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Hoofdstuk VI

Verklarend verplichten
Over het SGP-arrest en de bevelende verklaring voor recht

VI.1 Inleiding
Toen ds. Kersten in 1922 de eerste Kamerzetel voor de SGP ooit veroverde, zette 
hij onmiddellijk zijn tanden in het gezantschap bij de Heilige Stoel. Over het 
vrouwenkiesrecht, dat de confessionelen zeer tot ongenoegen van de oprichters 
van de SGP bij de Pacificatie van 1917 niet hadden geblokkeerd,621 was Kersten in 
zijn maiden speech enigszins dubbel. Hij merkte op dat ‘zoovele vrouwen, soms 
tegen haar overtuiging in, stemden en rechtsch stemden, en aan de linkerzijde 
een nederlaag bezorgden als niemand had durven denken.’622 Daaruit blijkt dat 
hij zeker niet blind was voor de voordelen van stemmende vrouwen. Het Program 
der Staatkundig Gereformeerde Partij van 1918 was wel helder: ‘vrouwenkiesrecht 
strijdt met de roeping der vrouw, en stemdwang met de vrijheid der burgers.’623 

Het accent van de inspanningen van de SGP-fractie lag vooral bij het tweede punt, 
de stemdwang.624 In 1917 was eveneens een opkomstplicht ingevoerd die, in ieder 
geval in de ogen van de SGP, onvoldoende rekening hield met gewetensbezwaarde 
vrouwen. Toen in 1970 de opkomstplicht uiteindelijk werd afgeschaft, waren 
de gewetensbezwaren van en tegen stemmende vrouwen in staatkundig 
gereformeerde kringen inmiddels grotendeels gedoofd. Binnen de SGP is de 
discussie verplaatst naar de grenzen van vrouwelijke deelname aan het politieke 
leven. Het huidige Program van Beginselen brandmerkt het vrouwenkiesrecht nog 
altijd als ‘het resultaat van revolutionair emancipatiestreven’,625 en dat is voor 
de staatkundig gereformeerde verstaander allesbehalve een aanbeveling. De 
uitoefening van het actief kiesrecht wordt echter expliciet aan het individuele 
vrouwelijke geweten gelaten. Het lidmaatschap van vertegenwoordigende 
lichamen of het bekleden van publieke ambten wordt nog wel met zoveel 
woorden in strijd met ‘de roeping der vrouw’ geacht. Buiten de SGP is steeds 
meer discussie ontstaan over de toelaatbaarheid van dit vrouwenstandpunt. En 
nu het eeuwfeest van de SGP in zicht komt, lijken de SGP-vrouwen andermaal 
voorwerp van overheidsinterventie. Niet om ze het actief kiesrecht te laten 
uitoefenen, maar om hun passief kiesrecht ‘te verzekeren’. Geen opkomstplicht, 
dit keer, maar (misschien) een kandidaatstellingsplicht, althans, een plicht voor 
de SGP om vrouwen te kandideren. 

Een belangrijke aanjager van deze overheidsinterventie is de Hoge Raad, die een 
arrest van het hof en daarmee een verklaring voor recht in stand liet dat de Staat 
onrechtmatig handelt. Blijkens de motivering bestaat die onrechtmatigheid uit 
het niet optreden tegen de SGP. Eveneens is duidelijk dat wel optreden het 

621 Dölle 2006, p. 99.
622 Handelingen II 1922/23, p. 351; Fieret 1990, p. 91-92.
623 Artikel 13; Fieret 1990, p. 279.
624 Fieret 1990, p. 88-100.
625 Artikel 10. Zie www.sgp.nl. 
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vaststellen van wetgeving behelst. Ondanks dat de uitspraak van de Hoge Raad 
geen formeel wetgevingsbevel is, maar enkel een declaratoir in stand laat, heet 
het allerwegen dat het arrest van de Hoge Raad moet worden ‘uitgevoerd’. Daarmee 
zijn de SGP-casus, het SGP-arrest, deze figuur van de bevelende verklaring voor 
recht en de daaruit voortvloeiende kwesties relevant binnen een studie naar het 
wetgevingsbevel. Ze zijn dan ook het onderwerp van dit hoofdstuk. 

Opzet	van	dit	hoofdstuk
Allereerst zal, in paragraaf VI.2 de casus van de SGP geanalyseerd worden. 
De beschrijving volgt het verloop van de civiele procedure van stichting 
Proefprocessenfonds Clara Wichmann (verder: Clara Wichmann) tegen de Staat, 
tegen de achtergrond van de politieke discussie daarover. 

Paragraaf VI.3 bespreekt vervolgens vier kwesties, die tot op zekere hoogte 
voortvloeien uit de casus en relevant zijn in het kader van dit proefschrift. In 
de eerste plaats is het de vraag hoe een instructienorm in de richting van de 
wetgever, wat artikel 7 Vrouwenverdrag blijkt te zijn, inroepbaar is bij de civiele 
rechter. Op het eerste gezicht lijkt het criterium ‘een ieder verbindend’ uit artikel 
93 en 94 Grondwet bedoeld om dit te voorkomen. Paragraaf VI.3.1 onderzoekt 
welke factoren de inroepbaarheid van het Vrouwenverdrag bevorderd hebben. 
Gegeven de inroepbaarheid van het Vrouwenverdrag, ontstaat een geschil dat een 
inzet heeft die sterk lijkt op wat in hoofdstuk III is beschreven als de typische 
inzet van public law litigation. Paragraaf VI.3.2 werkt deze gedachte verder uit, 
toegespitst op de vraag hoe Clara Wichmann ontvankelijk kan zijn, hoe het in 
dit geval zit met de belangen van niet bij deze procedure betrokken ‘derden’ en 
wat de vergelijking met public law litigation oplevert voor de moeilijkheden die 
in de SGP-casus ontstaan bij de remedie. 

Paragraaf VI.3.3 stelt de vraag in hoeverre het SGP-arrest kan worden aangemerkt 
als een materieel wetgevingsbevel. Daarbij gaat het met name om twee vragen 
die een uitwerking vormen van de in hoofdstuk II gepresenteerde definitie. In 
de eerste plaats: hoe duidelijk moet uit de uitspraak van de rechter blijken dat 
sprake van is van een (dreigende) schending van een wetgevingsplicht? Verder 
behandelt paragraaf VI.3.3 de eerder doorgeschoven vraag of de rechtsvorming 
– in dit geval – bindend is of blijkt voor de wetgever. Met andere woorden: is het 
SGP-arrest een materieel wetgevingsbevel of onderdeel van een dialoog waarin 
de wetgever nog altijd de ruimte heeft om op basis van een eigen interpretatie 
van het Vrouwenverdrag geen maatregelen tegen de SGP te treffen? Paragraaf 
VI.3.4 beantwoordt ten slotte de vraag of er van het EHRM wetgevingsbevelen 
te verwachten zijn. 
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Afgesloten wordt, in paragraaf VI.4, met een opsomming van de belangrijkste 
bevindingen en een terugkoppeling naar de algemene discussie over het 
wetgevingsbevel. 

VI.2 Casus
Hoewel de opvattingen van de SGP over deelname van vrouwen aan het politieke 
leven sinds de oprichting verschoven zijn, nam de maatschappelijke acceptatie 
van het stellen van enige beperking aan vrouwelijke deelname aan het politieke 
leven sneller af. In 1979 was de SGP voorwerp van Kamervragen omdat de 
kiesvereniging Putten vrouwen had geweerd van een openbare bijeenkomst ter 
voorbereiding van de eerste verkiezingen voor het Europees Parlement. Minister 
Wiegel (VVD) antwoordde dat dit wel discriminatie maar niet strafbaar was.626 
Waar in Putten vrouwen van bijeenkomsten geweerd werden, verwierf in Den 
Haag een enkele vrouw het lidmaatschap van de kiesvereniging. Begin jaren ’90 
trok de SGP, na enig aarzelen, de teugels aan. In 1997 resulteerde dat in een 
volwaardig lidmaatschap dat enkel voor mannen open stond (behoudens voor 
de vrouwen die reeds lid waren), terwijl nieuwe vrouwelijke gegadigden alleen 
buitengewoon, doch niet-stemhebbend lid konden worden. 

Ondertussen verlegden tegenstanders de strijd naar de rechter.627 In 1993 deed 
Karin Berfelo, ‘gegriefd in haar vrouw-zijn’,628 aangifte tegen de SGP. Het Openbaar 
Ministerie vervolgde niet. In de daartegen gerichte klachtprocedure oordeelde 
het Hof Den Haag precies zoals Wiegel eerder gedaan had: wel discriminatie, niet 
strafbaar.629 Althans, niet onder artikelen 137f en 429quater van het Wetboek van 
Strafrecht. De civiele rechter leek eveneens de beker aan zich voorbij te willen 
laten gaan. In een procedure van Yvonne Franssen, ‘persoonlijk vernederd en 
bedreigd’,630 oordeelde de Haagse rechtbank dat zij geen, althans onvoldoende 
SGP-vrouw en daarom niet-ontvankelijk was.631 De SGP verwachtte zelf veel 
onheil van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb).632 Dat bleek echter mee 
te vallen. Toen mevrouw Grabijn-van Putten (een van de vrouwen die het reeds 
in 1984 gelukt was om lid te worden van de Haagse kiesvereniging) de statutaire 
uitsluiting van het vrouwenlidmaatschap aan de Commissie Gelijke Behandeling 
voorlegde, achtte de Commissie zich niet bevoegd omdat de interne regels van 
partijen buiten de reikwijdte van de Awgb vielen.633 Het werd uiteindelijk het 
Vrouwenverdrag dat de SGP in serieuze problemen bracht. 

