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Verkiezingsfouten en
het onderzoek van de
geloofsbrieven
Is de Tweede Kamer rechter in eigen zaak?
Bastian Michel1

Op 12 september hebben weer duizenden ambtenaren en vrijwilligers in het hele land zorg gedragen voor een
ordelijk verloop van de verkiezingen. Hopelijk is alles goed gegaan want op de reparatie van verkiezingsfouten achteraf is Nederland slecht voorbereid. Of de stemming geldig was, de uitslag juist is vastgesteld en alle
verkozenen lid van de Tweede Kamer kunnen worden, bepaalt uiteindelijk de Tweede Kamer zelf. Kiezers en
kandidaten kunnen schendingen van hun actieve en passieve kiesrecht niet voorleggen aan de rechter. Hoog
tijd om daar eens kritisch naar te kijken.

D

e gemeenteraadsverkiezingen in 2010 lieten zien
dat het ﬂink mis kan gaan. In Rotterdam leidde
een reeks onregelmatigheden tot enorme ophef.
De ondankbare taak daar een einde aan te maken lag bij
de lokale politiek, die na twee weken van publieke consternatie uiteindelijk verklaarde dat de verkiezing over het
geheel genomen toch rechtmatig was verlopen. Een vergelijkbare gebeurtenis op landelijk niveau zou gevaarlijk
veel van een staatscrisis weghebben. Dat moeten we voorkomen. Een stevige procedure voor de behandeling van
verkiezingsgeschillen, die vlot tot een betrouwbare en
ﬁnale beslissing leidt, is daarom onontbeerlijk. Volgens
het Europese soft law hoort daar ook beroep op de rechter
bij, volgens de klassieke leer hier te lande niet.
Het wordt in Nederland als belangrijke waarborg
voor de zelfstandigheid van de Tweede Kamer beschouwd
dat alleen zij de geldigheid van de verkiezingen beoordeelt. Een rol voor de rechter zou daar niet bij passen. De
Europese waarnemers bij de Tweede Kamerverkiezingen
in 2010 vonden die uitleg niet overtuigend en deelden
een berisping uit.2 Met de veroordeling van Roemenië in
de zaak Grosaru3 heeft de druk vanuit Europa een nieuwe
kwaliteit gekregen: Nederland dreigt tegen zijn bindende
verplichtingen onder het EVRM aan te lopen. Hoe daarmee om te gaan?
In dit artikel wil ik aanhaken bij recent onderzoek
uit België, waar men met hetzelfde probleem kampt. Ik
wil drie punten uitwerken, die mijns inziens richtinggevend voor verdere discussie kunnen zijn.
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Ten eerste kunnen we het probleem niet langer
negeren. Blijft het vigerende stelsel onveranderd, dan zal
Nederland vroeg of laat met een serieus verkiezingsgeschil te maken krijgen, dat niet alleen het vertrouwen in
het democratisch stelsel kan beschadigen, maar ook op
veroordeling in Straatsburg kan uitlopen. Maar, ten tweede: nog heeft het EHRM geen deﬁnitief oordeel gegeven.
Het is aan Nederland om een stelsel te kiezen dat volgens
eigen inzicht het best past bij de eigen staatsinrichting.
Parlementaire toetsing is niet zomaar van tafel en een rol
voor de rechter is mijns inziens niet zonder meer verplicht. Er moet juist een discussie komen over beide
aspecten. Ten derde wil ik een mogelijke oplossing aanstippen: toetsing door de bestuursrechter. Allereerst volgt
een korte beschrijving van het geldende stelsel.

De exclusief parlementaire toetsing
van verkiezingen
Voor de historische achtergrond loont een kijkje over de
grens, naar Westminster en Versailles. Terwijl vanouds de
Engelse Crown-in-Chancery geschillen over de verkiezing
van parlementsleden besliste, slaagden de Commons er
uiterlijk in 1604 in deze bevoegdheid naar zich toe te
trekken.4 Toen in 1789 de Franse États-généraux bijeenkwamen ontstond er al snel een conﬂict tussen adel en
derde stand over het onderzoek van de geloofsbrieven.
Het voorstel om uitgerekend de Conseil du Roi als arbiter
te laten optreden wees Lally-Tollendal, die goed vertrouwd
was met de verworvenheden van het Engelse parlement,

