter
controle en beïnvloeding van de regering ter beschikking.693 Het parlement kan daarmee op elk
moment betrokkenheid in verdragstotstandkoming bewerkstelligen, zij het dat met name bij
de verdragsonderhandelingen en in de goedkeuringsfase een specifieke regeling is getroffen voor
parlementaire betrokkenheid.694 De belangrijkste delen daarvan zijn te vinden in de Grondwet
en, sinds 1994, in de Rgbv.695
Artikel 91, eerste lid, Grondwet bevat de hoofdregel dat alle verdragen voorafgaande
parlementaire goedkeuring behoeven. Op de hoofdregel bestaan evenwel uitzonderingen,
waarover de Grondwet slechts zegt dat de wetgever die mag vaststellen. Die staan in artikel
7 en 10 Rgbv: artikel 7 betreft de gevallen waarin geen goedkeuring nodig is en artikel 10
de gevallen waarin geen voorafgaande goedkeuring nodig is.696 In artikel 13 Rgbv is bepaald dat
er in die gevallen na de (al dan niet voorlopige) binding aan het verdrag in kwestie, zo spoedig
mogelijk mededeling van het verdrag aan het parlement moet worden gedaan, indien nodig
onder voorwaarde van geheimhouding, ‘tenzij het belang van het Koninkrijk zich bepaaldelijk
tegen ter kennis brenging verzet’. In de jaren vijftig van de vorige eeuw benadrukte de regering,
bij de introductie van uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste, dat de uitzonderingen ‘zo
beperkt mogelijk’ opgevat moesten worden.697 Het gaat immers om de fundamentele kwestie
of instemming van de volksvertegenwoordiging vereist is. Door onscherpe afbakening bestaat
evenwel het risico op een te ruimte uitleg, bijvoorbeeld bij uitvoeringsverdragen. Wel is er bij
uitzonderingen in een andere vorm van parlementaire betrokkenheid dan goedkeuring voorzien,
zoals het alsnog kunnen afdwingen van het vereist zijn van goedkeuring (uitzonderingen b
en e698) of doordat het parlement anderszins een rol heeft (bijvoorbeeld bij uitzonderingen a
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Zie ook paragraaf 4.2.3.1 en 4.2.4.1.
Paragraaf 4.2.4.
Paragraaf 4.1.2 en 4.2.3.
Paragraaf 4.2.1.
Paragraaf 4.2.3.4 en 4.2.3.5.1.
Sondaal 1986, p. 136.
Zie artikel 8 en 9 Rgbv.

163

Hoofdstuk 4

en f699). Bij de voorlopige binding moet het verdrag in kwestie ‘daarna zo spoedig mogelijk
aan de goedkeuring van de Staten-Generaal onderworpen’ worden (artikel 10, eerste lid).
Het verdrag moet worden aangegaan ‘onder voorbehoud van beëindiging voor het Koninkrijk
bij onthouding van de goedkeuring’ (artikel 10, tweede lid), zodat er ook echt beëindigd kan
worden indien het parlement niet wil goedkeuren.700
Wat betreft de wijze waarop goedkeuring kan geschieden, zegt het tweede lid van artikel 91
Grondwet louter dat de wet dit bepaalt en dat de wet in stilzwijgende goedkeuring kan voorzien.
In artikel 3 Rgbv zijn die wijzen bepaald: uitdrukkelijk en stilzwijgend, oftewel bij wet en op de in
artikel 5 voorgeschreven wijze. In de praktijk zal de keuze ertussen doorgaans in eerste instantie
door de regering worden gemaakt. (Grond)wettelijk heeft de regering daarbij veel vrijheid: alleen
bij verdragen die afwijken van de Grondwet of tot zodanig afwijken noodzaken, is uitdrukkelijke
goedkeuring vereist (artikel 91, derde lid, Grondwet en artikel 6 Rgbv). In de praktijk hanteert
de regering enkele criteria bij de keuze voor voorlegging ter uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende
goedkeuring. Voor de uitdrukkelijke goedkeuringsprocedure wordt gekozen indien het om
een verdrag gaat met een of meer bepalingen die (mogelijk) van de Grondwet afwijken, als er
uitvoeringswetgeving nodig is en als het gaat om verdragen ‘die het kabinet taxeert als politiek
belangrijk’. Verder let de regering erop – om te bepalen of het wel of niet aannemelijk is dat in
het parlement de wens leeft om ‘over het verdrag met haar van gedachten (…) [te] wisselen’ – of
er signalen vanuit het parlement zijn die tot die veronderstelling aanleiding geven, zoals eerdere
vragen, opmerkingen, belangstelling voor het verdrag in kwestie of een bepaalde categorie
verdragen, in het bijzonder naar aanleiding van de lijsten van artikel 1 Rgbv. Bovendien ‘taxeert
de regering het belang van het verdrag voor de samenleving’. Tot slot speelt de aanwezigheid van
een ieder verbindendheid een rol omdat die ‘tot politiek debat aanleiding zou kunnen geven’.
Doorslaggevend is die aanwezigheid niet.701 Wel moet de regering sinds 2017 bij de voorlegging
ter goedkeuring aangeven of het verdrag naar haar oordeel een ieder verbindende bepalingen
bevat en, zo ja, welke dit zijn (artikel 2, tweede lid, Rgbv).
Uitdrukkelijke goedkeuring geschiedt bij wet (artikel 4 Rgbv), waarbij de gebruikelijke
procedureregels aangaande formele wetgeving van toepassing zijn. Dit biedt veel ruimte voor
aandacht voor en discussie en debat over het verdrag.702 Stilzwijgende goedkeuring van een
verdrag is geregeld in artikel 5 Rgbv. Gedurende dertig dagen kan het stilzwijgen worden
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Bij uitzondering a: de vaststelling van de vereiste machtigingswet. Bij uitzondering f: het parlement kan
toepasselijkheid verijdelen door, kort gezegd, al eerder een voorbehoud te maken.
Zie artikel 12 Rgbv, over de situatie waarin het parlement inderdaad goedkeuring onthoudt.
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 2-3.
Bijvoorbeeld over de ‘rechtsstatelijke kwaliteit’ van het verdrag, de doelstellingen, de noodzaak,
de wenselijkheid, de vraag of het informeren van het parlement op goede wijze heeft plaatsgevonden,
of bepalingen ervan in strijd zijn met ander recht, of het rechtsbestel (ingrijpende) wijziging behoeft
door het verdrag, wat voor financiële verplichtingen en administratieve lasten erbij komen kijken en
de uitleg van onduidelijke verdragsbepalingen. Zie: Eerste Kamer 2009, p. 14-16.

Het parlement en de totstandkoming van verdragen

doorbroken.703 De procedure van stilzwijgende goedkeuring betekent niet dat men moet zwijgen:
contacten tussen regering en parlement kunnen ‘gewoon’ plaatshebben, zoals in de vorm van
schriftelijke vragen en technische briefings.704
In het derde lid van artikel 91 Grondwet is aldus een speciale regeling getroffen voor van
de Grondwet afwijkende verdragen: die moeten uitdrukkelijk en met gekwalificeerde
meerderheid – ‘ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen’ – worden
goedgekeurd.705 De uitzonderingen van artikel 7 en 10 Rgbv gaan niet op. Hoewel er een speciale
en zwaardere procedure geldt, is die, vergeleken met de procedure van grondwetsherziening,
relatief eenvoudig,706 terwijl er materieel gezien sprake is van een grondwetswijziging.707
Bovendien is er niet snel sprake van een dergelijk verdrag – de procedure wordt dan ook bijna
nooit gevolgd – aangezien de woorden ‘afwijken van de Grondwet’ eng worden uitgelegd. Er
moet sprake zijn van afwijking van (de strekking/uitgangspunten van) een of meer concrete
bepalingen. Onvoldoende is afwijking van de geest, strekking of het systeem van de Grondwet.708
Ook voor de parlementaire betrokkenheid eerder in het proces van verdragstotstandkoming is
de Rgbv relevant: artikel 1 regelt hoe het parlement tijdens de onderhandelingen op de hoogte
geraakt van verdragen, namelijk door periodieke lijsten – verstrekt door de minister van
Buitenlandse Zaken – met daarin de ontwerpverdragen waarover onderhandeld wordt. Dit
om, kort gezegd, te voorkomen dat het parlement pas wordt betrokken op het moment dat
(de inhoud van) het verdrag al zo goed als vastligt. Bovendien wordt bij ‘politiek belangrijke
verdragen’ het parlement bij de start van de verdragsonderhandelingen expliciet betrokken,
door dan reeds een ‘zo volledig mogelijke schets’ te verstrekken ‘van het onderwerp waarover
onderhandeld wordt’.709 Het parlement wordt dus reeds in de onderhandelingsfase op
de hoogte gebracht van ontwerpverdragen,710 wat van groot belang is voor de parlementaire
betrokkenheid. Het parlement dient immers op de hoogte te zijn van zulke ontwikkelingen, wil
het op een zinvolle manier een beslissing kunnen nemen om al dan niet (te proberen) controle
en invloed uit te oefenen.711 Voor die controle en invloed kan het parlement zijn ‘normale’
instrumentarium aanwenden, zoals het recht op inlichtingen, het ter verantwoording roepen van
bewindspersonen en het aannemen van moties.712 Ook in de fase van parlementaire goedkeuring
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Van de zijde van de regering wordt ervoor gezorgd ‘dat steeds tweederde van de termijn buiten
de recesperiodes valt’ (nr. 255 Dvdr).
Paragraaf 4.2.3.2 en 4.2.4.2.
Zie ook artikel 6 Rgbv en Kortmann 1987, p. 273.
Zie ook: Van Emmerik 2008, p. 147.
Van Emmerik 2002, p. 79.
Paragraaf 4.2.3.3.
Nr. 226 Dvdr.
Paragraaf 4.2.3.1.
Paragraaf 4.2.3.1 en 4.2.4.
Paragraaf 4.2.4.
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kan het parlement dit doen: dan kunnen eveneens vragen worden gesteld door het parlement
aan bewindspersonen, waarbij in het bijzonder kan worden gewezen op de mogelijkheid
hiertoe tijdens de overlegging ter stilzwijgende goedkeuring.713 Vragen die juist al wel eerder
in het totstandkomingsproces worden gesteld door het parlement, kunnen bovendien van
belang zijn bij de keuze van de wijze van parlementaire goedkeuring. De regering let er bij deze
keuze immers op of er signalen vanuit het parlement zijn die tot de veronderstelling aanleiding
geven dat het parlement erover van gedachten wil wisselen, zoals eerdere vragen, opmerkingen,
belangstelling van parlementaire zijde voor het verdrag in kwestie (of een bepaalde categorie
verdragen).714 Parlementaire betrokkenheid in de onderhandelingsfase kan dus van invloed zijn
in de goedkeuringsfase.
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Zie paragraaf 4.2.3.2.
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 3. Zie paragraaf 4.2.3.2.
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5.1 Een nadere analyse van de regeling en praktijk van parlementaire
betrokkenheid
De regeling en praktijk van parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen is
in hoofdstuk 4 geanalyseerd. In het verlengde daarvan zal ik in dit hoofdstuk bezien of het beeld
van geringe parlementaire betrokkenheid, zoals dat uit de juridische literatuur en het rapport
van de Staatscommissie Grondwet naar voren komt (paragraaf 1.1), klopt en, zo ja, waar dat
dan met name aan ligt. In dit hoofdstuk wordt eerst bezien welke positieve elementen, die (in
potentie) voor een goede waarborging van en openingen/mogelijkheden tot parlementaire
betrokkenheid zorgen, er in de regeling en praktijk bestaan (paragraaf 5.1.1) en vervolgens wat
de risico’s en gebreken ten aanzien van die regeling en praktijk zijn die ervoor zorgen dat er op
punten een gebrek aan (potentiële) parlementaire betrokkenheid is, dan wel dat de potentie
die er wel is niet of onvoldoende wordt benut (paragraaf 5.1.2). Daarna komt de vraag aan
bod of er inderdaad sprake is van een zwakke parlementaire betrokkenheid en, zo ja, wat dan
de belangrijkste knelpunten zijn (paragraaf 5.2).

5.1.1 Waarborging van en openingen tot parlementaire betrokkenheid
In deze paragraaf staan de voor parlementaire betrokkenheid positief te waarderen elementen in
de regeling en praktijk van parlementaire betrokkenheid bij verdragstotstandkoming centraal,
zowel voorafgaand aan de fase van goedkeuring als in de goedkeuringsfase zelf. Bezien wordt
welke waarborging van en openingen tot parlementaire betrokkenheid in de regelgeving en in
de praktijk voorkomen.1

Parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen voorafgaand
aan parlementaire goedkeuring
Dat het parlement reeds tijdens de verdragsonderhandelingen geïnformeerd wordt, is van groot
belang en dus toe te juichen. Zo wordt voorkomen dat het parlement pas op de hoogte geraakt van
een verdrag als het (zo goed als) vaststaat, namelijk bij verdragsgoedkeuring.2 Dankzij de lijsten
van artikel 1 Rgbv – die vier keer per jaar verschijnen en waarin verdragen die als politiek
belangrijk worden aangemerkt van een asterisk (*) worden voorzien – geraakt het parlement op
de hoogte van (ontwerp)verdragen waarover onderhandeld wordt, wat van groot belang is voor
een zinvolle afweging wel of niet te pogen controle/invloed erop uit te oefenen.3 Zodoende bieden

1

2
3
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Ondanks het accent op die waarborgen en openingen, is enige overlap met paragrafen uit hoofdstuk 4,
waarin de regeling en praktijk in meer algemene en neutrale zin werd beschreven, onvermijdelijk. Voor
paragraaf 5.1.2 geldt ook dat enige overlap onvermijdelijk is.
Paragraaf 4.2.3.1.
Vergelijk: Burkens e.a. 2017, p. 356, Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 377 en zie paragraaf 4.2.4.
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de lijsten een opening voor parlementaire betrokkenheid.4 Ook de praktijk dat aan het begin van
de onderhandelingen over politiek belangrijke verdragen de betrokken commissies van beide
Kamers worden voorzien van een ‘zo volledig mogelijke schets’ van het onderwerp waarover
wordt onderhandeld en dat er eventueel – in beginsel openbaar – overleg plaatsheeft,5 is in dit
licht van belang en positief qua parlementaire betrokkenheid. Bovendien kan parlementaire
activiteit naar aanleiding van dergelijke communicatie tevens effect hebben in de latere fase van
verdragsgoedkeuring. Zo laat de regering zich bij de keuze tussen de procedure van uitdrukkelijke
en stilzwijgende goedkeuring ‘in het bijzonder’ leiden door vragen van parlementariërs naar
aanleiding van de periodieke lijsten.6

Parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen in de fase van
verdragsgoedkeuring
De hoofdregel van artikel 91, eerste lid, Grondwet luidt dat alle verdragen voorafgaande
parlementaire goedkeuring behoeven.7 De wetgever kan er uitzonderingen op maken en
heeft dit gedaan in de Rgbv. Alleen de wetgever kan dit. Die bevoegdheid kan niet worden
gedelegeerd. Datzelfde geldt voor de regeling van wijzen waarop goedkeuring kan geschieden
(artikel 91, tweede lid, Grondwet). Bij de grondwetsherziening van 1983 liet de regering weten
van oordeel te zijn dat dit ‘zo belangrijke terrein’ slechts door de wetgever zelf moet kunnen
worden geregeld.8 Het parlement heeft deze zaken dus zelf in de hand. Doordat het grootste deel
van de regeling van verdragsgoedkeuring niet in de Grondwet zelf is opgenomen, kunnen er
eenvoudiger wijzigingen ter versterking van parlementaire betrokkenheid worden doorgevoerd
dan wanneer daar grondwetsherziening voor nodig zou zijn.
Verdragen met bepalingen die afwijken van de Grondwet, kunnen alleen via de uitdrukkelijke
goedkeuringsprocedure worden goedgekeurd en ‘met ten minste twee derden van het aantal
uitgebrachte stemmen’ (artikel 91, derde lid, Grondwet en artikel 6 Rgbv).9 De uitzonderingen op
het goedkeuringsvereiste en de mogelijkheden van voorlopige binding en toepassing gaan niet
op voor dit type verdragen (artikel 7, 10 en 15 Rgbv). Wat betreft parlementaire betrokkenheid
bij zulke belangrijke verdragen – het gaat bij binding aan dergelijke verdragen immers ‘materieel
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Van Dijk 1995, p. 353.
Nr. 226 Dvdr. Bovendien worden de ontwerpteksten van zulke verdragen na definitieve vaststelling
maar nog voor ondertekening, aan de Staten-Generaal voorgelegd, mits er tijd voor is en andere
betrokken staten dit geen probleem vinden. Dit biedt de mogelijkheid een discussie te hebben over
de opportuniteit van ondertekening van het betreffende verdrag (zie ook hierover nr. 226 Dvdr).
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 3. Zie paragraaf 4.2.3.2.
Besselink en Wessel (2009b, p. 42-43) wijzen erop dat deze regel, dat in beginsel ieder verdrag aan
voorafgaande parlementaire goedkeuring moet worden onderworpen, een bijna unieke regel is.
Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 7.
Paragraaf 4.2.2 en 4.2.3.3.
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gezien (…) om een wijziging van de Grondwet’10 – zijn er dus begrijpelijkerwijs allerlei extra
waarborgen in de Grondwet en de Rgbv opgenomen. Dat er extra waarborgen zijn, is positief
qua parlementaire betrokkenheid. Niet van de Grondwet afwijkende verdragen kunnen op
twee manieren goedgekeurd worden: uitdrukkelijk en stilzwijgend (artikel 3 Rgbv). Er is dan
keuzevrijheid.11 Aangezien de uitdrukkelijke goedkeuring bij wet geschiedt (artikel 4 Rgbv)
en ‘de normale procedureregels voor formele wetten’ gelden,12 is dan expliciete parlementaire
betrokkenheid gegarandeerd. Bij stilzwijgende goedkeuring kan het parlement het stilzwijgen
doorbreken, oftewel afdwingen dat er toch goedkeuring bij wet nodig is (artikel 5 Rgbv), zodat
er vervolgens dus alsnog expliciete parlementaire instemming nodig is. Beide Kamers kunnen,
indien het goedkeuringsvereiste van toepassing is, aldus altijd weigeren om het verdrag goed
te keuren, zodat de regering niet gemachtigd is om het Koninkrijk aan het betreffende verdrag
te binden.13
Soms kiest de regering zelf al voor de uitdrukkelijke goedkeuringsprocedure. Blijkens een
kabinetsnotitie uit 2016, doet de regering dit naast bij (mogelijk) van de Grondwet afwijkende
verdragen ook indien er uitvoeringswetgeving nodig is en bij verdragen ‘die het kabinet taxeert
als politiek belangrijk’. Bovendien maakt de regering een inschatting van de aannemelijkheid
dat het parlement van gedachten wil wisselen over het verdrag. Die inschatting wordt gebaseerd
op signalen vanuit het parlement – bijvoorbeeld eerdere vragen, opmerkingen, belangstelling
voor het betreffende verdrag, in het bijzonder wanneer die verschenen naar aanleiding van
de periodieke lijsten van artikel 1 Rgbv – en op ‘het belang van het verdrag voor de samenleving’.
Aanwezigheid van een ieder verbindende bepalingen speelt, daar dit ‘tot politiek debat
aanleiding zou kunnen geven’, eveneens een rol, maar geen doorslaggevende.14 De praktijk dat
de regering in zulke gevallen voor de weg van uitdrukkelijke goedkeuring kiest terwijl zij daar
(grond)wettelijk niet toe gehouden is, is qua parlementaire betrokkenheid positief.
In 2017 is er, zoals aan bod kwam in paragraaf 4.2.3.2, een qua parlementaire betrokkenheid
positieve wijziging in de Rgbv doorgevoerd. Sindsdien bepaalt het tweede lid van artikel 2 dat
‘[b]ij de voorlegging van een verdrag ter goedkeuring (…) wordt aangegeven of het verdrag naar
het oordeel van de regering bepalingen bevat die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden
en, indien dit het geval is, welke bepalingen het betreft.’ De informatie die het parlement dient
te verkrijgen over, naar het oordeel van de regering, aanwezigheid van een ieder verbindende
bepalingen – en als dit het geval is, eveneens de informatie welke bepalingen dit betreft –, kan
belangrijk en nuttig zijn. Die informatie kan relevant zijn voor de keuze wel of geen goedkeuring
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Van Emmerik 2002, p. 79.
Zie paragraaf 4.2.3.2.
Nr. 233 Dvdr.
Zie paragraaf 4.2.2.
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 2-3.
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te verlenen. Bij voorlegging ter stilzwijgende goedkeuring kan de betreffende informatie over
een ieder verbindendheid ‘een extra reden zijn voor de Staten-Generaal om de stilzwijgendheid
te doorbreken.’15 De informatie kan verder het parlement ertoe aanzetten secuur naar dit
regeringsoordeel te kijken en te bezien of men het ermee eens is.
Ook de goedkeuringsprocedures zelf bevatten qua parlementaire betrokkenheid wenselijke
elementen. Dat uitdrukkelijke goedkeuring bij wet geschiedt (artikel 4 Rgbv), zorgt voor diverse
waarborgen van en openingen tot parlementaire betrokkenheid. De Tweede Kamer heeft
het recht van initiatief, zodat het bijvoorbeeld de regie kan pakken indien de regering er lang over
doet om met een goedkeuringswetsvoorstel te komen.16 De Tweede Kamer heeft het recht van
amendement, wat – in ieder geval in theorie – de mogelijkheid creëert om een goedkeuringswet
zo te amenderen dat de regering alleen binding aan het verdrag mag bewerkstelligen indien
bepaalde voorbehouden worden gemaakt. Voor de Eerste Kamer geldt de mogelijkheid van
de novelle.17 Het goedkeuringswetsvoorstel dient van een memorie van toelichting te worden
voorzien, met daarin allerlei voor het parlement mogelijk belangrijke informatie.18 De AARvS
brengt advies uit, met ook daarin mogelijk belangrijke informatie voor het parlement. Verder
krijgt het parlement in de wetsprocedure gelegenheid om bewindspersonen over allerlei zaken
te bevragen en onder meer de opportuniteit van binding aan of andere aspecten van het verdrag
ter discussie te stellen. Bovendien is er natuurlijk de mogelijkheid om geen goedkeuring
te verlenen.
De procedure van stilzwijgende goedkeuring biedt minder waarborging van parlementaire
betrokkenheid. Wel wordt de mogelijkheid ertoe geboden. Er wordt een toelichtende nota
gemaakt, met daarin voor het parlement mogelijk belangrijke informatie19 en de AARvS
wordt gehoord.20 Beide Kamers kunnen het stilzwijgen doorbreken. Ten minste een vijfde
van de leden van de Tweede of Eerste Kamer kan dit al doen. De termijn daarvoor is dertig
dagen. Bij de totstandkoming van de Rgbv merkte de regering op dat, voor zover haar bekend,
de termijn van dertig dagen ‘in de praktijk nimmer problemen [heeft] opgeleverd’21 en dat zij
‘nooit vanuit het parlement een signaal heeft gekregen dat de 30 dagen termijn te kort zou
zijn.’22 Maximaal een derde van die termijn mag in de recesperiode vallen, zodat ‘zeker [wordt]
gesteld dat de Staten-Generaal hun rechten terzake ook daadwerkelijk kunnen uitoefenen.’23
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Kamerstukken II 2015/16, 34 158 (R 2048), nr. 11, p. 2.
Paragraaf 4.2.3.2.
Paragraaf 4.2.3.1.
Aanwijzing 313 Avdr.
Aanwijzing 313 Avdr.
Na doorbreking van het stilzwijgen eventueel nogmaals. Zie paragraaf 4.2.3.2.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 8.
Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 7, p. 5.
Toelichting aanwijzing 326a Avdr.
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Tijdens de dertig dagen is het mogelijk voor het parlement met de regering te communiceren
over het verdrag. Er kunnen vragen worden gesteld en, ‘[o]m recht te doen aan de bevoegdheid
van het parlement om het stilzwijgen te doorbreken’, beantwoordt het kabinet die vragen binnen
de betreffende dertig dagen.24 Ook worden soms technische briefings belegd op verzoek van
de Tweede Kamer tijdens de procedure van stilzwijgende goedkeuring.25
In artikel 7 Rgbv worden er uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste gemaakt, wat op
het eerste gezicht zeker niet positief is voor wat betreft parlementaire betrokkenheid. Voor
deze paragraaf is echter de vraag relevant of er desalniettemin positieve kanten zitten in
de regeling van de uitzonderingen qua parlementaire betrokkenheid, en zelfs überhaupt aan het
bestaan ervan.
In artikel 7 van de Rgbv zijn zes categorieën uitzonderingen te vinden. Deze gelden niet voor
verdragen met bepalingen die van de Grondwet afwijken. Verder valt te wijzen op artikel 13,
eerste lid, Rgbv, waarin is bepaald dat ‘[v]erdragen die op grond van het bepaalde in artikel
7 geen goedkeuring behoeven en waaraan het Koninkrijk is gebonden, (…) zo spoedig
mogelijk aan de Staten-Generaal ter kennis [worden] gebracht.’26 Dit ter kennis brengen zorgt
ervoor dat het parlement de regering ‘op het matje kan roepen’ indien het naar aanleiding
van het ter kennis gebrachte verdrag meent dat er wel goedkeuring nodig was. Verder is in
de jaren vijftig van de vorige eeuw door de regering gesteld dat de (toenmalige) uitzonderingen
‘zo beperkt mogelijk moesten worden opgevat’.27 Als dit ook echt wordt gedaan, is dit positief
qua parlementaire betrokkenheid: hoe beperkter de uitzonderingen uitgelegd worden, hoe
ruimer de toepasselijkheid van het goedkeuringsvereiste. De uitzonderingen zelf zijn vaak zo
geregeld dat er enige compensatie qua parlementaire betrokkenheid voor de afwezigheid van
het goedkeuringsvereiste is.
Uitzondering a (‘indien het een verdrag betreft, waarvoor dit bij wet is bepaald’) gaat alleen
op wanneer het parlement daar zelf mee heeft ingestemd, namelijk bij de vaststelling van
de betreffende ‘machtigingswet’.
Uitzondering b betreft de uitvoeringsverdragen (‘indien het verdrag uitsluitend betreft
de uitvoering van een goedgekeurd verdrag, behoudens het bepaalde in artikel 8, tweede lid’).
Over de definitie ervan was bij de totstandkoming van de Rgbv behoorlijk wat discussie. De idee
was ‘dat de Staten-Generaal bij de goedkeuring van het moederverdrag voldoende nauwkeurig
moeten weten wat te zijner tijd onder de noemer van uitvoering zonder parlementaire

24
25
26
27

172

Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 4.
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 4.
Zie ook paragraaf 4.1.2 en 4.2.3.4.
Sondaal 1986, p. 136.
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goedkeuring kan worden geëntameerd.’28 De discussie betrof (onder meer) de vraag welke
criteria moesten gelden voor het kunnen aanmerken van een verdrag als uitvoeringsverdrag, om
dit te bereiken. Los van die discussie is de idee dat ‘de Staten-Generaal bij de goedkeuring van
het moederverdrag voldoende nauwkeurig moeten weten wat te zijner tijd onder de noemer van
uitvoering zonder parlementaire goedkeuring kan worden geëntameerd’, vanuit het perspectief
van parlementaire betrokkenheid toe te juichen.29 Verder heeft het parlement de mogelijkheid om
bij uitvoeringsverdragen alsnog parlementaire goedkeuring vereist te doen zijn, zoals geregeld
in artikel 8 Rgbv. Reden om hiertoe over te gaan kan zijn om de regering te ‘corrigeren’ bij
het aanmerken van een verdrag als uitvoeringsverdrag, maar natuurlijk ook omdat het parlement
voor het verdrag in kwestie überhaupt toepasselijkheid van het goedkeuringsvereiste
wenselijk acht.30
Uitzondering c luidt ‘indien het verdrag geen belangrijke geldelijke verplichtingen aan
het Koninkrijk oplegt en voor ten hoogste een jaar is gesloten’. Het criterium ‘belangrijke
geldelijke verplichtingen’ wordt, aldus de memorie van toelichting bij de Rgbv, zo uitgelegd
dat ‘voor de vraag of een bepaalde som geld al dan niet «belangrijk» is, mede bepalend is of
het parlement de gelden in kwestie al voor het beoogde doel heeft gevoteerd door de desbetreffende
begrotingspost goed te keuren’, en dat, als dat inderdaad gebeurd is, ‘een grotere som eerder
als niet belangrijk aangemerkt [zal] worden, dan wanneer het parlement zich nog niet over
de uitgave heeft uitgelaten.’31 Er is dan dus enige compensatie voor het niet van toepassing zijn
van het vereiste van parlementaire goedkeuring, aangezien het parlement anderszins, namelijk
door goedkeuring van de begrotingspost, betrokken is geweest.
‘[I]ndien in buitengewone gevallen van dwingende aard het belang van het Koninkrijk
het bepaald noodzakelijk maakt dat het verdrag een geheim of vertrouwelijk karakter draagt’
is ook geen goedkeuring nodig (uitzondering d). Wanneer dat geheime/vertrouwelijke karakter
vervalt, is het nodig het verdrag alsnog zo spoedig mogelijk aan parlementaire goedkeuring te
onderwerpen (artikel 11, eerste lid, Rgbv). Zo’n verdrag mag dan ook slechts worden aangegaan
‘wanneer daarin is voorzien in een mogelijkheid tot beëindiging voor het Koninkrijk op een
redelijke termijn, tenzij het belang van het Koninkrijk zich daartegen bepaaldelijk verzet’ (artikel
11, tweede lid). Bij onthouding van goedkeuring moet het verdrag ‘zo spoedig als dat rechtens
mogelijk is, [worden] beëindigd’ (artikel 12). Zo krijgt het parlement in beginsel dus alsnog
een doorslaggevende stem. Verder worden dergelijke verdragen, zij het onder voorwaarde van
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Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 12.
Als het parlement, door met het moederverdrag akkoord te gaan, afstand doet van zijn goedkeuringsrecht,
dan moet dat afstand doen immers toch in ieder geval een bewuste keuze zijn waarvan de consequenties
kunnen worden overzien.
Zie paragraaf 4.2.3.4 voor een uitgebreidere beschrijving van de uitvoeringsverdragen en de discussie
erover bij de totstandkoming van de Rgbv.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 15-16. Zie ook: Sondaal 1986, p. 169.
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geheimhouding, zo snel mogelijk aan het parlement ter kennis gebracht, ‘tenzij het belang van
het Koninkrijk zich bepaaldelijk tegen ter kennis brenging verzet’.32
Uitzondering e: ‘indien het verdrag betreft de verlenging van een aflopend verdrag’ is ook geen
parlementaire goedkeuring nodig, ‘behoudens het bepaalde in artikel 9, tweede lid’. Ook in deze
gevallen heeft het parlement de mogelijkheid om binding zonder goedkeuring te verijdelen.
Artikel 9 Rgbv regelt hoe. Aldus houdt het parlement de mogelijkheid om betrokkenheid af
te dwingen.
Tot slot uitzondering f, luidend ‘indien het verdrag betreft wijziging van een integrerend
onderdeel van een goedgekeurd verdrag vormende bijlage waarvan de inhoud van uitvoerende
aard is ten opzichte van de bepalingen van het verdrag waar de bijlage onderdeel van vormt,
voor zover in de wet tot goedkeuring geen voorbehoud terzake is gemaakt’. Hierbij geldt dus dat
het voor het parlement mogelijk is om, bij de goedkeuring van het ‘originele verdrag’, ervoor te
zorgen dat voor toekomstige wijzigingen van de bijlagen wel parlementaire goedkeuring nodig is.
Het parlement kan voorkomen dat er geen goedkeuring vereist zou zijn, namelijk door in de wet
tot goedkeuring een voorbehoud te maken. Besselink wijst op de hieraan klevende beperking
dat dit ‘voorbehoud alleen [kan] worden gemaakt bij uitdrukkelijke goedkeuring.’33 Daarom is
het goed dat, blijkens aanwijzing 313, derde lid, Avdr, in voorkomende gevallen in toelichtingen
op verdragen, dus ook in de toelichtende nota bij een ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd
verdrag (aanwijzing 313, tweede lid), wordt aangegeven ‘dat wijziging van een bijlage die een
integrerend onderdeel vormt van het verdrag en waarvan de inhoud van uitvoerende aard is ten
opzichte van de bepalingen van het verdrag zelf, geen parlementaire goedkeuring behoeft, tenzij
de Staten-Generaal zich het recht daartoe voorbehouden.’
Er zijn bij de uitzonderingen van artikel 7 dus vrij veel waarborgen die ervoor zorgen dat
het parlement toch (enigszins) betrokken is of betrokkenheid kan afdwingen. Daarenboven is
het wat mij betreft te eenvoudig om de uitzonderingen slechts als iets negatiefs te bestempelen.
Dit heeft te maken met hetgeen in de parlementaire geschiedenis vaak is aangedragen als
reden voor het beperken van het parlementaire goedkeuringsvereiste: efficiëntie. Die efficiëntie
hangt ook weer samen met andere belangen, zoals de slagvaardigheid van Nederland in
het internationale verkeer.34 Als de tijd en moeite die wordt bespaard doordat minder belangrijke
verdragen uitgezonderd zijn, wordt besteed aan de juist wel belangrijke verdragen, dan is daar
qua parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen wat voor te zeggen, ook
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Artikel 13, eerste en derde lid, Rgbv.
Besselink 1996, p. 20.
Dit kwam bijvoorbeeld in de behandeling van het rijkswetsvoorstel van Taverne met betrekking tot
de Rgbv meermaals naar voren (waarover meer in paragraaf 6.1). Zie, met verwijzingen, Modderman
2017a, p. 41-45.
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al lijdt een concreet verdrag qua parlementaire betrokkenheid dan mogelijk onder zo’n regeling
met uitzonderingen.
Een andere uitzondering op de hoofdregel van voorafgaande parlementaire goedkeuring is
de mogelijkheid van voorlopige binding aan een verdrag (artikel 10 Rgbv).35 Aan de mogelijkheid
van voorlopige binding zijn enkele, wat betreft parlementaire betrokkenheid gunstige,
beperkingen gesteld in de Rgbv. Zo mag dit niet bij verdragen die bepalingen bevatten die
afwijken van de Grondwet. Verder geven de krachttermen in artikel 10, eerste lid, Rgbv – ‘indien
in buitengewone gevallen van dringende aard het belang van het Koninkrijk zich er bepaaldelijk
tegen verzet’ – aan dat deze uitzondering op voorafgaande parlementaire goedkeuring niet al te
snel opgaat.36 Na deze wijze van binding moet het verdrag zo snel mogelijk ter kennis worden
gebracht aan het parlement (artikel 13, eerste lid). Tevens moet het verdrag, na de voorlopige
binding eraan, zo spoedig mogelijk aan parlementaire goedkeuring worden onderworpen
(artikel 10, eerste lid). Het parlement krijgt dus wel zeggenschap, alleen niet voorafgaand aan
de binding. Het vereiste van zeggenschap achteraf heeft betekenis, daar voorlopige binding
aan een verdrag alleen mogelijk is indien het verdrag ‘wordt aangegaan onder voorbehoud van
beëindiging voor het Koninkrijk bij onthouding van de goedkeuring’,37 en dankzij artikel 12
Rgbv, dat bepaalt dat wanneer het parlement niet goedkeurt ‘het verdrag zo spoedig als dat
rechtens mogelijk is, [wordt] beëindigd.’ In eerste instantie werd voorgesteld dat in de Rgbv zou
komen te staan dat ‘[e]en zodanig verdrag wordt aangegaan onder voorbehoud van beëindiging
voor het Koninkrijk bij onthouding van de goedkeuring, tenzij het belang van het Koninkrijk
zich daartegen bepaaldelijk verzet.’38 Met een amendement is het ‘tenzij-gedeelte’ geschrapt,39
wat qua waarborging van parlementaire betrokkenheid toe te juichen is.
Ook aan de mogelijkheid van voorlopige toepassing heeft de Rgbv allerlei voorwaarden en
beperkingen gesteld (paragraaf 4.2.3.5.2). Deze voorwaarden en afbakeningen zijn op zichzelf
genomen positief qua parlementaire betrokkenheid. Daarmee wordt immers de mogelijkheid
om voorafgaand aan parlementaire goedkeuring een verdrag toe te passen beperkt.
Tot slot zij gewezen op de opening die artikel 13, vierde lid, Rgbv tot parlementaire betrokkenheid
biedt: de regering is verplicht om het parlement, indien zij na goedkeuring toch geen binding
wil, dit direct te melden.40 Het parlement kan in reactie op die melding aandringen op het toch
bewerkstelligen van binding aan het verdrag.41