626 Handelingen II 1978/79, p. 5232-5233; Post 2010, p. 137-138.
627 C. Flinterman & M. Shuteriqi, ‘De SGP, vrouwen en het recht’, NJCM-Bulletin 2002, p. 336-343.
628 ‘Ik ben gegriefd in mijn vrouw-zijn’, Reformatorisch Dagblad 3 september 1993. 
629 Hof Den Haag 30 november 1995, NJ 1996/324, LJN AD2441.
630 Franssen wil volwaardig SGP-lid zijn, Reformatorisch Dagblad 2 november 1995.
631 De SGP had bij conclusie van antwoord gevraagd of Franssen de grondslag kon onderschrijven, waarop zij  
 niet was ingegaan. Hierdoor ‘hield de rechtbank het ervoor dat zij die grondslag niet kan onderschrijven’.  
 Rechtbank Den Haag 1 november 1995, zoals geciteerd in het verslag uit het Reformatorisch Dagblad van  
 2 november. 
632 Post 2010, p. 191.
633 CGB 27 december 2001, oordeelnummer 2001-150.
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VI.2.1	 Aanloop
Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, 
hier kortweg het (VN-)Vrouwenverdrag, werd op 18 december 1979 aangenomen 
door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.634 Nederland ondertekende 
in 1985 en ratificeerde in 1991.635 De bedreiging voor de SGP werd door de 
partij reeds tijdens de goedkeuring ingezien. SGP-fractievoorzitter Van der Vlies 
betreurde de afwezigheid van een voorbehoud voor de positie van politieke 
partijen als die van hemzelf. Staatssecretaris Ter Veld (PvdA) wees echter op 
de terughoudendheid die de wetgever in dit verband paste. Het Vrouwenverdrag 
moest immers in samenhang worden gelezen met andere verdragen, in het 
bijzonder de grondrechtenverdragen. Het kabinet zag ‘thans’ geen reden om 
maatregelen te treffen, maar dit moest niet worden begrepen als ‘een principieel 
nooit.’636 Het overtuigde de SGP niet. In beide kamers stemden de staatkundig 
gereformeerde fracties tegen de goedkeuring van het Vrouwenverdrag. 

Deze tegenstem heeft niet kunnen verhinderen dat Nederland sinds 1991 
gebonden is aan artikel 7 van het Vrouwenverdrag. Dat artikel luidt als volgt:

De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende 
maatregelen om discriminatie van vrouwen in het politieke en 
openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren vrouwen in 
het bijzonder het recht op gelijke voet met mannen:

(a) hun stem uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen, 
en verkiesbaar te zijn in alle openbaar gekozen lichamen;
(b) deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en 
aan de uitvoering hiervan, alsook openbare ambten te bekleden en 
alle openbare functies op alle overheidsniveaus te vervullen;
(c) deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen 
op het gebied van het openbare en politieke leven van het land.

Bij de totstandkoming van de Awgb werd, met name door D66-kamerlid 
Groenman, gevraagd of wel in voldoende middelen was voorzien om tegen de 
SGP op te treden. Daarbij lag de focus op de (toen nog dreigende) formele 
uitsluiting van vrouwen van het partijlidmaatschap. Groenman wees de regering 
op het Vrouwenverdrag. De regering meende dat daaraan werd voldaan. 
Eventuele aanvullende bescherming kon, aldus minister Dales (PvdA), altijd nog 
gevraagd worden aan de rechter onder artikel 1 Grondwet. Ten aanzien van het 
Vrouwenverdrag meende minister Hirsch Ballin (CDA) dat Nederland pas in de 
problemen zou komen wanneer, over de hele linie genomen, vrouwen zouden 
worden uitgesloten van het politieke leven. Hij interpreteerde het Vrouwenverdrag 
dus niet zo dat die ook de aanwezigheid van kleine afwijkende partijen uitsloot. 
Voor verdere interpretatie en handhaving van artikel 7 Vrouwenverdrag verwees 
hij naar de rechter, ter gelegenheid waarvan hij dat artikel rechtstreeks werkend 

634 Trb. 1980/146; de Nederlandse vertaling verscheen in Trb.1981/61.
635 Voor de parlementaire goedkeuring: Kamerstukken II, 1984/85-1989/90, 18 950 (R 1281), nr. A-C, 1-11;  
 Kamerstukken I, 1990/91, 18 950 (R 1281), nr. 72-72b; Rijkswet van 3 juli 1991 ter goedkeuring van het  
 Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van Vrouwen (New York, 18 december  
 1979), Stb. 1991/355.
636 Kamerstukken II 1988/89, 18 950, nr. 9, p. 14 en Handelingen II 1988/89, p. 4869 en 4871.
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achtte.637 In antwoord op Kamervragen sprak Hirsch Ballin – onder verwijzing 
naar de parlementaire behandeling van de goedkeuringswet638 en de recente 
parlementaire geschiedenis van de Awgb – zelfs van ‘het Nederlandse beleid ter 
uitvoering van artikel 7 onder c van het VN-Vrouwenverdrag’: terughoudendheid 
jegens politieke partijen en handhaving in eerste instantie via de rechter. De 
vraag naar de jegens de SGP te nemen maatregelen ‘hoeft dus pas beantwoord 
te worden als zou blijken dat zich een situatie voordoet waarin, ook nadat een 
beroep is gedaan op de rechter die artikel 7 van het desbetreffende verdrag in 
acht kan nemen, tot de conclusie moet worden gekomen dat niet voldaan is 
aan het principe van de toegang van vrouwen tot het politieke leven inclusief 
organisaties.’639 

Deze terughoudendheid werd door wisselende kabinetten, waaronder die met 
een overigens weinig SGP-freundliche paarse signatuur, volgehouden. Ook tegen 
min of meer juridische oordelen in. In 1997 verscheen de eerste nationale640 
rapportage over de naleving van het Vrouwenverdrag door Nederland.641 De 
commissie bestond, op de eerder genoemde voorzitter en naamgever Groenman 
na, uitsluitend uit juristen. Specifiek over de SGP constateerde de commissie 
dat het in de procedures bij de rechter eigenlijk niet of nauwelijks over het 
Vrouwenverdrag was gegaan, terwijl daar wel het fundamenteel probleem zat.

‘Artikel 7 kan niet anders geïnterpreteerd worden dan dat deze 
uitsluiting in strijd is met het Verdrag. Dat impliceert niet alleen 
dat een wettelijk verbod tot uitsluiting aan de orde is, maar tevens 
dat van de overheid een actief beleid gevraagd wordt om aan deze 
discriminatoire situatie een einde te maken met de middelen die haar 
ten dienste staan. Daarbij kan gedacht worden aan de bevoegdheid 
die de overheid heeft om een ontbindingsvordering in te stellen en 
aan de mogelijkheid om subsidies te onthouden aan organisaties die 
handelen in strijd met het Verdrag.’642

In een kabinetsreactie643 hield de regering de boot af. Er was te weinig sprake 
geweest van een afweging met de grondrechten die de SGP juist beschermden. 
Eenzelfde reactie viel het oordeel van de Committee on the Elimination of 
Discrimination Against Women (CEDAW) ten deel. Ook het CEDAW constateerde in 
de aanwezigheid van de vrouwen uitsluitende SGP strijd met het Vrouwenverdrag 
en deed de dringende aanbeveling daar wetgevend tegen op te treden.644 Hoewel 

637 Handelingen II 1992/93, p. 3524. 
638 Meer specifiek: Kamerstukken II 1986/87, 18 950, nr. 6, p. 14. 
639 Aanhangsel Handelingen II, 1993/94, nr. 87. De wissel naar een Paars kabinet heeft dit beleid niet veranderd:  
 minister Sorgdrager verwees exact naar dit antwoord van Hirsch Ballin als een verwoording van (ook) haar beleid:  
 Aanhangsel Handelingen II, 1993/94, nr. 761.
640 Deze nationale rapportageverplichting was opgenomen in artikel 3 van de Rijkswet ter goedkeuring van het  
 VN-vrouwenverdrag, (Stbl. 1991/355). 
641 Het Vrouwenverdrag in Nederland anno 1997.
642 Het Vrouwenverdrag in Nederland anno 1997, p. 60.
643 Kamerstukken II 1998/99, 25 893, nr. 2.
644 Zie de Concluding Remarks van het CEDAW over het tweede en derde Nederlands rapport: (34.)  
 ‘The Committee notes with concern that in the Netherlands there is a political party represented in the Parliament  
 which excludes women from membership which is a violation of article 7c of the Convention. (35.) The Committee  
 recommends that the State party take urgent measure to address this situation, including through the adoption  
 of legislation that brings the membership of political parties into conformity with the obligations under article 7’.
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oordelen van CEDAW ook wel eens ‘CEDAW-jurisprudentie’ worden genoemd,645 
legde de regering het CEDAW-standpunt ten aanzien van de SGP relatief 
gemakkelijk terzijde.646 Ook nu gold dat de zaken anders zouden liggen wanneer 
niet alleen naar het Vrouwenverdrag maar ook naar andere grondrechten werd 
gekeken. In ieder geval lag er geen taak voor de wetgever. ‘Ondanks de conclusie 
van het Comité meent de regering dat met de huidige wetgeving wordt voldaan 
aan de verplichtingen op grond van artikel 7 van het VN-Vrouwenverdrag.’647 
Staatssecretaris Verstand (D66) betreurde het vrouwenstandpunt van de SGP 
en deed een moreel appel om het te wijzigen. Maar ze bleef tamelijk fel in de 
weigering om maatregelen te nemen. ‘De regering is van mening dat zij uiterst 
terughoudend moet zijn in het nemen van maatregelen tegen politieke partijen. 
Die horen toch vooral thuis in totalitaire staten.’648 Daarbij herhaalde zij dat, als 
partijen al niet zelf tot inkeer kwamen, eerst ‘de rechter’ aan het woord was en 
daarna pas eventueel de regering. 