ontsteld af: ‘Qu’une portion de l’Assemblée législative, en
contestation avec une autre, invoque le déploiment du
pouvoir exécutif, c’est un paradoxe, c’est une espèce de
monstre de Constitution.’5 De kroon behoorde geen enkele
invloed op de samenstelling van het parlement meer te
hebben. Dit inzicht was een kwart eeuw later zo gevestigd,
dat het ook de restauratie overleefde: de parlementaire
toetsing van verkiezingen werd in onze Grondwet van
1815 opgenomen.6
Inmiddels is de bevoegdheid in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk allang doorgeschoven naar de rechter.
De beslissingen van de Commons vertoonden na verloop
van tijd een zo groteske mate van partijdigheid dat Robert
Walpole in 1742 een stemming over de geldigheid van
een districtsverkiezing zelfs als kwestie van vertrouwen in
zijn kabinet moest opvatten, die hij verloor.7 Met het
handhaven van de kiezerswil had zo’n besluitvorming dus
niets van doen. Na meerdere vergeefse pogingen de beslissingen op grotere afstand van het politieke bedrijf te
plaatsen, werd de bevoegdheid in 1868 uiteindelijk geheel
aan speciale rechtbanken afgestaan.8 In Frankrijk beslist
sinds het begin van de Vijfde Republiek in 1958 de Conseil
Constitutionnel. De Nederlandse Grondwet maakte het
vanaf 1917 mogelijk de toetsing van de verkiezingen bij
wet aan een ander orgaan toe te kennen, maar dat is
nooit gebeurd. De deconstitutionalisering is in 1983 welbewust weer teruggedraaid.9
Onder het geldende Nederlandse stelsel kunnen al in
eerdere fases van het verkiezingsproces klachten worden
behandeld. Zo is er de belangrijke mogelijkheid om de
toelating of afwijzing van kandidatenlijsten aan de Afdeling bestuursrechtspraak voor te leggen.10 De Kiesraad
heeft een beperkte bevoegdheid om op verzoek of ambtshalve stemmen opnieuw op te nemen voor hij de uitslag
opmaakt, maar een herstemming kan hij niet bevelen.11
Het geloofsbrievenonderzoek door de Tweede Kamer is
derhalve de eerste gelegenheid waarbij alle soorten
geschillen ten aanzien van het verloop van de verkiezingen behandeld en daadwerkelijk afgedaan kunnen worden. Het is tevens het enige moment waarop wordt gecontroleerd of de verkozenen voldoen aan de voorwaarden
voor het lidmaatschap (leeftijd, Nederlanderschap, niet uit
het kiesrecht ontzet) en geen incompatibele ambten ver-

vullen. En het geloofsbrievenonderzoek is de laatste gelegenheid: over onregelmatigheden tijdens of na de stemming kan geen enkele rechter zich uitspreken.