35
36
37
38
39
40
41

Zie paragraaf 4.2.3.5.1.
Van Dijk (1995, p. 363) geeft aan dat deze formulering een ‘zeer selectief gebruik’ veronderstelt.
Artikel 10, tweede lid, Rgbv.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 2, p. 3.
Kamerstukken II 1993/94, 21 214 (R 1375), nr. 20.
Zie paragraaf 4.2.3.5.3.
Zie ook: paragraaf 4.2.4.2.
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5.1.2 Gebreken en risico’s qua parlementaire betrokkenheid
In deze paragraaf komt aan bod wat de gebreken en risico’s ten aanzien van de regeling
van parlementaire betrokkenheid zijn. Op welke punten is er een gebrek aan (potentiële)
parlementaire betrokkenheid en op welke punten wordt de potentiële parlementaire
betrokkenheid niet of onvoldoende benut? Wederom komen achtereenvolgens de parlementaire
betrokkenheid voorafgaand aan parlementaire goedkeuring en tijdens de goedkeuringsfase zelf
aan bod. Tevens zal de houding van het parlement aan bod komen, omdat ook daarop kritiek is.
Vooraf zij opgemerkt dat aan de goedkeuringsfase de beperking kleeft dat op dat moment
nauwelijks invloed op de inhoud mogelijk is.42 Deze beperking is evenwel geen (typisch)
Nederlands gebrek. Zo schreef Herman in het boek ‘Parliaments of the world’:
‘Whatever the procedure followed, the part played by Parliaments in the ratification of
treaties must not be exaggerated. Its freedom of action is usually qualified in two ways. The
first qualification is procedural: it is not the text of the treaty that is the subject of debate
but simply the authorisation to ratify the treaty. Even where this authorisation is requested
in the form of legislation, Parliament has no power to amend the treaty; it can only be
accepted or rejected as it stands. The second qualification is political: to refuse to ratify a
treaty is an act of the utmost gravity. It is not easy for Parliament publicly to disavow the
Government and to go back on pledges it has given to other States.’43

Hoewel het in ieder geval voor wat betreft de Nederlandse situatie zo is dat het voorgaande citaat
ietwat te stellig is – in sommige gevallen kan per slot van rekening met het amendementsrecht
van de Tweede Kamer het maken van voorbehouden worden afgedwongen en daarnaast
kan het parlement (in ieder geval in theorie) de regering naar de onderhandelingstafel
terugsturen44 –, maakt het wel duidelijk dat dit geen typisch Nederlands fenomeen is.
Wel is een zeer goede regeling van parlementaire informatievoorziening voorafgaand aan
verdragsgoedkeuring dus zeer belangrijk, en er zal in de rest van dit onderzoek dan ook uitvoerig
bij stil worden gestaan. Door die informatievoorziening goed te regelen wordt het parlement in
staat gesteld om op een zinvolle wijze af te wegen parlementaire controlemiddelen in te zetten
tijdens verdragstotstandkoming.45

42
43
44

45
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Zie paragraaf 4.2.3.1.
Herman 1976, p. 881-882.
Zie paragraaf 4.2.3.1, waarin ook op de in de praktijk beperkte betekenis van deze mogelijkheden werd
gewezen en tevens werd gewezen op de Eerste Kamer en de novelle.
Zie paragraaf 4.2.3.1 en 4.2.4.
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Parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen voorafgaand
aan parlementaire goedkeuring
Op verschillende wijzen wordt het parlement voorafgaand aan de goedkeuring bij
de verdragstotstandkoming betrokken. Zo wordt het parlement geïnformeerd middels de lijsten
van artikel 1 Rgbv.46 Op deze lijsten is de nodige kritiek. Zo noemde Besselink in 2007 de lijsten
‘wel zeer beknopt’ en gaf hij aan dat er niet veel uit af te leiden valt.47 Bovendien merkte hij
hierbij op dat de lijsten nauwelijks aanleiding tot het stellen van vragen vormden:
‘Evenmin heeft, voor zover schrijver dezes bekend, de vorige Tweede Kamer van de StatenGeneraal in de lijst aanleiding gezien om nadere vragen te stellen over het betreffende
‘ontwerpverdrag’. De daaraan voorafgaande Tweede Kamer heeft voor het laatst in oktober
2001 vragen – dat is meer dan vijf jaar geleden – gesteld over verdragen waarover werd
onderhandeld. De Eerste Kamer heeft, voor zover schrijver dezes bekend, nog nooit
aanleiding gezien om vragen te stellen over te sluiten verdragen waarmee het later bij
goedkeuring kan worden geconfronteerd.’48

In 2009 noemde hij, samen met Wessel, de lijsten ‘uiterst beknopt’ en pleitten zij voor
ruimhartigere informatieverschaffing. Zij gaven aan dat de Tweede Kamer reageert, ‘zij het in
de loop der tijd met een verschillende mate van intensiteit’.49 De lijsten worden aldus, ook in
recentere literatuur overigens,50 te beknopt gevonden. Ik sluit mij hierbij aan. Die beknoptheid
is problematisch. Zoals Van Dijk aangeeft, bieden de lijsten geen garantie voor parlementaire
betrokkenheid, maar wel enige opening daartoe.51 Dit pleit ervoor om de opening dan zo goed
mogelijk vorm te geven, zeker aangezien Kamerleden zich ten opzichte van de regering in zo’n
afhankelijke positie bevinden.52 De volgende opmerking van Tweede Kamerlid Van Raak,53
tijdens de behandeling van het voorstel van Taverne tot wijziging van de Rgbv, is illustratief
voor de positie van het parlement en het belang van heldere informatie:
‘Veel verdragen worden door de Kamer stilzwijgend goedgekeurd. Niet altijd is eenvoudig
te bepalen of een verdrag een eenieder verbindende bepaling bevat. Daarvoor zijn we
mede afhankelijk van de regering. Deze maakt op dit moment een inschatting en betrekt
daarbij eventuele reacties vanuit de Kamer. Wij moeten dat uit kwartaaloverzichten en
jaarlijsten opmaken en op grond daarvan beslissen of we een verdrag wel of niet willen

46
47
48
49
50

51
52
53

Paragraaf 4.2.3.1.
Besselink 2007c, p. 189.
Besselink 2007c, p. 189.
Besselink en Wessel 2009b, p. 90.
Zie: Van Mourik en Nehmelman 2012, p. 160-161 (‘zeer beknopt’), Besselink 2014, p. 1208 (‘extremely
limited’). Zie ook Barkhuysen 2015, p. 551: ‘de regering [zou] het parlement nog iets actiever en
uitgebreider kunnen informeren over lopende verdragsonderhandelingen’.
Van Dijk 1995, p. 353.
Vergelijk: Van Mourik en Nehmelman 2012, p. 160.
A.A.G.M. van Raak (SP).
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bespreken. De indiener heeft volkomen gelijk dat dit niet voldoende gebeurt. Al die lijsten,
al die verdragen, al die teksten: het is voor ons niet altijd eenvoudige kost en het krijgt ook
lang niet altijd onze prioriteit.’54

Zijn woorden raken aan een zeer belangrijk punt, dat niet zozeer los staat van het belang van
goede informatievoorziening, maar hier extra gewicht aan geeft. Hiervoor werd al gewezen op
de afhankelijke positie van het parlement ten opzichte van de regering. Dit komt niet alleen
door de dominante rol van de regering in het proces van totstandkoming, maar tevens doordat
het terrein van de buitenlandse betrekkingen een lastig te overzien, ondoorzichtig terrein is.
Besselink sprak in 2007 van ‘[h]et ondoorzichtige web van bewindslieden, ambtenaren en andere
regeringsfunctionarissen dat gesponnen wordt in de internationale betrekkingen’.55 De WRR
heeft aangegeven dat de verantwoordingsplicht van de regering ten aanzien van het parlement
minder inhoud krijgt ‘omdat de ondoorzichtige aard van de internationale besluitvorming
belemmerend werkt.’56 Bovend’Eert en Kummeling wijzen bovendien op ‘de grote versnippering
van het buitenlands beleid in de laatste decennia’ en merken op dat ‘in de huidige tijd (…)
vrijwel alle ministers betrokken [zijn] bij het buitenlands beleid’ en dat er niet één duidelijk
aanspreekpunt is voor de Kamers als het gaat om buitenlands beleid, zoals vroeger de minister
van Buitenlandse Zaken dat was.57 Deze ondoorzichtelijkheid maakt goede informatie cruciaal:
al heeft het parlement nog zulke sterke/uitgebreide bevoegdheden om bewindspersonen te
controleren en sturen ten aanzien van verdragstotstandkoming, als het zich geen weg kan
vinden in het ondoorzichtige web, dan zal er weinig van inzet van die bevoegdheden terecht
komen, of zullen die in elk geval niet optimaal worden benut.
De informatieverstrekking begint bij ‘het stadium waarin op basis van concrete teksten
onderhandeld wordt’, want verdragen hoeven niet te worden vermeld indien ‘er nog slechts
verkennende besprekingen plaatsvinden over onderhandelingen’, aldus nr. 226 Dvdr. In
de ‘Notitie ‘Criteria voor de beoordeling van verdragen’’ van de Eerste Kamer wordt er juist op
gewezen dat ‘hoe vroeger in het proces wordt geïntervenieerd, hoe meer invloed kan worden
uitgeoefend op de positie van de Nederlandse regering.’58 Het zou goed zijn om, voor zover dit

54
55
56

57

58
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Handelingen II 2015/16, nr. 60, item 16, p. 2.
Besselink 2007c, p. 199. Zie ook paragraaf 2.2.
WRR 2002, p. 80. Zie ook Vollaard en Van Willigen 2011, p. 195: ‘[H]et veelal besloten karakter
van internationale onderhandelingen en het diplomatieke verkeer maakt betrokkenheid van
het parlement lastig. Niet alleen zal een minister van Buitenlandse Zaken soms terughoudend zijn om
in de openbaarheid zijn onderhandelingspositie prijs te geven, maar het parlement heeft ook niet altijd
zicht op diens handelen. Dat maakt controle problematisch.’
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 384-385. Zie ook Besselink 1995, p. 14-15 (‘Niet altijd is duidelijk
wanneer een bepaalde kwestie meer op het terrein ligt van de vakminister en wanneer buitenlandse
zaken een kwestie als eerste tot zijn competentie moet rekenen.’) en Vollaard en Van Willigen 2011,
p. 195 en 203.
Eerste Kamer 2009, p. 13.
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politiek en/of diplomatiek niet op onoverkomelijke problemen stuit, ook tijdens verkennende
besprekingen over onderhandelingen het parlement al zo goed mogelijk te informeren.59
Bovendien wordt er in de periodieke lijsten geen aandacht aan besteed of er naar de inschatting
van de regering een ieder verbindende bepalingen in het betreffende ontwerpverdrag staan.
De wijziging van artikel 2 Rgbv in 2017 zorgt ervoor dat hierover bij de overlegging ter
goedkeuring wel informatie wordt verstrekt,60 maar hierover zou naar mijn mening al eerder
zo veel mogelijk gecommuniceerd moeten worden.61 Verder is in artikel 1 Rgbv bepaald dat in
de lijsten geen ontwerpverdragen hoeven te worden opgenomen ‘ten aanzien waarvan het belang
van het Koninkrijk zich er bepaaldelijk tegen verzet dat het feit dat daarover onderhandelingen
worden gevoerd in de openbaarheid wordt gebracht’ (lid 3). Voor zulke verdragen ‘kan in
het eerste en tweede lid bedoelde informatie vertrouwelijk worden verstrekt’ (lid 4), maar het is
dus mogelijk om hierover geen of weinig informatie te geven aan het parlement.62
Naast de periodieke lijsten is er voor ‘politiek belangrijke’ verdragen een praktijk waarbij
het parlement nadrukkelijker wordt betrokken.63 Die extra waarborgen zijn er enkel voor
verdragen die de regering als ‘politiek belangrijk’ aanmerkt. De betreffende ‘zo volledig
mogelijke schets’ van ‘het onderwerp waarover onderhandeld wordt’, wordt verstrekt ‘rekening
houdend met de ten aanzien van de onderhandelingspartners geboden zorgvuldigheid’ (nr. 226
Dvdr). Van Dijk heeft hierover terecht opgemerkt dat het ‘op de weg van de Staten-Generaal
[ligt] erop toe te zien, dat deze toezegging wordt nageleefd en dat het begrip ‘politiek belangrijk’
niet te eng en de ‘geboden zorgvuldigheid ten opzichte van de verdragspartners’ niet te ruim
wordt geïnterpreteerd.’64 Hier is dus een risico qua parlementaire betrokkenheid: het parlement
dient scherp te zijn op de invulling door de regering van de betreffende delen van nr. 226 Dvdr,
anders krijgt het niet de uitgebreidere informatievoorziening die erdoor wordt voorgeschreven.
Dit maakt een alerte houding van het parlement, waarover verderop in deze paragraaf meer,
des te belangrijker. Bovendien is deze ‘nr. 226 Dvdr-praktijk’, in tegenstelling tot de periodieke
verstrekking van lijsten met ontwerpverdragen (artikel 1 Rgbv), niet wettelijk vastgelegd.
Eveneens een risico qua parlementaire betrokkenheid is dat, zoals van de zijde van de regering
bij de totstandkoming van de Rgbv werd opgemerkt, ‘[o]p voorhand (...) niet makkelijk vast
te stellen [valt] wat voor verdragen op een gegeven moment als politiek belangrijk gezien
zullen moeten worden.’65 Het is daardoor in concrete gevallen de vraag hoe veel er terecht komt

59
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Meer daarover in paragraaf 6.2.
Kamerstukken II 2015/16, 34 158 (R 2048), nr. 11, p. 2, Modderman 2017a, p. 43-44.
Modderman 2017a, p. 45-46. Zie ook: Modderman 2015, p. 51.
Zie ook nr. 226 Dvdr: ‘Als niet bekend mag worden dat er onderhandelingen plaatsvinden, wordt
het ontwerp verdrag niet op de lijst opgenomen (...). Eventueel vindt de opgave dan op vertrouwelijke
basis plaats’ (cursivering toegevoegd). Zie verder: Vierdag 1995, p. 83.
Paragraaf 4.2.3.1.
Van Dijk 1992, p. 1545.
Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 2.
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van het reeds aan het begin van de verdragsonderhandelingen informeren van de betrokken
Kamercommissies, zoals nr. 226 Dvdr voorschrijft.
Meer in algemene zin is voor informatievoorziening in de onderhandelingsfase
de inlichtingenplicht (artikel 68 Grondwet) van belang.66 De verschoningsgrond die daarin
staat, ‘waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat’, is ‘een weinig bepaald
begrip’67 en biedt ‘geen duidelijke norm aan de hand waarvan het parlement kan vaststellen of
terecht een inbreuk op zijn belangrijke parlementaire recht wordt gemaakt.’68 Wat onder meer
wordt geaccepteerd als invulling ervan, is het belang van goede buitenlandse betrekkingen.69
Vragen parlementariërs tijdens de onderhandelingen om inlichtingen, dan is er dus een
mogelijkheid dat die gelet op het voorgaande worden geweigerd. Ook in de goedkeuringsfase
kan zich dit overigens voordoen. Het voorgaande vormt een risico voor de mogelijkheid voor
het parlement om informatie over verdragstotstandkoming te verkrijgen.

Parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen in de fase van
verdragsgoedkeuring
Achtereenvolgens worden in deze paragraaf elementen van de goedkeuringsregeling langsgelopen.

Een summiere regeling in de Grondwet: veel ruimte voor de wetgever
Zo alomvattend als de hoofdregel van het goedkeuringsvereiste in artikel 91, eerste lid, Grondwet
is, zo algemeen is de mogelijkheid voor de wetgever er uitzonderingen op te maken. Ook voor
wat betreft de regeling van mogelijke goedkeuringswijzen krijgt de wetgever van het tweede
lid van artikel 91 alle ruimte. De wijze waarop het stilzwijgen kan worden doorbroken – zelfs
dat het stilzwijgen kan worden doorbroken – is niet meer zoals vroeger door de Grondwet
gewaarborgd.70 De enige afbakening van de vrijheid voor de wetgever is dat verdragen met
bepalingen die afwijken van de Grondwet of daartoe noodzaken, altijd uitdrukkelijk en met
‘ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen’ moeten worden goedgekeurd.71
Verderop in deze paragraaf meer daarover. De Grondwet bevat zelf dus weinig regels en biedt
veel ruimte voor uitholling van het vereiste van parlementaire goedkeuring.
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Paragraaf 4.2.4.
Kortmann 2012, p. 304.
Munneke 2006, p. 161.
Zie: Munneke 2006, p. 123-124 en paragraaf 4.2.4.2.
Zie ook: Kortmann 1987, p. 274.
Zie paragraaf 4.2.2.
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De overlegging ter goedkeuring
In 2017 is artikel 2 Rgbv gewijzigd op een met het oog op de parlementaire betrokkenheid
wenselijke wijze. De informatieverplichting in het tweede lid kan nuttige informatie
opleveren voor het parlement – zowel bij de keuze om wel of geen goedkeuring te verlenen
als, bij voorlegging ter stilzwijgende goedkeuring, bij de keuze wel of niet het stilzwijgen te
doorbreken – en aanleiding zijn tot discussie over de al dan niet een ieder verbindendheid
van bepaalde verdragsbepalingen.72 Hopelijk wordt alleen geen gevolg gegeven aan de volgende
merkwaardige opmerking van Taverne bij de behandeling in de Eerste Kamer van het voorstel
tot de betreffende wijziging:
‘Het zou het werk van het parlement (…) een stuk makkelijker maken als deze wijziging
doorgang vindt. Het vergt een verhoudingsgewijs kleine inspanning van de regering. Die
doet namelijk al de onderhandelingen. Ik neem aan dat zij daarbij ook goed nadenkt of
een verdrag, waaraan ze voornemens is Nederland te binden, dit type bepaling bevat.
Waarom zou de regering dat dus niet gewoon even melden, zodat de Kamer niet elke keer
die verdragen moet doorploegen om te bedenken of het erover wil debatteren?’73

Het parlement dient die verdragen wel door te ploegen: het moet zich zelf een oordeel vormen
over de al dan niet een ieder verbindendheid om te kunnen bepalen of een debat wenselijk
is en er kunnen natuurlijk andere zeer belangwekkende zaken dan de kwestie van een ieder
verbindendheid spelen. Indien die eigen beoordeling wordt gecombineerd met de informatie
van de regering, is er naar mijn mening een meerwaarde.74 De opmerking van Taverne is
juist een risico voor parlementaire betrokkenheid: navolging ervan zou voor een volgzame
en onkritische houding van het parlement zorgen. Bovendien steken zijn woorden sterk af bij
hetgeen hij eerder meermaals heeft verkondigd, namelijk dat het parlement juist meer tijd aan
verdragen moet besteden.75 Zijn woorden staan mijns inziens dan ook haaks op de strekking
van zijn voorstel. Verder is de reikwijdte van deze informatieplicht beperkt: verdragen waarvoor
het goedkeuringsvereiste niet geldt, vallen buiten de boot, daar het gaat om het informeren
‘[b]ij de voorlegging van een verdrag ter goedkeuring’.76

De wijzen van verdragsgoedkeuring
In tegenstelling tot de uitdrukkelijke goedkeuring (bij wet), waarborgt stilzwijgende goedkeuring
geenszins parlementaire betrokkenheid,77 maar sluit zij die tegelijk ook niet uit. Het geeft slechts
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Zie paragraaf 5.1.1.
Handelingen I 2016/17, nr. 18, item 10, p. 7.
Zie uitgebreider hierover: Modderman 2017b.
Zie bijvoorbeeld: Blok, Dijkhoff en Taverne 2012, Kamerstukken II 2015/16, 34 158 (R 2048), nr. 7, p. 4.
Zie ook: Modderman 2017a, p. 45.
Zie ook: Handelingen II 2015/16, nr. 60, item 16, p. 4.
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de mogelijkheid aan het parlement om in actie te komen. Naast middels doorbreking van
het stilzwijgen, kan dit ‘in actie komen’ bestaan uit het stellen van vragen aan bewindspersonen
tijdens de betreffende dertig dagen of verzoeken om een technische briefing.78 Immers,
de normale mogelijkheden voor het parlement gelden dan gewoon.79 Ook een ‘onzichtbare’
vorm van parlementaire betrokkenheid is natuurlijk mogelijk: wanneer parlementariërs secuur
naar het ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde verdrag kijken en tot de conclusie komen
dat doorbreking van het stilzwijgen onnodig is. Kamerlid De Graaf80 benadrukte dit tijdens
de behandeling in de Eerste Kamer van het voorstel van Taverne tot wijziging van de Rgbv:
‘Er worden per jaar enkele tientallen verdragen stilzwijgend aan de Staten-Generaal
aangeboden. Enkele malen per jaar wordt door een voldoende aantal leden van een van
beide Kamers het stilzwijgen doorbroken, waarna alsnog de procedure van uitdrukkelijke
goedkeuring bij wet volgt. Dat is niet veel, maar het betekent tegelijkertijd dat de beide
Kamers dus niet zomaar volkenrechtelijk slapen. En het betekent in ieder geval niet
het omgedraaide, namelijk dat in de gevallen waarin verdragen stilzwijgend werden
goedgekeurd, de Kamers hun werk niet goed hebben gedaan.’81

Hoewel stilzwijgende goedkeuring dus niet per se betekent dat parlementaire betrokkenheid
afwezig is geweest, is, om de formulering van De Graaf te gebruiken, ‘volkenrechtelijk slapen’ wel
degelijk mogelijk. Ook als het parlement dertig dagen helemaal niets doet, geen enkele aandacht
aan het ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegde verdrag besteedt, is de goedkeuring een feit
(artikel 5, eerste lid, Rgbv). Positief parlementair handelen is geen vereiste. De waarborging van
parlementaire betrokkenheid is in dit opzicht dus zeer gering.82
Over de procedures van uitdrukkelijke en stilzwijgende goedkeuring verderop in deze
paragraaf meer.

Een ieder verbindendheid en het vereiste van (uitdrukkelijke) goedkeuring
Dat positief parlementair handelen bij stilzwijgende goedkeuring niet is vereist, knelt wanneer
verdragen een ieder verbindende bepalingen bevatten. En dat – stilzwijgende goedkeuring van
een verdrag met een ieder verbindende bepalingen – gebeurt dan ook.83 Enkele voorbeelden van
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Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 4.
Zie ook artikel 144, eerste lid, RvOEK.
Th.C. de Graaf (D66).
Handelingen I 2016/17, nr. 18, item 8, p. 1.
Vergelijk Klabbers 2007, p. 134.
Het in paragraaf 1.1 en 3.1 genoemde WHO Kaderverdrag is een voorbeeld van een stilzwijgend
goedgekeurd verdrag met een een ieder verbindende bepaling. In 2013, toen daar om werd gevraagd,
was het niet mogelijk cijfers en voorbeelden te geven van stilzwijgend goedgekeurde verdragen die
een ieder verbindende bepalingen bevatten (en dus ook niet van verdragen met een ieder verbindende
bepalingen die helemaal niet goedgekeurd zijn op grond van artikel 7 Rgbv, zo lijkt mij). Zie
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overlegging ter stilzwijgende goedkeuring, terwijl de regering daarbij aangaf dat er een ieder
verbindende bepalingen in (zouden kunnen) staan, uit het vergaderjaar 2016/17:
•

•

•

•
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Het ‘Verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie (herzien);
Rotterdam, 30 januari 2017’.84 In de toelichtende nota valt te lezen dat ‘[n]aar de mening van
de regering (…) de afspraken uit bijlage I en II een ieder verbindend [zouden] kunnen zijn,
omdat daarin vereisten voor een aanvraag en een overzicht van eisen om in aanmerking te
komen voor een officiële coproductie vermeld staan.’85
Het ‘Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten
inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; ‘s-Gravenhage, 9 juni 2015’.86
‘Het verdrag bevat naar het oordeel van de regering twee bepalingen die als een ieder
verbindend aangemerkt zouden kunnen worden’, aldus de toelichtende nota.87
Het ‘Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek; Santo Domingo, 25 juli 2016’.88 ‘Naar
de mening van de regering zouden (…) twee bepalingen wel een ieder verbindend kunnen
zijn, omdat op basis hiervan een gedetineerde het recht heeft op verstrekking van inlichtingen
over het verdrag en om van iedere actie/beslissing op de hoogte te worden gehouden’, aldus
de toelichtende nota.89
Het ‘Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek El Salvador inzake het vrij
verrichten van betaalde werkzaamheden door afhankelijke gezinsleden van diplomatiek,
consulair, administratief en technisch personeel van diplomatieke vertegenwoordigingen en
consulaire posten; ’s-Gravenhage, 12 september 2016’.90 ‘Naar het oordeel van de regering
bevat het verdrag bepalingen die mogelijk als een ieder verbindend aangemerkt zouden
kunnen worden, namelijk de artikelen 1, 3- 6 en 8’, aldus de toelichtende nota.91

Kamerstukken II 2012/13, 33 486 (R 1994), nr. 8, p. 2: ‘Er wordt door de tweede ondergetekende
[de minister van Buitenlandse Zaken] niet bijgehouden of verdragen een ieder verbindende bepalingen
bevatten en derhalve is het helaas niet mogelijk om cijfers of voorbeelden te geven van stilzwijgende
goedkeuring van verdragen die een ieder verbindende bepalingen bevatten.’ Dit is immers lastig
bij te houden aangezien in Nederland de rechter in laatste instantie gaat over al dan niet een ieder
verbindendheid (paragraaf 3.1). Zie recenter Handelingen II 2015/16, nr. 106, item 5, p. 5: ‘Cijfers over
verdragen met mogelijk een ieder verbindende verklaring kan ik nu niet precies geven. Het ministerie
heeft een database waarin juridische feiten worden geregistreerd. Het gaat dan om data, voorbehouden,
verklaringen, typen goedkeuring, verwijzingen naar staatsbladen et cetera. Het oordeel van
de wetgever over eeniederverbindendheid van verdragsbepalingen is, zoals u weet, geen eindoordeel.
Ik heb dat zojuist nog geadstrueerd. Het is een voorlopige inschatting. Daarom wordt het oordeel niet
geregistreerd’, aldus de minister van Buitenlandse Zaken.
Kamerstukken I en II 2016/17, 34 722, A en nr. 1.
Kamerstukken II 2016/17, 34 772, nr. 1, p. 4.
Kamerstukken I en II 2016/17, 34 579 (R 2076), A en nr. 1.
Kamerstukken II 2016/17, 34 579 (R 2076), nr. 1, p. 3.
Kamerstukken I en II 2016/17, 34 657 (R 2082), A en nr. 1.
Kamerstukken II 2016/17, 34 657 (R 2082), nr. 1, p. 4.
Kamerstukken I en II 2016/17, 34 612 (R 2079), A en nr. 1.
Kamerstukken II 2016/17, 34 612 (R 2079), nr. 1, p. 3.

183

Hoofdstuk 5

Wettelijk is er, behalve in het geval van een verdrag met bepalingen die van de Grondwet afwijken
of tot zodanig afwijken noodzaken, alle ruimte om voor de stilzwijgende goedkeuringsprocedure
te kiezen. In de praktijk wordt desalniettemin in bepaalde gevallen door de regering voor
uitdrukkelijke goedkeuring gekozen.92 Echter, ‘[h]et eventuele een ieder verbindende karakter
van een verdragsbepaling is geen zelfstandige, dwingende reden te kiezen voor uitdrukkelijke
goedkeuring,’ zo valt te lezen in de kabinetsnotitie over de goedkeuringspraktijk van verdragen
uit 2016.93 Een ieder verbindendheid wordt wel betrokken in de te maken keuze, maar is dus niet
doorslaggevend. Dit terwijl een ieder verbindende bepalingen ‘een bron van individuele rechten
en verplichtingen’ zijn.94 Besselink en Wessel wijzen er terecht op dat dit zeer bedenkelijk is:
‘Het Nederlandse staatsrechtelijke legaliteitsbeginsel heeft betrekking op wetgeving
als bedoeld in artikel 81 (en volgende) van de Grondwet, dat wil zeggen op een positief
handelen van Staten-Generaal en regering; wetgeving bij stilzwijgen bestaat niet. (…)
De enige basis voor het opleggen van plichten die aan burgers worden opgelegd door middel
van parlementair stilzwijgen, is artikel 91, tweede lid, van de Grondwet, dat bepaalt dat
de wet kan voorzien in stilzwijgende parlementaire goedkeuring van verdragen. De vraag
is of deze bepaling een zo verregaande uitleg kan worden gegeven dat zij een afwijking
van het legaliteitsbeginsel zou toestaan, in de zin dat een verdrag burgers plichten kan
opleggen als het parlement daar niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.’95

Naast de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring, is zelfs mogelijk dat verdragen met
een ieder verbindende bepalingen geheel zonder parlementaire goedkeuring tot stand
komen. De toepasselijkheid van de categorieën uitzonderingen genoemd in artikel 7 Rgbv is
immers slechts afgebakend voor verdragen met bepalingen die afwijken van de Grondwet of
daartoe noodzaken. Voor burgers kunnen dus plichten ontstaan en rechten worden beperkt
zonder dat het parlement ermee ingestemd heeft, wat op zeer gespannen voet staat met
de democratiegedachte en het legaliteitsbeginsel.96
Niet verrassend is dat veel van de kritiek op de regeling van parlementaire betrokkenheid bij
de totstandkoming van verdragen zich hierop richt.97 Barkhuysen noemt het ‘niet goed vol te
houden dat verdragen burgers direct kunnen raken zonder uitdrukkelijke goedkeuring van
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Wanneer er uitvoeringswetgeving nodig is, wanneer de regering inschat dat het parlement over
het verdrag van gedachten wil wisselen, bij politiek belangrijke verdragen (Kabinetsnotitie
goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 3).
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 3. Zie paragraaf 4.2.3.2.
Fleuren 2004, p. 321. Zie paragraaf 3.1.
Besselink en Wessel 2009b, p. 44. Zie ook p. 45 en 85. Zie in dit licht ook de volgende woorden van
Schutgens (2011, p. 210): ‘Formele wetgeving is ook niet automatisch aangenomen als het parlement
niet protesteert. Het is daarom geen slecht idee om ook voor de inwerkingtreding van een ieder
verbindende verdragsbepalingen (…) voortaan expliciete instemming van het parlement te eisen.’
Zie ook paragraaf 2.2 en 3.3.
Zie (naast het in het volgende genoemde/aangehaalde): Besselink 1994, p. 107, Besselink 1996, p.
20, Hoogers 2011, p. 368 en 379, Van Mourik en Nehmelman 2012, p. 170, Modderman 2015, p. 53,
Burkens e.a. 2017, p. 355. Vergelijk ook: Kamerstukken II 1955/56, 4133 (R 19), nr. 4, p. 14.
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het parlement.’98 De Staatscommissie Grondwet vindt dat de Rgbv ‘een te grote uitzondering
mogelijk maakt op het uitgangspunt van democratische legitimering van belangrijke
verdragen’.99 Besselink spreekt van een ‘belangrijke afwijking van de aan het legaliteitsbeginsel
ten grondslag liggende idee dat de volksvertegenwoordiging aan burgers bindende bepalingen
haar mede werking dient te verlenen’,100 een ‘constitutionele weeffout’101 en geeft, tezamen met
Wessel, aan dat de Rgbv een ‘aanmerkelijke inbreuk op het legaliteitsbeginsel’ is, aangezien
‘[g]een criterium voor uitdrukkelijke of ook maar stilzwijgende goedkeuring (...) de vraag [is]
of het verdrag een ieder verbindende bepalingen bevat’ en dat er daarom ‘geen waarborg is
voor de democratische legitimatie die de Grondwet overigens verschaft voor burgers bindende
regelgeving.’102 Besselink en Wessel geven daarbij bovendien aan dat Nederland hiermee afwijkt
van veel andere (Europese) landen, ‘waar juist de verdragen die de rechten en plichten van
burgers raken of wetgevend zijn parlementaire goedkeuring noodzakelijk maken.’103 Schutgens
wijst er terecht op dat de opvatting van de Staatscommissie Grondwet dat verdragen met een
ieder verbindende bepalingen uitdrukkelijke goedkeuring zouden moeten behoeven, naast
‘de verwezenlijking van het democratiebeginsel’, ook ‘de interne consistentie van ons staatsrecht
ten goede [zou] komen’.104 Als ‘[b]epalingen die de aan de betrokkenen toekomende rechten en
vrijheden inperken, (…) naar huidige rechtsopvatting niet bij zelfstandige algemene maatregel
van bestuur [kunnen] worden vastgesteld’,105 waarom zouden verdragen met zulke bepalingen
dan wel door de regering en zonder het parlement tot stand moeten kunnen komen? Op dit
punt is de parlementaire betrokkenheid dus onvoldoende gewaarborgd.