Tegenover de zich inmiddels ophopende rechtsgeleerde opinies dat artikel 7 
Vrouwenverdrag in ieder geval noopte tot maatregelen tegen de uitsluiting van 
het vrouwenlidmaatschap door de SGP, hield de regering een positie vol die kan 
worden gekenmerkt als een dialogisch: binnen een redelijke marge inhoudelijk 
en gemotiveerd van mening verschillen en op basis van een eigen opvatting 
(blijven) handelen. ‘De rechter’ lijkt hierin een bijzondere positie te hebben, 
omdat de regering telkens stelt dat de zaken anders kunnen komen te liggen 
als die zich ermee zou gaan bemoeien. De rechter hield zich echter afzijdig. 
Daar brachten de procedures van een aantal organisaties, aangevoerd door Clara 
Wichmann, verandering in. De procedure begint bij de civiele rechter, maar 
vertakt snel naar de bestuursrechter en gaat later door naar het EHRM. 

VI.2.2	 De	rechtbank	
Bij de rechtbank is Clara Wichmann niet-ontvankelijk in haar procedure tegen de 
SGP,649 maar wel ontvankelijk in de procedure tegen de Staat.650 Eveneens mag zij 
zich daar beroepen op artikel 7 van het Vrouwenverdrag. Dat artikel legt de Staat 
volgens de rechtbank ‘een duidelijke verplichting’ op om een ‘specifiek resultaat 
te bereiken’ en is dus een ieder verbindend in de zin van de Grondwet. Clara 
Wichmann heeft, zo concludeert de rechtbank, de mogelijkheid om de Staat in 
rechte te betrekken en het standpunt daar te verdedigen.651 Daarmee verklaart 
de rechtbank de Nebenbühne der Politik voor geopend.

Inzet is de vraag of de Staat voldoet aan het Vrouwenverdrag. Meer dan de 
regering altijd gedaan heeft, kent de rechtbank bij het beantwoorden van die 

645 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2001/02, 28 009, nr. 2, p. 35.
646 Voor juridische kritiek hierop: I. Boerefijn & M de Boer ‘Vrouwenverdrag verplicht tot aanpakken SGP’, De  
 Volkskrant 18 oktober 2001.
647 Brief van 1 oktober 2001 inzake het verslag van het CEDAW en de behandeling van de 2de en 3de  
 Nederlandse rapportage (SOZA-01-825) (niet gedrukt). 
648 Kamerstukken II 2001/02, 28 009, nr. 7, p. 12-13.
649 Rb. Den Haag 7 september 2005, NJ 2005/474, LJN AU2091.
650 Rb. Den Haag 7 september 2005, NJ 2005/473, LJN AU2088.
651 Zie r.o. 3.44 van het rechtbankvonnis. 
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vraag gewicht toe aan de standpunten van het CEDAW, dat immers een grondslag 
in het verdrag heeft.652 Andersom volgt de rechtbank niet de redenering waarmee 
de regering zich telkens verdedigde tegen een beweerde schending van het 
Vrouwenverdrag. In die situaties stelde de regering zich, zoals hierboven bleek, 
in de regel op het standpunt dat de handhaving van het gelijkheidsbeginsel 
moest worden afgewogen tegen andere grondrechten. Volgens de rechtbank valt 
er echter niet zoveel af te wegen.653 Met de sluiting van het Vrouwenverdrag 
heeft al een afweging plaatsgevonden, ten gunste van het handhaven van het 
gelijkheidsbeginsel. 

Inhoudelijk constateert de rechtbank dat SGP-vrouwen de facto zijn uitgesloten 
van het passief kiesrecht, omdat zij als buitengewone leden nooit in aanmerking 
komen voor een plaats op de kandidatenlijst. In die situatie had de Staat niet 
mogen berusten, aldus de rechtbank. Op drie punten bestaat strijd met het 
Vrouwenverdrag.654 In de eerste plaats de schending van een conformeringsplicht: 
de Staat handelt onrechtmatig door een (grond)wettelijke regeling van het 
passief kiesrecht die deze situatie accepteert en faciliteert ongewijzigd in 
stand te laten. In de tweede plaats handelt de Staat onrechtmatig door geen 
of onvoldoende maatregelen tegen de SGP te nemen. Dat zijn maatregelen die 
‘effect sorteren’ en zowel de jure als de facto toewerken naar een situatie waarin 
vrouwen niet meer uit het politieke leven gebannen worden. In de derde plaats 
handelt de Staat onrechtmatig door het bestaan van de SGP niet alleen te 
tolereren, maar ook nog eens actief te subsidiëren. 

De constatering dat de Staat onrechtmatig handelt door onvoldoende maatregelen 
te nemen tegen (het vrouwenstandpunt en het daarop gebaseerde handelen van) 
de SGP, staat los van de vraag welke maatregelen de rechter kan bevelen. Als zou 
blijken, zo overweegt de rechtbank, dat het nemen van maatregelen neerkomt 
op een wetswijziging, dan kan de rechter die niet bevelen.655 Daarvoor citeert de 
rechtbank uitgebreid uit het Waterpakt-arrest. Het oordeel dat het onrechtmatig 
is als de Staat die maatregelen niet zou nemen, blijft dan echter wel staan, en 
kan eventueel ook in een verklaring voor recht worden opgenomen. De rechtbank 
acht een ander bevel wel mogelijk, namelijk ter stopzetting van de subsidie. 
Weliswaar geen garantie dat de met het Vrouwenverdrag strijdige situatie wordt 
opgeheven, maar het maakt in ieder geval een einde aan de ‘derde’ schending: 
het actief subsidiëren van het vrouwenstandpunt. 

In het dictum geeft de rechtbank een verklaring voor recht ‘dat de Staat in strijd 
met artikel 7 sub a en sub c Vrouwenverdrag handelt, en daarmee onrechtmatig 
jegens Clara Wichmann’ en een bevel geen subsidie aan de SGP te geven ‘zolang 
vrouwen niet op gelijke voet met mannen lid kunnen worden van die partij’. 
Technisch kan dat, door artikel 2 Wspp buiten toepassing te laten jegens de SGP. 
Daarnaast lijkt tussen de regels656 nog een andere maatregel te spelen: ontbinding 
van de vereniging SGP krachtens artikel 2:20 BW. Van die mogelijkheid zegt de 

652 Zie r.o. 3.18-3.23 van het rechtbankvonnis. 
653 Zie r.o. 3.25 van het rechtbankvonnis. 
654 Zie r.o. 3.34 van het rechtbankvonnis.
655 Zie r.o. 3.37-3.39 van het rechtbankvonnis. 
656 Van r.o. 3.28 van het rechtbankvonnis, om precies te zijn.
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rechtbank dat het een ‘reële passende maatregel’ is, ‘om een einde te maken te 
maken aan een situatie waarin de SGP vrouwen discrimineert.’ Dat kan alleen 
als het Openbaar Ministerie de ontbinding vordert. Ten aanzien daarvan voert 
de Staat een ‘extreem terughoudend’ beleid. Dölle proefde hier een ‘uitnodiging’ 
van de rechtbank om een vordering tot ontbinding te (laten) doen.657 

VI.2.3	 De	Afdeling	
Minister Remkes (VVD) volgt het bevel van de rechtbank op en kent de SGP voor 
het jaar 2006 geen subsidie meer toe. De SGP en een aantal daaraan gelieerde 
organisaties tekenen rechtstreeks beroep aan tegen dit besluit bij de sector 
bestuursrechtspraak van de Rechtbank Den Haag. Dat levert voor hen niet veel 
op.658 De bestuursrechter accepteert het besluit, omdat de minister onrechtmatig 
zou handelen als hij het bevel van de civiele rechter zou negeren. Voor een 
verdere beoordeling van de deugdelijkheid van de redenering van de civiele 
rechter ziet de bestuursrechter geen ruimte, zeker niet nu de minister in hoger 
beroep is gegaan.659 

Die ruimte ziet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in het 
hoger beroep van de SGP tegen de uitspraak van de bestuursrechter, duidelijk 
wel.660 ‘Uit de wettelijke competentiebepalingen vloeit voort dat de bindende 
kracht van het vonnis zich niet uitstrekt tot de door de bestuursrechter te 
verrichten toetsing,’ aldus de Afdeling.661 Overigens had de civiele rechter niet 
de ‘aanvullende rol’ die de rechtbank dacht te hebben. Clara Wichmann wordt 
door de Afdeling – anders dan de civiele rechter verwacht had – wel ontvankelijk 
verklaard in een procedure tegen de subsidie voor de SGP. 