Het uiteindelijke oordeel van de
Kamer is niet appellabel alleen al
omdat het geen besluit in de zin
van de Awb is
Nederland kent geen speciale verkiezingsrechtbanken. Besluiten inzake de stemming, de telling en het
opmaken van de uitslag kunnen niet aan de bestuursrechter worden voorgelegd.12 Het uiteindelijke oordeel
van de Kamer is niet appellabel alleen al omdat het geen
besluit in de zin van de Awb is.13 Zelfs de civiele rechter
kan zijn gebruikelijke vangnetfunctie via een actie uit
onrechtmatige daad niet vervullen. Hij mist de bevoegdheid beslissingen van de Kamer te vernietigen en kan
daarom achteraf aan kiezers en kandidaten geen daadwerkelijke rechtsbescherming meer bieden.14 Alleen vooraf zou de restrechter kunnen ingrijpen door vlak na de
vaststelling van de verkiezingsuitslag een gebod of verbod in kort geding uit te spreken, dat de Kamer vervolgens bij het onderzoek van de geloofsbrieven in acht
moet nemen.15 De president van de Rechtbank Den Haag
achtte zich in 1970 tot een vergelijkbare inmenging
onbevoegd. Het in de Kieswet neergelegde geloofsbrievenonderzoek betekende volgens hem dat de beslissing
van verkiezingsgeschillen tenminste in beginsel aan de
politiek is voorbehouden.16 Het geschil betrof toen een
gemeenteraadsverkiezing. Voor de Kamer komt daar nog
een constitutionele norm bij. De grondwetgever beoogde
in 1983 uitdrukkelijk te verzekeren dat de Kamer en
geen ander orgaan zich over de geldigheid van de verkiezingen uitspreekt.17 Daar zou de civiele rechter, ook in
een latere hoofdzaak, niet omheen kunnen. Geschillen
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over een Tweede Kamerverkiezing die tijdens of na de
stembusgang rijzen, zijn op grond van art. 58 Grondwet
aan beoordeling door de rechter onttrokken. Kiezer en
kandidaat blijven op de beslissing door de Tweede Kamer
zelf aangewezen.
Naast Nederland zijn Italië, Denemarken, Luxemburg en België de enige Europese landen waar nog steeds
uitsluitend de parlementen zelf zich over de geldigheid
van de verkiezingen uitspreken.18 De afsluiting van
beroep is niet alleen de uitzondering in Europa, het stelsel botst ook met de Europese soft law-standaarden. De
Commissie van Venetië, die onder de Raad van Europa
valt, schetst twee mogelijke procedures voor rechtsbescherming in verkiezingszaken: onmiddellijke gang naar
de rechter of een bezwaarprocedure bij een onafhankelijke kiescommissie, het liefst gevolgd door beroep op een
rechter. De Commissie vreest dat beslissing van verkiezingsgeschillen door het parlement zelf partijdig kunnen
zijn en acht een zodanig stelsel alleen aanvaardbaar als
dat een al lang bestaande praktijk is. Ook tegen een parlementaire beslissing zou echter beroep op de rechter
moeten openstaan.19 De waarnemers van de OVSE bij de
verkiezingen in 2010 gaven Nederland een duidelijke
onvoldoende: ‘the general framework for election-related
complaints and appeals is not fully reconcilable with
OSCE commitments and international standards for
democratic elections […] Consideration should be given
to introducing a possibility for appeal to a judicial body
of all election-related complaints, including those related to results and installation in ofﬁce’.20 De voorzitter
van de Kiesraad wees in zijn voorwoord bij het jaarverslag 2011 nogmaals op deze kritiek en op de toenemende betekenis van internationaal recht en soft law in het
algemeen.21 Juist met het oog op de verbindende regels
uit het EVRM en de uitleg die het Straatsburgse Hof
daaraan geeft, is het hoog tijd voor een discussie.

Het EVRM en verkiezingen
Vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens houdt in dat verkiezingsgeschillen niet
onder de bescherming van art. 6 EVRM (eerlijk proces)
vallen.22 Minimumnormen vloeien wel voort uit art. 3
Eerste Protocol: ‘De Hoge Verdragsluitende Partijen verbinden zich om met redelijke tussenpozen vrije, geheime verkiezingen te houden onder voorwaarden die de
vrije meningsuiting van het volk bij het kiezen van de
wetgevende macht waarborgen.’ Dat het artikel individueel inroepbare rechten schept, heeft het Hof al in 1987
vastgesteld.23 De lidstaten kunnen verkiezingen vormgeven op een manier die het best past bij hun visie op
democratie. Het Hof bewaakt het actief en passief kiesrecht tegen willekeurige, illegitieme en disproportionele
beperkingen.24 De steeds meer uitgewerkte jurisprudentielijn over kiesrecht van gedetineerden zorgt al jaren
voor veel ophef in het Verenigd Koninkrijk.25 De zaken
over kiesrecht van ingezetenen in de overzeese gebieden
voor het Europees Parlement waren ook relevant voor
Nederland.26 Enkele weken geleden baseerde het Hof de
niet-ontvankelijkheid van de klacht van de SGP op het
kiesrechtartikel.27 De uitspraak in Grosaru is de eerste
die direct iets zegt over de rol van de rechter in verkiezingsgeschillen.
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De zaak Grosaru
Mircea Grosaru kandideerde in 2000 op een lijst van de
Italiaanse minderheid voor het Roemeens parlement. Hij
kreeg de ene zetel die aan de Italiaanse minderheid toekwam niet, terwijl hij landelijk de meeste stemmen had.
De zetel ging naar de kandidate die de meeste stemmen
in één en dezelfde regio had behaald. De nationale wet
zelf gaf geen duidelijke regel voor zeteltoekenning aan
kandidaten van een nationale minderheid. Kandidaat Grosaru tekende bezwaar aan bij de centrale kiescommissie,
die de zetelverdeling had vastgesteld. In die commissie
zaten voor het grootste deel concurrerende politici. Zijn
bezwaar werd afgewezen. Het constitutioneel hof achtte
zich onbevoegd, het hoogste gerechtshof verklaarde de
beslissing van de centrale kiescommissie onaanvechtbaar.
Bij het onderzoek van de geloofsbrieven wees de parlementaire commissie het bezwaar af. Grosaru diende een
klacht in bij het EHRM. Het Hof stelde in zijn arrest van 2
maart 2010 schending van art. 3 Eerste Protocol en, in verbinding daarmee, van art. 13 EVRM (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) vast.