Andere criteria en het vereiste van (uitdrukkelijke) goedkeuring
Bovendien is het niet zo dat de regeling, afgezien van verdragen die van de Grondwet afwijken,
voor bepaalde typen verdragen (nog los van het criterium een ieder verbindendheid), al dan
niet uitdrukkelijke, goedkeuring vereist. Bij de totstandkoming van de Rgbv maakte de regering
duidelijk dat het volgens haar onwenselijk was om een verplichting op te nemen om ‘met
betrekking tot bepaalde verdragen in ieder geval een uitdrukkelijke goedkeuringsprocedure te
volgen’, daar zo’n verplichting ‘tot starheid en soms tot nodeloos werk zou kunnen leiden.’106
Vierdag merkt juist op dat het opmerkelijk is hoe algemeen de uitzonderingen nu geformuleerd
zijn, waarbij hij als voorbeeld aangeeft dat indien ‘een verdrag gesloten wordt dat inhoudelijk
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Barkhuysen 2015, p. 551.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 112.
Besselink 1996, p. 52.
Besselink 2007c, p. 183-184.
Besselink en Wessel 2009b, p. 43. Zie ook p. 44-45, 74-75, 85-86, 105-106.
Besselink en Wessel 2009b, p. 43. Zie ook: Besselink 2007c, p. 183-184, Besselink 2014, p. 1208.
Schutgens 2011, p. 210. Zie ook: Besselink 1994, p. 111. Vergelijk: Kamerstukken II 1847/48, XLIX,
nr. 5, p. 340.
Aldus de toelichting op aanwijzing 21 Avdr. Zie met name ook paragraaf 2.1.2.1 en 2.2.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 7.
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van het allergrootste belang is, maar dat voor ten hoogste een jaar zal gelden en geen ‘belangrijke
geldelijke verplichtingen’ aan het Rijk oplegt’, de Rgbv toestaat dat voorlegging ter parlementaire
goedkeuring niet plaatsheeft.107

De procedure van uitdrukkelijke goedkeuring
Voor wat betreft de procedure van uitdrukkelijke goedkeuring is wel opgemerkt dat de wet
misschien niet het meest zuivere middel is voor parlementaire goedkeuring omdat bij wetgeving
ook de regering betrokken is.108 Niettemin biedt deze procedure goede mogelijkheden voor
parlementaire betrokkenheid. Wel kan worden aangetekend dat het amendementsrecht in
de praktijk niet al te veel betekenis heeft en dat er dus bij de goedkeuring niet goed invloed op
de verdragsinhoud kan worden uitgeoefend.109 Deze beperking is echter inherent aan de positie
van het parlement bij verdragstotstandkoming en geen gebrek dat zich specifiek voordoet in
de Nederlandse regeling en praktijk.110

De procedure van stilzwijgende goedkeuring
Voor wat betreft de procedure van stilzwijgende goedkeuring is er in het verleden wel op
gewezen dat de termijn van dertig dagen te kort zou zijn en dat zo het gevaar zou ontstaan
dat ‘een verdrag stilzwijgend wordt goedgekeurd zonder dat het parlement zich dat goed
realiseert.’111 Bijvoorbeeld in het geval het parlement deskundigen of belanghebbenden zou
willen horen, zou dertig dagen te kort zijn, zo suggereerde de Commissie van Advies inzake
Volkenrechtelijke Vraagstukken bij de totstandkoming van de Rgbv.112 Sondaal heeft gepleit
voor een langere termijn (45 dagen) om ‘een reële mogelijkheid te bieden voor informeel
overleg tussen regering en parlement’.113 Bij de totstandkoming van de Rgbv merkte de regering
op dat, voor zover haar bekend, de termijn van dertig dagen ‘in de praktijk nimmer problemen
[heeft] opgeleverd’114 en dat zij ‘nooit vanuit het parlement een signaal heeft gekregen dat
de 30 dagen termijn te kort zou zijn.’115 Sinds 2017, door de wijziging van artikel 2 Rgbv, krijgt
het parlement evenwel extra informatie.116 Het betrekken van deze extra informatie in het geval
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Vierdag 1995, p. 104.
Zie paragraaf 4.2.3.2 en de verwijzingen aldaar.
Zie ook paragraaf 4.2.3.1.
Zoals reeds opgemerkt in het begin van deze paragraaf onder verwijzing naar Herman 1976, p. 881-882.
Van Dijk 1995, p. 356.
Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 7, p. 5, Vierdag 1995, p. 69.
Sondaal 1986, p. 175. Dat pleidooi maakt overigens deel uit van een voorstel voor een geheel nieuwe
goedkeuringsregeling (p. 175-176). Vergelijk: Schutte 1984, p. 259. Overigens is ook wel eens geopperd
de termijn te verkorten (tot vijftien dagen), zie: Handelingen II 1993/94, 8, p. 427.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 8. Zie paragraaf 5.1.1.
Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 7, p. 5. Zie ook Handelingen II 1993/94, 8, p. 476.
Sindsdien is bepaald dat ‘wordt aangegeven of het verdrag naar het oordeel van de regering bepalingen
bevat die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden en, indien dit het geval is, welke bepalingen
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van overlegging ter stilzwijgende goedkeuring, zou enige extra tijd kunnen vergen. Het risico
dat de dertig dagen te kort blijken in specifieke gevallen, wordt er in elk geval door vergroot,
zeker aangezien het mogelijk is dat een derde van die periode in het reces valt.117 Zelfs is mogelijk
dat de afspraak dat minstens twee derde van de termijn buiten de recesperiodes moet vallen,
niet in acht wordt genomen: indien dat niet kan ‘wordt dit bij de overlegging uitdrukkelijk en
gemotiveerd vermeld’, aldus het tweede lid van aanwijzing 326a Avdr.118 Dit zijn risico’s qua
parlementaire betrokkenheid.

Goedkeuring van verdragen met bepalingen die van de Grondwet afwijken
Wat betreft de regeling en praktijk van goedkeuring van verdragen met bepalingen die afwijken
van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken,119 zijn er eveneens gebreken en
risico’s qua parlementaire betrokkenheid. Aangezien het bij binding aan zo’n verdrag ‘materieel
gezien (…) om een wijziging van de Grondwet’ gaat,120 is het vereiste dat de goedkeuring alleen
kan worden verleend ‘met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen’ (artikel
91, derde lid, Grondwet) nogal licht. Een grondwetswijziging, hetgeen in veel andere Europese
landen voor binding aan zo’n verdrag nodig is,121 zou meer om handen hebben.122 Artikel 91,
derde lid, Grondwet zorgt er zo voor ‘dat Nederland op relatief eenvoudige wijze partij wordt
bij verdragen die bepalingen bevatten die van onze Grondwet afwijken’.123 Ook problematisch is
de enge uitleg van ‘afwijken van de Grondwet’. Daar het moet gaan om afwijking van concrete
grondwetsbepalingen, is afwijking van de geest, strekking of het systeem van de Grondwet
onvoldoende.124 Een enge uitleg van deze woorden verkleint de toepasselijkheid van het vereist
zijn van de – toch al relatief lichte – speciale procedure. Besselink merkt op dat de enge uitleg
ervoor zorgt dat het werkelijke belang van het verdrag uit het oog wordt verloren voor wat
betreft de toepasselijkheid van de procedure van artikel 91, derde lid, Grondwet:
‘Wel achten wij het vanuit constitutioneel oogpunt bezwaarlijk dat zich in de huidige
praktijk de paradox kan voordoen dat voor aanzienlijke overdrachten van bevoegdheid
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het betreft.’
Nr. 255 Dvdr, aanwijzing 326a, eerste lid, Avdr en de toelichting op aanwijzing 326a.
Bij de totstandkoming van de Rgbv werd van de zijde van de regering hieromtrent opgemerkt: ‘er
[zouden] zich uitzonderingsgevallen (…) kunnen voordoen die het in hoge mate wenselijk maken dat
van de afspraak afgeweken wordt. Overigens zijn wij van mening dat dan van de kant van de regering
daarover overleg gepleegd moet worden met op zijn minst de kamervoorzitters’ (Kamerstukken II
1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 6).
Paragraaf 4.2.3.3.
Van Emmerik 2002, p. 79.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 115-116, Besselink 2003b, p. 2.
Zie artikel 137 van de Grondwet.
Van Emmerik 2008, p. 147.
Zie paragraaf 4.2.3.3 en de verwijzingen aldaar.
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bij verdrag geen gekwalificeerde meerderheid nodig is, maar deze wel nodig is voor een
relatief minder ingrijpende opdracht die min of meer accidenteel afwijkt van de letter van
de Grondwet. Het ontbreken van enige verhouding tussen het constitutionele belang van
een concrete opdracht van bevoegdheid bij verdrag en de vraag of een gekwalificeerde
meerderheid nodig is, is mede gevolg van een al te literalistische en restrictieve uitleg van
de Grondwet, waarbij strijd met de strekking en het stelsel van de Grondwet geen grond is
voor de conclusie dat een verdrag afwijkt van de Grondwet.’125

Ook de Staatscommissie Grondwet heeft (unaniem) gepleit voor een minder enge uitleg
van het derde lid van artikel 91 ‘met het oog op versterking van het normatieve karakter
van de Grondwet, alsook de constitutionele legitimiteit van het Nederlands buitenlands
beleid en Nederlandse deelname in internationale samenwerkingsverbanden.’ Een sterkere
democratische legitimering dan normaal door een goedkeuring met twee derden meerderheid,
is volgens de Staatscommissie aangewezen wanneer het gaat om ‘[v]erdragen die afwijken van
concrete bepalingen van de Grondwet óf van de daaraan ten grondslag liggende beginselen’.
De Staatscommissie heeft bovendien aanbevolen de vraag of er sprake is van een van de Grondwet
afwijkend verdrag diepgaander aan bod te laten komen bij de goedkeuring ervan.126 De enge
uitleg vormt aldus een risico qua parlementaire betrokkenheid, en bakent de toepasselijkheid
van de uitzonderingen van artikel 7 Rgbv en de mogelijkheden van voorlopige binding en
voorlopige toepassing in beperkte mate af.

Uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste
Er is reeds op gewezen dat de toepasselijkheid van de uitzonderingen van artikel 7 Rgbv slechts is
begrensd voor verdragen met bepalingen die van de Grondwet afwijken of tot zodanig afwijken
noodzaken – wat gelet op de enge uitleg van deze woorden ook nog eens een geringe afbakening
inhoudt –, en dus niet aan de hand van andere criteria, zoals een ieder verbindendheid. Het feit
dat er überhaupt uitzonderingen zijn op de grondwettelijke hoofdregel dat alle verdragen
parlementaire goedkeuring behoeven, kan natuurlijk al als gebrek in de goedkeuringsregeling
worden gezien.127 Verder zijn sommige categorieën uitzonderingen van artikel 7 Rgbv niet
strak afgebakend, wat het risico meebrengt dat de fundamentele kwestie van toepasselijkheid
van het goedkeuringsvereiste eveneens onduidelijk is128 en dat verdragen ten onrechte zonder
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Besselink 2003b, p. 49.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 118.
Wel kan daarbij, zoals in paragraaf 5.1.1 ook is gedaan, de kanttekening worden gemaakt dat er vanuit
democratisch-rechtsstatelijk perspectief wat voor te zeggen is indien het parlement, doordat het weinig
tot geen tijd kwijt hoeft te zijn met niet zo belangrijke verdragen, extra veel tijd steekt in het betrokken
zijn bij belangrijkere verdragen.
In het advies van de Raad van State bij het voorstel voor de Rgbv valt dan ook te lezen: ‘Over de reikwijdte
van uitzonderingen op het parlementaire goedkeuringsrecht dient zo min mogelijk onzekerheid te
bestaan’ (Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), B, p. 6). Zie ook: Besselink 1996, p. 52.
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parlementaire goedkeuring tot stand komen.129 De stelling van de regering in de jaren vijftig van
de vorige eeuw dat de uitzonderingen ‘zo beperkt mogelijk’ op moeten worden gevat,130 is in dit
licht hoopgevend, maar tegelijkertijd niet meer dan een toezegging zonder (grond)wettelijke
status. Ook anderszins kan worden gewezen op aspecten van de regeling van de uitzonderingen
die een risico/gebrek qua parlementaire betrokkenheid vormen. De uitzonderingen zullen nu
een voor een langs worden gelopen.
Bij uitzonderingscategorie a (‘indien het een verdrag betreft, waarvoor dit bij wet is bepaald’)
moet er vooraf een wet gemaakt zijn die de regering machtigt binding te bewerkstelligen zonder
parlementaire goedkeuring. De parlementaire betrokkenheid die er dan is, heeft dus voorafgaand
plaats en niet bij de totstandkoming van het verdrag zelf. Je kan je afvragen of dan reeds alle
consequenties te overzien zijn.131 Van Dijk wijst er terecht op dat, wanneer ongewenste gevolgen
optreden door een machtigingswet, het parlement die natuurlijk kan wijzigen. Hij geeft daarbij
aan dat het desalniettemin de vraag is of het lukt om dit zodanig tijdig te doen dat de binding
zonder goedkeuring ook echt wordt verijdeld. Hierbij speelt ‘de goede wil en het goed overleg van
de regering’ volgens hem een belangrijke rol.132 De aanbeveling van Brouwer dat het parlement
bij machtigingswetten strikte eisen zou moeten stellen en dat de betreffende machtigingswet
nauwkeurig zou moeten bepalen op welke gevallen en onderwerpen zij ziet, kan problemen op
dit punt voorkomen.133 Het kunnen overzien van de consequenties wordt dan bevorderd.
Voor uitzonderingscategorie b (‘indien het verdrag uitsluitend betreft de uitvoering van
een goedgekeurd verdrag, behoudens het bepaalde in artikel 8, tweede lid’) gelden de reeds
aangestipte afbakeningsproblemen: wat is precies een uitvoeringsverdrag? Een belangrijk
punt in het verschil van opvatting tussen de regering en de Raad van State betrof dat
de Raad van State aangaf dat uitvoeringsverdragen moeten berusten op een specifieke
bepaling in het moederverdrag,134 terwijl van de zijde van de regering een duidelijke basis in
het moederverdrag voldoende werd gevonden.135 Bij de totstandkoming van de Rgbv is hier
veel aandacht naar uitgegaan.136 De onduidelijkheid hieromtrent137 brengt het risico mee dat
het parlement ten onrechte niet om goedkeuring wordt gevraagd.138 Dat het parlement kan
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Zie ook: Burkens e.a. 2017, p. 355.
Zie: Sondaal 1986, p. 136.
Zie ook: Van Dijk 1995, p. 359, Brouwer 1993, p. 4.
Van Dijk 1995, p. 359-360.
Brouwer 1993, p. 8.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), B, p. 7.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), B, p. 7 en Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375),
nr. 3, p. 12.
Zie paragraaf 4.2.3.4.
Eerste Kamer 2009, p. 9, Kortmann 2012, p. 167.
Burkens e.a. 2017, p. 355.
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afdwingen dat toch parlementaire goedkeuring nodig is (artikel 8 Rgbv), is in dit licht een goede
zaak.139 Brouwer wijst er evenwel op dat het bestaan van de procedure van artikel 8 Rgbv ‘als
effect [zou] kunnen hebben dat de regering een verdrag soepeler dan voorheen aanmerkt als
een uitvoeringsverdrag vanuit de gedachte dat als het parlement het er niet mee eens is dit
zich wel verzet.’140 Dit vormt een risico voor parlementaire betrokkenheid, en het parlement
doet er aldus goed aan er scherp op toe te zien dat de regering niet te gemakkelijk een verdrag
als uitvoeringsverdrag aanmerkt. Mijns inziens zou het hanteren van de definitie van de Raad
van State, met dus als criterium dat uitvoeringsverdragen moeten berusten op een specifieke
bepaling in het moederverdrag, daarom wenselijk zijn. Verder is het naar mijn mening een
gemis dat in gevallen van mededeling van artikel 8, eerste lid, Rgbv, niet de in 2017 aan artikel
2 Rgbv toegevoegde informatieverplichting geldt.141
Ook uitzondering c (‘indien het verdrag geen belangrijke geldelijke verplichtingen aan
het Koninkrijk oplegt en voor ten hoogste een jaar is gesloten’) is lastig te definiëren. Dit
geldt voor de woorden ‘belangrijke geldelijke verplichtingen’, zoals ook in de parlementaire
geschiedenis is erkend.142 Vierdag geeft aan dat alles afhangt van ‘de specifieke omstandigheden’
en dat het niet mogelijk is om ‘algemeen geldende criteria’ te geven.143 Risico is ook bij deze
uitzondering dus een te ruime uitleg ervan door de regering,144 waarmee ten onrechte aan
het parlement voorbij zou worden gegaan. Brouwer heeft in het licht van deze uitzondering
dan ook wel eens gewezen op een verdrag waarmee ‘toch aanzienlijke geldsommen waren
gemoeid’.145 Bovendien zijn de woorden ‘ten hoogste een jaar’ wel eens op een opmerkelijke
wijze toegepast. Sondaal hierover:
‘De onderhavige uitzonderingsbepaling werd nog wel eens toegepast terzake van
verdragen die voor een bepaalde periode werden gesloten en telkens automatisch met een
jaar werden verlengd, tenzij opgezegd. Aan deze toepassing, hoewel niet aangevochten
door het parlement, is een einde gemaakt, omdat zij een oneigenlijk gebruik inhield van
de bepaling. Immers, het kan moeilijk staande gehouden worden, dat het in dergelijke
gevallen gaat om verdragen die voor ten hoogste één jaar zijn gesloten (…).’146

Ik ben het geheel met Sondaal eens dat dit moeilijk staande kan worden gehouden en dat er
zonder meer sprake is van een oneigenlijk gebruik. Deze praktijk maakt duidelijk dat zelfs
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Zie paragraaf 4.2.3.4 en de verwijzingen naar de parlementaire geschiedenis aldaar, over de achtergrond
van het amendement dat voor het huidige artikel 8 Rgbv heeft gezorgd.
Brouwer 1995, p. 1077.
Zie ook: Modderman 2017a, p. 45.
Zie paragraaf 4.2.3.4 en de verwijzingen aldaar.
Vierdag 1995, p. 77. Zie ook: Eerste Kamer 2009, p. 10.
Vergelijk: Van Dijk 1995, p. 362.
Brouwer 1993, p. 15.
Sondaal 1986, p. 169.
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de ogenschijnlijk meest heldere afbakening van een uitzondering op het goedkeuringsvereiste,
toch risico’s qua parlementaire betrokkenheid door oneigenlijk gebruik niet geheel kan uitsluiten.
Parlementaire alertheid is dus hoe dan ook geboden, waarover later in deze paragraaf meer.
Bij uitzondering d moet het gaan om ‘buitengewone gevallen van dwingende aard’ en de situatie
dat ‘het belang van het Koninkrijk het bepaald noodzakelijk maakt dat het verdrag een geheim
of vertrouwelijk karakter draagt’. De regering bepaalt of sprake is van zo’n situatie. Het betreft
niet al te strikt begrensde begrippen. Zo merkt Vierdag op dat wat onder vertrouwelijk moet
worden verstaan ‘voor heel uiteenlopende uitleg vatbaar’ is terwijl het begrip onbesproken
is gelaten.147
Kan het parlement die invulling door de regering controleren? Mogelijk wel, gelet op artikel
13, derde lid, Rgbv, waarin de verplichting staat om dergelijke verdragen aan het parlement
ter kennis te brengen onder voorwaarde van geheimhouding. Die verplichting is echter
geclausuleerd: ‘tenzij het belang van het Koninkrijk zich bepaaldelijk tegen ter kennis brenging
verzet’. Hierdoor is omzeiling van het parlement mogelijk. Van Dijk is dan ook kritisch hierop en
geeft aan dat men volgens hem ‘de vereiste waarborg (…) [had] moeten zoeken in de procedure
en de eventuele nadere afbakening van de kring van leden van de Staten-Generaal aan wie
kennisgeving plaatsvindt en niet in het volledig uitsluiten van de kennisgeving.’148
Eveneens een risico voor parlementaire betrokkenheid is dat het alsnog vereist zijn van
parlementaire goedkeuring ‘wanneer het geheim of vertrouwelijk karakter daarvan is komen
te vervallen’ (artikel 11, eerste lid), niet waterdicht is.149 Het tweede lid van artikel 11 bepaalt
namelijk dat geheime/vertrouwelijke verdragen alleen ‘wanneer daarin is voorzien in een
mogelijkheid tot beëindiging voor het Koninkrijk op een redelijke termijn’ kunnen worden
aangegaan, tenzij ‘het belang van het Koninkrijk zich daartegen bepaaldelijk verzet.’ Artikel 12
luidt dat ‘[i]ndien in de gevallen, bedoeld in de artikelen 10 en 11, de goedkeuring aan het verdrag
wordt onthouden, (…) het verdrag zo spoedig als dat rechtens mogelijk is, [wordt] beëindigd.’
Bij de totstandkoming van de Rgbv werd van de zijde van de regering opgemerkt, naast dat
het mogelijk is dat een verdrag ook zonder beëindigingsclausule kan worden beëindigd, dat
de formulering ‘zo spoedig als dat rechtens mogelijk is’ er rekening mee houdt dat ‘in extremis
kan blijken dat het rechtens niet mogelijk is de verdragsband te beëindigen.’150 Mogelijk is er dus
voor het parlement achteraf niets aan binding te doen.
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Vierdag 1995, p. 83.
Van Dijk 1995, p. 362. Zie ook p. 366.
Bovendien werd in de memorie van toelichting aangegeven dat het vervallen van het geheime of
vertrouwelijke karakter ‘niet volstrekt ondenkbaar’ is maar ‘tot dusver overigens nooit voorgekomen’
(Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 16). Zie ook paragraaf 4.2.3.4.
Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 7, p. 5.
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Verschillende mogelijkheden bestaan dus voor de regering om het parlement buiten
de totstandkoming te houden.151 ‘[D]e wetsbepalingen normeren niets behalve het optreden of
niet optreden van de bewindspersonen zelf, en dat is verder voor niemand waarneembaar’, aldus
Vierdag.152 Voor wat betreft parlementaire betrokkenheid is dit ongunstig, maar gelet erop dat deze
verdragen geheim zijn, is er uiteraard niet zo veel over te zeggen of het belang van parlementaire
betrokkenheid op dit punt opweegt tegen de belangen die (mogelijk) gemoeid zijn (geweest) met
de geheime totstandkoming van zulke verdragen. Zeker wanneer de geheimhouding van een
verdrag gelet op de staatsveiligheid aangewezen is,153 zou het begrijpelijk zijn als de voorkeur
wordt gegeven aan die geheimhouding boven parlementaire betrokkenheid.
Wat betreft uitzondering e – ‘indien het verdrag betreft de verlenging van een aflopend
verdrag, behoudens het bepaalde in artikel 9, tweede lid’ – is het bestaan ervan als een gebrek
in de goedkeuringsregeling aan te merken. In de jaren vijftig van de vorige eeuw strandde
een poging tot opname van deze uitzondering in de goedkeuringsregeling. Vanuit de Tweede
Kamer werd indertijd aangevoerd ‘dat op het moment dat verlenging aan de orde is de situatie
geheel anders kan zijn dan bij de goedkeuring van het te verlengen verdrag en dat het parlement
dan in de gelegenheid zou moeten zijn zich opnieuw uit te spreken.’154 Bij de totstandkoming
van de Rgbv werd daartegenover gezet dat ‘verdragen van onbeperkte duur – die dus geen
verlenging behoeven – hun gelding behouden ook al verschillen de omstandigheden met die van
het moment waarop de parlementaire goedkeuring werd verleend’ en dat ‘de verlenging van een
verdrag die zonder verdere handeling volgt uit een daartoe strekkende verdragsbepaling, niet
aan parlementaire goedkeuring [wordt] onderworpen.’155 Mijns inziens snijdt deze redenering
geen hout. Het klopt dat ook bij verdragen van onbeperkte duur de omstandigheden kunnen
veranderen en dat die dan alsnog hun gelding behouden, maar bij goedkeuring van zo’n verdrag
van onbeperkte duur, accepteert het parlement dat dit het geval kan gaan zijn. Bij goedkeuring
van een tijdelijk verdrag is van een dergelijke acceptatie geen sprake.156 Dankzij de regeling in
artikel 9 Rgbv is het voorgaande gebrek overigens gecompenseerd: het parlement kan het niet
vereist zijn van goedkeuring verijdelen.
Bij uitzondering f gaat het om ‘wijziging van een integrerend onderdeel van een goedgekeurd
verdrag vormende bijlage waarvan de inhoud van uitvoerende aard is ten opzichte van
de bepalingen van het verdrag waar de bijlage onderdeel van vormt’. Het parlement kan zorgen
dat er toch goedkeuring nodig is, namelijk door in de betreffende wet tot goedkeuring een
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Zie ook: Vierdag 1995, p. 83-84.
Vierdag 1995, p. 84.
Zie ook: Eerste Kamer 2009, p. 10.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 17.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 17.
Al kan je zeggen dat dit, doordat nu deze uitzondering e in de Rgbv is terechtgekomen, daardoor toch
enigszins het geval is.
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voorbehoud te maken.157 Besselink wijst op de hieraan klevende beperking dat dit ‘voorbehoud
alleen [kan] worden gemaakt bij uitdrukkelijke goedkeuring.’158 Daarom is het goed dat
in aanwijzing 313, derde lid, Avdr staat dat in voorkomende gevallen in toelichtingen op
verdragen, dus ook in de toelichtende nota bij een ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd
verdrag (aanwijzing 313, tweede lid), wordt ‘aangegeven dat wijziging van een bijlage die een
integrerend onderdeel vormt van het verdrag en waarvan de inhoud van uitvoerende aard is ten
opzichte van de bepalingen van het verdrag zelf, geen parlementaire goedkeuring behoeft, tenzij
de Staten-Generaal zich het recht daartoe voorbehouden.’159 Het parlement dient daar dus wel
scherp op te zijn.160
Het zou wat mij betreft een betere waarborg voor parlementaire betrokkenheid zijn indien, net
als bij uitvoeringsverdragen (artikel 8 Rgbv), het parlement niet per se van tevoren moet beslissen
of het zo’n voorbehoud maakt maar juist pas bij een wijziging zelf hoeft te bewerkstelligen dat
alsnog goedkeuring vereist is.161
Waar de Rgbv in de hiervoor beschreven gevallen van artikel 7 (en ook in het geval van voorlopige
binding) wel toe verplicht, is dat die ‘zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal ter kennis
gebracht’ worden wanneer ‘het Koninkrijk is gebonden’. Brouwer wijst erop dat dit naar zijn
mening een ‘verkeerd uitgangspunt’ is omdat het parlement dan al niets meer kan doen.162 Zoals
aangegeven in paragraaf 4.1.2 is bij de totstandkoming van de Rgbv van regeringszijde hierover
opgemerkt dat het parlement de regering bij deze ter kennisbrenging ter verantwoording kan
roepen ‘[a]ls het parlement van mening zou zijn dat de regering in een bepaald geval onjuist
gebruik heeft gemaakt van een van de uitzonderingsbepalingen’.163
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Zie paragraaf 4.2.3.4 en 5.1.1.
Besselink 1996, p. 20.
Zie paragraaf 5.1.1.
Zie ook: Kamerstukken I 1993/94, 21 214 (R 1375), nr. 44a, p. 2.
Zie ook: Van Dijk 1995, p. 363.
Brouwer 1995, p. 1074. Zie ook paragraaf 4.1.2.
Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 10. Mijns inziens pleit het voorgaande ervoor om
te zorgen voor een goede informatievoorziening voorafgaand aan de goedkeuring, zodat dergelijke
situaties kunnen worden vermeden en voor het onmogelijk maken van binding aan verdragen met
een ieder verbindende bepalingen zonder uitdrukkelijke parlementaire goedkeuring. Als zich
dan onverhoopt gevallen voordoen waarin het parlement de gebruikmaking door de regering van
de uitzonderingsbepalingen onjuist acht, gaat het tenminste niet om verdragen met bepalingen die
leiden ‘tot de vaststelling, uitbreiding of beperking van de rechtspositie van individuen’ (Fleuren 2004,
p. 321). Zie paragraaf 6.1 en 6.2.
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Voorlopige binding
De regeling van voorlopige binding bevat vrij goede waarborgen voor parlementaire
betrokkenheid.164 Wel kan erop worden gewezen dat de afbakening van de mogelijkheid van
voorlopige binding door de woorden ‘Tenzij een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van
de Grondwet, of tot zodanig afwijken noodzaken’ (artikel 10, eerste lid, Rgbv) gering is, gelet op
de enge uitleg van die woorden. Verder is de aanwezigheid van een ieder verbindende bepalingen
geen criterium voor afbakening van de mogelijkheid van voorlopige binding. Een aandachtspunt
voor het parlement is bovendien om, wanneer het verdrag alsnog aan parlementaire goedkeuring
wordt onderworpen (artikel 10, eerste lid, Rgbv), te toetsen of de regering terecht heeft gemeend
dat er sprake was van een buitengewoon geval van dringende aard en of het indertijd zo was dat
‘het belang van het Koninkrijk zich er bepaaldelijk tegen verzet[te]’ dat er onderwerping aan
parlementaire goedkeuring zou zijn geweest voorafgaand aan binding aan het verdrag.165

Voorlopige toepassing
Aan de mogelijkheid van voorlopige toepassing zijn diverse beperkingen verbonden.166 Hier zal
slechts ingezoomd worden op de mijns inziens belangrijkste kwesties die een risico of gebrek
vormen voor (de waarborging van) parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van
verdragen.167 Vooropgesteld zij dat de beperkingen en voorwaarden die er zijn in de regeling
in artikel 15 Rgbv, positief zijn qua parlementaire betrokkenheid.168 De vraag op dit punt van
het onderzoek is of zij ver genoeg gaan.
In het eerste lid is bepaald dat voorlopige toepassing niet mogelijk is bij verdragen die afwijken
van de Grondwet, welke woorden als gezegd eng worden uitgelegd. De afbakening van
de mogelijkheid van voorlopige toepassing is in dit opzicht dus beperkt.
In het tweede lid staat dat ‘[m]et betrekking tot een verdrag dat voor zijn inwerkingtreding
de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft (…) voorlopige toepassing niet geoorloofd [is]
ten aanzien van bepalingen van dat verdrag welke afwijken van de wet of tot zonodig afwijken
noodzaken.’ In verschillende opzichten is deze bepaling problematisch:
•

De woorden ‘welke afwijken van de wet of tot zonodig afwijken noodzaken’ vormen een
risico: de mogelijkheid wordt opengelaten dat ‘[z]olang maar niet wordt afgeweken van
de wet, (…) de regering middels voorlopige toepassing van verdragen die nog niet door

164

Zie paragraaf 5.1.1.
Zie ook: Van Dijk 1995, p. 363-364.
Zie paragraaf 4.2.3.5.2.
Zie voor een uitgebreide analyse: Fleuren 1995. Zie ook: Vierdag 1995, p. 92-97.
Zie paragraaf 5.1.1.
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het parlement zijn goedgekeurd, rechten maar ook verplichtingen voor burgers in het leven
roept, óók wanneer de regering terzake geen regelgevende bevoegdheid kan ontlenen
aan delegatie’;169
•

Er schuilt nog een risico in die woorden ‘welke afwijken van de wet of tot zonodig afwijken
noodzaken’. Namelijk: ‘[h]et zal duidelijk zijn dat deze beperking de nodige verrassingen
kan opleveren, gezien de onoverzienbaarheid van de nationale wetten’, aldus Kortmann;170

•

Het tweede lid ziet op verdragen die voor hun inwerkingtreding parlementaire goedkeuring
behoeven. Daardoor kunnen van de wet afwijkende bepalingen – ook een ieder verbindende
(zie in zo’n geval wel het derde lid van artikel 15) – voorlopig worden toegepast, in het geval
het betreffende verdrag geen goedkeuring behoeft.171 Lastig hierbij is verder dat het wel of
geen goedkeuring behoeven veelal niet zo’n zonneklare aangelegenheid is.172

Dan nog het derde lid: ‘[i]ndien een verdrag bepalingen bevat die naar het oordeel van
de regering naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden, en de regering wil bewerkstelligen dat
ook die bepalingen voorlopig zullen worden toegepast, wordt de tekst van het verdrag en het feit
dat het voorlopig zal worden toegepast, bekend gemaakt voordat de voorlopige toepassing een
aanvang neemt.’ Voor deze bepaling is van groot belang of de regering goed weet in te schatten
of er een ieder verbindende bepalingen in het verdrag staan, wat niet altijd een eenvoudige
kwestie is.173 Dit vormt dus een risico.