De Afdeling deelt de conclusie van de civiele rechter over de rechtstreekse 
werking van de relevante delen van het Vrouwenverdrag, zij het dat de Afdeling 
iets zuiniger is.662 Het passief kiesrecht voor vrouwen (artikel 7 onder a) is 
zonder meer een ieder verbindend. De plicht om passende maatregelen te nemen 
tegen vrouwendiscriminatie (artikel 7, aanhef) en de plicht om het lidmaatschap 
van politieke partijen te verzekeren (artikel 7 onder c) hangen daar dusdanig 
mee samen dat ook zij bij de rechter kunnen worden ingeroepen, maar dan 
slechts voor zover het lidmaatschap van een partij in de praktijk nodig is om 
op de kandidatenlijst te komen. De focus van de Afdeling ligt dus niet bij het 
verzekeren van toegang voor vrouwen tot alle geledingen van een partij, maar 
op de uitoefening van het passief kiesrecht. Dat is bepaald terughoudender dan 
de rechtbank, die het verzekeren van de beginselen van het Vrouwenverdrag in 
de interne regelingen van de SGP als een aparte plicht zag. 

Ook op andere punten blijkt terughoudendheid van de Afdeling. Zo is het allereerst 
de vraag of het Vrouwenverdrag noopt tot het buiten toepassing laten van de 

657 Dölle 2006, p. 99-100.
658 Rb. Den Haag 30 november 2006, LJN AZ5393.
659 Zie r.o. 2.6-2.7 van de uitspraak van de rechtbank. 
660 ABRvS 5 december 2012 AB 2008/35, LJN BB9493.
661 In r.o. 2.10 van de uitspraak van de ABRvS. 
662 Zie r.o. 2.11 van de uitspraak van de ABRvS. 
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Wspp,663 terwijl de motivering van de civiele rechter eerder leek te berusten op 
de wens ‘in ieder geval iets’ te doen. Volgens de Afdeling is er geen verplichting 
om de SGP subsidie te onthouden. Het Vrouwenverdrag vereist immers slechts 
dat in het algemeen toegang van vrouwen tot een kandidatenlijst verzekerd 
moet zijn, en niet dat alle verenigingen die kandidatenlijsten laten indienen 
gelijkelijk toegankelijk zijn voor mannen en vrouwen. De Staat heeft ruimte 
om een vrouwonvriendelijke uitzondering op de vrouwvriendelijke hoofdregel 
te accepteren. De grenzen aan die ruimte heeft de wetgever met de in de 
Wspp opgenomen regeling niet overschreden. Ook hier formuleert de Afdeling 
terughoudend. De Wspp is niet een ‘evidente doorbreking’ van ‘de vereiste 
evenwichtige verhouding tussen het discriminatieverbod en het waarborgen dat 
vrouwen kunnen deelnemen aan politieke leven enerzijds, en het waarborgen van 
het adequaat functioneren van politieke partijen en hun daartoe toekomende 
rechten anderzijds.’664 

Voor de minister resteert vervolgens de plicht uit het dictum om op het 
bezwaarschrift van de SGP te beslissen ‘met in achtneming van de uitspraak’: 
artikel 2 Wspp niet buiten toepassing laten en (dus) de SGP subsidie toekennen. 
Dat dezelfde minister daarbij, zelfs al zou hij het inhoudelijk met de Afdeling 
eens zijn, nog altijd ook gebonden is aan het door de civiele rechter gegeven 
en uitvoerbaar bij voorraad verklaarde bevel om juist geen subsidie te geven, 
is voor de Afdeling geen zichtbaar punt van afweging meer.665 Gelukkig – voor 
de minister in ieder geval – heeft deze situatie niet lang geduurd. Twee weken 
na de uitspraak van Afdeling wijst het Gerechtshof Den Haag arrest in het door 
de Staat ingestelde hoger beroep.666 In dat arrest realiseert de civiele rechter 
zich dat de minister inmiddels ter uitvoering van de uitspraak van de Afdeling 
de subsidiëring van de SGP weer zal moeten hervatten. Van de juistheid van dat 
oordeel wil het hof verder uitgaan, nu blijkt dat Clara Wichmann ontvankelijk was 
bij de Afdeling en dat dus een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang 
elders open staat. Het bevel van de rechtbank om de subsidie te beëindigen 
wordt vernietigd. Wel overweegt het hof – spiegelbeeldig aan wat de Afdeling 
ten opzichte van de rechtbank had overwogen – dat het zich niet gebonden acht 
aan de motivering en de afweging van de Afdeling.667 Ook hier zien we dus een 
dialoog ontstaan, zij het niet tussen de het CEDAW en de wetgever, maar tussen 
het hof en de Afdeling. 

VI.2.4	 Het	gerechtshof
Dat de Staat in hoger beroep gaat, is niet dankzij politieke kritiek op het 
vonnis van de rechtbank. Eerder het tegenovergestelde is het geval: ondanks 
het enthousiasme in de Tweede Kamer. Op een terughoudende opstelling van de 
fractie van het CDA en een afwijzende houding van die van ChristenUnie en SGP 
na, zijn alle fracties in de Tweede Kamer ‘blij’ tot ‘heel blij’ met het vonnis van 

663 Zie r.o. 2.12 van de uitspraak van de ABRvS.
664 Zie r.o. 2.14.2 van de uitspraak van de ABRvS. 
665 Een door de civiele rechter gegeven bevel kan vervallen wegens gewijzigde omstandigheden.  
 Ik zou menen dat een dergelijk geval zich hier voordoet. 
666 Hof Den Haag 20 december 2005, NJ 2008/133, LJN BC0619.
667 Zie r.o. 7.14 van het arrest. 
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de rechtbank.668 Coalitiefractie D66 dringt zelfs aan op het niet instellen van 
hoger beroep. Als het hoger beroep toch komt, stelt de VVD-fractie Kamervragen 
over de wenselijkheid van een aantal formele grieven. Daarmee neemt immers 
de kans toe dat de rechter zich niet inhoudelijk over deze principiële zaak zou 
uitlaten.669 Minister Remkes (VVD) antwoordt dat hij ook de ontvankelijkheid en 
de inroepbaarheid van artikel 7 van het Vrouwenverdrag principiële vragen vindt. 
Het contrast tussen de kennelijk principiële grief van de Staat dat de rechter zich 
niet over artikel 7 van het Vrouwenverdrag mag uitlaten, en het eerder door de 
regering ingenomen standpunt dat de implementatie van dat artikel verder aan 
de rechter kon worden overgelaten omdat het artikel rechtstreeks toepasselijk is, 
krijgt noch in de vraagstelling noch in de beantwoording verder aandacht. 

In het arrest van het hof wel.670 Hoewel het standpunt of de bedoeling van de 
regering en goedkeurende wetgever ten aanzien van de rechtstreekse werking 
van internationaal recht naar geldend Nederlands recht niet beslissend zijn, 
begint het hof met het reconstrueren van de opvatting van de wetgever. Het hof 
concludeert dat dit ‘weliswaar niet doorslaggevend’ is, doch ‘een gezichtspunt 
oplevert waarmee het hof rekening moet houden.’671 Zelf acht het hof het woordje 
‘verzekeren’ een sterke indicatie dat het hier om inroepbaar verdragsrecht gaat. 
Nederland is als verdragspartij gehouden een bepaald resultaat tot stand te 
brengen. In dit geval gaat het om de vraag of vrouwen ten opzichte van mannen 
gelijk gehandeld worden. Niet ter discussie staat dat de vrouwen niet op gelijke 
voet worden behandeld. ‘De rechter is dan ook in staat vast te stellen of de Staat 
de in artikel 7 Vrouwenverdrag genoemde rechten aan vrouwen heeft verzekerd 
en (dus) of de Staat zijn verplichtingen ingevolge dat artikel is nagekomen.’672 
Dat de maatregelen waarmee of de termijn waarbinnen dit resultaat bereikt 
moet worden niet uit de bepaling kan worden afgeleid, doet daar niet aan af. 
Ook het oordeel van de rechtbank ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
Clara Wichmann wordt overgenomen, zodat het hof, conform de wens van de 
VVD-fractie in de Tweede Kamer, toekomt aan wat de VVD ‘de principiële vraag’ 
noemde. 