Is er dus niets aan de hand als
het land maar lang genoeg
democratisch is?
Bij het lezen van de uitspraak doen zich twee moeilijkheden voor. Het eerste struikelblok zit in de rechtsvergelijkende verkenning. Het Hof noemt België, Italië en
Luxemburg als drie landen waarin uitsluitend de parlementen zelf de geldigheid van hun verkiezing beoordelen.28 Er volgt een verwarrend ruimhartig obiter dictum:
‘Cela étant, ces trois pays jouissent d’une longue tradition
démocratique qui tend à dissiper les doutes éventuelles
quant à la légitimité d’une telle pratique.’29 Is er dus niets
aan de hand als het land maar lang genoeg democratisch
is? De Luikse jurist Bouhon concludeert in zijn jurisprudentie-onderzoek naar aanleiding van die ene zin dat het
tegenovergestelde waar is: het Straatsburgse Hof heeft

juist jonge, kwetsbare democratieën altijd enige ruimte
gegeven, waar de gevestigde democratieën niet op konden
rekenen.30 Het obiter dictum kan dus geen vrijbrief voor
het stelsel van uitsluitend parlementaire toetsing zijn.
Het tweede struikelblok is een essentiële vraag ten
gronde: veroordeelde het Hof Roemenië voor het ontbreken van een bevoegde rechter op zichzelf, of achtte het dit
gebrek alleen onder de bijzondere omstandigheden van
het concrete geval onaanvaardbaar? Er was in Grosaru
sprake van een samenloop van drie feiten:
De nationale kieswet was niet eenduidig. De centrale
kiescommissie, die de bepaling moest toepassen, had, om
elke schijn van willekeur te vermijden, precies moeten
uitleggen hoe zij tot haar beslissing was gekomen, waarom deze en niet gene uitleg geldend recht was. Dat was
niet gebeurd (par. 51-52).
Grosaru’s bezwaar werd door de centrale kiescommissie als ongegrond afgewezen. Hij kon op redelijke gronden
vrezen dat deze beslissing partijdig was: de commissie
was voor het overgrote deel door concurrerende politici
bezet. Hetzelfde gold voor de commissie van het parlement (par. 54).
Bovendien had geen enkele nationale rechter zich
over de zaak gebogen (par. 55-56).
Onder deze omstandigheden was het Hof van
mening dat de eerste twee feiten (!) de kern van de door
art. 3 Eerste Protocol gegarandeerde rechten raakten (par.
57). Het ontbreken van een bevoegde rechter was dus
geen zelfstandige schending van art. 3 Eerste Protocol.
Een bevoegde rechter had de wellicht partijdige beslissingen kunnen vernietigen en kunnen vaststellen wat op het
betwiste punt recht was. Dat er geen bevoegde rechter
was, was een gemiste kans om de twee schendingen die
tot veroordeling leidden, tijdig te repareren en zo veroordeling te voorkomen.
Volgens de Brusselse jurist Van Drooghenbroeck
bestaat wel enige onduidelijkheid op dit punt, maar is het
toch aannemelijk dat ook zonder meerduidigheid van de
wet het ontbreken van een bevoegde rechter tot veroordeling had geleid.31 Zijn argumentatie rust op de afzonderlijke veroordeling voor schending van art. 13 EVRM in
samenhang met art. 3 Eerste Protocol. Tot die schending
concludeerde het Hof door enkel en alleen te verwijzen
naar zijn overwegingen onder par. 55-56, en die gingen
slechts over het ontbreken van een rechter. Dus, zo lijkt
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Van Drooghenbroeck te willen redeneren, was dat gebrek
al fataal. Dat lijkt me niet vol te houden.32 Volgens vaste
rechtspraak van het Hof komt een beroep op art. 13 EVRM
(daadwerkelijk rechtsmiddel) alleen in aanmerking als er
een arguable claim op een ander, substantieel verdragsrecht bestaat.33 Dat kon hier alleen een arguable claim op
art. 3 Eerste Protocol zijn, die noodzakelijkerwijs moest
neerkomen op een van de twee andere punten: de meerduidigheid van de wet of de partijdigheid van de in primo
en in bezwaar bevoegde organen. Mijns inziens is het
onmogelijk het ontbreken van een bevoegde rechter van
de andere punten in de zaak los te wrikken.