De houding van het parlement
Op verschillende plekken in dit onderzoek kwamen punten aan bod die de vraag doen
opkomen hoe het zit met de houding en interesse van het parlement ten aanzien van
verdragstotstandkoming, zoals de opmerking van Van Raak in de Tweede Kamer dat ‘al die
verdragen (…) lang niet altijd onze prioriteit’ krijgen (eerder in deze paragraaf), het grote
aantal verdragen dat stilzwijgend wordt goedgekeurd (zie paragraaf 4.2.3.2) en het feit dat
het stilzwijgen jaarlijks zelden wordt doorbroken (zie paragraaf 4.2.3.2). Ook in de juridische
literatuur en door parlementariërs is hieraan regelmatig aandacht besteed. Van Dijk merkt in
1995 op dat ‘[h]et belang van het goedkeuringsrecht (…) niet altijd tot uitdrukking [komt] in
de belangstelling die de goedkeuring van verdragen bij parlementariërs geniet.’174 Besselink wijst
erop dat een oorzaak van het een prerogatief van de regering zijn van het buitenlands beleid is
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Fleuren 1995, p. 258-259.
Kortmann 2012, p. 169.
Zie ook: Besselink 1994, p. 109, Besselink 1996, p. 24-25, nr. 221 Dvdr, Brouwer 1993, p. 25-26,
Vierdag 1995, p. 94.
Zie de bespreking van de uitzonderingen eerder in deze paragraaf en zie paragraaf 4.2.3.4.
Zie paragraaf 3.1 en de verwijzingen aldaar.
Van Dijk 1995, p. 367.
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dat er een ‘gebrekkig constitutioneel bewustzijn [is] bij parlement(sleden)’.175 Recenter, in 2012,
was Oomen uiterst kritisch. Zij noemde Kamerleden ‘lui’ met verdragen en zei verder:
‘[P]arlementariërs als Serrarens (KVP) en Van der Goes van Naters (PvdA) spanden zich
in voor democratische controle op de supranationale rechtsorde, zoals in de Raad van
Europa. Dit was te belangrijk om over te laten aan technocraten. Ze gaven in de jaren vijftig
een grote rol aan het parlement bij de goedkeuring van verdragen.
Zij zouden zich in hun graf omdraaien als ze zagen hoe het zwaarbevochten parlementaire
instrumentarium ligt te verstoffen. In de fase van verdragssluiting onderhandelen
ambtenaren over belangrijke verdragen, niet gehinderd door enige parlementaire richting
of belangstelling. Hoewel het parlement elk verdrag uitdrukkelijk kan goedkeuren en
daarmee iets over de rechtstreekse werking kan zeggen, passeren de meeste verdragen
onbesproken. Het Verdrag inzake Gedwongen Verdwijningen is een voorbeeld; pas nu
vader Zorreguieta op grond van dit verdrag dreigt te worden vervolgd, ontstaat er iets
van belangstelling.’176

Ook Van Mourik en Nehmelman wijzen erop dat het parlement zijn eigen rol zou moeten
intensiveren qua verdragstotstandkoming, zijn bevoegdheden tijdens de goedkeuringsprocedure
meer in ogenschouw zou moeten nemen177 en ‘meer uitdrukkelijk aandacht [zou] moeten
besteden aan de vraag of een verdragsbepaling aan te merken is als een ieder verbindend.’178
De AARvS heeft eveneens aangegeven dat hieraan weinig aandacht wordt besteed:
‘Aan die vraag [of het verdrag een ieder verbindende bepalingen bevat] wordt in de huidige
goedkeuringspraktijk veelal niet expliciet aandacht besteed; nog minder worden daarover
eenduidige uitspraken gedaan. Dat komt mede omdat de vraag of een verdrag al dan niet
een ieder verbindende bepalingen bevat, thans niet beslissend is voor de keuze van regering
en Staten-Generaal of de goedkeuring stilzwijgend of uitdrukkelijk wordt verleend.’179

Van parlementaire zijde zelf zijn eveneens geluiden te horen geweest in deze lijn. Naast op
de eerder in deze paragraaf weergegeven woorden van Kamerlid Van Raak, valt te wijzen op een
stuk uit 2012 van Blok, Dijkhoff (toen nog voorzitter respectievelijk lid van de VVD-fractie in
de Tweede Kamer) en het toenmalige Tweede Kamerlid Taverne in NRC Handelsblad getiteld
‘Verdragen mogen niet langer rechtstreeks werken’.180 Zij stellen daarin voor om de Rgbv aan te
passen, waarbij zij opmerken:
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Besselink 2007c, p. 203. Zie ook paragraaf 3.2. Zie tevens Besselink 2007c, p. 202: ‘Een algemene
conclusie die we uit de huidige stand van zaken kunnen trekken is dat er veel ruimte is om het parlement
zelf een actievere rol te laten spelen in een globaliserende context.’
Oomen 2012.
Van Mourik en Nehmelman 2012, p. 168.
Van Mourik en Nehmelman 2012, p. 170.
Kamerstukken II 2014/15, 34 158 (R 2048), nr. 4, p. 3.
Blok, Dijkhoff en Taverne 2012.
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‘Wij willen dat de wetgever voortaan in de goedkeuringswetten van verdragen zegt in
hoeverre bepalingen in die verdragen rechtstreeks verbindend zijn voor iedereen. Zo krijgt
ook de rechter inzicht in de bedoeling van de nationale wetgever. Door zijn parlementaire
taak te veronachtzamen, doet het parlement de rechter inhoudelijk tekort en laat
het de rechter tegelijkertijd formeel te veel ruimte.’

Bij de behandeling van het ‘Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen
het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru’ door de vaste commissie voor Veiligheid
en Justitie van de Tweede Kamer, merkten de leden van de VVD-fractie op ‘dat het parlement
vaker over het goedkeuren van verdragen moet debatteren’, met name indien het gaat om
verdragen ‘die een ieder verbindende bepalingen kennen in de zin van artikel 93 en 94 van
de Grondwet’. Dan zou volgens hen niet de procedure van stilzwijgende goedkeuring gevolgd
moeten worden maar zou ‘daar eerst een grondig debat over moet[en] worden gevoerd.’181
Enige jaren later maakte Taverne, zoals al meermaals aan bod gekomen, een rijkswetsvoorstel
aanhangig, (in eerste instantie) om artikel 6 en 7 Rgbv aan te passen. In de memorie
van toelichting wordt opgemerkt dat, hoewel het ‘vaste praktijk [is] dat de rechter bij
de beantwoording van de vraag of een verdragsbepaling geschikt is een ieder te verbinden,
kennisneemt van het standpunt van de wetgever’, momenteel vaak een uitdrukkelijk oordeel
van de wetgever ontbreekt (dan wel onvolledig is), ‘omdat hierover in de travaux préparatoires,
in de toelichtende nota of in de Kamerstukken niets of slechts zeer weinig vermeld wordt.’182
Begin 2015 gaf Taverne in een interview in NRC Handelsblad bovendien het volgende beeld van
hedendaagse parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen:
‘Het internationaal recht nam in de jaren na de Tweede Wereldoorlog een enorme vlucht.
Nederland liep voorop, en de parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van
verdragen was groot. Dat is nu anders. Ik heb gezien hoe die verdragen tot stand komen en
ik kan je zeggen: democratisch is het niet.’183

Op meer parlementaire zelfkritiek valt te wijzen, zoals van de zijde van de ChristenUnie –
‘een actievere werkwijze voor het parlement en het kabinet zou goed zijn’184 –, de SP (zie
de eerder aangehaalde woorden van Van Raak), D66 – ‘ik heb gezien en vind dat er ruimte
ligt voor onszelf om de parlementaire betrokkenheid te vergroten’, ‘[d]aar ligt nog steeds heel
veel ruimte’185 – en GroenLinks – ‘het [is] noodzakelijker dan ooit om in een samenleving die
aarzelender wordt over internationale samenwerking, de democratische legitimatie te stutten,
niet door de drempels voor internationale samenwerking hoger te maken, (…) maar wel door
zorgvuldiger te bekijken waar Nederland en Nederlanders zich aan verbinden via verdragen en
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Kamerstukken II 2012/13, 33 486 (R 1994), nr. 7, p. 2.
Kamerstukken II 2014/15, 34 158 (R 2048), nr. 3, p. 5.
Kas 2015.
Handelingen II 2015/16, nr. 60, item 16, p. 1.
Handelingen II 2015/16, nr. 60, item 16, p. 8.
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overeenkomsten’.186 Tweede Kamerlid Sjoerdsma187 heeft zelfs aangegeven dat volgens hem ‘alle
partijen in de Kamer’ eenzelfde doel delen, namelijk dat ‘de behandeling van verdragen (…) af
en toe echt beter [kan].’188 Overigens zijn er ook geluiden van tegengestelde strekking, zoals van
de zijde van de PvdA: ‘mijn constatering [is] dat wij wel degelijk een goede traditie hebben om
verdragen die daar om vragen, stevig door de parlementaire mangel te halen’,189 aldus toenmalig
Tweede Kamerlid Servaes.190
De combinatie van de kritische geluiden uit de literatuur en de zelfkritische opmerkingen
vanuit het parlement, is veelzeggend voor wat betreft de houding van het parlement
bij verdragstotstandkoming.
Aangetekend zij dat de voorgaande opmerkingen voorafgaand werden gemaakt aan
de wijziging van artikel 2 Rgbv in 2017. Het valt te bezien in hoeverre de aandacht voor een
ieder verbindendheid en de houding van het parlement in bredere zin zich gaat ontwikkelen.
Het gewijzigde artikel 2 Rgbv biedt in ieder geval een belangrijk aangrijpingspunt voor
parlementaire betrokkenheid. Uitbreiding van de ondersteuning van het parlement, waarover
meer in paragraaf 5.2, kan hiervoor eveneens van belang zijn.
Kortom: hoewel de parlementaire houding/interesse natuurlijk een verre van meetbaar fenomeen
is en hoewel die houding/interesse per parlementariër zeer sterk kan verschillen en hoewel
parlementaire betrokkenheid ook niet altijd zichtbaar hoeft te zijn,191 valt uit het voorgaande
mijns inziens wel af te leiden dat de parlementaire houding/interesse op zijn zachtst gezegd
een belangrijk aandachtspunt is. Dit is te meer het geval daar de regeling van parlementaire
betrokkenheid op zo’n manier is vormgegeven dat alertheid en activiteit van parlementaire zijde
nodig zijn, daar parlementaire betrokkenheid in veel gevallen eerder mogelijk wordt gemaakt
dan wordt gegarandeerd.192 Meer hierover in paragraaf 5.2.
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Handelingen I 2016/17, nr. 18, item 8, p. 5.
S.W. Sjoerdsma (D66).
Handelingen II 2015/16, nr. 106, item 5, p. 7.
Handelingen II 2015/16, nr. 60, item 16, p. 3.
M. Servaes.
Als er tijdens de onderhandelingen over een verdrag weinig of geen vragen worden gesteld door
parlementariërs aan de minister van Buitenlandse Zaken of een andere bewindspersoon die bij
het betreffende verdrag betrokken is, kan het zo zijn dat (een deel van) het parlement wel degelijk
bovenop het verloop en de inhoud van die onderhandelingen zit, maar dit verloop en deze inhoud
naar wens vinden. Het kan natuurlijk zo zijn dat het uitblijven van vragen van het parlement aan een of
meer ministers er juist een gevolg van is dat een of meer parlementariërs zich zo grondig in de materie/
het verdrag hebben verdiept dat er (juist daardoor) geen onbeantwoorde vragen zijn. Ook het niet
doorbreken van het stilzwijgen kan een gevolg zijn van een juist zeer zorgvuldige bestudering van
het verdrag. Zie ook de eerder in deze paragraaf aangehaalde woorden van Eerste Kamerlid De Graaf.
Zie bijvoorbeeld artikel 1, 5, 8 en 9 Rgbv. Vergelijk: Van Dijk 1995, p. 353 (ten aanzien van
artikel 1 Rgbv).
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Naast de houding van het parlement, is de wijze waarop de regering zich opstelt in
de verdragspraktijk eveneens van belang. Die wijze is hiervoor meermaals aan bod gekomen,
zowel positief – zoals het in bepaalde gevallen kiezen voor uitdrukkelijke goedkeuring, ook als is
er geen (grond)wettelijke verplichting toe – als negatief – zoals het in de praktijk niet toekennen
van doorslaggevende betekenis aan de (vermoedelijke) aanwezigheid van een ieder verbindende
bepalingen, bij de keuze tussen voorlegging ter uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring193
en het invullen van de verplichting van artikel 1 Rgbv met verstrekking van beknopte lijsten.

5.2 De belangrijkste knelpunten in de regeling en praktijk van parlementaire
betrokkenheid
Zoals volgt uit hoofdstuk 4 en met name paragraaf 5.1 zitten er aanzienlijke knelpunten in
de regeling en praktijk van parlementaire betrokkenheid. De procedure van uitdrukkelijke
goedkeuring is maar in een beperkte categorie gevallen – kort gezegd bij afwijking van
de Grondwet, wat ook nog eens eng wordt uitgelegd – (grond)wettelijk verplicht. Een ieder
verbindendheid is er geen (grond)wettelijk criterium voor, zelfs niet voor het überhaupt vereist
zijn van goedkeuring. Omdat dergelijke bepalingen ‘een bron van individuele rechten en
verplichtingen’ zijn,194 is dit vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief uiterst bedenkelijk.
In de praktijk speelt een ieder verbindendheid ook geen doorslaggevende rol in de keuze voor
uitdrukkelijke goedkeuring. Bij voorlegging ter stilzwijgende goedkeuring kan het stilzwijgen
worden doorbroken, maar daar moeten parlementariërs zelf voor in actie komen. Datzelfde
geldt in de gevallen waar artikel 8 en 9 Rgbv op zien. Vanuit het parlement is daarom alertheid
nodig. Daar lijkt het echter, gelet op de juridische literatuur en geluiden vanuit het parlement
zelf, nogal aan te schorten. De goedkeuringsregeling is ook in andere opzichten niet waterdicht,
bijvoorbeeld bij bepaalde categorieën uitzonderingen.
Voor het informeren van het parlement tijdens de onderhandelingsfase geldt iets soortgelijks.
In veel gevallen worden er wel openingen tot betrokkenheid geboden aan het parlement, maar
is die betrokkenheid niet gegarandeerd.195 Voor een bepaalde categorie gevallen, namelijk
‘politiek belangrijke’ verdragen, wordt het parlement wel nadrukkelijk betrokken bij het begin
van de onderhandelingen (nr. 226 Dvdr). Afgezien daarvan is het veelal aan het parlement zelf
om in actie te komen naar aanleiding van de vier keer per jaar verschijnende lijsten van artikel
1 Rgbv. En juist op die lijsten van artikel 1 Rgbv is kritiek.
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Ook in geval van een verdrag dat is uitgezonderd van het goedkeuringsvereiste kan in de praktijk alsnog
voor overlegging ter goedkeuring worden gekozen, bijvoorbeeld omdat ‘de regering de draagwijdte
van een verdrag van een dergelijk belang acht, dat zij zich van de instemming van het parlement wil
verzekeren’, aldus Sondaal (1986, p. 135).
Fleuren 2004, p. 321.
Vergelijk Van Dijk 1995, p. 353.
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Al met al is er mijns inziens sprake van een systeem waarin weliswaar mogelijkheden tot
parlementaire betrokkenheid worden geboden – zowel in de fase van verdragsonderhandelingen
als in de goedkeuringsfase –, maar waarin te weinig echte waarborging van parlementaire
betrokkenheid bestaat, zeker voor wat betreft verdragen met een ieder verbindende bepalingen.
Bovendien hebben de mogelijkheden, openingen en waarborgen die er wel zijn, in veel gevallen
geen (grond)wettelijke status, maar berusten die op praktijk, toezeggingen, afspraken.
Uit de literatuur en het rapport van de Staatscommissie Grondwet kwam reeds het beeld naar
voren van geringe parlementaire betrokkenheid.196 Naar aanleiding van hoofdstuk 4 en paragraaf
5.1 kan scherper worden aangegeven wat er problematisch is aan de regeling en praktijk van
parlementaire betrokkenheid:
•
•

•

•

Het toepassingsbereik van het vereiste van (uitdrukkelijke) parlementaire
verdragsgoedkeuring is in diverse opzichten zeer beperkt;
De regeling van parlementaire betrokkenheid is in diverse opzichten zo vormgegeven dat
die betrokkenheid niet zozeer gewaarborgd is, maar slechts mogelijk wordt gemaakt, zodat
het parlement een alerte en actieve houding dient aan te nemen, terwijl op die houding van
het parlement, zowel in de juridische literatuur als vanuit het parlement zelf, kritiek is;
Het is inherent aan het moment van parlementaire verdragsgoedkeuring dat er op dat moment
inhoudelijk weinig invloed meer uit te oefenen is op het verdrag, waardoor parlementaire
betrokkenheid tijdens de verdragsonderhandelingen des te belangrijker wordt, terwijl op
de regeling en praktijk van parlementaire betrokkenheid tijdens die onderhandelingsfase
kritiek is;
De regeling van parlementaire betrokkenheid is op veel punten niet bestendig en niet
duidelijk, doordat de bepalingen, afspraken en toezeggingen waarmee parlementaire
betrokkenheid – zowel in de goedkeuringsfase als daaraan voorafgaand – is gewaarborgd,
veelal geen wettelijke, laat staan grondwettelijke, status hebben.

Een toelichting op elk van deze knelpunten volgt nu.

Knelpunt 1: het beperkte toepassingsbereik van het goedkeuringsvereiste
De belangrijkste redenen van de beperktheid van het goedkeuringsvereiste zijn naar mijn
mening de volgende:

200

•

De toepasselijkheid van de uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste van artikel 91, eerste
lid, Grondwet en het bestaan van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring worden
slechts afgebakend door het criterium of het verdrag bepalingen bevat die afwijken van

196

Zie paragraaf 1.1 en de verwijzingen aldaar.
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de Grondwet of tot zodanig afwijken noodzaken,197 niet door de vraag of het verdrag in
kwestie naar het oordeel van de wetgever een ieder verbindende bepalingen bevat of door
andere criteria;198
•

De reikwijdte van de woorden ‘afwijken van de Grondwet’ is ook nog eens gering, door
de enge uitleg ervan;199

•

Grondwettelijk is er nauwelijks iets vastgelegd: de wetgever heeft bijzonder veel ruimte, daar
de grondwetgever nauwelijks eisen stelt en/of waarborgen aanbrengt (zie ook knelpunt 4);200

•

De afzonderlijke uitzonderingen op het vereiste van voorafgaande parlementaire
goedkeuring zijn in bepaalde opzichten problematisch qua waarborging van parlementaire
betrokkenheid;201

•

De beperkingen voor wat betreft de mogelijkheid van voorlopige toepassing zijn niet
toereikend voor een goede waarborging van parlementaire betrokkenheid.202

Bovendien geldt dat sommige van de uitzonderingen niet helder afgebakend zijn: wanneer
is sprake van ‘uitvoering’, van ‘belangrijke geldelijke verplichtingen’, van ‘buitengewone
gevallen van dringende aard’?203 Hoewel dit natuurlijk ook mogelijkheden biedt tot een uitleg
die het toepassingsbereik van de uitzonderingen juist eng maakt, is dit mijns inziens toch
een knelpunt in de regeling van parlementaire betrokkenheid. Zoals de Raad van State bij
de totstandkoming van de Rgbv terecht aangaf, dient er ‘[o]ver de reikwijdte van uitzonderingen
op het parlementaire goedkeuringsrecht (…) zo min mogelijk onzekerheid te bestaan’.204

Knelpunt 2: de alerte en actieve houding van het parlement die de regeling vergt,
lijkt niet te worden waargemaakt
Het tweede knelpunt betreft dat de regeling veel mogelijkheden biedt voor parlementaire
betrokkenheid, maar die in veel opzichten niet garandeert. Te wijzen valt op artikel 1, 5, 8 en
9 Rgbv. Die bepalingen bevatten vrij goede mogelijkheden tot parlementaire betrokkenheid,205
aangezien het parlement in veel gevallen de gelegenheid heeft om betrokkenheid af te dwingen.
Deze bepalingen vereisen wel dat het parlement zelf zo actief en alert is om de geboden
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Zie artikel 91, derde lid, Grondwet en artikel 6, 7 en 10 Rgbv.
Zie paragraaf 4.2 (met name 4.2.2, 4.2.3.2, 4.2.3.4 en 4.2.3.5.1). Zie ook Besselink en Wessel 2009b, p. 84:
‘maar één materieel criterium speelt: de vraag of het verdrag noodzaakt tot afwijken van de Grondwet.’
Zie paragraaf 4.2.3.3.
Zie paragraaf 4.2.2.
Zie paragraaf 4.2.3.4 en 5.1.2.
Zie paragraaf 5.1.2.
Zie paragraaf 4.2.3.4, 4.2.3.5.1 en 5.1.2.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), B, p. 6.
Ook al is ook op die onderdelen van de Rgbv het een en ander aan te merken, zie paragraaf 5.1.2.
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mogelijkheden te benutten: in de woorden van Vierdag ‘lijkt het er op dat het stelsel naar
tevredenheid zal kunnen werken als de Staten-Generaal alert zullen zijn en blijven’ (cursivering
toegevoegd).206 Ook Brouwer heeft aangegeven dat hij denkt dat er voldoende democratische
waarborgen zijn, met daarbij de kanttekening: ‘mits het parlement streng toeziet op de naleving
van de bestaande uitzonderingsbepalingen’ (cursivering toegevoegd).207 Om die ‘als’ en die
‘mits’ is het mij te doen, daar bij de houding/alertheid van het parlement, gelet op de juridische
literatuur en opmerkingen vanuit het parlement zelf, juist de nodige vraagtekens kunnen worden
geplaatst.208 Oftewel: de regeling biedt de regering mogelijkheden om het parlement te omzeilen
(zie het eerste knelpunt), maar biedt ook mogelijkheden aan het parlement om te ‘duiken’. Dit is
een risico. Extra groot wordt dit risico wanneer men hierbij bedenkt dat, zoals in de literatuur
en ook vanuit het parlement zelf wel wordt aangegeven, de ondersteuning van het parlement
ruimer zou mogen zijn en vergeleken met andere landen nogal beperkt is.209 In een interview
met Tweede Kamervoorzitter Arib in 2017 kwam de parlementaire ondersteuning aan bod en
gaf zij aan dat er verbetering op komst is. In reactie op de opmerking dat je als Kamerlid ‘met
anderhalve man en een paardenkop de regering [zit] te controleren’, zei zij:
‘Dat ben ik met u eens. We zijn daarom bezig onze hele organisatie helemaal in dienst
te stellen van de politiek en Kamerleden beter te helpen. Alle Kamercommissies, van
financiën tot zorg en defensie, worden straks ondersteund zoals bij een parlementaire
enquête. Ze krijgen eigen griffiers en medewerkers. Die verzamelen voortaan heel snel
informatie uit de samenleving, bijvoorbeeld in samenwerking met universiteiten en maken
analyses van maatschappelijke trends.’210

Even daarna gaf zij aan dat het Nederlandse parlement ‘een van de goedkoopste parlementen in
de wereld’ is.211 In de Volkskrant viel in 2013 te lezen:
‘‘Nederland heeft een van de goedkoopste Parlementen, met een hoge werkdruk en veel
macht’, stelt voormalig Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.’212

De (vooralsnog) beperkte ondersteuning is problematisch aangezien ‘voorwaarde voor
een serieuze parlementaire controle op het buitenlands beleid is (…) dat men verstand van
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Vierdag 1995, p. 104. Zie ook: Van der Velde 2007, p. 207.
Brouwer 1993, p. 34.
Zie paragraaf 5.1.2.
Van der Woude 2014, p. 331-332. Vergelijk ook Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 213-214 en
280-281, Bovend’Eert 2007a, p. 114. En zie Verslag werkwijze Eerste Kamer 2017, p. 38: ‘De Kamer in
het geheel en de commissies worden zowel facilitair als inhoudelijk ondersteund met een relatief kleine
ambtelijke bezetting.’
Cats 2017.
Cats 2017.
Volkskrant 2013.
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zaken heeft.’213 In dit licht valt ook te wijzen op de aanbeveling van de commissie werkwijze
Eerste Kamer om tussentijdse opfriscursussen voor Kamerleden te organiseren, waarbij wordt
opgemerkt dat bij een inventarisatie onder meer verdragen worden genoemd qua onderwerpen
waar interesse voor is.214 In hoofdstuk 6 zal dan ook nog worden teruggekomen op het belang
van uitbreiding van de expertise en ondersteuning.
Een belangrijke vraag, in algemene zin voor dit onderzoek en in het bijzonder op deze plek,
ten aanzien van de houding van het parlement, is: moet er niet gewoon beter gebruik gemaakt
worden van de bestaande bevoegdheden, in plaats van mogelijkheden tot verbetering van
de waarborging van parlementaire betrokkenheid te onderzoeken?215 En moet de houding van
het parlement – ook als die inderdaad niet al te betrokken, alert of geïnteresseerd is – überhaupt
wel als een probleem worden gezien? Van der Woude merkt, alleen dan ten aanzien van
de houding van het parlement bij wetgeving, op dat ‘de maatstaf voor democratische invloed
in het wetgevingsproces vooral wordt (en ook moet worden) bepaald door diegenen die door
middel van verkiezingen een democratisch mandaat hebben verkregen’ en dat ‘als Kamerleden
minder aandacht wensen te besteden aan hun wetgevende rol, (…) dat een ‘fact of life’ [is]
waaraan we alleen in het stemhokje kunnen proberen iets wezenlijks te veranderen.’216 Moet
dit ook worden gezegd voor zover het om de rol van het parlement bij verdragstotstandkoming
gaat? Als het parlement nu eenmaal zelden het stilzwijgen doorbreekt en/of anderszins weinig
betrokken is bij verdragstotstandkoming, zelfs al komt dat doordat er geen sprake is van
belangstelling en alertheid, is dat dan niet zuiver aan parlementariërs zelf?
Wat mij betreft is dit niet zo. Het voorgaande betekent niet dat er geen (wettelijk) systeem zou
moeten komen dat in zulke belangrijke gevallen als verdragstotstandkoming – zeker als er in
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Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 391. Zie ook: Besselink 2007c, p. 195-196. Zie verder de woorden
van Sjoerdsma tijdens de behandeling van het Rgbv-voorstel van Taverne: ‘volgens mij [delen] alle
partijen in de Kamer (…) hetzelfde doel: de behandeling van verdragen kan af en toe echt beter. Om
die reden vroeg mijn fractie bij de raming van de begroting van de Kamer om extra ondersteuning door
gespecialiseerde staf bij de behandeling van verdragen’ (Handelingen II 2015/16, nr. 106, item 5, p. 7).
Zie eveneens: Handelingen II 2015/16, nr. 60, item 16, p. 2.
Wel ‘slechts’ in een heel rijtje, met voorop Europese besluitvorming (vergelijk paragraaf 1.4.2 van dit
onderzoek). Zie Verslag werkwijze Eerste Kamer 2017, p. 41: ‘Uit een inventarisatie is gebleken dat
leden interesse hebben in met name inleidingen in het Europese beleids- en besluitvormingsproces
en de beïnvloedingsmogelijkheden van de Kamer (...), het Reglement van Orde en de procedures in
de Kamer en het begrotingsrecht van de Kamer. Maar ook opfriscursussen over het wetgevingsproces,
Grondwet en verdragen, de verhoudingen tussen de verschillende overheden en een ICT-cursus worden
genoemd’ (cursivering toegevoegd).
Oomen (2012) hierover: ‘Veel verdragen hebben de Nederlandse burger veel nuttigs te bieden. (…) Over
al deze verdragen en hun rechtstreekse werking kunnen parlementariërs zich uitspreken. Daarvoor is
echt geen wijziging van de Rijkswet nodig.’ Zie ook: Kamerstukken II 2013/14, 33 359 (R 1986), nr. 4, p.
6, Modderman 2015, p. 48 e.v.
Van der Woude 2014, p. 332.
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het betreffende verdrag een ieder verbindende bepalingen staan – een sterkere betrokkenheid
waarborgt. Het waarborgen van parlementaire betrokkenheid heeft immers ook op tal van
andere terreinen plaats. Zo eist de Grondwet op tal van punten een wettelijke grondslag (en
dus uitdrukkelijke parlementaire instemming). Zo staat in de Avdr dat ‘ook in de gevallen
waarin de Grondwet het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften bij zelfstandige
algemene maatregel van bestuur niet uitsluit, (…) die weg ongewenst [is] aangezien daarmee
geen recht wordt gedaan aan het primaat van de wetgever’217 en dat het primaat van de wetgever
als richtsnoer dient ‘[b]ij de keuze welke elementen in de wet zelf regeling moeten vinden en ter
zake van welke elementen delegatie is toegestaan’.218 En zo was de AARvS kritisch in het advies
bij het voorstel voor de Omgevingswet, onder meer omdat het betreffende voorstel ‘onvoldoende
recht [doet] aan de medewetgevende taak van de Staten-Generaal’.219 Als op tal van punten wel
scherp wordt toegezien op uitdrukkelijke parlementaire betrokkenheid,220 dan moet dat ook
zo zijn voor parlementaire betrokkenheid bij verdragstotstandkoming. Een situatie waarin, in
de woorden van Tweede Kamerlid Van Raak, ‘[a]l die lijsten, al die verdragen, al die teksten (…)
lang niet altijd (…) prioriteit’ krijgen,221 moet worden vermeden.222
Bij goedkeuring bij wet (artikel 4 Rgbv) moeten de Kamers – in ieder geval veel meer dan bij
stilzwijgende goedkeuring – bezien of zij ‘als (mede-)auteur te boek willen staan’,223 wat zeer wel
voor een grotere betrokkenheid kan zorgen en dus, om bij de bewoording van Taverne aan te
sluiten, disciplinerend kan werken.224 In hoofdstuk 6 zal dan ook verder worden ingegaan op
mogelijkheden tot versterking.

Knelpunt 3: informatievoorziening tijdens de verdragsonderhandelingen
Bij het derde knelpunt gaat het mij om de informatievoorziening van het parlement voorafgaand
aan het moment van goedkeuring, waarop de verdragsinhoud (zo goed als) vaststaat. Dat is
immers de periode waarin het parlement nog werkelijk invloed kan uitoefenen op de inhoud en
tekst van het verdrag.225 Ten opzichte van de situatie voorafgaand aan de totstandkoming van
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Toelichting op aanwijzing 21.
Aanwijzing 22.
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4, p. 33. Zie uitgebreider hierover paragraaf 2.1.2.1.
Waarmee ik uiteraard niet wil zeggen dat er in dat opzicht geen problemen zijn qua parlementaire
betrokkenheid. Zie: De Jong en Kummeling 2009, Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 273 e.v. en, met
verwijzingen, Van der Woude 2014, p. 323. Zie ook: paragraaf 2.1.2.1.
Handelingen II 2015/16, nr. 60, item 16, p. 2.
Zie ook de andere in paragraaf 5.1.2 weergegeven opmerkingen vanuit het parlement.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 276-277 (over de kwestie dat het parlement bij wetgeving niet mag
‘volstaan met te controleren of de Kroon een voorstel heeft ingediend dat min of meer door de beugel
kan’ maar dat ‘de Kamers moeten nagaan of zij het onderwerp voor hun eigen rekening willen nemen’).
Die woorden bezigde Taverne bij de behandeling van zijn voorstel, zie: Handelingen I 2016/17, nr. 18,
item 10, p. 3.
Zie paragraaf 4.2.3.1 en 5.1.2.
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de Rgbv is in dit opzicht veel verbeterd: periodiek worden lijsten verstrekt met informatie over
ontwerpverdragen en bovendien wordt het parlement extra betrokken bij politiek belangrijke
verdragen.226 Desalniettemin valt er kritiek te leveren op de informatievoorziening van
het parlement.227 Omdat parlementaire informatievoorziening in die totstandkomingsfase aldus
zo bijzonder van belang is – te meer vanwege de ondoorgrondelijkheid van de internationale
betrekkingen en de afhankelijke positie van het parlement ten opzichte van de regering wat betreft
informatievoorziening228 –, is dit een belangrijk knelpunt qua parlementaire betrokkenheid.

Knelpunt 4: de bestendigheid en duidelijkheid van de regeling van parlementaire
betrokkenheid
Het laatste knelpunt betreft de bestendigheid van de regeling van parlementaire betrokkenheid.
Door de deconstitutionalisering van 1983 heeft een groot deel van de regeling geen grondwettelijke
status. Hoewel aan de wetgever daarmee ‘een zekere vrijheid [wordt] gegeven de uitzonderingen
op het goedkeuringsbeginsel aan te passen aan de in de praktijk blijkende behoeften’,229 is deze
ontwikkeling wat betreft bestendigheid geen goede zaak: de Rgbv is aanzienlijk makkelijker
aan te passen dan de Grondwet, en dus kan de waarborging van parlementaire betrokkenheid
makkelijker worden aangetast.230 Het deel van de regeling dat nog wel in de Grondwet staat,
biedt nauwelijks garanties, door de grote vrijheid die in het eerste en tweede lid van artikel
91 aan de wetgever wordt gegeven.231 Fundamentele aangelegenheden – zoals de wijzen van
verdragsgoedkeuring, in het bijzonder de voorwaarden voor doorbreking van het stilzwijgen,232
en de uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste – kunnen dus op betrekkelijk eenvoudige
wijze worden gewijzigd. Dit maakt de waarborging van parlementaire betrokkenheid
relatief kwetsbaar.
Naast dat de regeling goeddeels geen grondwettelijke status heeft, heeft de regeling bovendien
voor een belangrijk deel zelfs geen (rijks)wettelijke status. Belangrijke aspecten van
de parlementaire betrokkenheid zijn slechts gebaseerd op praktijken, toezeggingen, afspraken.
Belangrijke kwesties waarvoor dit geldt, zijn de volgende:

226
227
228
229
230

231

232

Artikel 1 Rgbv en nr. 226 Dvdr.
Paragraaf 5.1.2.
Zie paragraaf 5.1.2.
Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100), nr. 3, p. 5.
Tegelijkertijd zijn wijzigingen ter versterking van parlementaire betrokkenheid hierdoor makkelijker
door te voeren, zie paragraaf 5.1.1.
Zie paragraaf 4.2.2. Overigens sluiten het eerste en tweede lid van artikel 91 wel delegatie uit, zodat
de uitzonderingen en wijzen van goedkeuring in ieder geval wel door de wetgever, en dus mede door
het parlement zelf, moeten worden vastgesteld. Zie ook: Kamerstukken II 1977/78, 15 049 (R 1100),
nr. 3, p. 7.
Zie ook: Kortmann 1987, p. 274.