Het uiteindelijke antwoord daarop wijkt niet af van dat van de rechtbank: de 
Staat moet optreden tegen de SGP, ook al heeft de SGP inmiddels reeds besloten 
het partijlidmaatschap wel voor vrouwen open te stellen.673 Toch is sprake van 
een aantal verschillen ten opzichte van het vonnis waarvan hoger beroep. In de 
eerste plaats lijkt het hof in discussie te gaan met de Afdeling als het overweegt 
dat het grote probleem schuilt in het niet op gelijke voet behandelen van 

668 Dölle 2006, p. 99-100.
669 Aanhangsel Handelingen II 2005/06, nr. 724.
670 Hof Den Haag 20 december 2007, NJ 2008/133, LJN BC0619.
671 Zie r.o. 4.3 van het arrest. 
672 Zie r.o. 4.4 van het arrest. 
673 Het hof is niet onder de indruk van de daarmee ontstane mogelijkheid dat de vrouwen zelf kunnen gaan  
 bijdragen aan het ontstaan van de twee derde meerderheid die nodig is om het Program van Beginselen  
 te wijzigen. Eerder lijkt het hof daaraan de conclusie te verbinden dat het kennelijk niet zo principieel ligt  
 (r.o. 6.11). Voor het hof is beslissend dat kandidaat-kamerleden als SGP-leden ‘juridisch gebonden’ (r.o.  
 1.5) zijn aan het vrouwenstandpunt, waarmee de SGP ‘zonneklaar’ (r.o. 5.2) de kandidaatstelling van  
 vrouwen nog altijd effectief blokkeert. 
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vrouwen bij de kandidaatstelling. Daarmee is al sprake van een schending van 
artikel 7 onder a Vrouwenverdrag, het op gelijke voet met mannen verzekeren 
van het passief kiesrecht.674 Dit is anders dan de door de Afdeling, en eerder 
door verschillende kabinetten, gegeven interpretatie van het Vrouwenverdrag, 
waarbij het enkel de vraag was of de SGP de verkiesbaarheid van vrouwen in het 
algemeen bedreigt. 

In de tweede plaats is, voor zover bij de rechtbank sprake was van een uitnodiging 
aan de Staat om ontbinding van de SGP te vorderen, die uitnodigende toon 
in de overwegingen van het hof verdwenen.675 Het is onaannemelijk dat het 
doel van de SGP strijdt met de openbare orde en ontbinding lijkt voorshands 
disproportioneel. De optie om ontbinding te vorderen en te verkrijgen is 
daarmee effectief van de baan. Ten derde breidt het hof de grondslag van de 
verplichtingen voor de Staat uit. Niet alleen artikel 7 Vrouwenverdrag bevat ‘een 
opdracht tot handelen’,676 maar ook de artikelen 25 en 26 IVBPR doen dat.677  

Ten vierde corrigeert het hof de conclusie van de rechtbank dat reeds bij de 
sluiting van het Vrouwenverdrag een afweging heeft plaatsgevonden tussen 
het gelijkheidsbeginsel en andere grondrechten, zoals de verenigingsvrijheid.679 
De Staat wordt daarmee gevolgd in het altijd ingenomen standpunt dat een 
dergelijke afweging moet plaatsvinden. Het hof wil ook, ‘veronderstellenderwijs’, 
wel aannemen dat de rechter in het staatsbestel geen grotere rol toekomt dan 
een marginale toetsing van die afweging. Daarna constateert het hof echter 
dat de Staat weliswaar veel ruimte bepleit voor een dergelijke afweging, maar 
niet aangeeft hoe die afweging dan is verlopen en welke denkbare maatregelen 
zozeer inbreuk maakten op de vrijheden van de SGP dat van een onverkorte 
handhaving van het gelijkheidsbeginsel moest worden afgezien. Dus brengt het 
hof de botsende grondrechten zelf in kaart. Aan de zijde van de SGP weegt, zij 
het minimaal want slechts in de buitenste schil, de vrijheid van godsdienst. De 
vrijheid van meningsuiting is in het geheel niet in geding, omdat niemand de 
SGP de mond wil snoeren. Vooral de verenigingsvrijheid pleit voor de SGP, doch 
ook daar slechts ter zake de vrijheid om bij het opstellen van kandidatenlijsten 
voor verkiezingen voor vertegenwoordigende lichamen vrouwen categorisch 
uit te sluiten. Zoals de belangen bij de Staat en de SGP vooral perifeer zijn, 
is aan de zijde van Clara Wichmann ‘de kern’ in nogal wat varianten in het 
geding.679 Het gelijkheidsbeginsel is kennelijk zo belangrijk dat het, anders dan 
de verenigingsvrijheid, niet beperkt kan worden. Bovendien gaat het om ‘de 
kern van het democratisch bestel’, omdat het niet het beleid van een sportclub 
of een gezelligheidsvereniging betreft, maar dat van een politieke partij die 
een ‘essentiële rol in een democratie’ vervult.680 Ook hier zet het hof een andere 
koers in dan de Afdeling. Waar de status van politieke partijen voor de Afdeling 
juist een extra argument was ten gunste van de verenigingsvrijheid, weegt 

674 Zie r.o. 5.3 van het arrest. 
675 Zie r.o. 5.6 van het arrest. 
676 Zoals de Staat volgens het hof terecht niet bestreden had, r.o. 5.4. 
677 Dat moet worden afgeleid, volgens het hof, uit de verwijzing naar artikel 2 IVBPR in artikel 25 IVBPR,  
 zie r.o. 5.11 van het arrest. 
678 Zie r.o. 6.2-6.19 van het arrest. 
679 Over de verdere karakteristieken van deze afweging: M.J. Busstra, ‘De afweging gewogen. Een analyse van  
 twee tegenstrijdige uitspraken ten aanzien van de SGP en het vrouwenkiesrecht’, RMThemis 2008, p. 235-242.
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voor het hof zwaar dat juist daar vrouwen op gelijke voet met mannen moeten 
worden behandeld. Het resultaat van de belangenafweging van het hof is dat 
de verenigingsvrijheid van de (leden van de) SGP de plicht voor de Staat uit 
het Vrouwenverdrag niet opheft. Wel zal de Staat, bij het inzetten van een 
maatregel, moeten kiezen voor die maatregel die de minste inbreuk maakt op de 
grondrechten van de (leden van de) SGP.681 Daarbij acht het hof zich ‘gesterkt’ 
door wat het CEDAW ervan vond. 

Net als bij de rechtbank splitst het hof de vraag ‘of de Staat gehouden is 
maatregelen te nemen’ af van de vraag of de (civiele) rechter die maatregelen 
ook kan bevelen. De optie om te bevelen dat de subsidie voor de SGP gestopt 
wordt, is inmiddels door de Afdeling afgesloten. Daarmee is duidelijk dat er 
wetgevende maatregelen moeten worden getroffen. Iets anders is ‘moeilijk 
voorstelbaar’ en ‘bezwaarlijk valt in te zien’ dat het dan niet om formele 
wetgeving zal gaan. Dus valt er niets bevelen, zo leidt het hof uit Waterpakt af, 
ook niet een bevel om binnen een bepaalde termijn ‘een einde te maken aan de 
onrechtmatige toestand.’ Blijft over de vraag of een verklaring voor recht zinvol 
is. Dan overweegt het hof:

‘Dit [dat artikel 13 EVRM en artikel 2 lid 3 IVBPR niet verplichten om 
wel formele wetgevingsbevelen te geven, GB] is in ieder geval reeds 
zo omdat de burgerlijke rechter wel bevoegd is een verklaring voor 
recht te geven – de rechtbank heeft dit gedaan en het hof bekrachtigt 
dit oordeel – en verwacht mag worden dat de Staat, die rechterlijke 
beslissingen pleegt na te komen, daaraan de juiste gevolgtrekking zal 
verbinden door, ook zonder daartoe door dwangmiddelen of sancties 
te zijn gedwongen, de nodige wetgeving tot stand te brengen. De 
onderhavige rechtsgang voorziet dan ook wel degelijk in een effectief 
rechtsmiddel in de zin van artikel 2 lid 3 IVBPR (respectievelijk 
“daadwerkelijke rechtshulp” in de zin van artikel 13 EVRM).’682 

Juist omdat de verklaring voor recht volgens het hof begrepen moet worden als 
een materieel wetgevingsbevel wordt voldaan aan de verplichting effectieve 
rechtsbescherming te bieden. 

VI.2.5	 De	Hoge	Raad
Vlak voor het arrest van het hof kwam, sprak de Tweede Kamer over nieuwe 
aanbevelingen van het CEDAW om het hoger beroep tegen het vonnis van de 
rechtbank in te trekken en maatregelen tegen de SGP te nemen. Minister Plasterk 
(PvdA) verdedigde het ingestelde hoger beroep.683 ‘Er zijn twee grondrechten in 
het geding, de discriminatie van vrouwen en de vrijheid van politieke organisatie 
of vereniging. De regering heeft gekozen voor een afweging van die twee 
grondrechten in hoogste instantie door de rechter.’ Daarmee leek de regering 
afstand te hebben gedaan van een eigen, afwijzende houding ten aanzien van 

680 Zie r.o. 6.17 van het arrest.
681 Zie r.o. 6.19 van het arrest. 
682 Zie r.o. 7.4 van het arrest.
683 Kamerstukken II 2007/08, 30 420, nr. 98, p. 7.