Risico op veroordeling van Nederland
Ook in Nederland kan meerduidigheid van de Kieswet niet
volledig worden uitgesloten. Bovendien is het veel waarschijnlijker dat een vermeende schending van een eenduidig voorschrift uit de Kieswet een klacht oplevert, die
behandeling door een onafhankelijk orgaan verdient. Ten
aanzien van de stembureaus en hoofdstembureaus
bestaan geen wettelijke garanties voor onafhankelijkheid;
zelfs kandidaten kunnen stembureauleden zijn. De onafhankelijkheid van de Kiesraad is organisatorisch gewaarborgd en algemeen erkend.34 De afgelopen jaren wordt ook
aan wettelijke garanties gewerkt: de Kiesraad zal binnenkort onder de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen gaan
vallen.35 Maar de Kiesraad heeft slechts beperkte bevoegdheden tot reparatie van voorgevallen onregelmatigheden.
De Tweede Kamer, die zodanige bevoegdheden wel heeft, is
per deﬁnitie partijdig samengesteld. Er is geen bevoegde
rechter. Een veroordeling is dus zeer goed mogelijk.

De Kiesraad heeft slechts beperkte
bevoegdheden tot reparatie van
voorgevallen onregelmatigheden
Het risico op veroordeling is ook meer dan denkbeeldig. Van Drooghenbroeck wijst op twee eerdere
zaken. Over beslissingen op de verkiesbaarheid van het
individu schreef het Hof in de zaak Podkolzina in 2002:
‘ces décisions doivent être prises par un organe présentant un minimum de garanties d’impartialité. […] la procédure du constat d’inéligibilité doit être de nature à
garantir une décision équitable et objective, ainsi qu’à
éviter tout abus de pouvoir de la part de l’autorité compétente.’36 De uitsluitende bevoegdheid van de Kamer
om op voorwaarden voor het lidmaatschap en incompatibele ambten te toetsen is in die samenhang bijzonder
problematisch.37 In de zaak Petkov e.a. uit 2009 onderstreepte het Hof het belang van de soft law-standaarden
van de Commissie van Venetië en wierp Bulgarije een
negatief rapport van de OVSE tegen.38 Van Drooghenbroeck schrijft terecht dat wij, gezien de expliciete kritiek
van de OVSE, gewaarschuwd zijn. Nederland zal vroeg of
laat voor het Hof worden gedaagd in een zaak die reële
kans van slagen heeft.
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Is de kous daarmee af?
Volgens Marc Verdussen van de UC Louvain luidt de uitspraak in Grosaru de doodsklok over de procedure van het
geloofsbrievenonderzoek.39 Koen Muylle van de KU Leuven
schrijft dat het Hof minstens rechterlijk toezicht op de
parlementaire beslissingen lijkt te eisen.40 Hoeveel ruimte
voor discussie blijft er nog?
Formeel gezien heeft Nederland alle ruimte. Uitspraken van het Hof in Straatsburg zijn alleen bindend voor
de in de concrete zaak betrokken staat.41 Hoe ze de facto
ook bindende betekenis voor andere staten kunnen hebben, heeft Michiel van Emmerik in een preadvies uit 2008
uiteengezet: als de uitleg van een verdragsbepaling door
het Hof een zodanige consistentie en duidelijkheid vertoont dat deze uitleg als het ware onderdeel van de bepaling zelf is geworden.42 In die samenhang is de in Podkolzina en Petkov e.a. herkenbare vaste lijn interessant,
waarop Van Drooghenbroeck wijst: het Hof incorporeert
stukje bij beetje het Europese soft law in zijn uitleg van
art. 3 Eerste Protocol. In Grosaru is volgens hem deze ontwikkeling consequent doorgezet en heeft het Hof vastgesteld dat toetsing door het parlement in hoogste instantie
ontoelaatbaar is.43 Dat laatste heb ik al tegengesproken:
het EHRM veroordeelde Roemenië juist niet voor het ontbreken van een bevoegde rechter op zich. Bovendien vertoont de door Van Drooghenbroeck geconstateerde ontwikkeling in de Straatsburgse rechtspraak maar
gedeeltelijk de indicatoren voor een de facto-werking erga
omnes die Van Emmerik noemt (uitspraak Grote Kamer,
unaniem, oormerk ‘1’ voor belangrijke uitspraken).44 Dat
Nederland op dit moment zijn verdragsverplichtingen
onder art. 3 Eerste Protocol zou schenden, is simpelweg
niet komen vast te staan.
Met de Belgische auteurs ben ik van mening dat de
huidige procedure van exclusief parlementaire toetsing