205

Hoofdstuk 5

•

•

•

•

De regering heeft bij de grondwetsherziening van 1953 gesteld dat ‘de uitzonderingen
[op het vereiste van parlementaire goedkeuring] zo beperkt mogelijk moesten worden
opgevat’.233 Zo’n toezegging biedt minder garantie dan een duidelijke wettelijke afbakening
van de uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste;
Qua keuze tussen de procedure van uitdrukkelijke en stilzwijgende goedkeuring zijn
er nauwelijks (grond)wettelijke waarborgen (zie ook het eerste knelpunt). Wel hanteert
de regering als criteria of er uitvoeringswetgeving nodig is en of het kabinet het verdrag
in kwestie als politiek belangrijk taxeert.234 Qua parlementaire betrokkenheid zijn dit zeer
terechte, belangrijke criteria (paragraaf 5.1.1). Echter, zij hebben geen wettelijke status;
De ‘speciale behandeling’ van politiek belangrijke verdragen in de onderhandelingsfase
(nr. 226 Dvdr) is niet wettelijk gewaarborgd. In de Rgbv staat de verplichting om periodiek
lijsten met ontwerpverdragen te verstrekken (artikel 1), maar wordt niet gerept van
politiek belangrijke verdragen en speciale waarborgen omtrent informatievoorziening en
parlementaire betrokkenheid daarbij. Ook de asterisk in de lijsten om politiek belangrijke
verdragen te benadrukken is geen wettelijk vereist fenomeen;235
Het is slechts een afspraak met de griffies van beide Kamers dat twee derde van de termijn
van dertig dagen van artikel 5, eerste lid, Rgbv buiten de recesperiodes valt.236 Dit is niet
(grond)wettelijk vastgelegd.237

Aldus berust de (waarborging van) parlementaire betrokkenheid voor een belangrijk deel op
toezeggingen, afspraken en praktijk.
Je kan je afvragen: voegt het nu zo veel toe om dergelijke toezeggingen/afspraken in de wet
te verankeren? Naar mijn mening is dit wel degelijk het geval.238 (Grond)wettelijke garanties
op belangrijke punten ontbreken, waardoor de bestendigheid minder groot is. Verder zal in
het geval van een toezegging of afspraak sneller afwijking ervan worden geaccepteerd dan
van de (Grond)wet. De regering gaf bij de totstandkoming van de Rgbv aan mede daarom
niet de hiervoor genoemde afspraak dat twee derde van de termijn van artikel 5 Rgbv buiten
de recesperiode moet vallen, wettelijk vast te willen leggen:
‘[H]et [lijkt] ons niet nodig (…) om de afspraak met de griffies dat tweederde van
de goedkeuringstermijn buiten de recesperiode valt in de wet vast te leggen. In
de praktijk functioneert deze regeling ook zonder wettelijk voorschrift probleemloos. Wij
achten opnemen in de wet ook minder wenselijk, omdat er zich uitzonderingsgevallen

233
234
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237
238
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Sondaal 1986, p. 136.
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 3. Zie paragraaf 4.2.3.2.
Zie paragraaf 4.2.3.1 en 5.1.2.
Nr. 255 Dvdr. Zie: paragraaf 4.2.3.2.
Vergelijk de vroegere regeling in artikel 61 van de Grondwet van 1953 (en ook 1956).
Zie dan ook paragraaf 6.3.
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zouden kunnen voordoen die het in hoge mate wenselijk maken dat van de afspraak
afgeweken wordt.’239

Dit regering wil dus de flexibiliteit behouden om in uitzonderingsgevallen af te wijken. Dit gaat
echter ten koste van de waarborging van parlementaire betrokkenheid.
Bijkomend nadeel betreft de duidelijkheid en inzichtelijkheid van de regeling – of beter gezegd:
het gebrek daaraan – ten gevolge ervan dat een groot deel van de regeling niet gecodificeerd is.
Een regeling is duidelijker als die in de wet is geregeld dan wanneer die voor een belangrijk deel
berust op toezeggingen, afspraken en praktijk.240
Misschien maakt het nog niet eens zozeer uit qua duidelijkheid voor degenen die Kamerlid
zijn op het moment dat een bepaalde afspraak is gemaakt of op het moment dat een bepaalde
toezegging is gedaan, maar voor toekomstige Kamerleden lijkt mij een wettelijke regeling zeker
duidelijker,241 vooral daar het om het toch al ondoorzichtige242 terrein van de internationale
betrekkingen gaat. En het voorgaande geldt te meer vanwege het grote verloop van Kamerleden
en gelet erop dat ‘[d]e Tweede Kamer (…) doorgaans (helaas) weinig (zeer) ervaren
Kamerleden rijk’ is.243 Bij de ‘wisseling van de wacht’ na de Tweede Kamerverkiezing in 2017
is er bijvoorbeeld een aanzienlijk aantal nieuwe Tweede Kamerleden bij gekomen. Het risico
op het niet strikt toezien op naleving van in toezeggingen, afspraken of praktijken verpakte
in plaats van in de (Grond)wet vastgelegde regels, wordt hierdoor groter. In de woorden van
Tweede Kamervoorzitter Arib:
‘[W]e hebben sinds maart 71 nieuwe Kamerleden en daardoor verdwijnt (...) een deel van
het collectieve geheugen.’244

Op 31 oktober 2017 werden er nog weer twaalf nieuwe Tweede Kamerleden beëdigd in verband
met het aantreden van kabinet Rutte-III.245 Negen van die twaalf personen hebben nog niet

239
240
241
242
243

244
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Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 6.
Vergelijk Handelingen I 2016/17, nr. 18, item 10, p. 1 en 4.
Vergelijk Handelingen II 2015/16, nr. 106, item 5, p. 8.
Zie paragraaf 5.1.2.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 281. Zie ook https://www.parlement.com/id/vh8lnhrre0zw/
ervaring_als_tweede_kamerlid (laatst geraadpleegd op 10 januari 2018): ‘In het verleden waren er
Kamerleden die lang in de Tweede Kamer(…) zaten. Sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw vertoont
de ervaring van Tweede Kamerleden(…) een – zij het niet constante – dalende lijn. Het aantal
Kamerleden met langdurige Kamerervaring neemt af. Er komen bij verkiezingen bovendien steeds
meer nieuwkomers.’ Zie verder: Besselink 2007c, p. 195, Kamerstukken II 2008/09, 31 845, nr. 3, p. 52
e.v., Bovend’Eert en Broeksteeg 2010, p. 44 e.v.
Cats 2017.
Zie: https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/twaalf-nieuwe-tweede-kamerleden-be%C3%ABdigd
(laatst geraadpleegd op 10 januari 2018).
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eerder in de Tweede Kamer gezeten,246 terwijl tien van de twaalf die naar het kabinet zijn
‘doorgeschoven’ al meer ervaring hadden als Tweede Kamerlid dan slechts sinds de verkiezingen
van maart 2017.247
Bovendien kan worden gesteld dat alleen al het bestaan van een (grond)wettelijke waarborg,
ook al is die inhoudelijk niet anders dan een in het Dvdr of in de Avdr vermelde toezegging of
afspraak, bij kan dragen aan het besef van het belang van parlementaire betrokkenheid.248

Tussenconclusie
In dit hoofdstuk is bezien of de parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van
verdragen, zoals uit verschillende bronnen naar voren komt,249 inderdaad gering is. Aangetoond
is dat er een aantal belangrijke knelpunten bestaat qua parlementaire betrokkenheid bij
de totstandkoming van verdragen. Naar aanleiding van deze vier knelpunten – en de meer
gedetailleerde analyse van risico’s en gebreken in de regeling en praktijk van parlementaire
betrokkenheid in paragraaf 5.1.2 – kan de vraag in het tweede deel van de probleemstelling –
Op welke wijzen kan de parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen in
Nederland worden versterkt? – in het volgende hoofdstuk worden onderzocht.
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Zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden en dan onder
anciënniteit (laatst geraadpleegd op 31 oktober 2017). Ook W.J. Moorlag (PvdA), Tweede Kamerlid
sinds 25 oktober 2017 (ter ‘vervanging’ van J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA)), had nog geen ervaring
als Tweede Kamerlid. Zie: https://www.parlement.com/id/vka9bkgtw4xl/w_j_william_moorlag (laatst
geraadpleegd op 31 oktober 2017).
S. Dekker (VVD) en I.K. van Engelshoven (D66) waren ‘slechts’ sinds 23 maart 2017 Tweede Kamerlid.
Zie https://www.parlement.com/id/vj46fesc70px/s_sander_dekker en https://www.parlement.com/id/
vhe8aqfbqnxc/i_k_ingrid_van_engelshoven (laatst geraadpleegd op 31 oktober 2017).
Meer daarover in paragraaf 6.4.
Zie paragraaf 1.1.
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Vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief is betrokkenheid van het parlement bij
belangrijke beslissingen zeer aangewezen, zeker voor zover er sprake is van het scheppen van
rechten en/of plichten van burgers. Verdragsrecht neemt in de Nederlandse rechtsorde zonder
meer een belangrijke positie in, zeker ook de een ieder verbindende verdragsbepalingen
(die leiden immers ‘tot de vaststelling, uitbreiding of beperking van de rechtspositie van
individuen’1).2 De regeling en praktijk van die betrokkenheid kent evenwel enkele aanzienlijke
knelpunten, waardoor de (waarborging van) betrokkenheid zwak is.3 Het beeld van geringe
parlementaire betrokkenheid4 klopt dus.
Het is daarom van belang om te bezien wat de mogelijkheden zijn tot versterking van die
betrokkenheid (het tweede deel van de probleemstelling): op welke wijzen kan de parlementaire
betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen in Nederland worden versterkt? Op deze
kwestie wordt ingegaan vanuit hetgeen ik in paragraaf 5.2 als de voornaamste knelpunten qua
parlementaire betrokkenheid heb geduid. De indeling van de uiteenzetting van de mogelijkheden
tot versterking van parlementaire betrokkenheid in dit hoofdstuk is dan ook als volgt:
•
•
•
•

Paragraaf 6.1: verruiming van het toepassingsbereik van het vereiste van (uitdrukkelijke)
parlementaire verdragsgoedkeuring (gelet op knelpunt 1);
Paragraaf 6.2: versterking van de informatievoorziening aan het parlement tijdens
de onderhandelingsfase (gelet op knelpunt 3);
Paragraaf 6.3: verhoging van de status, en daarmee bestendigheid en duidelijkheid, van
de waarborging van parlementaire betrokkenheid (gelet op knelpunt 2 en met name 4);
Paragraaf 6.4: mogelijkheden die niet direct de parlementaire betrokkenheid vergroten,
maar wel het besef van het belang van parlementaire betrokkenheid, en daarmee uiteindelijk
het effect hebben van sterkere parlementaire betrokkenheid (gelet op alle knelpunten, met
name knelpunt 2).

6.1 Uitbreiding van het goedkeuringsvereiste
Het goedkeuringsvereiste heeft in verschillende opzichten een beperkt toepassingsbereik. Bij dit
eerste in paragraaf 5.2 aan bod gekomen knelpunt, is gewezen op het volgende:
•

De afbakening van de toepasselijkheid van de uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste
van artikel 91, eerste lid, Grondwet en van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring –
afwijken van de Grondwet of tot zodanig afwijken noodzaken – is zeer beperkt: er

1

Fleuren 2004, p. 321.
Hoofdstuk 2 en 3.
Hoofdstuk 4 en 5.
Zie paragraaf 1.1.

2
3
4
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•
•

•

worden geen verdere criteria gebruikt ter afbakening, zoals een ieder verbindendheid of
andere criteria;
De daarbovenop nog eens enge uitleg van de afbakening die er wel is, dus van de woorden
‘afwijken van de Grondwet’;
De problemen klevend aan afzonderlijke uitzonderingen op het vereiste van voorafgaande
parlementaire goedkeuring, waaronder de niet altijd heldere afbakening van
de reikwijdte ervan;
De afbakening van de mogelijkheid van voorlopige toepassing.5

De problemen met betrekking tot de uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste kunnen met
meer of minder bescheiden wetswijzigingen worden opgelost. Een categorie uitzonderingen kan
worden geschrapt of nader worden afgebakend en er kan voor meer categorieën een regeling als
die van artikel 8 en 9 Rgbv worden getroffen.6 Voor wat betreft de mogelijkheid van voorlopige
toepassing zou wijziging van het tweede lid van artikel 15 Rgbv (‘[m]et betrekking tot een verdrag
dat voor zijn inwerkingtreding de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft is voorlopige
toepassing niet geoorloofd ten aanzien van bepalingen van dat verdrag welke afwijken van
de wet of tot zonodig afwijken noodzaken’) kunnen plaatshebben, door de woorden ‘ten aanzien
van bepalingen van dat verdrag welke afwijken van de wet of tot zonodig afwijken noodzaken’ te
schrappen, zodat het niet langer mogelijk is dat, in de woorden van Fleuren, ‘[z]olang maar niet
wordt afgeweken van de wet, (…) de regering middels voorlopige toepassing van verdragen die
nog niet door het parlement zijn goedgekeurd, rechten maar ook verplichtingen voor burgers in
het leven roept, óók wanneer de regering terzake geen regelgevende bevoegdheid kan ontlenen
aan delegatie’.7
De enge uitleg van de woorden ‘afwijken van de Grondwet’ (artikel 91, derde lid, Grondwet en
artikel 6, 7, 10 en 15 Rgbv) kan worden aangepakt door deze woorden minder eng uit te leggen,
oftewel door, in de woorden van Besselink, ‘een meer robuuste opvatting’ te hanteren.8 Dan zou
de – toch al relatief lichte9 – procedure van artikel 91, derde lid Grondwet vaker gevolgd moeten

5

6

7
8
9

Bovendien werd erop gewezen dat de Grondwet zelf zo goed als geen waarborgen bevat doordat
de wetgever door artikel 91 zeer veel vrijheid wordt geboden. Daarover meer in paragraaf 6.3, in
het licht van het vierde in paragraaf 5.2 beschreven knelpunt betreffende de status van de regeling van
parlementaire betrokkenheid.
Met een beperkte vertraging (dertig dagen) wordt het parlement dan toch de gelegenheid gegeven
nadere vragen te stellen over het verdrag in kwestie waarvoor (nog) geen goedkeuring is vereist en, al
dan niet naar aanleiding daarvan, af te dwingen dat het verdrag in kwestie toch goedkeuring behoeft.
Uitzondering d (betreffende geheime/vertrouwelijke verdragen) lijkt mij zich hier overigens minder
goed voor lenen, juist vanwege het geheime/vertrouwelijke karakter en omdat het – als het goed is – om
een buitengewoon geval van dwingende aard zal gaan.
Fleuren 1995, p. 258-259.
Besselink 2003b, p. 51.
Van Emmerik 2008, p. 147. Zie ook Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 115-116: ‘In
nagenoeg alle lidstaten van de Europese Unie kunnen verdragen die afwijken van de grondwet,
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worden. De uitleg zo verruimen dat ook strijd met de strekking of de geest of het systeem
van de Grondwet eronder valt, zou logisch zijn.10 Dan wordt immers een einde gemaakt aan
de bestaande ‘paradox (…) dat voor aanzienlijke overdrachten van bevoegdheid bij verdrag
geen gekwalificeerde meerderheid nodig is, maar deze wel nodig is voor een relatief minder
ingrijpende opdracht die min of meer accidenteel afwijkt van de letter van de Grondwet.’11 Hoe
kan zo’n meer robuuste uitleg plaatshebben? Boogaard doet een interessante suggestie:
‘Artikel 91 lid 3, waarin de huidige regel staat dat verdragen die afwijken van de Grondwet
met versterkte meerderheid moeten worden goedgekeurd, zou eigenlijk ruimer moeten
worden uitgelegd. Hoe doe je dat? De Kamers kunnen bij motie een nieuwe betekenis van
de Grondwet proclameren, of het artikel gewoon strikter gaan toepassen. (...) Maar de Belgen
hebben hiervoor een veel beter instrument in hun gereedschapskist: de interpretatieve wet.
Dat is een wet die geen regels wijzigt, maar een wet die een betekenis ‘verheldert’. Ondanks
dat wij niet echt ervaring met deze figuur hebben, is een dergelijke interpretatieve wet
volgens mij in ons staatsrecht prima denkbaar.’12

Een andere optie is aangedragen door de Staatscommissie Grondwet in haar rapport uit 2010.
Wanneer toch aan de huidige, enge uitleg wordt vastgehouden, kan opname van een algemene
bepaling in de Grondwet soelaas bieden. De Staatscommissie onderbouwt dit als volgt:
‘[D]e Grondwet kent op dit moment geen bepalingen (…) die de ‘grote concepten’ waarop
het staatsbestel berust tot uitdrukking brengt, zoals ‘soevereiniteit’. Daardoor wordt minder
snel aangenomen dat een verdrag afwijkt van de Grondwet, dan het geval zou zijn wanneer
die grote concepten wel in de Grondwet zouden zijn opgenomen.
Ook is van belang dat de Grondwet thans geen algemene bepalingen kent die
de grondslagen en beginselen waarop zij berust, tot uitdrukking brengen. Wel valt uit
de grondwetgeschiedenis af te leiden dat vanaf de invoering van het voorschrift van artikel
91, lid 3, Grondwet het standpunt is dat een inbreuk op kernbeginselen het constitutionele
bestel aantast en dus ontoelaatbaar is.(…)
Bij gebreke van een algemene bepaling waarin de kernbeginselen uitdrukkelijk zijn
opgenomen, zal waarschijnlijk echter minder snel worden aangenomen dat een verdrag
afwijkt van de Grondwet, dan het geval zou zijn als een dergelijke bepaling wel in de Grondwet
is opgenomen.’13

Uitkomst zou dus ook kunnen worden geboden door een algemene bepaling in de Grondwet.14
Van belang is dan wel hoe zo’n algemene bepaling wordt uitgelegd. Indien bij de totstandkoming
van zo’n bepaling door de grondwetgever wordt aangegeven dat het doel ervan (onder meer)

10
11
12
13
14
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niet worden gesloten alvorens de grondwet is gewijzigd in overeenstemming met de daartoe
voorgeschreven procedure.’
Zie ook: Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 116. Zie ook p. 118.
Besselink 2003b, p. 49.
Boogaard 2017.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 116-117.
Vergelijk paragraaf 2.1.1, met verwijzing naar onder meer Kamerstukken II 2016/17, 34 516, nr. 10.
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is om in de praktijk de toepasselijkheid van de procedure van het derde lid van artikel 91 te
verruimen, zou dat allicht helpen.
Een verruiming van de woorden ‘afwijken van de Grondwet’ zou mij een goede zaak lijken,
daar het onlogisch is die woorden niet te laten slaan op afwijkingen van de strekking of de geest
of het systeem van de Grondwet. In die gevallen is immers het vereisen van het volgen van
de zwaardere goedkeuringsprocedure net zo belangrijk als (of misschien wel nog belangrijker
dan) in de gevallen waarin van een concrete bepaling wordt afgeweken. Dit zou daarenboven
een verruiming betekenen van de afbakening van de toepasselijkheid van de uitzonderingen van
artikel 7 Rgbv en van de afbakening van de mogelijkheden van voorlopige binding en voorlopige
toepassing. Met name de interpretatieve wet die Boogaard voorstelt, lijkt mij geschikt, daar die
specifiek op deze kwestie zou zien en dus een wat directere oplossing biedt voor de te enge uitleg
van ‘afwijken van de Grondwet’ dan zo’n algemene bepaling.
Op de in dit rapport en in de literatuur tevens wel geopperde mogelijkheid om het volgen van
de procedure van artikel 91, derde lid, Grondwet ook in andere gevallen dan bij afwijken van
de Grondwet te vereisen, wordt aan het eind van deze paragraaf teruggekomen in het kader van
het invoeren van andere criteria voor het vereist zijn van uitdrukkelijke goedkeuring.
Veruit het belangrijkste is mijns inziens dat in de huidige regeling en praktijk bij een ieder
verbindendheid niet (uitdrukkelijke) goedkeuring vereist is. Vanuit democratisch-rechtsstatelijk
perspectief is dit een zeer problematisch gegeven.15 Daarenboven raakt dit aan zeer veel aspecten
van de goedkeuringsregeling: alle gebreken en risico’s voor wat betreft de uitzonderingen
op het goedkeuringsvereiste en de procedure van stilzwijgende goedkeuring, zijn al minder
problematisch wanneer die überhaupt niet opgaan bij verdragen met een ieder verbindende
bepalingen. In de rest van deze paragraaf zal dan ook met name op het ontbreken van een ieder
verbindendheid als doorslaggevend criterium in de goedkeuringsregeling worden ingegaan.
Tevens komt het punt aan bod dat er ook geen andere materiële criteria (behalve afwijking van
de Grondwet) gelden bij het vereist zijn van (uitdrukkelijke) goedkeuring.

Een ieder verbindendheid en verdragsgoedkeuring
Het niet vereist zijn van uitdrukkelijke goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende
bepalingen dient vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief te worden veranderd, aangezien
zulke bepalingen onder meer oplegging van plichten aan burgers en beperking van vrijheden
en/of (grond)rechten kunnen behelzen.16 Het ontbreken van een ieder verbindendheid als

15
16

Zie paragraaf 2.2, 3.3 en met name, inclusief de verwijzingen aldaar, paragraaf 5.1.2.
Zie ook paragraaf 3.1, 3.3 en 5.1.2 en Besselink en Wessel 2009b, p. 43.

213

Hoofdstuk 6

doorslaggevend criterium is ook nog eens systematisch minder juist, gelet op de vereisten die
voor nationale regelgeving wel gelden qua parlementaire betrokkenheid.17
Wijziging van de regeling van artikel 6 en 7 Rgbv ter herstel van dit democratisch-rechtsstatelijke
gebrek is daarom aangewezen. Verdragen met een ieder verbindende bepalingen zouden slechts
met uitdrukkelijke parlementaire instemming tot stand moeten kunnen komen. Tevens zou
moeten worden bepaald dat bij de goedkeuring moet worden aangegeven welke bepalingen
naar het oordeel van de regering of de Kamers een ieder verbindend zijn. Dit laatste zou voor
duidelijkheid en rechtszekerheid zorgen. Het sluit daarnaast goed aan op de in 2017 in artikel
2 Rgbv opgenomen verplichting voor de regering om bij de voorlegging van een verdrag ter
goedkeuring aan te geven ‘of het verdrag naar het oordeel van de regering bepalingen bevat
die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden en, indien dit het geval is, welke bepalingen
het betreft’ (cursivering toegevoegd). Bovendien kan zo’n verplichting ervoor zorgen dat de rechter
bruikbare informatie heeft in concrete zaken waarin de betreffende verdragsbepalingen aan
de orde zijn. Hierop kom ik verderop in deze paragraaf terug.
Het hiervoor beschreven probleem – dat een ieder verbindendheid niet doorslaggevend is voor
de toepasselijkheid van het vereiste van (uitdrukkelijke) goedkeuring – bestaat, ondanks de vele
kritiek erop,18 waaronder van de Staatscommissie Grondwet,19 al een lange tijd. De poging van
Taverne om de Rgbv te wijzigen is gestrand. Althans, zijn voorstel tot wijziging van artikel 6 en
7 Rgbv20 is afgezwakt tot een wijziging van artikel 2 Rgbv.21 De kritiek op het oorspronkelijke
voorstel ging vooral over angst voor een te hoge (departementale en parlementaire) werklast
en een gebrek aan slagvaardigheid in het internationale verkeer.22 De wens van, kort gezegd,
efficiëntie woog aldus zwaarder dan de wens van sterkere parlementaire betrokkenheid.
Die sterkere betrokkenheid zou evenwel bewerkstelligd kunnen en moeten worden zonder dat
de efficiëntie (al te erg) in het gedrang komt. Vergroting van de ondersteuning en expertise zou
hiervoor een goede oplossing/compensatie vormen.23 Zo’n vergroting van de staf zou tevens
behulpzaam zijn voor het behoud van het institutionele geheugen, oftewel compensatie bieden
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Zie aanwijzing 21 Avdr, de toelichting erop, Schutgens 2011, p. 210 en paragraaf 2.1.2.1, 2.2 en 5.1.2.
Zie paragraaf 5.1.2 en de verwijzingen aldaar.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 112-113.
Kamerstukken II 2014/15, 34 158 (R 2048), nr. 2. Daarbij werd, in tegenstelling tot eerdere geluiden
ter aankondiging van het voorstel (zie Kamerstukken II 2011/12, 31 570, nr. 22, p. 6), niet tevens
de verplichting voorgesteld aan te geven welke bepalingen een ieder verbindend zijn. Zie ook:
Kamerstukken II 2014/15, 34 158 (R 2048), nr. 4, p. 11-12.
Kamerstukken II 2015/16, 34 158 (R 2048), nr. 11. Zie daarover: Modderman 2017a.
Zie, met verwijzingen, Modderman 2017a, p. 41-45.
Zie paragraaf 5.2, waarin werd gewezen op literatuur waarin de bescheiden ondersteuning van
het parlement wordt benoemd.
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voor het feit dat het verloop van Kamerleden zo groot is waardoor, in de woorden van Tweede
Kamervoorzitter Arib, ‘een deel van het collectieve geheugen’ verdwijnt.24
Bovendien kan, in het kader van waarborging van de efficiëntie, naar de procedure van
uitdrukkelijke goedkeuring zelf worden gekeken. Artikel 4 Rgbv schrijft voor dat die bij wet
geschiedt. Er zou ook voor gekozen kunnen worden daar een snellere optie aan toe te voegen
of voor in de plaats te stellen. Bij een oorlogsverklaring is er voorafgaande toestemming van
de Staten-Generaal nodig (artikel 96, eerste lid, Grondwet). Voor iets vergelijkbaars zou kunnen
worden gekozen als eenvoudigere, snellere vorm van uitdrukkelijke parlementaire goedkeuring.
Besselink en Wessel schreven in 2009 dat ‘[m]en mag (…) twijfelen over de kwestie in hoeverre
stilzwijgende parlementaire goedkeuring [van] een ieder verbindende bepalingen bevattende
verdragen, voldoet aan de legaliteitseis’, aangezien het legaliteitsbeginsel betrekking heeft ‘op
wetgeving als bedoeld in artikel 81 (en volgende) van de Grondwet, dat wil zeggen op een positief
handelen van Staten-Generaal en regering’.25 Met een eenvoudige vorm van uitdrukkelijke
goedkeuring is er wel sprake van positief parlementair handelen, zonder dat het al te veel
tijd kost. Toch pleit ik niet voor deze optie. Bovend’Eert en Kummeling wijzen erop dat ‘[d]e
democratische legitimatie van het handelen van de overheid (…) op het spel [staat], wanneer
het parlement (…) slechts een marginale rol vervult in de wetsprocedure en de vaststelling van
wetten grotendeels overlaat aan de regering en haar ambtelijk apparaat.’26 Datzelfde kan mijns
inziens worden gezegd in het geval van verdragsgoedkeuring. Met een goedkeuringswet, en dus
de waarborgen van de wetsprocedure en parlementaire rechten en mogelijkheden die daarbij
komen kijken, is parlementaire betrokkenheid meer gediend dan met een eenvoudige vorm
van uitdrukkelijke goedkeuring waarbij een marginale rol sterker op de loer ligt. Indien per
se nodig, bijvoorbeeld vanwege grote spoedeisendheid, of indien de regering in de memorie
van toelichting al zo’n helder en overtuigend verhaal bij het verdrag heeft dat het parlement
zich daar geheel in kan vinden, kan het goedkeuringswetsvoorstel altijd nog als hamerstuk
worden afgedaan.27 Dit bracht Taverne dan ook naar voren bij zijn voorstel tot wijziging van
de Rgbv, toen het nog de wijziging van artikel 6 en 7 behelsde. Hij gaf aan dat acht van de 21
goedkeuringswetsvoorstellen die gedurende de zitting van de toenmalige Tweede Kamer in die
Kamer zijn afgedaan als hamerstuk, en dat hij daaruit afleidde dat ‘het goed mogelijk is een
goedkeuringsvoorstel af te doen als hamerstuk, mits de regering naar het oordeel van de leden
van de Staten-Generaal in de memorie van toelichting voldoende ingaat op de mogelijke een
ieder verbindendheid van de voorliggende verdragsbepalingen.’28 Voordeel is dat het dan voor
een individuele parlementariër mogelijk is om te bewerkstelligen dat er alsnog een stemming

24
25
26
27
28

Cats 2017. Zie uitgebreider hierover: paragraaf 5.2.
Besselink en Wessel 2009b, p. 44.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 277.
Zie ook: Handelingen II 2015/16, nr. 60, item 16, p. 5.
Kamerstukken II 2014/15, 34 158 (R 2048), nr. 4, p. 8. Zie ook: Kamerstukken II 2015/16, 34 158
(R 2048), nr. 7, p. 2 en 6.
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nodig is (onthameren), en dat dus niet, zoals bij stilzwijgende goedkeuring, daar een vijfde deel
van het grondwettelijk aantal leden voor nodig is.29 Bovendien valt nog te wijzen op nr. 265
Dvdr, in verband met de slagvaardigheid in het internationale verkeer wanneer de betreffende
parlementaire goedkeuring te lang zou duren. Daarin staat dat ‘[o]ok bij het partij worden en
opzeggen van verdragen (…) er behoefte aan [kan] bestaan de procedure te versnellen’, vooral
wanneer ‘er internationaal termijnen zijn afgesproken waarbinnen een verdrag in werking moet
treden’, en dat in zulke gevallen het in nr. 106 tot en met 110 Dvdr gestelde van toepassing is. In
dat gedeelte van het Dvdr worden allerlei opties beschreven voor versnelling van de procedure
van wetgeving, zoals de versnelde voorbereiding van de behandeling en het zeer kort dag
aanmelden voor behandeling in de ministerraad30 en het vragen van een spoedadvies aan
de AARvS.31 Ook het parlement wordt daarbij genoemd:
‘De beide kamers der Staten-Generaal beslissen zelf over de samenstelling van hun
agenda. Het eventueel aandringen op spoed bij de voorbereiding in commissieverband of
de plenaire behandeling dient te geschieden door de betrokken minister of staatssecretaris
bij de voorzitter van de betrokken commissie, respectievelijk de Kamervoorzitter. Door
goed contact met de griffier van de desbetreffende Kamercommissie kan op ambtelijk
niveau de schriftelijke voorbereiding zoveel mogelijk worden bespoedigd. Zo kan
de griffier bevorderen dat de door de Kamer opgestelde stukken (verslagen en dergelijke)
en eventueel reeds de inbreng van de fracties daarvoor, zo snel mogelijk ter beschikking
van het ministerie komen. Daarnaast kan de behandelend ambtenaar ervoor zorgen
dat de op het ministerie vervaardigde stukken (nota naar aanleiding van het verslag en
dergelijke) bij de betrokken griffie worden afgeleverd (…).’32

Kortom: uitdrukkelijke goedkeuring (bij wet) van verdragen met een ieder verbindende
bepalingen is aangewezen. Als het in specifieke gevallen nodig is, dan zijn er manieren om een
vlot verloop van deze wijze van goedkeuring te bewerkstelligen.
Wel is het, gelet op de hiervoor aan bod gekomen bezwaren vanuit het parlement tegen
wijziging van artikel 6 en 7, nuttig om te bezien wat voor mogelijkheden er zijn om een ieder
verbindendheid een doorslaggevende rol te geven in de goedkeuringsregeling, zonder daarbij
alleen oog te hebben voor de wijziging van artikel 6 en 7 Rgbv. Een minder ingrijpende wijziging
heeft, al dan niet als opstapje naar het alsnog wijzigen van artikel 6 en 7, immers allicht meer
kans van slagen. In het nu volgende intermezzo zullen daarom allerlei varianten, met name ook
minder ingrijpende, van uitbreiding van het goedkeuringsvereiste aan de hand van een ieder
verbindendheid als criterium aan bod komen.
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Zie artikel 69, vierde lid, RvOTK en artikel 105, tweede lid, RvOEK. Zie ook: Handelingen II 2015/16,
nr. 106, item 5, p. 8.
Nr. 107 en 108 Dvdr.
Nr. 109 Dvdr. Zie ook aanwijzing 271, 271a en 271b Avdr.
Nr. 110 Dvdr.
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Intermezzo: varianten van introductie van een ieder verbindendheid als
criterium in de goedkeuringsregeling
Vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief is wijziging van artikel 6 en 7 dus aangewezen.
Mocht de discussie over uitbreiding van het goedkeuringsvereiste aan de hand van een ieder
verbindendheid als doorslaggevend criterium worden voortgezet, bijvoorbeeld met een nieuw
rijkswetsvoorstel, dan kunnen evenwel ook de volgende varianten worden betrokken bij de afweging
democratie-efficiëntie. Wijziging hoeft immers geen kwestie van alles-of-niets te zijn; er zijn ook
minder rigoureuze varianten van uitbreiding van het goedkeuringsvereiste in dit kader mogelijk.
Gelet op de redenen van het stranden van Tavernes poging artikel 6 en 7 te wijzigen, lijkt het mij
goed nog wat andere, minder tijdrovende varianten te schetsen. Zo kost stilzwijgende goedkeuring
aanzienlijk minder tijd dan uitdrukkelijke goedkeuring,33 dus de bezwaren vanwege de werklast
en het verlies aan slagvaardigheid in het internationale verkeer gaan in mindere mate op wanneer
alleen artikel 7 zou worden gewijzigd. De versterking van parlementaire betrokkenheid is daarmee
echter natuurlijk ook geringer.
Hier volgt dus een beschrijving van mogelijkheden tot uitbreiding van het goedkeuringsvereiste
in de Rgbv aan de hand van een ieder verbindendheid als doorslaggevend criterium. Daarbij
zal ik tevens ingaan op de mogelijkheid van wijziging van artikel 10 Rgbv, op zo’n manier dat
voorlopige binding niet meer mogelijk is in geval van verdragen met een ieder verbindende
bepalingen. Een dergelijke wijziging zou overigens niet mijn voorkeur hebben, aangezien artikel
10 ziet op ‘buitengewone gevallen van dringende aard’. Zo lang die criteria strikt worden toegepast
(en het parlement daarop toeziet), lijkt mij er veel voor te zeggen daaraan vast te houden, zeker
aangezien een verdrag waaraan het Koninkrijk voorlopig wordt gebonden ‘wordt aangegaan
onder voorbehoud van beëindiging voor het Koninkrijk bij onthouding van de goedkeuring’.34
Om een ‘compleet plaatje’ te schetsen, zal ik in het volgende echter ook die mogelijkheid tot
wijziging meenemen.
Er zijn drie elementen in de Rgbv die in hoofdzaak de toepasselijkheid van het vereiste van – al
dan niet voorafgaande en uitdrukkelijke – parlementaire goedkeuring bepalen: de uitzonderingen
op het goedkeuringsvereiste (artikel 7), gevallen waarin geen voorafgaande goedkeuring vereist is
(artikel 10) en artikel 6, waarin staat wanneer de procedure van uitdrukkelijke goedkeuring moet
worden gevolgd.35 Daaruit volgen deze zeven opties tot wijziging:

33
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Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 5.
Artikel 10, tweede lid, Rgbv. Zeker omdat daaraan in de Rgbv niet is toegevoegd, zoals eerst werd
voorgesteld (Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 2, p. 3): ‘tenzij het belang van het Koninkrijk
zich daartegen bepaaldelijk verzet’. Dankzij een amendement zijn deze woorden geschrapt, zie
paragraaf 4.2.3.5.1.
Zie paragraaf 4.2.2 en 4.2.3.
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•

•

•

•

•

•

•

Voortaan altijd goedkeuring eisen voor verdragen met een ieder verbindende bepalingen. Dit
zou wijziging van de aanhef van artikel 7 vereisen. Stilzwijgende goedkeuring en voorlopige
binding blijven dan opties;
Voortaan altijd uitdrukkelijke goedkeuring eisen voor verdragen met een ieder verbindende
bepalingen. Ook dan is wijziging van de aanhef van artikel 7 nodig. Artikel 6 behoeft eveneens
aanpassing. Voorlopige binding blijft een optie;
Voortaan altijd voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring eisen voor verdragen met een ieder
verbindende bepalingen. Naast wijziging van artikel 6 en 7, is dan ook wijziging van artikel
10 nodig;
Voortaan eisen dat, indien goedkeuring vereist is, altijd uitdrukkelijk moet worden goedgekeurd
wanneer het gaat om een verdrag met een ieder verbindende bepalingen. De uitzonderingen
van artikel 7 blijven dan van toepassing en voorlopige binding blijft mogelijk. Met wijziging
van artikel 6 kan dit worden bewerkstelligd;
Voortaan eisen dat, indien goedkeuring vereist is, altijd uitdrukkelijke en voorafgaande
goedkeuring nodig is wanneer het gaat om een verdrag met een ieder verbindende bepalingen.
De uitzonderingen van artikel 7 blijven dan van toepassing. Met wijziging van artikel 6 en 10
kan dit worden bewerkstelligd;
Voortaan eisen dat, indien goedkeuring vereist is, de goedkeuring van verdragen met een
ieder verbindende bepalingen altijd aan de binding vooraf moet gaan. De uitzonderingen
van artikel 7 blijven van toepassing en stilzwijgende goedkeuring blijft mogelijk. Artikel 10
behoeft wijziging;
Voortaan altijd voorafgaande goedkeuring eisen voor verdragen met een ieder verbindende
bepalingen. Stilzwijgende goedkeuring van dergelijke verdragen blijft mogelijk. Artikel 7 en 10
behoeven in deze variant wijziging.