198

ho
of

ds
tu

k 
6 

| 
Ve

rk
la

re
nd

e 
ve

rp
lic

ht
en



de vraag of er maatregelen tegen de SGP moeten worden genomen. Maar als die 
afweging van de rechter (het hof) dan luidt zoals hierboven beschreven, vindt 
minister Ter Horst (PvdA) het toch ‘nogal wat’ om de SGP wetgevend aan te 
pakken en het eigenlijk ‘geen taak voor de overheid om zich te bemoeien met de 
inhoud van politieke partijen’.684 De SGP was al in cassatie gegaan, de Staat doet 
dat ook. In de vijfde rapportage in de richting van het CEDAW verantwoordt de 
regering zich voor deze stap.685 Het CEDAW wordt erop gewezen dat de uitspraak 
van de rechtbank om de subsidie te stoppen stipt was uitgevoerd, maar dat de 
hoogste relevante rechter (voor de gelegenheid aangeduid als het ‘subsidy court’) 
daar anders over dacht. Inmiddels ligt er een arrest van het hof dat de regering zo 
samenvat: (1) er is sprake van een schending van het Vrouwenverdrag door geen 
maatregelen tegen de SGP te nemen, (2) de Staat moet effectieve maatregelen 
nemen en daarbij de rechten van de SGP(-leden) zoveel mogelijk ontzien en (3) 
‘the measures to be taken must be laid down in an Act, but that it cannot order 
the State to take specific (legal) measures.’ Het beroep in cassatie is met het oog 
op ‘the importance of law formation’ ingesteld en gericht op het verduidelijken 
van de relatie tussen het Vrouwenverdrag en andere constitutionele rechten. 
Bovendien verdient de relatie tussen de rechter, de wetgever en politieke 
partijen aandacht omdat het nog niet eerder is voorgekomen dat de wetgever 
op inhoudelijke gronden moest interveniëren in de interne organisatie van een 
politieke partij. Ten slotte wil de Staat graag het verschil met de uitspraak 
van de Afdeling nader verklaard zien. Hoewel het hier niet duidelijk staat, kan 
het ‘verduidelijken’ van de verhouding tussen het Vrouwenverdrag en de andere 
grondrechten weinig anders betekenen dat de regering nog altijd van mening is 
niet tot het nemen van maatregelen verplicht te zijn. 

Naast deze politieke motivering voert de Staat in cassatie weer de juridische 
argumenten tegen de ontvankelijkheid van Clara Wichmann en de inroepbaarheid 
van Vrouwenverdrag aan. Daarmee ligt de vraag of de rechter zich überhaupt wel 
met deze kwestie mag bemoeien ook bij de Hoge Raad op tafel. Dat leidt niet 
tot een ander antwoord.686 De Hoge Raad meent dat Clara Wichmann optreedt 
ter handhaving van een grondrecht en dat daarmee sprake is van voldoende 
gelijksoortigheid om de belangen te kunnen bundelen. Juist vanwege het 
algemene karakter, zo voegt de Hoge Raad daaraan toe, doet het er niet toe 
dat de SGP-vrouwen in kwestie de actie niet wensen.687 Ten aanzien van de 
inroepbaarheid van de relevante delen van het Vrouwenverdrag verwijst de 
Hoge Raad naar wat de regering daar zelf (‘terecht’) over heeft gezegd bij de 
goedkeuring.688 Bovendien neemt de Hoge Raad de overwegingen van de Raad 
van State op dit punt over, inclusief de beperking van de rechtstreekse werking 
van het recht om bij het lidmaatschap niet gediscrimineerd te worden, voor zover 
dit samenvalt met het effectief kunnen uitoefenen van het passief kiesrecht.
 
Over de vraag of de Staat in strijd met het Vrouwenverdrag handelt door niet 
tegen de SGP op te treden, is de Hoge Raad kort: dat is het geval. Zonder dat 

684 ‘Ter Horst steunt SGP in vrouwenkwestie’, Elsevier 21 december 2007. 
685 Kamerstukken II 2006/07, 30 420, bijlage bij nr. 41, p. 63-65.
686 HR 9 april 2010, NJ 2010/388, AB 2010/190, LJN BK4547. (De uitspraak in het cassatieberoep van de SGP  
 tegen Clara Wichmann heeft een apart LJN-nummer: BK4549).
687 Zie r.o. 4.3.2 van het arrest. 
688 Zie r.o. 4.4.2 van het arrest. 
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het Vrouwenverdrag beleidsruimte laat, is de Staat verplicht op te treden tegen 
situaties waarin vrouwen wel lid kunnen zijn, maar niet worden toegelaten 
tot de kandidaatstelling zelf.689 De afwezigheid van beleidsvrijheid in het 
Vrouwenverdrag betekent echter niet er geen nadere afweging meer hoeft plaats 
te vinden met de andere grondrechten. Omdat de uitoefening van het passief 
kiesrecht de kern van het democratisch functioneren van de Staat raakt, staan 
de godsdienstvrijheid, de verenigingsvrijheid en de vrijheid van meningsuiting 
(hoewel die in dit geval volgens de Hoge Raad ‘geen noemenswaardige zelfstandige 
rol’ speelt) er niet aan in de weg ‘dat de rechter uitspreekt dat de wijze waarop 
de SGP bij de kandidaatstelling voor de algemeen vertegenwoordigende organen 
haar opvatting in de praktijk brengt, niet kan worden aanvaard.’690

Over de status van deze ‘uitspraak’ laat de Hoge Raad zich verder niet meer 
uit. Wel is duidelijk dat het daar bij zal moeten blijven. Alles wat een formeel 
wetgevingsbevel is of daarop neerkomt kan niet door de rechter worden gegeven. 
Het niet maken van een keuze tussen de verschillende denkbare maatregelen is 
verder meer dan een kwestie van verlegenheid. Het kiezen van een maatregel 
vergt nog een afweging, volgens de Hoge Raad, en die afweging valt dermate 
samen met een afweging van politieke aard ‘dat zij niet van de rechter kan 
worden verlangd.’691 Vergeleken met de motivering van het Waterpakt-arrest valt 
op dat de Hoge Raad daar een vergelijkbare overweging gebruikte om ook ‘de 
vraag of wetgeving tot stand moest worden gebracht’ als te politiek terzijde te 
leggen.692 In dit arrest spreekt de Hoge Raad wel uit dat de bestaande situatie 
onaanvaardbaar is, en daarmee dat Staat verplicht is om maatregelen te treffen, 
ook als duidelijk is dat het om wetgevende maatregelen zal moeten gaan. Het 
verschil zit kennelijk in het bevelend antwoord geven op de vraag versus het 
enkel declaratoir uitspreken van het antwoord. Het formele versus het materiële 
wetgevingsbevel. 

In een eerste reactie laat minister Hirsch Ballin (CDA), die destijds bij de 
behandeling van de Awgb een interpretatie van artikel 7 Vrouwenverdrag 
huldigde die meer in de buurt van die van de Afdeling ligt, weten het door 
de Hoge Raad uitgesproken oordeel beslissend te achten. De tijd van afwegen 
of er maatregelen moeten worden genomen is voorbij, en de tijd van afwegen 
welke maatregelen gekomen. Tenzij de SGP, zoals hij hoopt, zelf bijbuigt.693 
Voor de SGP is de juridische race nog niet gelopen. Zij dienen een klacht in 
bij het EHRM. De SGP meent door het arrest van de Hoge Raad, in combinatie 
met de nu dreigende maatregelen slachtoffer te zijn van een schending van 
de godsdienstvrijheid, de verenigingsvrijheid en de vrijheid van meningsuiting, 
respectievelijk de artikelen 9, 11 en 10 van het EVRM. 

Daarna blijft het een jaar stil. Het kabinet Rutte I treedt aan. In de politieke 
samenwerking waar dit kabinet op berust, speelt de SGP eerst zekerheidshalve 
en later, nadat een nieuwe Eerste Kamer is verkozen, een onmisbare rol. Ter 

689 Zie r.o. 4.5.1 van het arrest.
690 Zie r.o. 4.5.5 van het arrest. 
691 Zie r.o. 4.6.2 van het arrest. 
692 Zie hoofdstuk 5.
693 ‘SGP “diep geraakt” door vonnis Hoge Raad’, NRC-Handelsblad 9 april 2010. 

200

ho
of

ds
tu

k 
6 

| 
Ve

rk
la

re
nd

e 
ve

rp
lic

ht
en



gelegenheid van de verkiezingen voor Provinciale Staten wordt de Afdeling 
gevraagd of de kieslijsten met een SGP-aanduiding erboven nog wel toegelaten 
mogen worden. De door de Hoge Raad ‘bevolen maatregelen’ laten immers op 
zich wachten. De Afdeling volgt die redenering niet.694 In de eerste plaats wijst 
het arrest van de Hoge Raad in de richting van de wetgever, in de tweede plaats 
zou hiermee dan de afweging worden gemaakt, waarvan de Hoge Raad gezegd 
heeft dat die te politiek was om van de rechter te worden verlangd en in de 
derde plaats is de procedure van de goedkeuring van kandidatenlijsten bijzonder 
ongeschikt om tegen het vrouwenstandpunt op te treden. Opmerkelijk is dat 
de Afdeling niet kiest voor het onverkort volhouden dat het Vrouwenverdrag 
helemaal niet tot maatregelen jegens de SGP verplicht. Kennelijk voelt de 
Afdeling niet de behoefte om bij de eerste gelegenheid afstand van de Hoge 
Raad te nemen. Andersom voelt de Afdeling zich ook niet geroepen om het door 
de civiele rechter gecreëerde probleem op te lossen. 