op den duur niet houdbaar is. Echter, het Hof zegt in Grosaru niet dat een onafhankelijke maar niet-rechterlijke
beslissing ook onvoldoende was geweest. Een oplossing
voor Nederland kunnen we derhalve in twee richtingen
zoeken: beroep op de rechter kan ‘boven’ op de bestaande
procedure worden toegevoegd, of de bevoegdheid van de
Kamer kan juist naar ‘beneden’ aan een onafhankelijk
bestuursorgaan zoals de Kiesraad worden afgestaan.
Ook is het denkbaar dat de Tweede Kamer een rol
blijft spelen. De klassieke uitleg van het geloofsbrievenonderzoek als noodzakelijke waarborg voor de zelfstandigheid
van de Kamer gaat van een probleem met sterk constitutionele lading uit, waar de rechter zich niet over mag buigen.
Roemenië heeft dat in Grosaru niet bepleit. Voordat het
Straatsburgse Hof zo’n klassieke benadering zou kunnen
afkeuren, zou Nederland de gelegenheid hebben die visie te
verdedigen. Volgens vaste rechtspraak van het Hof zijn de
rechten uit art. 3 Eerste Protocol niet absoluut.45 Als Nederland kan aantonen dat betrokkenheid van het parlement
zelf, voor zover überhaupt een beperking, proportioneel en
noodzakelijk is, dan kan een nieuwe niet-exclusieve vorm
van toetsing door de Kamer EVRM-conform zijn.
Er zijn dus veel mogelijke keuzes. In het vervolg wil
ik een model met een drieledige rolverdeling schetsen:
meer bevoegdheden voor de Kiesraad, beslissing van de
constitutionele kernvraag door de Kamer, en een beperkte
vorm van rechterlijk toezicht achteraf.

Een analyse vanuit bestuursrechtelijk
perspectief
In België wordt de beslissing van verkiezingsgeschillen
gezien als een daad van rechtspraak.46 Uitgaand van deze
analyse is vrij snel duidelijk wat er moet gebeuren. Het
zou niet volstaan het geloofsbrievenonderzoek te omkleden met voor rechtspraak typische procedurele waarborgen zoals openbaarheid, hoor en wederhoor en gemotiveerde uitspraak. Immers: parlementariërs zijn in
verkiezingsgeschillen per deﬁnitie partijdig en daarom als
rechter principieel ongeschikt. Het parlement zou de toetsing van verkiezingen compleet aan een echte rechter
moeten afstaan. In België ligt dan de keuze voor het
Grondwettelijk Hof voor de hand. Al in 1918 schreef de
Groningse jurist Van Kleffens dat zo’n redenering weliswaar logisch sluitend is, maar van een onjuiste premisse
uitgaat: de beslissing van verkiezingsgeschillen was volgens hem geen rechtspraak maar een daad van administratie.47 Die benadering blijft interessant. Ik wil niet betogen dat de analyse van de beslissing van
verkiezingsgeschillen als rechtspraak ronduit onjuist is,
maar veeleer laten zien dat het hedendaagse algemene
bestuursrecht een beter analysekader biedt, dat tot een
voor Nederland passendere oplossing leidt.
De beslissing van een verkiezingsgeschil door de
Tweede Kamer is een eenvoudige (niet-wetgevende) op
rechtsgevolg gerichte handeling krachtens publiekrecht.
De beslissing valt niet onder de deﬁnitie van besluit in
art. 1:3 Awb enkel omdat de Kamer in art. 1:1 Awb kunstmatig buiten het begrip bestuursorgaan wordt gehouden.
Materieel hebben we met een besluit te maken. Op de totstandkoming daarvan zou men zonder meer de zorgvuldigheidseisen van afdeling 3.2 Awb willen zien toegepast,
ook al gelden deze de jure niet. Zo komen we direct tot het
belangrijkste materiële kenmerk van een bestuurlijk
besluit: de daaraan ten grondslag liggende integrale
belangenafweging.
Het voornaamste belang is dat van de kiezers: de
samenstelling van de Kamer moet de wil van de kiezers
weerspiegelen. Dat geldt niet alleen voor kiezers wier wilsuiting door een verkiezingsfout in het gedrang is gekomen, en die dus belang bij een reparatie van deze fout
hebben. De kiezers wier wil wel zuiver tot uitdrukking is
gekomen in de uitslag – en dat zal in voorkomend geval
de overgrote meerderheid zijn – hebben er belang bij dat
de uitslag daadwerkelijk tot de resulterende samenstelling
leidt en de nieuwe Kamer zo spoedig mogelijk bijeen kan
komen. Zodra twijfels over de verkiezingen zijn gerezen,