Het goedkeuringsvereiste kan, naast door wijziging van de Rgbv, natuurlijk ook uitbreiden door
wijziging van de Grondwet.36 In paragraaf 6.3 wordt hierop teruggekomen, in het licht van
de kwestie of de regeling van parlementaire betrokkenheid op bepaalde punten geen ‘hogere status’
zou moeten hebben.
Uiteraard zijn er nog (veel) meer dan deze zeven varianten ter uitbreiding van het goedkeuringsvereiste
denkbaar. Ook de volgende ‘Rgbv-elementen’ zouden kunnen worden betrokken:
•
•

36
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Artikel 15 Rgbv kan zo worden gewijzigd dat voorlopige toepassing van verdragen met een
ieder verbindende bepalingen niet meer mogelijk is;
Bij wijziging van artikel 7 zou een ieder verbindendheid als criterium voor de ene uitzondering
wel en voor de andere niet kunnen gelden. Bijvoorbeeld zou hierbij de vraag of er een

Vergelijk Besselink 2007c, p. 196.
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•

•

mogelijkheid is voor het parlement alsnog het vereist zijn van goedkeuring af te dwingen,37 een
rol kunnen spelen wanneer er naar de afzonderlijke uitzonderingen wordt gekeken;
Ook wat betreft het criterium een ieder verbindendheid zelf zijn er verschillende mogelijkheden.
Dergelijke bepalingen zijn ‘een bron van individuele rechten en verplichtingen’.38 Met name
wanneer het om plichten gaat, is totstandkoming zonder uitdrukkelijke parlementaire
goedkeuring vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief bijzonder onwenselijk.39 De urgentie
om voor dergelijke een ieder verbindende bepalingen de Rgbv te wijzigen is mijns inziens (nog)
groter dan voor een ieder verbindende bepalingen die louter bron van individuele rechten
zijn. Uitbreiding van het goedkeuringsvereiste zou dus ook op dit type een ieder verbindende
bepalingen kunnen worden toegespitst;
Verder gaf ik voorafgaand aan dit intermezzo reeds aan dat het wenselijk is eveneens
de verplichting in de Rgbv op te nemen om bij de uitdrukkelijke goedkeuring aan te geven
welke bepalingen volgens de regering en Kamers een ieder verbindend zouden zijn. Er kan
voor worden gekozen om die weg te laten, zoals indertijd in het initiële Rgbv-voorstel van
Taverne is gedaan.40 Als gezegd is dit nadelig voor wat betreft duidelijkheid en rechtszekerheid.
Bovendien komt het weglaten van zo’n verplichting de dialoog wetgever-rechter over een ieder
verbindendheid niet ten goede, zoals verderop in deze paragraaf aan bod zal komen. Het zou
desalniettemin tijd (kunnen) schelen indien niet hoeft te worden gemeld om welke bepalingen
het specifiek gaat.

De verhouding wetgever-rechter en een dialoog over een ieder verbindendheid
Een kwestie die verder aandacht verdient, indien een ieder verbindendheid een doorslaggevende
rol zou gaan spelen in de goedkeuringsregeling, is de verhouding wetgever-rechter. Het is
de rechter die het eindoordeel heeft over al dan niet een ieder verbindendheid.41 Is het dan
problematisch om in de regeling van verdragsgoedkeuring, die ziet op een moment waarop
de rechter er nog niet aan te pas is gekomen, al uit te gaan van een onderscheid tussen verdragen
met en verdragen zonder een ieder verbindende bepalingen?
Dat hoeft niet problematisch te zijn. Immers, de wetgever kan een oordeel geven, waar
de rechter bij het geven van het eindoordeel rekening mee zou moeten houden. In de praktijk
gebeurt dit reeds. De rechter slaat vaak acht op ‘hetgeen bij de parlementaire behandeling van
de goedkeuringswet, met name in de memorie van toelichting, over het al dan niet een ieder
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Wat het geval is bij artikel 7, onder b en e, Rgbv (zie artikel 8 en 9 Rgbv), maar bijvoorbeeld niet
bij uitzondering c.
Fleuren 2004, p. 321.
Zie ook: Van Mourik en Nehmelman 2012, p. 167-168, Besselink en Wessel 2009b, p. 43, Rapport
Staatscommissie Grondwet 2010, p. 112, Handelingen II 2015/16, nr. 60, item 16, p. 9, Handelingen II
2015/16, nr. 106, item 5, p. 6.
Kamerstukken II 2014/15, 34 158 (R 2048), nr. 2.
Zie paragraaf 3.1 en de verwijzingen aldaar.
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verbindende karakter wordt gezegd, zonder dit per se als doorslaggevend te beschouwen.’42
Het lijkt mij terecht dat het eindoordeel bij de rechter ligt. De wetgever spreekt zich vooraf, in
abstracto, uit. De rechter doet dit in concrete zaken. De rechter kan daardoor beter overzien hoe
een bepaalde verdragsbepaling uitpakt en of die ‘onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is
om in de nationale rechtsorde zonder meer als objectief recht te worden toegepast’.43 Dit kan erg
van de omstandigheden van het aan de rechter voorliggende geval afhangen, die de wetgever
allicht niet altijd kan voorzien. Bovendien is het wenselijk als er bij een belangrijke kwestie
als een ieder verbindendheid een sterke rol is voor zowel de volksvertegenwoordiging als
de onafhankelijke rechter.44
Ruimte voor dialoog is er dus zeker. De hiervoor genoemde wijziging van artikel 6 en 7 Rgbv
zou, naast het voordeel van versterkte waarborging van parlementaire betrokkenheid bij
de totstandkoming, het voordeel bieden dat de rechter vaker informatie zal hebben over de visie
van de wetgever over een ieder verbindendheid en dat de dialoog erover dus versterkt kan
worden.45 De mate waarin die dialoog versterkt wordt, hangt af van de mate waarin en de manier
waarop regering en parlement stil zouden staan bij de vraag van een ieder verbindendheid.
Daarom is van groot belang, zoals hiervoor al aangegeven, de Rgbv niet alleen aan te passen
door voor te schrijven dat verdragen met een ieder verbindende bepalingen uitdrukkelijke
goedkeuring behoeven, maar tevens zo te wijzigen dat aangegeven moet worden welke
bepalingen naar het oordeel van de regering of de Kamers een ieder verbindend zijn. Wordt die
verplichting niet opgenomen, dan is het de vraag of de rechter telkens nuttige informatie zal
hebben over de visie van de wetgever.46 Hierop zal nu nader in worden gegaan, in het kader van
de bredere vraag wat de rechter überhaupt ‘moet’ met de bijdrage van de zijde van de wetgever
in deze dialoog wetgever-rechter.
Een dialoog kan natuurlijk niet van één kant komen. In de praktijk is het daarom zeer belangrijk
dat de rechter, wanneer de visie van de regering en/of (een van) de Kamers ter zijde wordt
gelaten, dit uitdrukkelijk motiveert.47 Nehmelman schreef in 2007 dat naar zijn mening als
‘uit de parlementaire behandeling blijkt dat daarover (…) uitvoerig is gediscussieerd of zelfs
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Fleuren 2004, p. 309. Zie paragraaf 3.1 en de verwijzingen aldaar. Zie ook: Kamerstukken I
1952/53, 2700, nr. 63a, p. 3.
R.o. 3.5.2 van HR 10 oktober 2014, AB 2015/21 m.nt. S. Philipsen en J.C. de Wit, JB 2014/224 m.nt. J.J.J.
Sillen. Zie paragraaf 3.1.
Zoals eerder reeds vermeld (paragraaf 3.1) was het rijkswetsvoorstel van Taverne met betrekking
tot artikel 93 en 94 van de Grondwet (Kamerstukken II 2011/12, 33 359 (R 1986), nr. 2) dan ook
zeer onwenselijk.
Vergelijk: Van Mourik en Nehmelman 2012, p. 168-169, Kamerstukken II 2013/14, 33 359 (R 1986), nr.
4, p. 5-6, Kamerstukken II 2015/16, 34 158 (R 2048), nr. 7, p. 4, Modderman 2015, p. 57, Modderman
en Nehmelman 2015, p. 2746, Kamerstukken II 2014/15, 34 158 (R 2048), nr. 5, p. 5, Handelingen II
2015/16, nr. 60, item 16, p. 6.
Zie ook: Handelingen II 2015/16, nr. 60, item 16, p. 5.
Zie uitgebreider: Van Mourik en Nehmelman 2012, p. 169 en 170, Modderman 2015, p. 55.
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een (meerderheids)standpunt is ingenomen dat de bepaling niet een ieder verbindend is, (…)
de rechter alleen met zwaarwegende argumenten alsnog [mag] bepalen dat hij van oordeel is
dat er wel sprake [van] is’.48 In het door Nehmelman geschetste scenario lijkt mij er zeker veel
voor te zeggen dat de rechter uitvoerig beargumenteert – of, zoals Nehmelman zegt, wellicht
zelfs zwaarwegende argumenten moet hebben – waarom van het oordeel van de wetgever wordt
afgeweken, zeker wanneer er sprake is van een meerderheidsstandpunt.49 Het zal in de praktijk
evenwel vaak de vraag zijn of ‘de’ wetgever een duidelijke visie heeft gegeven. Hierbij valt er
alleen al op te wijzen, zoals Van der Hoeven heeft opgemerkt, dat ‘wat wij ‘wetgever’ noemen
(…) veeleer een procedure dan een instituut [is] – laat staan een persoon.’50 ‘Binnen’ de wetgever
kan men onderling van mening verschillen over een ieder verbindendheid. Bovendien is
het, zeker als artikel 6 en 7 Rgbv zouden worden gewijzigd zonder daarbij tevens opname
van de verplichting aan te geven welke bepalingen een ieder verbindend zijn,51 de vraag in
hoeverre er een expliciete visie van de zijde van de wetgever uit de verdragstotstandkoming kan
worden gedestilleerd.
Enkele verdere voorbeelden van scenario’s en vragen die (kunnen) spelen, illustreren nader dat
er in de dialoog wetgever-rechter van de zijde van de wetgever mogelijk niet één duidelijk geluid
zal zijn.52 Stel dat de regering een verdrag ter stilzwijgende goedkeuring overlegt en daarmee
dus aangeeft dat er naar haar oordeel geen een ieder verbindende bepalingen in staan. Wat
moet er dan uit afgeleid worden als het parlement het stilzwijgen doorbreekt zonder daarvoor
een specifieke reden te geven en die later, bij de behandeling van het goedkeuringswetsvoorstel,
ook niet duidelijk blijkt? En wat als een ieder verbindendheid wel aan bod komt, maar men –
regering, Tweede Kamer, Eerste Kamer – het onderling niet eens is? En, zoals in de behandeling
van het Rgbv-voorstel van Taverne van D66-zijde werd ingebracht, ‘wat dient er te gebeuren
indien het parlement tot uitdrukkelijke goedkeuring is overgegaan omdat artikel A naar haar
oordeel een ieder verbindend is en zich daar – tezamen met de regering – in de behandeling
geheel op heeft gericht, maar de rechter tot oordeel komt dat artikel B ook een ieder verbindend
is?’53 Wanneer het stilzwijgen niet wordt doorbroken, is niet gezegd dat er veel informatie voor
de rechter zal zijn over de niet een ieder verbindendheid. De regering is dan van mening dat
het verdrag in kwestie geen een ieder verbindende bepalingen bevat, want anders had zij niet
voor overlegging ter stilzwijgende goedkeuring gekozen. De Kamers zijn ook van mening
dat er geen een ieder verbindende bepalingen in het betreffende verdrag staan, anders zou
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Nehmelman 2007b, p. 511.
Vergelijk: Handelingen I 2016/17, nr. 18, item 10, p. 4, Kamerstukken II 2014/15, 34 158 (R 2048),
nr. 4, p. 12-13.
Van der Hoeven 1974, p. 21.
Vergelijk Modderman en Van Rossem 2015, p. 686.
Zie hierover ook: Modderman 2015, p. 55-57, Handelingen II 2015/16, nr. 60, item 16, p. 9, Handelingen
II 2015/16, nr. 106, item 5, p. 2 en 4, Modderman 2017a, p. 40-41.
Kamerstukken II 2014/15, 34 158 (R 2048), nr. 6, p. 8.
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het stilzwijgen wel zijn doorbroken. Het is alleen de vraag of er meer informatie is dan deze
impliciete oordelen, zoals de AARvS ook aangaf bij het voorstel van Taverne toen het nog
wijziging van artikel 6 en 7 Rgbv behelsde:
‘In het kader van de stilzwijgende goedkeuring zal een expliciet oordeel over de een ieder
verbindendheid van afzonderlijke verdragsbepalingen veelal ontbreken. In die situatie
zal de niet een ieder verbindendheid slechts prima facie worden aangenomen omdat
deze krachtens de stilzwijgende goedkeuring impliciet wordt verondersteld. Zo al
een expliciet oordeel, bijvoorbeeld in de toelichtende nota, wordt gegeven zal dat
slechts een abstract karakter hebben, waarin geen rekening kan worden gehouden met
de bijzondere omstandigheden of onvoorziene aspecten in de concrete zaak zoals deze bij
de rechter voorligt.’54

De opmerking over het abstracte karakter en de onmogelijkheid rekening te houden met
bijzondere omstandigheden en onvoorziene aspecten in toekomstige concrete zaken bij
de rechter, heeft wat mij betreft bredere betekenis: het is een belangrijke reden dat überhaupt
het eindoordeel bij de rechter moet blijven.
Als een verdrag onder een van de zes categorieën uitgezonderde verdragen zou vallen, doet
zich een andere situatie voor. Indien artikel 7 zo gewijzigd wordt dat verdragen met – naar
het oordeel van de regering of een van de Kamers – een ieder verbindende bepalingen altijd
parlementaire goedkeuring behoeven, wordt het parlement mogelijk buiten spel gezet: als
de regering dan meent dat een verdrag geen goedkeuring behoeft – oftewel, niet afwijkt van
de Grondwet, naar haar oordeel geen een ieder verbindende bepalingen bevat en wel onder
de door artikel 7 uitgezonderde verdragen valt – en het Koninkrijk aan dat verdrag bindt zonder
dat het parlement eraan te pas is gekomen, wat geldt er dan? Voor uitzonderingscategorie b
en e (uitvoerings- en verlengingsverdragen) geldt nog dat het parlement dankzij artikel 8 en 9
Rgbv de mogelijkheid had het toch vereist zijn van parlementaire goedkeuring af te dwingen.
Voor de andere categorieën bestaat een dergelijke procedure echter niet. Waar je bij categorie
b en e dus nog kan zeggen dat het parlement impliciet instemt met het oordeel van de regering
dat het verdrag in kwestie geen een ieder verbindende bepalingen bevat,55 gaat dat voor
de andere categorieën niet op. Wat betekent dit voor de rechter, die dan met slechts een deel
van de wetgever, namelijk de regering, ‘de dialoog kan aangaan’? En wat als in het parlement
naderhand de opvatting bestaat dat de regering ten onrechte van de toepasselijkheid van artikel
7 is uitgegaan, omdat er volgens parlementariërs wel degelijk een ieder verbindende bepalingen
in het verdrag staan? Zouden die parlementariërs dit niet nog, bijvoorbeeld bij motie, kenbaar
moeten maken, zodat de rechter dat in een latere kwestie kan betrekken?56 (Overigens betreft
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Kamerstukken II 2014/15, 34 158 (R 2048), nr. 4, p. 12.
Anders was er wel door het parlement van de artikel 8/9-regeling gebruik gemaakt, zo is dan
de redenering.
Uitgebreider hierover: Modderman 2015, p. 56-57.
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dit dan natuurlijk geen parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van een verdrag.
Het verdrag is dan al tot stand gekomen.)
Dit laatste zou overigens in meer gevallen plaats kunnen hebben dan wanneer het parlement
meent dat er toch een ieder verbindende bepalingen in het reeds tot stand gekomen verdrag
staan en dat de goedkeuring daarom ten onrechte is overgeslagen, dus als het parlement
überhaupt bij nader inzien toch bepaalde bepalingen als een ieder verbindend aanmerkt.57 En
als zo’n parlementaire discussie/stellingname achteraf zou plaatshebben, wat betekent dat dan
voor de dialoog wetgever-rechter? Uitlatingen over een ieder verbindendheid van bepalingen
van verdragen waaraan het Koninkrijk reeds gebonden is, kunnen zeker door de rechter worden
betrokken.58 Ook dan geldt dat het wenselijk is dat de rechter, bij afwijking van de later door
het parlement gedeelde visie, uitvoerig motiveert waarom hij dat doet.
Wat mij betreft vatten de volgende woorden van Van Mourik en Nehmelman de situatie
mooi samen:
‘Het parlement zou meer uitdrukkelijk aandacht moeten besteden aan de vraag of een
verdragsbepaling aan te merken is als een ieder verbindend. Dit geeft de rechter meer
houvast bij zijn oordeel over de vraag of een bepaling een ieder verbindend is. Daar
tegenover staat dat de rechter in zijn oordeel expliciet aandacht zal moeten schenken aan
de opvattingen die het parlement (en wetgever) tijdens de goedkeuringsprocedure hadden
over de een ieder verbindendheid van een verdrag(sbepaling). Dat geldt in het bijzonder
als de rechter hierover een ander oordeel zou hebben dan de volksvertegenwoordiging.’59

Dit ‘meer uitdrukkelijk aandacht (…) besteden’ kan dus worden bewerkstelligd door
de beschreven wijziging van artikel 6 en 7 Rgbv. Wat ik met het voorgaande duidelijk heb
willen maken, is dat er aan de dialoog wetgever-rechter enige haken en ogen zitten, en dat
de mate waarin die dialoog kan worden bevorderd onder meer afhangt van de precieze wijziging
van de Rgbv en toepassing ervan door regering en parlement in de praktijk. Beantwoording
van de vraag door de wetgever of er sprake is van een ieder verbindendheid, heeft overigens
een nieuwe dimensie gekregen vanwege hetgeen de Hoge Raad overwoog in het arrest van
10 oktober 2014 over het rookverbod, namelijk doordat voor die vraag relevant kan zijn ‘of

57

58

59

Vergelijk Van Dijk 1995, p. 358 en paragraaf 4.2.3.3 over de situatie dat na de totstandkoming van een
verdrag blijkt dat het afwijkt van de Grondwet.
Zie ook Borgers 2016, p. 25: ‘Dat de rechter niet is gebonden aan uitlatingen die van de zijde
de wetgever – na de totstandkoming van een wettelijke regel – zijn gedaan omtrent de betekenis van
die voorschriften, wil evenwel niet zeggen dat de rechter aan dergelijke uitlatingen geen betekenis zou
kunnen en mogen toekennen. Er zijn sprekende voorbeelden van arresten waarin de interpretatie van
een wettelijke norm is geschied aan de hand van een in een later stadium tot stand gekomen wet en
de toelichting daarop, of aan de hand van politieke oordeelsvorming over een bepaald onderwerp.’ Zie
meer in algemene zin over het achter de bedoeling van ‘de wetgever’ komen: Fleuren 2009b en, met
verwijzingen, Zijlstra 2016.
Van Mourik en Nehmelman 2012, p. 170.
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de bepaling in de context waarin zij wordt ingeroepen, als objectief recht kan functioneren.’60
De goedkeuringsregeling met een ieder verbindendheid als doorslaggevend criterium zou
dus vereisen dat de regering en de Kamers een inschatting maken of naar hun oordeel, voor
zover op dat moment te overzien, een of meer bepalingen in het verdrag in een bepaalde
context als objectief recht zullen kunnen functioneren.61 Hopelijk vormt deze contextuele
benadering een aansporing voor de wetgever om bij totstandkoming secuur stil te staan bij
de mogelijke scenario’s/contexten waarin de betreffende verdragsbepaling(en) een rol zal/zullen
kunnen spelen.
Tot slot zij met betrekking tot de dialoog wetgever-rechter opgemerkt dat de mogelijkheid ertoe
in het voorgaande voornamelijk is weergegeven als een tweespraak waarbij de wetgever zich,
al dan niet expliciet, uitspreekt over een ieder verbindendheid bij verdragstotstandkoming
en de rechter vervolgens ‘iets terugzegt’ bij de een ieder verbindendheidsvraag, maar dat
tevens mogelijk is die dialoog ruimer te zien, namelijk als een voortdurend gesprek, waarbij
de wetgever en de rechter telkens op elkaar reageren, en niet per se de een of de ander het laatste
woord heeft.62 Dat betreft dan wel een bredere dialoog over een ieder verbindendheid, en in
principe geen dialoog ten aanzien van een concrete verdragsbepaling, aangezien de rechter juist
in concrete gevallen wel het laatste woord heeft over een ieder verbindendheid.63 Zo kan het als
onderdeel van die meer omvattende dialoog wetgever-rechter worden gezien als ministers in
een toelichtende nota, onder verwijzing naar jurisprudentie over een ieder verbindendheid,
aangeven waarom de regering van mening is dat in het specifieke ter stilzwijgende goedkeuring
voorgelegde verdrag geen een ieder verbindende bepalingen staan.64

De formulering van een ieder verbindendheid als criterium in de goedkeuringsregeling
Een ander belangrijk punt is de wijze waarop een Rgbv-wijziging waarmee in
de goedkeuringsregeling een ieder verbindendheid een doorslaggevend criterium zou
worden, wordt geformuleerd. Het eindoordeel ligt bij de rechter en dit dient naar mijn
mening zo te blijven. Om te benadrukken dat dit zo blijft, lijkt het mij goed om aan te sluiten
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HR 10 oktober 2014, AB 2015/21 m.nt. S. Philipsen en J.C. de Wit, JB 2014/224 m.nt. J.J.J. Sillen, r.o.
3.5.3. Zie ook paragraaf 3.1.
De lastigheid hiervan zou overigens kunnen worden gecompenseerd door de wetgever niet alleen
in abstracto aan de dialoog te laten deelnemen, maar ook in de ‘in-concreto-fase’. Van Mourik en
Nehmelman (2012, p. 169) opperen de introductie van een systeem ‘waarbij de (eventueel hoogste)
rechter eerst een (speciale) constitutionele parlementaire commissie moet raadplegen indien hij een
vraag heeft over de een ieder verbindendheid van een verdragsbepaling.’
Vergelijk Uzman 2015, p. 317.
Zie paragraaf 3.1 en de verwijzingen aldaar.
Bijvoorbeeld: Kamerstukken I en II 2016/2017, 34 667 (R 2086), A en nr. 1. De regering meent dat in
de betreffende verdragen geen een ieder verbindende bepalingen staan. In de toelichtende nota wordt
ingegaan op jurisprudentie van de CRvB en op het eerder al aan bod gekomen arrest van 10 oktober
2014 over het rookverbod (zie p. 3 van het betreffende Kamerstuk).
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bij de formulering die nu in artikel 15, derde lid, Rgbv te vinden is. Het eerste deel van dit
artikellid luidt ‘Indien een verdrag bepalingen bevat die naar het oordeel van de regering naar
hun inhoud een ieder kunnen verbinden’.65 Door de woorden ‘naar het oordeel van’ te gebruiken
wordt duidelijk gemaakt dat dit ‘slechts’ een oordeel is, waar de rechter allicht rekening mee
zal houden maar niet aan gebonden is.66 Daarbovenop zou in de memorie van toelichting bij
zo’n voorstel tot wijziging van de Rgbv uitdrukkelijk moeten komen te staan dat de rechter
het eindoordeel behoudt.67
Dat heeft twee voordelen. Ten eerste maakt de bepaling dan duidelijk dat het slechts een oordeel
is. Ten tweede is er dan, in het verlengde van dat eerste voordeel, geen enkel misverstand over
of de rechter het eindoordeel behoudt.68 Ook zonder die specifieke formulering en opmerking
in de memorie van toelichting, zou het eindoordeel zonder meer bij de rechter blijven. Dat
het laatste woord bij de rechter ligt, blijkt immers uit de grondwetsgeschiedenis en zo’n Rgbvwijziging zou daar niets aan afdoen.69 Desalniettemin zou mijn, wellicht niet reële, angst zijn dat
zonder zo’n formulering er wel discussie zou ontstaan over de vraag of het laatste woord over
een ieder verbindendheid nog bij de rechter ligt. Een mogelijk – doch mijns inziens onjuist –
argument zou kunnen zijn dat, in lijn met Kortmann, wordt gesteld dat de reikwijdte van
het toetsingsverbod (artikel 120 Grondwet) niet geringer is geworden door de verplaatsing van
een groot deel van de regeling van de Grondwet naar de Rgbv70 en dat de rechter dus niet zou
mogen beoordelen of het verdrag op de juiste wijze tot stand is gekomen en er dus van uit zou
moeten gaan dat er wel/geen een ieder verbindende bepalingen in het verdrag staan, omdat
de rechter anders zou aangeven dat de gevolgde procedure onjuist is, oftewel, in de woorden
van Besselink (die hij overigens in een andere context bezigde, waarover hierna meer), omdat
de rechter dan ‘bij implicatie tevens een oordeel geeft over de gevolgde procedure.’71
De woorden van Besselink die in de vorige alinea werden aangehaald zijn afkomstig uit zijn
beschouwing van het proefschrift van Fleuren, waarin hij ingaat op de verhouding tussen artikel
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Vergelijk tevens artikel 2, tweede lid, Rgbv.
Vergelijk Kamerstukken I 2016/17, 34 158 (R 2048), D, p. 3 en Modderman 2017a, p. 45.
Bij de door Taverne voorgestelde wijziging van artikel 6 en 7 Rgbv werd niet zo’n formulering met
de woorden ‘naar het oordeel van’ voorgesteld (Kamerstukken II 2014/15, 34 158 (R 2048), nr. 2, p. 1-2),
maar wel stelde hij uitdrukkelijk in de memorie van toelichting dat de rechter niet wordt gebonden
door het oordeel van de wetgever (zie Kamerstukken II 2014/15, 34 158 (R 2048), nr. 3, p. 5 en zie ook
Handelingen II 2015/16, nr. 106, item 5, p. 2).
Vergelijk Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 21. Zie ook: Modderman 2015, p. 53-54.
Zie Fleuren 2004, p. 309: ‘Uit de parlementaire geschiedenis van de grondwetsherzieningen van 1953,
1956 en 1983 blijkt dat het eindoordeel over de vraag of een verdragsbepaling een ieder verbindend is,
bij de rechter ligt.’ Zie ook paragraaf 3.1 en de verwijzingen aldaar.
Zie: Kortmann 2012, p. 166.
Besselink 2007d, p. 118.
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91, derde lid, 94 en 120 van de Grondwet.72 Gelet op de discussie over die materie – de vraag
of onder ‘[b]innen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften’ (artikel 94 Grondwet)
eveneens bepalingen van de Grondwet vallen die niet op de in artikel 91, derde lid, Grondwet
voorgeschreven wijze zijn goedgekeurd en de discussie over de precieze betekenis van artikel
120 voor zover het ziet op het verbod om te treden in de beoordeling van de grondwettigheid
van verdragen73 – lijkt het mij goed om de genoemde ‘naar het oordeel van’-formulering
te gebruiken, zodat er geen enkel misverstand over zal bestaan dat het eindoordeel bij
de rechter blijft.74

Andere criteria in de regeling van verdragsgoedkeuring
Nu is ingegaan op het geven van een doorslaggevende rol aan een ieder verbindendheid
in de goedkeuringsregeling, is het goed om nog te benadrukken dat de regeling van
verdragstotstandkoming nauwelijks criteria bevat ter afbakening van de mogelijkheid
van stilzwijgende goedkeuring en van de toepasselijkheid van de uitzonderingen op
het goedkeuringsvereiste.75 In de woorden van Besselink en Wessel speelt er ‘maar één materieel
criterium(...): de vraag of het verdrag noodzaakt tot afwijken van de Grondwet’ (cursivering
toegevoegd).76 Bij de totstandkoming van artikel 91 Grondwet en van de Rgbv is niet gekozen
voor het vereisen van uitdrukkelijke goedkeuring in andere gevallen. Hierover werd aangegeven
dat ‘grondwettelijke vermelding van één geval of van enkele gevallen waarin uitdrukkelijke
goedkeuring van de Staten-Generaal vereist is, voet [zou] geven aan de onjuiste gedachte dat
de grondwetgever voor andere gevallen uitdrukkelijke goedkeuring niet zou hebben bedoeld’77
en dat opname in de Rgbv van het vereiste van uitdrukkelijke goedkeuring in bepaalde gevallen
‘tot starheid en soms tot nodeloos werk zou kunnen leiden.’78 Andere materiële criteria dan een
ieder verbindendheid zouden evenwel wel degelijk kunnen worden overwogen ter uitbreiding
van het goedkeuringsvereiste. In het volgende intermezzo worden enige mogelijkheden daartoe
geschetst. Die zouden kunnen worden ingevoerd in combinatie met een ieder verbindendheid
als criterium. Mocht de invoering van een ieder verbindendheid niet haalbaar blijken, zoals bij
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Besselink 2007d, p. 118: ‘Probleem is (…) dat door een rechterlijke vaststelling dat een
grondwetsbepaling niet in overeenstemming is met een verdragsbepaling, ingeval het betreffende
verdrag niet met de grondwettelijk voorgeschreven gekwalificeerde meerderheid in het parlement is
goedgekeurd, de rechter bij implicatie tevens een oordeel geeft over de gevolgde procedure. Het ene
(onverenigbaarheid van grondwetsbepaling en verdragsbepaling) is onverbrekelijk verbonden met
het andere (het procedurevoorschrift van parlementaire goedkeuring bij gekwalificeerde meerderheid).’
Zie paragraaf 3.1 en de verwijzingen aldaar.
Vergelijk ook: Kamerstukken II 2015/16, 34 158 (R 2048), nr. 7, p. 6.
Zie ook paragraaf 5.2.
Besselink en Wessel 2009b, p. 84.
Kamerstukken II 1979/80, 15 049 (R 1100), nr. 7, p. 8. Zie ook paragraaf 4.2.2.
Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), nr. 3, p. 7. Zie ook paragraaf 5.1.2.
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het rijkswetsvoorstel van Taverne het geval was, dan kan worden gekozen voor het in plaats
daarvan opnemen van andere materiële criteria.