Ongeveer een jaar na het arrest van de Hoge Raad laat het kabinet bij monde 
van minister Donner (CDA) weten niet met maatregelen te komen, noch die 
verder voor te bereiden.695 Hij had het hoofdbestuur van de SGP gevraagd of 
er ‘in juridische zin’ belemmeringen waren, dan wel of anderszins formele en 
specifieke criteria de toegang van vrouwen tot de kandidatenlijsten blokkeerden. 
Het bestuur had geantwoord dat dit niet het geval was. Wel werd herhaald dat 
het vrouwenstandpunt onderdeel uitmaakte van een meeromvattende manier 
van bijbelse politiek bedrijven waarbinnen elke kandidaat moet kunnen en 
willen functioneren. Met de brief ontstaat volgens minister Donner ruimte om op 
de uitspraak van het EHRM te wachten. Dat is volgens hem zelfs te kwalificeren 
als het uitvoeren van het arrest van de Hoge Raad. Er moet immers gekozen 
worden voor de minst ingrijpende maatregel. ‘De Hoge Raad zal de eerste zijn 
om aan te geven dat het laatste oordeel over de bescherming van grondrechten 
inderdaad in Straatsburg ligt als dat aangevochten wordt.’696 Als het oordeel van 
het EHRM negatief uitvalt voor de SGP, zo voegt Donner daaraan toe, mag van 
de SGP verwacht worden dat ze zich voegt naar de nieuwe realiteit. Ook het 
voorbereiden van maatregelen is daarom niet nodig. Hierop komt felle kritiek 
van een deel van Tweede Kamer, maar de tegen de handelwijze van Donner 
ingediende moties697 worden verworpen. Niet alleen door steun van coalitiepartij 
VVD en gedoogpartner PVV, maar ook door geduld aan de zijde van de SP. 

Voor zover de SGP dacht hiermee tijd te hebben gekocht, viel het resultaat 
tegen. Voor zover de SGP hulp had verwacht, ook. 

VI.2.6	 Het	Europees	Hof	voor	de	Rechten	van	de	Mens
Uit de overwegingen van het gerechtshof en die van de Hoge Raad is niet af te 
leiden met welke specifieke bepalingen het Vrouwenverdrag precies eventueel zou 
botsen. Het gaat telkens om ‘de grondrechten’ van (de leden van) de SGP waarbij 
naar de Grondwet, het IVBPR en het EVRM gewezen wordt. Daarbij wordt door het 

694 ABRvS 27 januari 2011, AB 2011/105, LJN BP2851.
695 Kamerstukken II 2010/11, 28 481, nr. 8. De brief van de SGP is een bijlage bij dit nummer. 
696 Kamerstukken II 2010/11, 28 481, nr. 15, p. 26.
697 Kamerstukken II 2010/11, 28 481, nr. 9-13.
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hof direct en door de Hoge Raad indirect opgemerkt dat het IVBPR met artikel 2 
(effectieve rechtsbescherming), 25 (kiesrecht) en 26 (gelijkheidsbeginsel) óók 
gewicht in de schaal legt aan de zijde van het door Clara Wichmann bepleite 
standpunt.698 Aan de andere kant citeert de Afdeling juist uit de jurisprudentie 
van het EHRM om een terughoudende opstelling jegens politieke partijen te 
motiveren.699 Op de mogelijk matigende werking van het EVRM werd ook in de 
juridische literatuur gewezen.700 Minister Donner was eveneens van mening 
dat naleving van het EVRM voor de SGP pleitte. Er is sprake van botsende 
verdragsverplichtingen, klaagde hij tijdens het overleg over de uitvoering van 
het arrest van de Hoge Raad, die ‘over de arme rug van een minister’ wordt 
uitgevochten.701 Het EHRM geraakte zo in de positie van de ultieme hoeder van 
met de uitvoering van het Vrouwenverdrag botsende grondrechten. Die positie 
wordt nog eens versterkt door Donners opmerking tijdens datzelfde overleg dat 
het EHRM in dezen ook moest worden gezien als de rechtseenheidkamer tussen 
de Hoge Raad en de Afdeling. 

Tegen deze achtergrond doet het EHRM een snelle en verrassende uitspraak.702 Het 
EHRM legt namelijk allesbehalve een strobreed in de weg als de Staat maatregelen 
tegen de SGP wil treffen. Het Hof sluit zich ferm aan bij ‘the advancement of the 
equality of the sexes’.703 ‘Lending support’ aan het niet gelijk behandelen van 
mannen en vrouwen, zo lijkt het EHRM in de richting van de Afdeling te zeggen, 
is met deze grondbeweging in de ontwikkeling van de mensenrechten in strijd. 
De conclusie die de Hoge Raad had getrokken, namelijk dat de positie van de 
SGP onaanvaardbaar (‘unacceptable’) was, wordt door het EHRM overgenomen. 
Dat volgt niet alleen uit het Vrouwenverdrag maar ‘flows naturally’ uit artikel 3 
van het Eerste Protocol in samenhang met artikel 14 EVRM.704 In plaats van de 
afweging met de verenigingsvrijheid waar de SGP op hoopte, verklaart het EHRM 
de klacht ‘manifestly ill-founded’ en daarom niet ontvankelijk. Het lijkt, alsof 
het EHRM de SGP een vorm van misbruik van (klacht)recht verwijt. Verder dan 
dat wil het Hof zich – voorlopig – niet met de kwestie bemoeien:

‘That said, the Court must refrain from stating any view as to what, 
if anything, the respondent Government should do to put a stop to 
the present situation. The Court cannot dictate action in a decision 
on admissibility; it is, in any case, an issue well outside the scope of 
the present application.’705

698 Het hof in r.o. 5.11 en de Hoge Raad in r.o. 4.5.5 van hun arresten. 
699 Zie r.o. 2.14.2 van de uitspraak van de Afdeling. De Afdeling beriep zich daarbij overigens op jurisprudentie  
 (de zaken van ÖZDEP en Refah Partisi tegen Turkije) waarin veel ingrijpender maatregelen dan het stoppen  
 van een subsidie aan de orde was. 
700 M.J. Kanne & R. Nehmelman, annotatie bij Rb. Den Haag 7 september 2005, AB 2005/398, LJN AU2088,  
 onder nr. 4. Zie verder: M.J. Kanne, ‘Het zit wel goed met de SGP’, NJCM-Bulletin 2004, p. 315-322.
701 Kamerstukken II 2010/11, 28 481, nr. 15, p. 31.
702 EHRM 10 juli 2012, nr. 58369/10 (Staatkundig Gereformeerde Partij t. Nederland).
703 Zie r.o. 73 van het arrest. 
704 Zie r.o. 77 van het arrest. 
705 Zie r.o. 78 van het arrest. 
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VI.2.7	 Conclusie
Dan staat hetzelfde soort spel weer op de wagen. Er komen verontwaardigde 
schriftelijke vragen van Heijnen (PvdA)706 en Schouw (D66)707 over wat de 
regering nu eindelijk eens gaat doen aan de SGP. Minister Spies (CDA) antwoordt 
dat er weer een brief naar het hoofdbestuur van de SGP is gegaan, terwijl zij zich 
tegelijkertijd beraadt op ‘maatregelen ter (nadere) uitvoering van het arrest van de 
Hoge Raad in het geval de SGP geen maatregelen neemt.’ In de kandidaatstelling 
voor de verkiezingen in september 2012 wil de minister niet ingrijpen. Daarvoor 
citeert ze uit de uitspraak van de Afdeling over de kieslijsten: het is aan de 
wetgever om aan de door de Hoge Raad aangenomen onrechtmatige situatie een 
einde te maken. De SGP laat weten geschokt, ontsteld, geraakt en nog zo wat 
te zijn, terwijl de krant van hun achterban, het Reformatorisch Dagblad, juristen 
aan het woord laat die vinden dat het allemaal zo niet had gehoeven,708 zoals 
die krant overigens gedurende de hele procedure heeft gedaan.

Wel is de oorspronkelijk verdedigde positie dat er niet tegen de SGP behoefde te 
worden opgetreden, en dat dit Nederland zelfs het kenmerk van een totalitaire 
staat zou geven, bepaald afgekalfd. Niet alleen juristen in het publieke debat, 
Kamerleden, de Commissie-Groenman, het CEDAW, de rechtbank, het hof en de 
Hoge Raad wijzen die uitleg af, het EHRM heeft aan de schending van het 
Vrouwenverdrag feitelijk een schending van het EVRM toegevoegd. Blijft over 
het standpunt van de Afdeling. Maar dat is – voor zover zij meende dat de 
jurisprudentie van het EHRM in het voordeel van de SGP pleitte – gecorrigeerd 
door het EHRM. Bovendien blijkt de Afdeling in de uitspraak over de 
kandidatenlijsten met de aanduiding van de SGP erboven niet het onderste uit 
de kan te willen halen door onverkort vast te houden aan de eigen interpretatie 
van het Vrouwenverdrag. En ten slotte heeft de regering zelf het EHRM geplaatst 
in de positie van rechtseenheidkamer. Het juridische net rondom de SGP heeft 
zich, kortom, gesloten. Dat geldt ook voor de wetgever.

VI.3 Kwesties
De SGP-casus geeft in het kader van dit proefschrift aanleiding tot het uitwerken 
van de volgende kwesties: hoe kan het zijn dat de civiele rechter tegenover de 
wetgever is komen te staan terwijl wetgevingsplichten in beginsel niet inroepbaar 
zijn (paragraaf VI.3.1)? Is dit dan de public litigation zoals die in hoofdstuk III is 
geïntroduceerd en wat betekent dat dan voor de positie van ‘derden’ (paragraaf 
VI.3.2)? In de derde plaats is het de vraag hoe de hier gehanteerde figuur van 
de verklaring voor recht past in het in hoofdstuk II geïntroduceerde concept van 
het materiële wetgevingsbevel. Daarbij zijn twee vragen in het bijzonder van 
belang: maakt het verschil dat uit de verklaring voor recht zelf niet valt op te 
maken dat het om een geschonden wetgevingsplicht gaat en is de rechtsvorming 
wel bindend voor de wetgever (paragraaf VI.3.3)? Ten slotte is het hier de vraag 
of van het EHRM een wetgevingsbevel verwacht kan worden (paragraaf VI.3.4).