Nadeel van parlementaire toetsing
is hoe dan ook dat de Kamer
partijdig is samengesteld
moet er een afweging plaatsvinden tussen deze tegengestelde belangen in het electoraat:
Is het zo dat de voorgevallen verkiezingsfouten van
zodanige aard en omvang zijn dat aan de wil van de overgrote meerderheid van de kiezers geen gevolg kan worden
verbonden, tenminste niet onmiddellijk, maar pas nadat
nader onderzoek heeft plaatsgevonden en een en ander is
gecorrigeerd, of zelfs nadat de stembusgang (gedeeltelijk)
is herhaald?
Ik geloof dat dit de meest wezenlijke vraag is, die de
Kamer moet beantwoorden zodra zij zich geconfronteerd
ziet met een serieus verkiezingsgeschil. Het zou mijns
inziens niet passen bij de Nederlandse staatsinrichting
om deze belangenafweging compleet aan een rechter of
een bestuursorgaan zoals de Kiesraad over te laten. Het
blijft de Tweede Kamer zelf die deze moeilijke taak het
best kan vervullen.
Nadeel van parlementaire toetsing is hoe dan ook
dat de Kamer partijdig is samengesteld, en wel letterlijk:
de Kamerleden zijn partijgenoten of politieke concurrenten van de kandidaat over wiens verkiezing twijfels
bestaan. Nu heeft dit naar mijn beste weten de afgelopen
decennia niet geleid tot gevallen waarin de zetelverdeling
tussen partijen door partijdigheid werd beïnvloed. Maar
de wil van de kiezer komt in het Nederlandse stelsel niet
slechts neer op evenredige zetelverdeling tussen politieke
partijen, de kiezers kunnen ook hun voorkeur voor individuele kandidaten uitspreken en daarmee de zeteltoekenning binnen de partijen beïnvloeden. Daarbij staat het
belang van de kiezer lijnrecht tegenover het belang van de
politieke partijen en de partijleidingen in het bijzonder.
Mijns inziens bestaat er een reëel gevaar dat aan verkiezingsfouten met betrekking tot voorkeurstemmen te snel
wordt voorbijgegaan.48 Als we de toetsingsbevoegdheid
niet compleet uit handen van de Kamer willen nemen,
dan is de rechter de enige die hier werkelijk effectief de
wil van de kiezer en de rechten van de individuele kandidaat kan beschermen.
De vraag welke rol aan de rechter toekomt wanneer
bestuurlijke besluiten aan hem ter toetsing worden voor-
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gelegd, heeft de ontwikkeling van het stelsel van administratieve rechtspraak decennialang bemoeilijkt. Die principiële moeilijkheid hebben we inmiddels overwonnen. De
bestuursrechter treedt niet in een integrale heroverweging van alle betrokken belangen, hij toetst slechts of het
bestuursorgaan in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen, het besluit degelijk heeft gemotiveerd en
daarbij het recht in acht heeft genomen. De rechter toetst
marginaal. Eenzelfde rol zou de Afdeling bestuursrechtspraak kunnen vervullen wanneer zij de beslissing van
een verkiezingsgeschil door de Tweede Kamer toetst.
Hier blijft veel ruimte voor discussie. Door op die
mogelijkheid te wijzen wil ik slechts aangeven dat niet
alleen aan het extremere scenario van een integraal toetsende rechter moet worden gedacht, die wellicht past bij
landen met een Kelseniaanse traditie van constitutionele
rechtspraak (Duitsland, Oostenrijk), of bij landen die
geleidelijk aan die kant opschuiven (Frankrijk, België). Het
is voor Nederland moeilijk voorstelbaar dat een rechter
tegen het parlement zegt dat een voldoende stevig
kiezersmandaat niet tot stand is gekomen, terwijl het parlement zelf van tegenovergestelde mening is. De Afdeling
zou wel kunnen zeggen dat de verkiezingen blijkens de
beslissing van de Kamer over het geheel rechtmatig zijn
verlopen, dat dit oordeel noch onbegrijpelijk noch in
strijd met de wet kan worden geacht, maar dat de Kamer
onvoldoende heeft gemotiveerd waarom een kleine hertelling niet is uitgevoerd terwijl dat nodig leek.
Volstrekt onproblematisch lijkt me dat de Afdeling
de toetsing op de strikte wettelijke voorwaarden voor het
lidmaatschap en incompatibele ambten door de Kamer
overdoet. Op dit onderdeel van de toetsing ligt tevens een
bevoegdheidsverschuiving naar ‘beneden’ voor de hand:
die toetsing kan in primo beter door de onafhankelijke en
onpartijdige Kiesraad geschieden.
Verder zou de beslissing door de Kamer beter kunnen worden voorbereid door aansluiting bij het Awbﬁguur van besluitvorming in twee instanties te zoeken.
Zo zou een openbare voorbereidingsprocedure met sterk
verkorte termijnen kunnen gelden. De verkiezingsuitslag
zou daarbij als ontwerpbesluit kunnen dienen. De suggestie zou zijn dat de Kamer in beginsel voornemens is
alle verkozenverklaarden toe te laten, en vooraf aan de
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kiezers vraagt of zij bedenkingen hebben. Als het voorstel van de regering om voortaan processen-verbaal van
de stembureaus online te publiceren doorgang vindt, zal
de procedure al veel op een openbare voorbereiding
gaan lijken.49