Intermezzo: opname van andere criteria in de goedkeuringsregeling
Uitbreiding van het goedkeuringsvereiste kan worden bereikt door voor bepaalde soorten verdragen
(eventueel uitdrukkelijke en/of voorafgaande) goedkeuring te vereisen. Enkele mogelijkheden
zullen worden langsgelopen, ter illustratie van de denkrichtingen die hierover in de (parlementaire)
geschiedenis, literatuur en in het rapport van de Staatscommissie Grondwet uit 2010 voorkomen.
In de parlementaire geschiedenis werd over uitleveringsverdragen de vraag opgeworpen of daar
niet altijd uitdrukkelijke goedkeuring voor vereist zou moeten zijn, daar uitlevering ‘een zeer
ingrijpende maatregel’ betreft en aangezien ‘[d]e regeling daarvan bij verdrag moet worden
gezien als van minstens gelijke betekenis als de regeling bij de wet van verkrijging of verlies van
Nederlanderschap en het parlement moet dan ook worden ingeschakeld, als ware het wetgeving.’79
In het rapport van de Staatscommissie Grondwet uit 2010 worden allerlei in dit licht relevante
voorstellen gedaan. Opgemerkt zij dat die veelal zien op uitbreiding van het vereiste van goedkeuring
met gekwalificeerde meerderheid. Daarmee zien die evenwel natuurlijk ook op uitbreiding
van het vereiste van uitdrukkelijke goedkeuring, aangezien goedkeuring met gekwalificeerde
meerderheid uitdrukkelijk geschiedt.80
(Een meerderheid van) de Staatscommissie Grondwet heeft denkrichtingen gegeven voor uitbreiding
van het vereiste van goedkeuring met gekwalificeerde meerderheid,81 te weten met categorieën
verdragen als: ‘verdragen die bevoegdheden opdragen aan volkenrechtelijke organisaties die
door de Grondwet aan de regering, de Staten-Generaal of de rechterlijke macht zijn toegekend’82
en ‘verdragen die ‘wezenlijke bevoegdheden opdragen aan internationale organisaties’, die
‘wezenlijke constitutionele gevolgen hebben’, die ‘belangrijke gevolgen hebben voor de nationale
constitutionele orde’, die ‘belangrijke gevolgen hebben voor de bevoegdheden van en verhoudingen
tussen de staatsinstellingen’, of die ‘aanzienlijke gevolgen hebben voor de rechten en plichten van
de burger’.’83 Besselink heeft eerder iets vergelijkbaars aangegeven, namelijk dat ‘het onderwerpen
van verregaande overdrachten van overheidsbevoegdheid aan een gekwalificeerde meerderheidseis’
een goede zaak zou zijn.84
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Kamerstukken II 1978/79, 15 049 (R 1100), nr. 6, p. 9. Zie ook paragraaf 4.2.2.
Zie paragraaf 4.2.2.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 118-121.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 119.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 120.
Besselink 2003b, p. 51.
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Voor dergelijke criteria is veel te zeggen. Een nadeel ervan is echter, dat het niet al te strak
afgebakende criteria zijn. In de woorden van de Staatscommissie vergt ‘[d]e vraag of iets ‘wezenlijk’,
‘belangrijk’, of ‘aanzienlijk’ is’ immers ‘een waardeoordeel van geval tot geval.’85 Desalniettemin
geldt dat nu reeds voor verschillende onderdelen van de verdragspraktijk. Te wijzen valt op nr. 226
Dvdr waarin een speciale behandeling voor ‘politiek belangrijke’ verdragen wordt voorgeschreven.
En in de goedkeuringspraktijk worden blijkens de kabinetsnotitie uit 2016 over die praktijk ook
criteria als ‘politiek belangrijk’ en ‘het belang van het verdrag voor de samenleving’ gehanteerd.86
Naast de voorgaande pleidooien voor uitbreiding van het vereiste van de gekwalificeerde
meerderheid van artikel 91, derde lid, Grondwet, deed de Staatscommissie specifiek met betrekking
tot de Rgbv eveneens een aanbeveling die meer omvat dan de reeds aan bod gekomen kwestie
van een ieder verbindendheid als criterium, namelijk om altijd uitdrukkelijke goedkeuring vereist
te laten zijn indien het gaat om verdragen ‘die bevoegdheden aan internationale organisaties
opdragen die burgers rechtstreeks binden’.87
Verder levert het bezien van de ontwikkeling van het goedkeuringsvereiste in Nederland88 opties op
voor criteria in de goedkeuringsregeling. Er is per slot van rekening niet altijd al een alomvattende
hoofdregel met uitzonderingen erop geweest, zoals nu het geval is. Bij de ontwikkeling van
het goedkeuringsvereiste was het juist zo dat er na 1814 voor bepaalde gevallen goedkeuring
(expliciet) werd vereist. In die geschiedenis zijn aan te treffen: verdragen die ‘eenigen afstand
of ruiling van een gedeelte van het grondgebied des Rijks of van deszelfs bezittingen in andere
werelddeelen’ inhouden,89 verdragen die ‘afstand of ruiling van eenig grondgebied des Rijks in
Europa of in andere werelddeelen’ inhouden,90 verdragen die ‘bepaling of verandering, wettelijke
regten betreffende’ inhouden,91 verdragen ‘die wijziging van het grondgebied van den Staat
inhouden’,92 verdragen ‘die aan het Rijk geldelijke verpligtingen opleggen of die eenige andere
bepaling, wettelijke regten betreffende, inhouden’.93
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Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 120.
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 3.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 112. Zie ook Barkhuysen (2015, p. 551) over
het Rgbv-voorstel van Taverne toen het nog strekte tot wijziging van artikel 6 en 7: ‘Op zichzelf
is het goedkeuringsvoorstel van Taverne positief te waarderen al zou daaraan in navolging van
de Commissie Thomassen nog toegevoegd kunnen worden dat uitdrukkelijke goedkeuring
ook is vereist bij verdragen die statelijke bevoegdheden overdragen.’ Zie verder: Besselink en
Wessel 2009b, p. 85-86.
Zie paragraaf 4.2.1.
Artikel 58 van de Grondwet van 1815.
Artikel 57 van de Grondwet van 1848.
Artikel 57 van de Grondwet van 1848.
Artikel 59 van de Grondwet van 1887.
Artikel 59 van de Grondwet van 1887.
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Ook buitenlandse grondwetten kunnen ter inspiratie dienen als het gaat om criteria voor
uitdrukkelijke goedkeuring, bijvoorbeeld die van Frankrijk. Artikel 53 noemt specifieke typen
verdragen. In dit artikel is bepaald dat ‘[l]es traités de paix, les traités de commerce, les traités ou
accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui
modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux
qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire’ alleen door ‘une loi’ kunnen worden
bekrachtigd/goedgekeurd (oftewel door het parlement (zie artikel 24)).
Wat mij betreft zou, ondanks de vaagheid ervan, als wettelijk criterium voor het vereist zijn van
uitdrukkelijke goedkeuring moeten gelden of het om een ‘politiek belangrijk’ of ‘voor de samenleving
belangrijk’ verdrag gaat (zoals dat nu reeds in de praktijk speelt). Voor de totstandkoming van
verdragen die politiek/voor de samenleving belangrijk zijn, zou in een democratische rechtsstaat
expliciete instemming van de volksvertegenwoordiging niet mogen ontbreken.
Hieraan kan uitvoering worden gegeven door verplicht te stellen van regeringszijde bij verdragen
die niet politiek belangrijk worden gevonden aan te geven waarom dit niet zo wordt gevonden.
Uitgangspunt is dan dus dat een verdrag belangrijk is en uitdrukkelijke goedkeuring behoeft en
dat de regering in voorkomende gevallen moet beargumenteren waarom het verdrag in kwestie
dermate niet politiek belangrijk of niet voor de samenleving belangrijk is dat het stilzwijgend
goedgekeurd kan worden of überhaupt niet goedgekeurd hoeft te worden.94 Het parlement kan er
dan mee instemmen of juist aangeven het met de argumentatie oneens te zijn, door bijvoorbeeld
het stilzwijgen te doorbreken of door (een) bewindsperso(o)n(en) ter verantwoording te roepen.

Tussenconclusie
De Rgbv zou zo aangepast moeten worden dat verdragen die naar het oordeel van de regering
of een der Kamers een ieder verbindende bepalingen bevatten, uitdrukkelijke goedkeuring
behoeven. De negatieve consequenties hiervan qua efficiëntie zouden moeten worden
opgevangen door uitbreiding van de ondersteuning en expertise aan de zijde van het parlement.
Door tevens de verplichting op te nemen in de Rgbv om aan te geven welke verdragsbepalingen
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Vergelijk de van SGP-zijde gedeelde redenering bij de behandeling door de vaste commissie voor
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking van de Eerste Kamer van de door
Taverne voorgestelde wijziging van artikel 2 Rgbv: ‘In de praktijk kan er (...) sprake zijn van voorstellen
die bepalingen bevatten die een ieder verbinden, zonder dat hier uitdrukkelijk goedkeuring wordt
gevraagd. Deze leden vragen zich af of het niet meer voor de hand had gelegen dat de initiatiefnemer
in het wetsvoorstel had opgenomen dat er ook een motivering nodig zou zijn waarom in een
dergelijk geval toch gekozen is voor stilzwijgende goedkeuring. Had daarmee het beoogde doel niet
beter bereikt kunnen worden dan met dit voorstel? Zou een «uitdrukkelijke goedkeuring, tenzij
de regering gemotiveerd aangeeft waarom er gekozen is voor stilzwijgende goedkeuring in het geval
van ieder verbindende bepalingen» de parlementaire betrokkenheid niet nog verder vergroot hebben?’
(Kamerstukken I 2016/17, 34 158 (R 2048), C, p. 3).
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naar het oordeel van de regering of een der Kamers een ieder verbindend zijn, wordt de dialoog
met de rechter over een ieder verbindendheid zo goed mogelijk gediend.

6.2 Versterking van de informatievoorziening van het parlement tijdens
de verdragsonderhandelingen
Informatievoorziening aan het parlement voordat de onderhandelingen over een verdrag
gesloten zijn, is van groot belang, omdat er daarna doorgaans weinig meer aan de inhoud
van het verdrag te doen is.95 Hoewel er sinds de invoering van de Rgbv enige verbetering is
gekomen hierin, zijn er nog zeker mogelijkheden tot verdere verbetering.96 Daartoe zullen in
deze paragraaf enkele voorstellen worden aangedragen.
Het is bij verstrekking van de lijsten van artikel 1 Rgbv niet nodig verdragen te vermelden
waarvoor geldt dat ‘nog slechts verkennende besprekingen plaatsvinden over onderhandelingen’,
aldus nr. 226 Dvdr. In nr. 226 staat verder dat de ‘informatieverstrekking betrekking heeft op
het stadium waarin op basis van concrete teksten onderhandeld wordt.’ Wat mij betreft dient
per verdrag bezien te worden of het niet toch mogelijk/wenselijk is al informatie te verstrekken
aan het parlement tijdens verkennende besprekingen. Zodoende kan er voordat het stadium
waarin ‘op basis van concrete teksten onderhandeld wordt’ bereikt is, al parlementaire inbreng
en oordeelsvorming plaatshebben.97 Zeker aangezien de lijsten van artikel 1 vier keer per jaar
verschijnen, kan dit van belang zijn. Indien het stadium van onderhandeling op basis van
concrete teksten vlak na een van de peildata voor het verschijnen van de lijsten – 31 maart, 30
juni, 30 september en 31 december98 – aanbreekt, zou er namelijk al behoorlijk wat tijd overheen
gaan voordat het parlement ervan op de hoogte geraakt.99 Zoals in de ‘Notitie ‘Criteria voor
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Zie ook paragraaf 4.2.3.1 en paragraaf 5.2 (knelpunt 3). Bovendien is beschreven hoe vragen naar
aanleiding van periodieke lijsten mee kunnen spelen bij de keuze voor overlegging ter uitdrukkelijke
goedkeuring (zie paragraaf 4.2.3.2 en 4.2.4.2).
Zie ook paragraaf 5.1.2 en paragraaf 5.2 (knelpunt 3).
Wordt het parlement reeds dan betrokken, dan kan het parlement, zoals Van Dijk (1992, p. 1545)
heeft bepleit, ‘in de gelegenheid worden gesteld over de instructie aan de Nederlandse delegatie te
discussiëren’ (zie ook Handelingen II 1993/94, 8, p. 416). P.H. Kooijmans (CDA) gaf, als minister van
Buitenlandse Zaken, bij de behandeling van het voorstel voor de Rgbv in de Tweede Kamer aan dat hij
dacht dat het niet veel toegevoegde waarde zou hebben om bij overleg over de inzet van de regering
bij verdragsonderhandelingen specifiek aandacht te besteden aan de instructies. Zie Handelingen II
1993/94, 8, p. 484: ‘Instructies zijn vaak buitengewoon technisch en komen vaak heel laat tot stand. Ze
zijn namelijk veelal voorwerp van interdepartementaal overleg. En dat duurt lang. Ze worden tijdens
een conferentie vaak ook nog bijgesteld.’ Zie ook: Van Dijk 1995, p. 353. Zie in algemene zin over
onderhandelingsdelegaties en instructies daaraan: paragraaf 4.1.2.
Zie paragraaf 4.2.3.1.
Zie evenwel nr. 226 Dvdr, waarin ten aanzien van politiek belangrijke verdragen is aangegeven dat er
bij aanvang van de onderhandelingen informatie aan de betrokken Kamercommissies wordt gegeven.
Maar voor andere verdragen zou dus op de lijst van artikel 1 Rgbv gewacht moeten worden.
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de beoordeling van verdragen’’ wordt aangegeven is het zo dat ‘hoe vroeger in het proces wordt
geïntervenieerd, hoe meer invloed kan worden uitgeoefend op de positie van de Nederlandse
regering’,100 en daarom lijkt het mij wenselijk het parlement zo vroeg mogelijk te informeren
en niet (altijd) het stadium van onderhandeling op basis van concrete teksten af te wachten
voordat een verdrag in de lijsten van artikel 1 Rgbv wordt opgenomen (bijvoorbeeld door
een extra (sub)lijst aan de periodieke lijsten toe te voegen). Eventueel kan dit vertrouwelijk
geschieden, indien dit diplomatiek en/of vanwege het prille karakter van de eventuele
verdragstotstandkoming netter is ten opzichte van de sta(a)t(en) waarmee onderhandeld
wordt (vergelijk het derde en vierde lid van artikel 1 Rgbv).
De regering wees er bij de totstandkoming van de Rgbv op dat ‘[o]p voorhand (...) niet makkelijk
vast te stellen [valt] wat voor verdragen op een gegeven moment als politiek belangrijk gezien
zullen moeten worden’,101 en dat dit een risico vormt voor wat betreft de in nr. 226 geregelde
wijze van parlementaire betrokkenheid bij verdragen die als zodanig worden aangemerkt. In
nr. 226 Dvdr is immers bepaald dat bij zulke verdragen ‘bij het begin van de onderhandelingen
aan de betrokken Kamercommissies (…), een zo volledig mogelijke schets verstrekt [dient]
te worden van het onderwerp waarover onderhandeld wordt, rekening houdend met
de ten aanzien van de onderhandelingspartners geboden zorgvuldigheid.’ Aangezien het op
voorhand lastig vast te stellen is of er van zo’n verdrag sprake is, zou het goed zijn als aan
de betrokken Kamercommissies ook de ‘zo volledig mogelijke schets’ wordt verstrekt, indien
later dan bij het begin van de onderhandelingen pas aan de regering blijkt dat het om een
politiek belangrijk verdrag gaat. Dit zal alleen dan dus tijdens in plaats van bij het begin van
de verdragsonderhandelingen plaatshebben.
Als gezegd wordt het parlement op het moment van voorlegging ter goedkeuring van een verdrag
geïnformeerd ‘of het verdrag naar het oordeel van de regering bepalingen bevat die naar hun
inhoud een ieder kunnen verbinden en, indien dit het geval is, welke bepalingen het betreft.’102
Het lijkt mij goed om dergelijke informatie, voor zover mogelijk,103 al eerder te verschaffen,
namelijk in de lijsten van artikel 1 Rgbv.104 Dit kan heel goed gezien de huidige praktijk. Aan een

100
101
102
103

104

Eerste Kamer 2009, p. 13.
Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 2. Zie ook paragraaf 4.2.3.1 en 5.1.2.
Artikel 2, tweede lid, Rgbv.
Vergelijk de woorden van Tweede Kamerlid R. Bisschop (SGP) tijdens de behandeling van het Rgbvvoorstel van Taverne (Handelingen II 2015/16, nr. 60, item 16, p. 4): ‘De SGP zou graag zien dat
de regering steeds duidelijk maakt of er sprake is van een eenieder verbindende bepaling, zowel bij
onderhandelingen over een verdrag als bij verdragen die ter goedkeuring worden voorgelegd. Natuurlijk
is niet altijd precies vast te stellen in welke gevallen dat zo zal zijn. Dat werd zojuist al door een aantal
collega’s naar voren gebracht. Dat kan echter niet betekenen dat de regering geen indicatie kan geven.’
Zoals in die lijsten met een asterisk wordt aangegeven welke verdragen als politiek belangrijk worden
aangemerkt (zie paragraaf 4.2.3.1), kan een ander teken worden gebruikt om de verwachting van
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ieder verbindendheid dient immers bij de voorbereiding van de totstandkoming van een verdrag
en tijdens de verdragsonderhandelingen aandacht te worden geschonken, zoals blijkt uit zowel
het Dvdr als de Avdr.105 Als men daar in die fase reeds mee bezig is, dan dient het parlement daar wat
mij betreft reeds dan over te worden geïnformeerd.106 In de ‘Notitie ‘Criteria voor de beoordeling
van verdragen’’ wordt dan ook als beoordelingscriterium tijdens de onderhandelingen genoemd
‘Bevat het verdrag bepalingen die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden?’.107 Dit heeft
twee voordelen ten opzichte van het pas vertrekken van informatie hierover op het moment
waar artikel 2, tweede lid, Rgbv op ziet. Ten eerste: de betreffende informatie wordt reeds aan
het parlement verstrekt op het moment dat de inhoud en tekst van het verdrag nog niet (zo
goed als) vastliggen en ook over de van verdragsgoedkeuring uitgezonderde verdragen wordt
het parlement dan voor wat betreft de vermoedelijke aanwezigheid van een ieder verbindende
bepalingen geïnformeerd.108 Ten tweede: naast als informatie voor het parlement kan dit
eveneens als (bescheiden) handvat voor de rechter dienen in een later oordeel over al dan niet
een ieder verbindendheid – zij het dat hierin voor verdragen die parlementaire goedkeuring
behoeven natuurlijk al sterker wordt voorzien door de wijziging van artikel 2 Rgbv in 2017 – en
zo de dialoog tussen wetgever en rechter over een ieder verbindendheid bevorderen.109
In paragraaf 5.1.2 werd gewezen op en aangesloten bij literatuur waarin kritiek is geuit op
de beknoptheid van de periodieke lijsten. De informatie in de lijsten zelf zou dus uitgebreid
moeten worden. Hiervoor werd al gepleit voor uitbreiding door opname van informatie over
een ieder verbindendheid. Verder lijkt het volgende voorstel van Van Mourik en Nehmelman
mij een toe te juichen uitbreiding:
‘De regering kan (…) verplicht worden bij iedere lijst met ontwerpverdragen een
begeleidend document op te stellen, waarin de Kamer op hoofdlijnen wordt geïnformeerd
over de belangrijkste ontwikkelingen per verdrag.’110
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aanwezigheid van vermoedelijke een ieder verbindendheid in een verdrag over de totstandkoming
waarvan onderhandeld wordt te benadrukken.
Zie paragraaf 4.1.2 en nr. 223 Dvdr, de toelichting op aanwijzing 306 Avdr, de toelichting op aanwijzing
307, eerste lid, Avdr. Zie ook de volgende woorden van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken
A.G. Koenders (PvdA) bij de behandeling van het Rgbv-voorstel van Taverne: ‘Er zijn naar aanleiding
van dit initiatiefwetsvoorstel een aantal vragen aan mij gesteld, waaronder de vraag of de regering
tijdens onderhandelingen nu al bekijkt of er bepalingen zijn die een ieder verbinden. Het antwoord
is ja. (…) Alle onderhandelaars zijn zich er terdege van bewust dat verdragen directe effecten hebben
voor burgers en daar wordt dus zeer nauwkeurig naar gekeken’ (Handelingen I 2016/17, nr. 18, item 10,
p. 4 (en zie ook p. 5)).
Vergelijk Van Mourik en Nehmelman 2012, p. 170.
Eerste Kamer 2009, p. 13. Zie paragraaf 4.2.3.1.
Zie ook: Modderman 2017a, p. 45-46.
Zie ook: Modderman 2015, p. 51.
Van Mourik en Nehmelman 2012, p. 162.

Versterking van parlementaire betrokkenheid

Ook
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onderhandelingsdocumenten aan het parlement wanneer het niet mogelijk is om dit openbaar
te doen.111
Deze uitbreidingen van de informatievoorziening zouden kunnen worden afgesproken met of
toegezegd door de minister van Buitenlandse Zaken. Tevens zouden zij opgenomen kunnen
worden in de tekst van artikel 1 Rgbv. In paragraaf 6.3 volgt meer over het geven van een wettelijke
status aan belangrijke onderdelen van de verdragspraktijk, ter verhoging van de bestendigheid
van de waarborging van parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen.
Naast al de hiervoor genoemde wijzen waarop het parlement via de regering informatie verkrijgt
over verdragen in de onderhandelingsfase, is het goed om, in het geval van politiek belangrijke
verdragen, het parlement op een meer directe manier te betrekken. Blijkens het Dvdr wordt
er in de voorbereiding van verdragen ‘interdepartementaal overlegd welke ministeries in
de onderhandelingsdelegatie vertegenwoordigd zullen zijn (waarbij ernaar wordt gestreefd
de omvang van de delegatie zo beperkt mogelijk te houden) en wat de in te nemen standpunten
zullen zijn.’112 Het zou goed zijn om bij politiek belangrijke verdragen tevens parlementariërs
in de onderhandelingsdelegatie te betrekken. Bovend’Eert en Kummeling wijzen evenwel op
de mogelijkheid van een loyaliteitsconflict wanneer parlementariërs in een regeringsdelegatie
worden opgenomen:
‘Kamerleden werd in het verleden al enige invloed gegeven door hen als lid, later
als waarnemer, op te nemen in regeringsdelegaties naar belangrijke internationale
conferenties en internationale organisaties.(…) Dit gebruik is echter problematisch, omdat
het parlementariërs in een loyaliteitsconflict kan brengen. Enerzijds maakt men deel uit
van een regeringsdelegatie en is derhalve gehouden het regeringsstandpunt uit te dragen,
terwijl anderzijds – eenmaal thuisgekomen – de parlementaire taak met zich brengt dat
men de regering controleert. Met name voor leden van oppositiefracties is dit een zeer
moeilijke, zo niet onmogelijke, opgave.’113

Zo lang de betreffende parlementariërs maar de rol van waarnemer hebben en derhalve dus ook
slechts waar hoeven te nemen en niets – en dus ook geen regeringsstandpunt – hoeven uit te
dragen, lijkt mij een loyaliteitsconflict onnodig. Eventueel ongemak zou nog kunnen worden
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Van Mourik en Nehmelman 2012, p. 162. Immers, ‘[z]onder toestemming van de onderhandelingspartner
zullen diens onderhandelingsstukken niet openbaar gemaakt kunnen worden’ (nr. 228 Dvdr).
Nr. 222.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 378. Zie ook Besselink 1995, p. 19. Zie verder Sondaal 1986, p. 138:
‘Hoewel leden van het parlement zitting hebben in delegaties naar internationaal overleg, staat mij niet
bij, dat zij zitting hadden in delegaties naar internationaal overleg specifiek over verdragen.’
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voorkomen door de betreffende parlementariërs niet eens waarnemend lid van de delegatie te
maken, maar als aparte groep waarnemers mee te laten kijken.114
Op een dergelijke wijze – dus door specifiek een waarnemende/observerende rol toe te kennen –
kan een rol aan parlementariërs worden gegeven bij onderhandelingen over politiek belangrijke
verdragen zonder een lastige situatie te creëren. Wat je daarmee creëert is een situatie waarbij
parlementariërs zelf in het onderhandelingsproces betrokken zijn en naar aanleiding daarvan
de rest van de Kamer(s) kunnen informeren. Die Kamerleden kunnen daarbij op heel andere
aspecten letten dan de onderhandelaars, namelijk direct vanuit hun rol als Kamerlid en dus als
controleur van de regering en als volksvertegenwoordiger. De hiervoor aangehaalde woorden uit
nr. 222 Dvdr zouden kunnen worden aangevuld met: en bovendien wordt interdepartementaal
overlegd of het verdrag van zodanig politiek belang is dat ook het parlement bij de onderhandelingen
in een waarnemende rol vertegenwoordigd dient te zijn.
Verder is het zo dat, zoals al meermaals aangegeven, het parlement uitvoeriger wordt
geïnformeerd in het geval van politiek belangrijke verdragen: bij zulke verdragen wordt bij
aanvang van de verdragsonderhandelingen aan de betrokkenen Kamercommissies ‘een zo
volledig mogelijke schets (…) van het onderwerp waarover onderhandeld wordt’ verstrekt,
en de ontwerpteksten van zulke verdragen ‘dienen, wanneer zij definitief vastgesteld zijn
en als de verdragspartners daartegen geen bezwaar hebben (en als er tijd voor is) nog vóór
de ondertekening aan het parlement te worden voorgelegd, zodat desgewenst aan de hand
daarvan een discussie plaats kan vinden over de opportuniteit van ondertekening’ (nr. 226
Dvdr). Het is goed deze praktijk ook te hanteren in het geval van verdragen die naar het oordeel
van de regering een ieder verbindende bepalingen bevatten, en dus om aan nr. 226 aan
de woorden ‘Met betrekking tot verdragen die worden gezien als ‘politiek belangrijk’ (mede
afhankelijk van signalen uit de samenleving)’ toe te voegen: ‘en met betrekking tot verdragen
die naar de inschatting van de regering een ieder verbindende bepalingen zullen gaan bevatten’.
Het lastige hierbij is allicht dat het bij aanvang van de onderhandelingen moeilijk in te schatten
zal zijn of in de uiteindelijke tekst bepalingen zullen staan die, in de woorden van de Hoge Raad,
‘onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig (…) om in de nationale rechtsorde zonder meer
als objectief recht te worden toegepast’ zijn. Voor zover dit echter al wel te voorzien is, lijkt mij
de sterkere informatievoorziening aangewezen. Er wordt immers al bij de voorbereiding en
tijdens de verdragsonderhandelingen aandacht aan geschonken.115 En ook hierbij geldt dat als
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Vergelijk hoe dit in de Verenigde Staten gaat: ‘Among steps to assure a meaningful role, the Senate has
appointed observer groups to negotiations on important treaties, especially in the arms control and
environmental areas’, zie Congressional Research Service 2001, p. 14. Zie ook p. 111.
Nr. 223 Dvdr, de toelichting op aanwijzing 306 Avdr, de toelichting op aanwijzing 307, eerste lid, Avdr,
Handelingen I 2016/17, nr. 18, item 10, p. 4 en 5.
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het bij aanvang nog niet duidelijk is dat er (waarschijnlijk) een ieder verbindende bepalingen in
het verdrag komen te staan, maar later tijdens de onderhandelingen wel, dat het goed zou zijn om
het parlement dan alsnog tijdens (in plaats van bij aanvang van) de verdragsonderhandelingen
de ‘zo volledig mogelijke schets’ (nr. 226 Dvdr) te geven.
Wat evenwel bij alle voorgaande voorstellen tot verbetering en/of uitbreiding van
de informatievoorziening van belang is, is de hoeveelheid aan informatie. In het rapport
‘Vertrouwen en zelfvertrouwen’ van de Tweede Kamer valt te lezen:
‘Kamerleden zelf hebben op zich niet het gevoel dat ze niet genoeg informatie krijgen.
Zoals een van de leden opmerkte: «De Kamer krijgt eerder te veel dan te weinig
informatie: twee kilo papier per dag, 150 mailtjes per dag en 25 belangenorganisaties die
de volksvertegenwoordigers allemaal een half uur willen spreken!» Wel geven Kamerleden
aan dat ze niet altijd over de voor hen juiste informatie beschikken.’116

Bij verhoging van de hoeveelheid informatie, is het gelet hierop raadzaam om telkens goed te
bezien in hoeverre die kan worden ‘gefilterd’ op relevantie. Daarvoor is, zoals in paragraaf 6.1
ook al werd aanbevolen, uitbreiding van de ondersteuning van het parlement aangewezen. Zoals
Tweede Kamerlid Van Raak aangaf bij de behandeling in de Tweede Kamer van het voorstel van
Taverne tot wijziging van de Rgbv:
‘Al die lijsten, al die verdragen, al die teksten: het is voor ons niet altijd eenvoudige kost en
het krijgt ook lang niet altijd onze prioriteit. ’117

Een uitgebreide en gespecialiseerde staf die ondersteuning biedt bij al die niet eenvoudige kost,
kan eraan bijdragen dat dit belangrijke onderwerp wel prioriteit krijgt.

6.3 Verhoging van de bestendigheid en duidelijkheid van de regeling
In paragraaf 5.2 werd benadrukt dat de regeling van parlementaire betrokkenheid bij
de totstandkoming van verdragen slechts voor een klein deel in de Grondwet staat en dat dus
slechts dat deel grondwettelijke status en daarmee gepaard gaande bestendigheid heeft (knelpunt
4). Peters en Boogaard schreven, in reactie op het rapport van de Staatscommissie Grondwet uit
2010, dan ook het volgende:
‘Hoewel wij beseffen dat tegen een kwaadwillende Kamermeerderheid geen Grondwet
gewassen is, vragen wij ons toch af of waarom het normatieve karakter van de Grondwet
niet ook voor regering en parlement versterkt kan worden. De kwestie van de goedkeuring
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Kamerstukken II 2008/09, 31 845, nr. 3, p. 43.
Handelingen II 2015/16, nr. 60, item 16, p. 2.
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van verdragen biedt daarvoor een voorbeeld. De commissie signaleert een probleem,
omdat de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet uitsluit dat burgers
bindende verdragen niet aan parlementaire goedkeuring worden onderworpen of
belangrijke verdragen niet uitdrukkelijk worden goedgekeurd. De commissie geeft in
overweging om de Rijkswet aan te scherpen, en laat het daar verder bij. Maar ligt het dan
niet voor de hand om de grondwettelijke regelingen waar de Rijkswet op is gebaseerd aan
te scherpen? De Grondwet biedt nu in art. 91 lid 1 de mogelijkheid om verdragen niet goed
te keuren en in lid 2 van dat artikel de mogelijkheid om stilzwijgend goed te keuren. Moet
dat dan niet aangescherpt worden?’118