Conclusie
Dat het EHRM er niet voor terugschrikt de rechten van
het individu ook tegen inbreuk door de nationale gronden kieswetgever te verdedigen, heeft bijgedragen tot de
scherpe kritiek die het Hof de afgelopen jaren ten deel
valt. Thomas Spijkerboer bepleitte onlangs in dit tijdschrift de politieke lading van deze discussie eerlijk te
onderkennen. Er zou juist hartstochtelijk getwist moeten
worden over de vraag hoe indringend het Hof moet toetsen, het liefst aan de hand van concrete arresten.50 De uitspraak in Grosaru is daarvoor dubbel interessant, omdat
zij een soortgelijke vraag op nationaal niveau opwerpt:
moet de Nederlandse rechter zich in het wezenlijk constitutionele proces van parlementsverkiezingen kunnen
mengen? In dit artikel heb ik geprobeerd een grondslag te
leggen voor een stevige discussie die we over die vraag
zouden moeten voeren.
De druk vanuit Europa wijst duidelijk één kant op:
beroep op de rechter behoort tot de standaarden voor eerlijke verkiezingen. Anderzijds volgt uit Grosaru niet dat
deze soft law-norm bindende betekenis voor Nederland
zou hebben verkregen. We moeten de vraag zelf beantwoorden. Een rol voor de bestuursrechter ligt mijns
inziens het meest voor de hand. Maar minstens moet er
een discussie komen, zij het een die eindigt in een weloverwogen herbevestiging van de parlementaire toetsingsprocedure. Doen we niets, dan lopen we risico dat
Straatsburg ons dwingt. Nederland zou verkeren in een
staat van onmondigheid door eigen schuld. Precies het
tegenovergestelde is welbegrepen nationale soevereiniteit:
we moeten onze eigen problemen zelf oplossen. Daartoe
is nu de tijd.

49. Kamerstukken II 2011/12, 33 268, nr. 3, p. 3-5.
50. Thomas Spijkerboer, ‘Het debat over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens’, NJB
2012/242, afl. 4, p. 262.