Het aanscherpen van artikel 91 van de Grondwet, waarmee in ieder geval enige extra bescherming
wordt geboden tegen een ‘kwaadwillende Kamermeerderheid’ – en/of een Kamermeerderheid
die parlementaire betrokkenheid bij verdragstotstandkoming en democratisch-rechtsstatelijke
legitimatie van verdragen niet zo belangrijk vindt –, kan zeker nuttig zijn.
In de Grondwet zou de wijze van verdragsgoedkeuring meer kunnen worden vastgelegd. Nu
staat daarover zo goed als niets in artikel 91.119 Er wordt in het tweede lid gezegd dat de wet
‘kan voorzien in stilzwijgende goedkeuring’, zonder die stilzwijgende goedkeuring verder
te reguleren, waardoor grondwettelijk niet gewaarborgd is dat en, indien dit wel het geval
is, hoe het stilzwijgen kan worden doorbroken.120 Bovendien is het aan te raden om, indien
bepaalde voorstellen die zijn gedaan in paragraaf 6.1 over het in bepaalde gevallen vereisen van
(uitdrukkelijke) goedkeuring zouden worden doorgevoerd door wijziging van de Rgbv, te bezien
of die op den duur grondwettelijke status verdienen, gelet op het grote belang van verdragen en
de goedkeuring ervan. Bij de beantwoording van die vraag kunnen het karakter (en de functies)
van de Nederlandse Grondwet een rol spelen.121 Met name lijkt mij in dit licht het ‘sobere
karakter’ en het ‘codificerende karakter’ van de Grondwet relevant. Gelet op het sobere karakter
kan men de vraag opwerpen of de betreffende regel wel tot de ‘essentialia’ van het staatsbestel
kan worden gerekend. Gelet op het ‘codificerende karakter’ dient de vraag zich aan of het om een
zaak gaat die ‘voldoende constitutionele rijpheid’ vertoont.122 De vraag zou dan op een gegeven
moment dus zijn of de regel in kwestie, bijvoorbeeld de eis van uitdrukkelijke goedkeuring
voor verdragen met een ieder verbindende bepalingen, voldoende ‘constitutioneel rijp’ is en
fundamenteel/essentieel is. Daarvoor zal eerst afgewacht moeten worden hoe een dergelijke
regel in de praktijk uit zou pakken. Overigens acht ik vergroting van de bestendigheid van
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Peters en Boogaard 2010, p. 2807.
Zie paragraaf 4.2.2.
Kortmann (1987, p. 274) spreekt dan ook, omdat de Grondwet voorheen wel de wijze van stilzwijgende
goedkeuring bevatte en de mogelijkheid van doorbreking van het stilzwijgen regelde (zie paragraaf
4.2.1), van ‘een ongelukkige vermindering van de waarborgen van de bevoegdheden van het parlement.’
Voor een weergave daarvan en van opvattingen daarover, zie, met verwijzingen, Besselink e.a. 2002, p.
8-11.
Zie Besselink e.a. 2002, p. 9 (met verwijzingen naar de commissie-Franken).
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de regeling van parlementaire betrokkenheid van groter belang dan het risico dat het sobere
karakter van de Grondwet wordt aangetast.
Voor wat betreft de andere hiervoor genoemde kwestie, regulering van stilzwijgende
goedkeuring, inclusief de mogelijkheid en wijze van doorbreking van het stilzwijgen, kan mijns
inziens nu reeds worden gesproken van constitutionele rijpheid. Dit stond namelijk voorheen
al in de Grondwet.123 De vraag of de procedure van stilzwijgende goedkeuring tot de essentialia
behoort, zou ik eveneens bevestigend beantwoorden. De mogelijkheid van doorbreking van
het stilzwijgen is essentieel voor parlementaire betrokkenheid, daar het de manier is voor
de Kamers om het vereist zijn van uitdrukkelijke goedkeuring af te dwingen en zich daarmee
de mogelijkheid te verschaffen, door het wetsvoorstel tot goedkeuring te verwerpen, binding
aan het verdrag tegen te houden.124
Elke keer zal bovendien de afweging moeten worden gemaakt of opname in de Grondwet,
en dus toename van de bestendigheid, van een deel van de goedkeuringsregeling opweegt
tegen het voordeel dat dit in een rijkswet is geregeld en de flexibiliteit die dit meebrengt om
aanpassingen te verrichten.125
Die rijkswet, de Rgbv, waarnaar na de deconstitutionalisering van 1983 een groot deel van
de regeling is verplaatst, is veel eenvoudiger aan te passen. Daarmee is de regeling dus minder
bestendig dan wanneer die in de Grondwet zou staan. Maar zelfs een (rijks)wettelijke status is
een belangrijk deel van de regeling van parlementaire betrokkenheid niet gegeven. In paragraaf
5.2 werden belangrijke delen van parlementaire betrokkenheid benoemd die geen wettelijke
status hebben maar slechts een afspraak of een bestaande praktijk zijn en/of berusten op een
toezegging. Een mogelijkheid tot versterking is om elementen daaruit wel een wettelijke status te
geven, daar dit de waarborging en bestendigheid van deze belangrijke elementen ten goede zou
komen. Bovendien zou dit de duidelijkheid/inzichtelijkheid van de regeling ten goede komen,
wat gelet op het grote verloop van en gebrek aan ervaring bij Kamerleden extra belangrijk is.126
Ook kan dit bijdragen aan het besef van het belang van parlementaire betrokkenheid.127
Hoe belangrijker een bepaald deel van de regeling, hoe meer reden om dit een wettelijke status
te geven. De hierna volgende delen van de regeling van parlementaire betrokkenheid zijn wat
mij betreft van zulk groot belang dat codificatie ervan aangewezen is.
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Zie paragraaf 4.2.1 en Kortmann 1987, p. 274.
Bovendien kan in meer algemene zin de regeling van verdragsgoedkeuring als essentieel worden
bestempeld, daar, om met Van Emmerik (2008, p. 154) te spreken, ‘[d]e (primaire) democratische
legitimatie voor verdragen (…) in de parlementaire goedkeuring van deze verdragen’ ligt.
Zie paragraaf 4.2.1 en 5.1.1 en vergelijk Sondaal 1986, p. 141.
Zie paragraaf 5.2.
Zie in dat licht paragraaf 5.2 (knelpunt 2) en 6.4.
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Zo zou de afspraak dat twee derde van de termijn van dertig dagen van artikel 5, eerste lid,
Rgbv buiten de recesperiodes valt, in plaats van in het Dvdr (nr. 255) en in de Avdr (aanwijzing
326a) een plek in de Rgbv zelf moeten krijgen.128 In artikel 61 van de Grondwet van 1953 stond
dat de termijn van dertig dagen ‘wordt geschorst gedurende de tijd, dat de zitting der StatenGeneraal gesloten is.’129 In de Rgbv zou een lid aan artikel 5 toegevoegd moeten worden met
daarin de bepaling dat de in artikel 5, eerste lid, bedoelde termijn voor tenminste twee derde
buiten de recesperiodes valt. Zo wordt op duidelijkere en meer bestendige wijze verzekerd dat
in ieder geval het grootste deel van de termijn van dertig dagen buiten de recesperiode valt, en
wordt dus beter zeker gesteld dat het parlement zijn rechten ook werkelijk kan uitoefenen.130 In
artikel 8 en 9 Rgbv zou dit ook kunnen worden bepaald voor de ook daar geldende termijn van
dertig dagen.
Verder is erop gewezen dat in de praktijk criteria bij de keuze tussen uitdrukkelijke en
stilzwijgende goedkeuring worden gehanteerd – onder andere of er uitvoeringswetgeving
nodig is en of het kabinet het verdrag in kwestie als politiek belangrijk taxeert131 – waar qua
parlementaire betrokkenheid veel voor te zeggen is, maar waar geen plek aan is gegeven in
de Rgbv. Dergelijke belangrijke criteria verdienen echter wel degelijk een wettelijk status.132
Voor wat betreft het criterium of er sprake is van een verdrag dat door het kabinet als ‘politiek
belangrijk’ wordt getaxeerd, geldt dat dit natuurlijk een niet heel concreet criterium is.133
Desalniettemin doet het recht aan de positie van het parlement om dergelijke verdragen ter
uitdrukkelijke goedkeuring voor te leggen en een wettelijke verplichting hiertoe zorgt voor een
goede waarborging. Verder zij gewezen op de in paragraaf 6.1 (in het tweede intermezzo) gedane
suggestie om als uitgangspositie te nemen dat een verdrag belangrijk is, en dat de regering,
indien zij daar anders over denkt, dit dient aan te geven zodat het parlement vervolgens kan
bezien of die motivering/uiteenzetting overtuigt.
Doorvoering van de in paragraaf 6.1 geopperde wijzigingen, zoals een ieder verbindendheid een
doorslaggevende rol geven in het vereist zijn van (uitdrukkelijke) goedkeuring, zou dit overigens
deels al bewerkstelligen, daar in die gevallen, die natuurlijk dikwijls politiek belangrijke
verdragen zullen betreffen, toch al uitdrukkelijke goedkeuring vereist zou zijn.
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Van de zijde van de regering werd daar, bij de totstandkoming van de Rgbv, anders over gedacht. Zie:
Kamerstukken II 1989/90, 21 214 (R 1375), nr. 5, p. 5 en met name Kamerstukken II 1990/91, 21 214
(R 1375), nr. 8, p. 6.
Zie ook: Brouwer 1992, p. 127.
Zie de toelichting op aanwijzing 326a Avdr.
Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 3.
Vergelijk paragraaf 6.1.
Vergelijk Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 120: ‘De vraag of iets ‘wezenlijk’, ‘belangrijk’, of
‘aanzienlijk’ is, vergt een waardeoordeel van geval tot geval.’ Zie ook: Handelingen II 1993/94, 8, p. 415.
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Ook kwam aan bod dat de informatievoorziening voordat de fase van parlementaire goedkeuring
is aangebroken, uitgebreider is in het geval van verdragen die als ‘politiek belangrijk’ worden
aangemerkt. Dit is niet vastgelegd in de Rgbv, maar valt onder meer te lezen in de parlementaire
geschiedenis van de Rgbv134 en in het Dvdr.135 Ook de asterisk, om in de periodieke lijsten
de ‘politiek belangrijke’ verdragen te benadrukken, is geen door de Rgbv gewaarborgd fenomeen.
Dit zou kunnen worden geregeld door een toevoeging aan artikel 1 Rgbv, met de strekking dat
in de in het eerste lid bedoelde lijst wordt aangegeven of een ontwerp-verdrag naar het oordeel van
de regering politiek belangrijk is en dat over deze verdragen, voor zover mogelijk en indien nodig
vertrouwelijk, aan het begin van de onderhandelingen inlichtingen worden verstrekt aan en overleg
wordt gevoerd met de Staten-Generaal. Indien, zoals bepleit in paragraaf 6.2, ook informatie
met betrekking tot een ieder verbindendheid en informatie over onderhandelingsresultaten aan
de periodieke lijsten worden toegevoegd, zou daar eveneens in artikel 1 Rgbv uitdrukking aan
kunnen worden gegeven.
Verder kunnen de uitzonderingen op het goedkeuringsvereiste van artikel 7 Rgbv strakker in
de Rgbv worden afgebakend. Van sommige uitzonderingen kan worden gezegd dat de reikwijdte
niet geheel duidelijk is, met als gevolg het risico dat er af en toe een te ruim toepassingsbereik
aan wordt gegeven zodat het parlement ten onrechte buiten spel zou komen te staan.136 Van
uitzonderingen b (uitvoeringsverdragen) en c (verdragen die geen belangrijke geldelijke
verplichtingen opleggen en voor maximaal een jaar zijn gesloten) kan worden gezegd dat die
wettelijke aanscherping verdienen.137 In uitzondering c zouden de woorden ‘geen belangrijke
geldelijke verplichtingen’ moeten worden vervangen door ‘geldelijke verplichtingen van geringe
omvang’, zodat duidelijker tot uitdrukking komt dat het om beperkte bedragen dient te gaan.138
Dit is van extra groot belang aangezien er voor deze uitzondering geen met artikel 8/9 Rgbv
vergelijkbare waarborg voor parlementaire betrokkenheid is. Bij uitzondering b zou aan
de woorden ‘indien het verdrag uitsluitend betreft de uitvoering van een goedgekeurd verdrag,’
iets toegevoegd moeten worden als ‘en voor zover in dat goedgekeurde verdrag een specifieke
bepaling staat waarop het uitvoeringsverdrag berust.’139 Dan weet het parlement bij goedkeuring
van het moederverdrag beter met wat voor toekomstige uitvoeringsverdragen eveneens wordt
ingestemd. Dergelijke aanscherpingen bieden een betere en duidelijkere waarborging van

134
135
136
137
138

139

Kamerstukken II 1990/91, 21 214 (R 1375), nr. 8, p. 2. Zie ook paragraaf 4.2.3.1.
Nr. 226.
Zie paragraaf 5.1.2 en Burkens e.a. 2017, p. 355.
Zie paragraaf 4.2.3.4 en 5.1.2.
Brouwer (1993, p. 15) geeft in het licht van deze uitzondering een voorbeeld van een verdrag waarmee
‘toch aanzienlijke geldsommen waren gemoeid’. Aanscherping kan voorkomen dat uitzondering c te
ver wordt opgerekt. Zie ook paragraaf 5.1.2.
In lijn met hetgeen de Raad van State opmerkte bij de totstandkoming van de Rgbv (zie paragraaf
4.2.3.4 en Kamerstukken II 1988/89, 21 214 (R 1375), B, p. 7).
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parlementaire betrokkenheid dan de toezegging van de regering de uitzonderingen beperkt op
te vatten.140
Tot slot is het wat mij betreft een interessante optie om te kijken naar hetgeen Landman en
Nehmelman in 2017 hebben voorgesteld. Zij pleiten voor herwaardering van de wijzigingsprocedure
van organieke wetten of delen daarvan, waarbij zij onder andere op de Rgbv wijzen. Zij schrijven
onder meer, nadat zij wijzen op de rigiditeit van de grondwetsherzieningsprocedure die
‘vernieuwing vrijwel onmogelijk’ maakt:
‘Om constitutionele veranderingen op een verantwoorde, maar minder rigide wijze door te
voeren, zou een verzwaarde wijzigingsprocedure (bijvoorbeeld door een tweederden dan
wel drievijfden meerderheidsvereiste) van organieke wetten uitkomst kunnen bieden.’141

Mocht het niet haalbaar blijken om bijvoorbeeld de procedure van stilzwijgende goedkeuring
in de Grondwet op te nemen, dan zou die wat mij betreft zeker in aanmerking komen voor
de toepasselijkheid van zo’n ‘verzwaarde wijzigingsprocedure’, zodat de bestendigheid ervan
wordt vergroot.

6.4 Wijzigingen ter vergroting van het besef van het belang van parlementaire
betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen
Parlementaire belangstelling voor verdragstotstandkoming is wel bekritiseerd, zowel in
de literatuur als uit parlementaire hoek.142 Daarom is het de moeite waard om niet alleen te
kijken naar wijzigingen die het goedkeuringsvereiste of de informatievoorziening uitbreiden,
maar ook naar wijzigingen die juist kunnen bijdragen aan de bevordering van de parlementaire
interesse voor de totstandkoming van verdragen en aan het besef van het belang daarvan. Immers,
de Staten-Generaal zelf zijn ‘[d]e beste bewakers van een brede en effectieve betrokkenheid
van de Staten-Generaal’.143 De huidige mogelijkheden, al dan niet vergroot door eerder in dit
hoofdstuk geopperde wijzigingen, kunnen met een alerte en actieve houding van het parlement
zo goed mogelijk worden benut.
In deze paragraaf wordt daarom de blik verlegd van (wijziging van) bepalingen die vooral zien op
het werkelijk/direct faciliteren/garanderen van parlementaire betrokkenheid (zoals artikel 1 en
6 Rgbv), naar mogelijkheden tot wijziging/opname van bepalingen ter vergroting van het besef
van het belang van verdragstotstandkoming en parlementaire betrokkenheid daarbij. Wijziging/
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Sondaal 1986, p. 136, paragraaf 4.2.3.4 en 5.2.
Landman en Nehmelman 2017.
Zie paragraaf 5.1.2 en paragraaf 5.2 (met name knelpunt 2).
Van Dijk 1995, p. 367. Zie ook: Oomen 2012.
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opname van dergelijke bepalingen, zeker in combinatie met werkelijke/directe uitbreidingen
van parlementaire betrokkenheid (zoals door uitbreiding van het goedkeuringsvereiste en van
de informatievoorziening (paragraaf 6.1 en 6.2)), kan mijns inziens van positieve invloed zijn.
De volgende woorden van Kiiver geven naar mijn mening treffend aan waarom die positieve
invloed er kan/zal zijn, zij het dat het Kiiver, zoals uit het citaat blijkt, te doen is om parlementaire
betrokkenheid bij EU-recht.
‘[T]he more legal tools the European treaties provide, the greater the chance that it may
become embarrassing for parliamentarians to ignore them. The more information that
is made available, and the more prominent the veto mechanisms are – even if these
mechanisms are mediated and more symbolic than genuinely empowering – the more
vulnerable parliamentarians in government and opposition alike should become to
charges from the media and the general public that they fail to influence EU decisionmaking even though they evidently could. Where parliamentarians become convinced that
scrutiny is necessary and that subsidiarity must now be checked because a treaty says so,
even when that treaty confers little or no actual power to the parliaments, the exercise may
already have served a purpose. Hollow treaty provisions could become a catalyst for real
parliamentary action.’144

Bepalingen/voorzieningen kunnen dus zowel nuttig zijn indien die werkelijk ‘empowering’
zijn, maar ook als die ‘symbolic’/‘hollow’ zijn. Waar eerder in dit hoofdstuk vooral aandacht
was voor (naar mijn mening) ‘genuinely empowering’ mechanismen, zoals uitbreiding van
het goedkeuringsvereiste of de informatievoorziening, is er in deze paragraaf aandacht voor
de meer symbolische/holle bepalingen die, in lijn met de bovenstaande redenering, ook
kunnen bijdragen aan versterking van parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming
van verdragen.
Daarbij denk ik ten eerste aan artikel 90 van de Grondwet, waarin staat dat de regering
de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert. Door met deze bepaling het gedeelte
van de Grondwet betreffende de bepalingen aangaande de internationale rechtsorde en verdragen
te openen, kan de indruk worden gewekt dat de internationale rechtsorde een regeringszaak is,
en niet een zaak van regering en parlement. Een minderheid van de Staatscommissie Grondwet
(Besselink, Claes, Gerards en Oomen) deed in het rapport uit 2010 dan ook de aanbeveling om
artikel 90 te wijzigen: ‘overheid’ in plaats van ‘regering’, waarbij het volgende werd opgemerkt.
‘Een dergelijke wijziging (…) maakt duidelijk dat niet alleen de regering, maar ook andere
ambten de opdracht hebben om binnen de grenzen van hun onderscheiden bevoegdheden
en met inachtneming van constitutionele beginselen de internationale rechtsorde
te bevorderen.’145

144
145

Kiiver 2008, p. 83.
Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 107.
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Het verduidelijken dat ook andere instanties dan de regering, dus onder andere het parlement,
de opdracht hebben om de internationale rechtsorde te bevorderen, is mijns inziens zo’n
symbolische bepaling die bijdraagt aan parlementaire betrokkenheid, door het besef van
het belang ervan te vergroten. In plaats van ‘de overheid’ zou ook specifiek het parlement kunnen
worden genoemd in artikel 90. Nog meer wordt dan de sterke rol benadrukt die het parlement
zou moeten hebben.146
Het benadrukken van de rol van het parlement bij buitenlands beleid en verdragstotstandkoming,
ter versterking van de interesse en/of alertheid van het parlement daarvoor, zou ook kunnen
plaatshebben door niet alleen de aandacht voor het parlement binnen het terrein en de regeling
van buitenlandse betrekkingen te vergroten, maar door tevens binnen (de organisatie van)
het parlement zelf die rol te benadrukken. In Duitsland is de rol van het parlement bij buitenlandse
betrekkingen benadrukt door de commissie voor buitenlandse zaken van de Bundestag
als een van de weinige commissies een speciale grondwettelijke status te geven.147 Je zou je
kunnen afvragen of het nu echt zoveel uitmaakt voor de gewichtigheid van een commissie, en
het beleidsterrein waar die commissie over gaat, of zij wordt genoemd in de Grondwet. De site
van de Bundestag doet vermoeden dat dit wel degelijk het geval is:
‘The Committee on Foreign Affairs is one of the largest and most prestigious of the German
Bundestag’s committees. It is one of only four of the twenty-two specialised committees
to be anchored in the constitution. Article 45 a of the Basic Law clearly states that the
Bundestag must appoint a committee on foreign affairs, and thus recognises Parliament’s
involvement in shaping foreign policy. The very fact that it is enshrined in the constitution
ensures that the Committee on Foreign Affairs has a high standing among the German
Bundestag’s committees. Anyone who wished to abolish the Committee on Foreign Affairs
or even change its name would need to amend the constitution, which would require the
support of two thirds of the Members of the Bundestag as well as two thirds of the votes in
the Bundesrat.’ (cursivering toegevoegd)148

De opmerking in het RvOTK dat ‘[d]e Kamer (…) een vaste commissie [kent] voor ieder
ministerie’,149 is zo bezien wat minder indrukwekkend. Daarom zou, naast aan wijziging van
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Zie ook Van der Velde 2007, p. 208: ‘[A]rt. 90 Grondwet [zou] kunnen worden gewijzigd door daarin op
te nemen dat de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert in samenwerking
met of in gemeen overleg met de Staten-Generaal. Dit is niet alleen bedoeld als symboliek, maar geeft
tot uitdrukking dat op het terrein van het buitenlands beleid ook het parlementair stelsel voorop staat.
(…) Wijziging van art. 90 Grondwet als zojuist vermeld zou een bijdrage kunnen vormen aan het besef
dat ook op het terrein van de buitenlandse betrekkingen het parlementaire stelsel bestaat en dat ook op
dit terrein regering en parlement dienen samen te werken.’
Zie artikel 45a, eerste lid, Grundgesetz.
Zie: http://www.bundestag.de/en/tasks/246226 (laatst geraadpleegd op 19 mei 2017).
Zie artikel 16 RvOTK. Zie ook artikel 34, eerste lid, RvOEK.

Versterking van parlementaire betrokkenheid

artikel 90 van de Grondwet, ook gedacht kunnen worden aan de wijze waarop het parlement zelf
gereguleerd en georganiseerd is voor wat betreft de buitenlandse betrekkingen. Ook op dat vlak
kunnen holle/symbolische bepalingen ‘a catalyst for real parliamentary action’ zijn150 en ook in
dit opzicht kan worden bijgedragen ‘aan het besef dat ook op het terrein van de buitenlandse
betrekkingen het parlementaire stelsel bestaat en dat ook op dit terrein regering en parlement
dienen samen te werken.’151 De Reglementen van Orde van de Kamers, of zelfs zoals in Duitsland
de Grondwet, zouden daarom zo gewijzigd kunnen worden dat expliciet wordt aangegeven dat
er een commissie voor buitenlandse zaken is.
Specifiek met betrekking tot de Tweede Kamer kan erop worden gewezen dat haar Reglement
van Orde geen bepaling bevat zoals artikel 144 van het RvOEK, waarin staat aangegeven dat
binnen de termijn van artikel 5 Rgbv ‘één of meer leden aan de Voorzitter [kunnen] verzoeken
gelegenheid te geven over een overgelegd verdrag aan één of meer ministers inlichtingen te
vragen’ en dat de Kamervoorzitter daarop ‘de betrokken minister(s) uit[nodigt] om de verlangde
inlichtingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, te verstrekken.’152 Met Schutte ben ik het eens
dat dit een zinnige bepaling is, al is het maar om het belang van parlementaire betrokkenheid
te benadrukken, en dat het opmerkelijk is dat die niet in (paragraaf 5 van hoofdstuk IX van)
het RvOTK staat.153 Hoewel het bestaan van de bepaling niet nodig is om inlichtingen te
mogen vragen aan ministers tijdens de dertig dagen van artikel 5 Rgbv,154 kan zo’n bepaling
bijdragen aan het besef van het belang van parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming
van verdragen.
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Zie de eerder weergegeven woorden van Kiiver (2008, p. 83) over parlementariërs en EU-recht.
Zie de eerder weergegeven woorden van Van der Velde (2007, p. 208) over wijziging van artikel 90
Grondwet.
Artikel 144, eerste en tweede lid, RvOEK.
Schutte 1984, p. 258-259.
De Tweede Kamer heeft die mogelijkheid immers ook gewoon (zie hierover paragraaf 4.2.3.2, paragraaf
4.2.4 en in het bijzonder Kabinetsnotitie goedkeuringspraktijk verdragen 2016, p. 4).
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Conclusie

De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt:
1. Is er, vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief, reden om de parlementaire betrokkenheid
bij de totstandkoming van verdragen in Nederland te versterken en, zo ja, waarom?
2. Op welke wijzen kan de parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen in
Nederland worden versterkt?
Parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen is vanuit democratischrechtsstatelijk perspectief van groot belang. Met name vanwege de daarin vervatte
democratiegedachte, het legaliteitsbeginsel en het beginsel van machtsverdeling. Vanuit
de democratiegedachte is zwakke betrokkenheid van de volksvertegenwoordiging bij een
belangrijke aangelegenheid als de totstandkoming van verdragen immers onwenselijk.
Het legaliteitsbeginsel is met name in het geding bij verdragen met een ieder verbindende
bepalingen. Zulke verdragsbepalingen leiden ‘tot de vaststelling, uitbreiding of beperking van
de rechtspositie van individuen’.1 Als ‘[b]epalingen die de aan de betrokkenen toekomende
rechten en vrijheden inperken, (...) naar huidige rechtsopvatting niet bij zelfstandige algemene
maatregel van bestuur [kunnen] worden vastgesteld’,2 dan zouden verdragen met bepalingen
die ditzelfde kunnen bewerkstelligen ook niet door de regering zonder het parlement tot
stand moeten kunnen worden gebracht. Qua machtsverdeling is parlementaire betrokkenheid
eveneens aangewezen, daar een rol voor het parlement zorgt voor tegenmacht ten opzichte van
de in het totstandkomingsproces dominante regering.3
Dit belang van parlementaire betrokkenheid is des te groter wanneer de grote rol die verdragen
in de Nederlandse rechtsorde spelen wordt meegenomen. Verdragsrecht en zeker een ieder
verbindende bepalingen van verdragen hebben een prominente positie in de Nederlandse
rechtsorde. Bovendien is Nederland aan zeer veel verdragen gebonden en kunnen die verdragen
van ingrijpende aard zijn.4
Gelet hierop is het problematisch dat er sprake is van een zwakke parlementaire betrokkenheid
bij de totstandkoming van verdragen. Naar aanleiding van een analyse van de regeling en praktijk
van parlementaire betrokkenheid is geconcludeerd dat, hoewel er in de regeling en praktijk ook
positief te waarderen waarborgen, regels en afspraken voorkomen en er de afgelopen decennia
wel degelijk vooruitgang is geboekt – te denken valt aan de introductie van de lijsten van artikel
1 Rgbv bij de totstandkoming van de Rgbv en de wijziging van artikel 2 Rgbv in 2017 –, er
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inderdaad sprake is van een zwakke parlementaire betrokkenheid.5 De volgende kwesties, die
in paragraaf 5.2 aan bod kwamen, zijn naar mijn mening de belangrijkste punten die voor
de zwakheid zorgen.
Op het vereiste van (uitdrukkelijke) parlementaire goedkeuring bestaan aanzienlijke
uitzonderingen. Belangrijk daarbij is met name dat de toepasselijkheid van die uitzonderingen
niet is afgebakend voor zover het gaat om verdragen met een ieder verbindende bepalingen,
terwijl tegelijkertijd de groep verdragen waarvoor uitdrukkelijke goedkeuring wel altijd vereist
is – verdragen die afwijken van de Grondwet of tot zodanig afwijken noodzaken – beperkt is
door de enge uitleg die aan die woorden ‘afwijken van de Grondwet’ wordt gegeven.
Ten tweede vergt de regeling van parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van
verdragen vaak een alerte en actieve houding van het parlement.6 Te wijzen valt op artikel 1,
5, 8 en 9 Rgbv. Juist op deze houding bij en interesse voor verdragstotstandkoming is er echter
kritiek, zowel vanuit de juridische literatuur als vanuit het parlement zelf.
Het derde punt betreft de terechte kritiek op de informatievoorziening van het parlement tijdens
de verdragsonderhandelingen, onder meer vanwege de beknoptheid van de lijsten van artikel
1 Rgbv. Dit is bijzonder problematisch aangezien juist in die fase van verdragstotstandkoming
de inhoud van het verdrag nog niet vastligt (wat op het moment van goedkeuring wel (zo goed
als) het geval is (zie paragraaf 4.2.3.1)). In de fase waarin de parlementaire betrokkenheid nog
echt uit kan maken voor de inhoud van het verdrag in kwestie, zou de informatievoorziening
optimaal moeten zijn, zodat het parlement goed in staat wordt gesteld om een zinvolle afweging
te maken wel of geen gebruik te maken van de mogelijkheden om in die fase controle en invloed
op het verdrag (te proberen) uit te oefenen. Zeker gelet op het ondoorzichtige karakter van
de internationale betrekkingen is dit voor het parlement van groot belang.
Tot slot is de bestendigheid van de regeling van de parlementaire betrokkenheid bij
de totstandkoming van verdragen niet groot. Slechts een beperkt deel staat nog in de Grondwet
(zie ook paragraaf 4.2.1 en 4.2.2). Een groot deel staat sinds 1994 in de Rgbv. Evenwel
ontbreekt het belangrijke elementen in de regeling van parlementaire betrokkenheid naast
aan grondwettelijke status, ook aan (rijks)wettelijke status. Veel belangrijke elementen van
de regeling berusten namelijk op afspraken, toezeggingen, praktijken. Dit is een risico, te meer
vanwege het grote verloop van Kamerleden en gelet erop dat ‘[d]e Tweede Kamer (…) doorgaans
(helaas) weinig (zeer) ervaren Kamerleden rijk’ is.7
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Hoofdstuk 4 en 5.
Zie ook: Brouwer 1993, p. 34, Vierdag 1995, p. 104.
Bovend’Eert en Kummeling 2017, p. 281. Zie uitgebreider daarover paragraaf 5.2.
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Na het vaststellen van deze knelpunten, kwam in hoofdstuk 6 aan bod op welke wijzen
de parlementaire betrokkenheid kan worden versterkt. In deze conclusie zal ik de belangrijkste
daarin aangedragen verbetermogelijkheden van parlementaire betrokkenheid benoemen.
Het meest fundamenteel is naar mijn mening om de ‘constitutionele weeffout’8 te herstellen dat
geen vereiste is dat verdragen met een ieder verbindende bepalingen uitdrukkelijke parlementaire
goedkeuring behoeven.9 Juist de invoering van dit vereiste zou recht doen aan de positie van
het parlement bij de totstandkoming van verdragen met bepalingen die leiden ‘tot de vaststelling,
uitbreiding of beperking van de rechtspositie van individuen’.10 Bovendien zou die verplichting
tot uitdrukkelijke goedkeuring een versterking kunnen betekenen voor de dialoog wetgeverrechter over de vraag of een specifieke verdragsbepaling een ieder verbindend is. De rechter,
die daar in laatste instantie over gaat, kan dan de visie van de wetgever hierop betrekken in
het eindoordeel. Wijziging van de regeling die in artikel 6 en 7 Rgbv staat, is dus aangewezen.
Tevens zou de informatievoorziening van het parlement tijdens de verdragsonderhandelingen
verbeterd moeten worden.11 Kort gezegd zou naar mijn mening de informatievoorziening al op
een eerder moment moeten plaatshebben, uitgebreider moeten zijn en ook specifiek moeten
zien op de naar het oordeel van de regering al dan niet aanwezigheid van een ieder verbindende
bepalingen in het ontwerpverdrag. Ook zou de informatievoorziening verbeterd kunnen
worden door parlementariërs als waarnemend lid op te nemen in onderhandelingsdelegaties in
het geval van politiek belangrijke verdragen.
De regeling van parlementaire betrokkenheid zou daarnaast bestendiger en duidelijker kunnen
worden gemaakt door verhoging van de juridische status ervan.12 De regeling is immers voor
een belangrijk deel vervat in de Rgbv. Slechts de kern staat in de Grondwet. Daarenboven staan
belangrijke elementen van waarborging van de positie van het parlement niet eens in de Rgbv,
maar berusten die op afspraken, toezeggingen en praktijk. Verhoging van die juridische status
is mijns inziens daarom aangewezen. Een mogelijkheid daarvoor is niet alleen het verplaatsten
van regels van de rijkswet naar de Grondwet of het codificeren van afspraken, toezegging en
elementen in de bestaande praktijk (in de Rgbv of in de Grondwet), maar ook zou de Rgbv
zelf, of een deel ervan, lastiger te wijzigen kunnen worden gemaakt, zodat de daarin vervatte
elementen van de regeling van parlementaire betrokkenheid bestendiger worden.13 Verhoging
van de status van de regeling zou eveneens kunnen bijdragen aan het besef van het belang van
parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen.
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Tot slot zou het goed zijn om wijzigingen door te voeren die niet zozeer direct zien op versterking
van parlementaire betrokkenheid, maar op vergroting van het besef van het belang ervan zodat
daardoor de parlementaire betrokkenheid, op indirecte wijze dus, wordt vergroot.14 Een goede
optie is om in artikel 90 van de Grondwet niet slechts de regering te noemen.15 Ook het sterker
positioneren van de betreffende Kamercommissies kan dit besef vergroten, zoals in Duitsland
is gedaan door de commissie voor buitenlandse zaken van de Bundestag als een van de weinige
commissies een speciale grondwettelijke status te geven.16
Kortom: er hebben zich ontwikkelingen in de goede richting voorgedaan, zoals de introductie
van de lijsten van artikel 1 Rgbv bij de totstandkoming van de Rgbv en in 2017 de wijziging
van artikel 2 Rgbv.17 Tegelijkertijd is er nog veel ruimte voor en behoefte aan verbetering van
de positie van het parlement bij de totstandkoming van verdragen. Hopelijk biedt dit onderzoek
dan ook handvatten en denkrichtingen voor verdere verbetering.
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Paragraaf 6.4.
Vergelijk Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 107 en Van der Velde 2007, p. 208.
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The role of the Dutch Parliament1 in the treaty making process has often been criticized – both in
Dutch constitutional law literature and by the ‘Staatscommissie Grondwet’ (State Commission
on the Dutch Constitution) in 2010.2 This thesis investigates that role: the reasons for wanting to
give parliament a (strong) role in the treaty making process, the system/framework of laws and
regulations regarding this role – as well as the way they are put into practice –, the weaknesses
in that system and, through this, opportunities for strengthening the role of parliament.
Chapter 2 argues that – from the perspective of the principle of democracy, the legality
principle, the separation of powers, and the need for checks and balances – parliament should
have a strong role in the treaty making process. Even more so considering, in chapter 3, the
great importance of treaties for the Dutch legal order; the Kingdom of the Netherlands is party
to thousands of treaties.3 Especially ‘een ieder verbindende verdragsbepalingen’ (self-executing
treaty provisions) have a special position. Article 94 of the ‘Grondwet’ (the Dutch Constitution)
states that statutory regulations in force within the Kingdom shall not be applicable if the
application of those regulations is incompatible with ‘een ieder verbindende bepalingen’. Such
treaty provisions, according to J.W.A. Fleuren, lead to the establishment, extension or limitation
of the legal position of individuals.4
Chapters 2 and 3 conclude that a strong parliamentary role in the treaty making process is
necessary. Claims that this role is presently insufficient, if true, therefore signal a problem that
needs addressing. Chapters 4, 5 and 6 elaborate the role of parliament, evaluating this claim.
They also assess whether and how this position should be strengthened.
Article 91 of the Dutch Constitution contains the rule that parliamentary approval is required
before the Kingdom of the Netherlands shall be bound to treaties. This article states that both
exceptions – cases in which no approval is required – and ways in which approval can be
granted, are determined by Act of Parliament. These can be found in the ‘Rijkswet goedkeuring
en bekendmaking verdragen’ (Rgbv), the Act of Parliament of the Kingdom regarding the
approval and publication of treaties. Parliamentary approval can happen explicitly or tacitly.
Explicit approval means that the approval takes place by an Act of Parliament (Article 4 Rgbv).
Acts of Parliament are enacted jointly by the government and parliament; parliament has to
pass a bill before it becomes an Act of Parliament (Article 81-88 of the Constitution). In the
procedure of tacit approval parliament does not have to do anything; if 30 days pass after a treaty
is submitted for tacit approval without at least one fifth of the members of either the Second or
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the First Chamber expressing the wish that the treaty is submitted for explicit approval, then the
treaty is approved (Article 5 paragraph 1 Rgbv). If, however, that wish is expressed, the treaty
has to be submitted for approval by an Act of Parliament as soon as possible (Article 5 paragraph
3 Rgbv). Exceptions to the requirement of (prior) parliamentary approval are stated in Article
7 and 10 of the Rgbv. Examples include treaties that exclusively concern the execution of an
approved treaty, treaties that do not impose important financial obligations on the Kingdom and
have been concluded for a maximum of one year, and treaties that concern the extension of an
expiring treaty. Such exceptions cannot apply, nor is tacit approval possible, if a treaty contains
provisions which deviate from the Dutch Constitution or require such deviation. In such cases
explicit approval is required and parliament can only grant approval with two thirds or more
of the number of votes cast (Article 91 paragraph 3 of the Constitution and Article 6, 7 and
10 Rgbv).5
The presence of self-executing provisions is not a decisive factor – neither in law nor in
practice – in choosing between explicit and tacit approval. Nor is it decisive for the applicability
of the exceptions to the rule that parliamentary approval is required. This, I argue, should be
changed: treaties that in the opinion of the government and/or parliament contain self-executing
provisions, should always require explicit approval.6
The legal framework governing the involvement of parliament in the treaty making process
also covers the negotiation phase. Article 1 Rgbv states that the Minister of Foreign Affairs
periodically provides parliament with a list of draft treaties that are being negotiated (in practice
once every three months). This information is provided in the phase in which negotiations are
conducted on the basis of concrete texts, not when there are merely exploratory talks about
negotiations. There is also a practice, at the beginning of the negotiations, to provide the
relevant parliamentary committees with as complete a sketch as possible of the topic that is
being negotiated in case the treaty in question is seen as ‘politically important’.7
The information provision to parliament has been criticized.8 L.F.M. Besselink, for example,
calls the information in the periodically provided lists ‘extremely limited’.9 I recommend that
the information provision to parliament during the negotiation phase in the treaty making
process should be more extensive, that the information should be provided earlier, and that
the information should (as far as possible) include the government’s opinion on the possible
presence of self-executing provisions.10
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I also recommend that the position of parliament is strengthened by giving a higher legal status
to important elements of the legal framework that governs this position. The Constitution
presently only contains the core of this framework. Very important elements of it are part of
the Rgbv. Other important elements in the regulation of the position of parliament have a
place in neither the Constitution nor the Rgbv, but are based on commitments, agreements
and/or practices.11
Increasing the legal status of parts of the legal framework would improve its clarity and
reduce its vulnerability to possible negative change (as viewed from a position that values
strong parliamentary involvement). For example: the procedure for tacit approval would be
less vulnerable to negative change (from the aforementioned view) if it was included in the
Constitution instead of in the Rgbv. This because of the rigidity of the Dutch Constitution.12
Finally, since the attitude of parliament towards treaties and the treaty making process has
been criticized (both in constitutional law literature and by parliamentarians themselves),13
awareness of the importance of a strong parliamentary position in the treaty making process
should be increased. Changes that at first glance would seem mainly symbolic could play an
important role in this regard. Article 90 of the Dutch Constitution says that the government –
meaning the King and the ministers (Article 42 paragraph 1 of the Constitution) – promotes
the development of the international legal order. This article should be amended so as not to
exclude parliament, for instance by explicitly mentioning the ‘Staten-Generaal’. Additionally, the
committees of the First and Second Chamber dealing with foreign affairs could be given a more
prominent position, comparable to the way in which the German Constitution (Article 45a of
the ‘Grundgesetz’) privileges the foreign affairs committee of the Bundestag (the ‘Ausschuß für
auswärtige Angelegenheiten’).14
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