706 Aanhangsel Handelingen II 2011/12, nr. 3215.
707 Aanhangsel Handelingen II 2011/12, nr. 3217.
708 ‘Hoogleraren vinden SGP-uitspraak Europees hof verwerpelijk’, Reformatorisch Dagblad 28 juli 2012.
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VI.3.1	 De	inroepbaarheid	van	wetgevingsplichten
Hierboven zijn de begrippen inroepbaarheid bij de rechter, rechtstreekse werking 
en rechtstreekse toepasselijkheid gebruikt als synoniemen van het begrip een 
ieder verbindend uit de artikelen 93 en 94 van de Grondwet. Die artikelen gelden 
als matigingen op de overigens zeer open verhouding van het Nederlandse 
constitutionele recht tot de internationale rechtsorde. Artikel 93 stelt publicatie-
eisen en artikel 94 beperkt de inroepbaarheid van internationaal recht door 
particulieren tot die bepalingen die ‘een ieder verbindend’ zijn. Publicatie-eisen 
dienen de kenbaarheid van het recht. Met de constructie van artikel 94 beoogde 
de grondwetgever te voorkomen dat burgers zich bij de rechter zouden beroepen 
op ‘niet voor toepassing gereed liggend’ internationaal recht.709 Bepalingen die 
afhankelijk waren van uitwerking door wetgever en bestuur, moesten buiten het 
bereik van de rechter blijven, althans, burgers zouden er in rechte geen beroep 
op mogen doen. Daarmee ontstaat in beginsel een gesloten systeem. Alleen het 
internationale recht dat door de rechter wel kan worden toegepast kan gebruikt 
worden om nationaal recht buiten toepassing te laten. Al in hoofdstuk IV bleek 
dat met name ‘lege’ bepalingen zoals het gelijkheidsbeginsel uit artikel 26 IVBPR 
weliswaar geschikt zijn om, als waarborgnorm, te kunnen beoordelen wat niet 
mag, maar een nadere keuze vergen om te bepalen wat dan wel moet.710 Daarmee 
kwam de rechter toch in het vacuüm terecht waarvoor de oorspronkelijke opzet 
van artikel 94 Grondwet hem wilde behoeden. Op die plek is inmiddels het 
leerstuk van de rechtsvormende taak van de rechter tot bloei gekomen.711 

De beperking van de inroepbaarheid van internationaal recht tot een ieder 
verbindende bepalingen is niet alleen een kwestie van het voorkomen van 
verlegenheid bij de rechter als die recht moet toepassen dat daar eigenlijk (nog) 
niet voor geschikt is. Het criterium is ook een uitdrukking van machtenscheiding 
en van machtsevenwicht.712 Naarmate de rechter eerder aanneemt dat sprake is 
van een een ieder verbindende bepaling, worden zijn ‘macht’ en rol ten opzichte 

709 Fleuren 2004, in het algemeen, maar in het bijzonder p. 306-307 en p. 364-365; Vgl. De Wit 2012,  
 p. 32-37.
710 Vroeger werd een verschil tussen ‘een ieder verbindend’ en ‘rechtsreeks werkend’ in dit verband verdedigd.  
 Artikel 26 IVBPR is dan wel het eerste, maar niet het laatste. Kortmann 2008, p. 183-184.  
 Verder: H.Ph.J.A.M. Hennekens, annotatie bij CRvB 3 juli 1986, AB 1987/299, LJN AM9384 (Kerncentrale  
 Borssele): een ieder verbindend is ‘burgers als normadressaat’; rechtstreeks werkend is ‘geschikt voor  
 toepassing zonder implementatie’. Vgl. AB 1987/ 299 en H.Ph.J.A.M. Hennekens, annotatie bij CRvB 14  
 mei 1987, AB 1987/543.
711 Zie verder hoofdstuk IV. 
712 Zie de bespreking van Fleurens dissertatie door L.F.M. Besselink, RMThemis 2007, p. 119.
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van wetgever en bestuur groter.713 De Centrale Raad van Beroep heeft het begrip 
een ieder verbindend in het verleden gebruikt om enige tijd uit het vaarwater 
van de wetgever te blijven, onder een gelijktijdige aansporing in de richting van 
de politiek.714 Daarmee ontstaat een figuur die vergelijkbaar is met het eerder 
besproken op termijn stellen van de wetgever. Deze benadering, de relatieve 
rechtstreekse werking genoemd,715 is in de jurisprudentie de uitzondering 
gebleven.716 Hoofdregel is de zogenaamde dichotome benadering: de een ieder 
verbindendheid is een eigenschap van de bepaling en wordt in beginsel op 
basis van de inhoud voor eens en voor altijd vastgesteld. Sinds 1986 geldt als 
standaardoverweging voor de vraag of een bepaling een ieder verbindend is:717 
verplicht de bepaling de Nederlandse wetgever tot het treffen van een nationale 
regeling met bepaalde inhoud of strekking, of is deze van dien aard dat de bepaling 
in de nationale rechtsorde zonder meer als objectief recht kan functioneren?718 
In dit criterium valt ook weer op dat als het internationale recht zich tot de 
wetgever richt, de rechter daartussen niet thuishoort. Wetgevingsplichten uit 
verdragen kunnen in beginsel niet via de rechter worden gehandhaafd. 

Het lijkt, kortom, juist de bedoeling van het begrip een ieder verbindend om 
een casus als die over de SGP te voorkomen. Artikel 7 Vrouwenverdrag lijkt 
niet het soort voor toepassing gereed liggende internationale recht waarvan het 
oorspronkelijk de bedoeling was dat het bij de rechter kon worden ingeroepen.719 
In de eerste plaats is het ‘treffen van maatregelen’ waar artikel 7 Vrouwenverdrag 
mee opent in de regel een aanwijzing voor de rechter om een beroep op die 
bepaling niet toe te staan.720 In de tweede plaats laat artikel 7 Vrouwenverdrag 
zich niet zo duidelijk toepassen dat de Afdeling en de civiele rechter dezelfde 
conclusie trekken. In de derde plaats is voor hof en Hoge Raad wel duidelijk wat 
het te bereiken resultaat moet zijn (effectief toegang tot de kandidaatstelling 
voor SGP-vrouwen) maar loopt het vast bij het bepalen wat dan de maatregelen 
moeten zijn die de Staat moet treffen. In die zin laat artikel 7 Vrouwenverdrag 

713 Besselink & Wessel 2009, p. 50-51.
714 Het ging om artikel 26 IVBPR versus het kostwinnaarsbeginsel. Zie De Wit 2012, p. 231-249. De Wit heeft  
 overigens scherpe kritiek op een dergelijk gebruik van het begrip ‘een ieder verbindend.’ Besselink & Wessel  
 2009, p. 51, lijken deze handelwijze van de Centrale Raad juist te waarderen als een vorm van terugh 
 oudendheid jegens de wetgever.
715 Zie voor een opsomming van vindplaatsen in de literatuur: Martens 2000, p. 756, noot 67. Deze leer is ook  
 wel gebruikt om jurisprudentie van de Hoge Raad te verklaren. De Boer 1995, p. 1028. 
716 Fleuren stelt: vanaf het begin overheerste de dichotome benadering. Enkel een handvol bestuursrechters in  
 de 20e eeuw heeft tijdelijk iets anders gedaan. Fleuren 2004, p. 303-304.
717 Als partijen daarover niets zijn overeengekomen. Wat partijen beoogd hebben is niet (meer) beslissend,  
 maar wel relevant. 
718 HR 30 mei 1986, NJ 1986/688, LJN AC9402 (Collectieve acties spoorwegen).
719 Het is ook punt van discussie geweest in de juridische literatuur. J. Fleuren, ‘De een ieder verbindende 
  kracht van artikel 7 sub c VN-Vrouwenverdrag’, NJCM-Bulletin 2004, p. 323-327; M.J. Kanne & R.  
 Nehmelman, annotatie bij Rb. Den Haag 7 september 2005, AB 2005/398, LJN AU2088, onder nr. 3;  
 J.L.W. Broeksteeg, annotatie bij Hof Den Haag 20 december 2007, Gst. 2008/18, onder nr. 3.
720 Fleuren 2004, p. 283-285. Fleuren bekritiseert dat overigens, duidelijkheid over wat het te bereiken  
 resultaat moet volgens hem voldoende zijn. 

205

hoofdstuk 6 | Verklarende verplichten



zich dus niet toepassen. En ten vierde is dit een geschil waarin de rechter 
tegenover de wetgever komt te staan. Het sterkst is dat te zien bij de rechtbank, 
waarvan de verklaring voor recht uiteindelijk in stand blijft. Eén van de door de 
rechtbank geconstateerde schendingen van artikel 7 Vrouwenverdrag betrof de 
aanwezigheid en het niet wijzigen van een (Grond)wettelijk kiesrecht dat het 
praktiseren van het vrouwenstandpunt faciliteert. De rechtbank las in artikel 7 
Vrouwenverdrag dus de geschonden wetgevingsplicht om een andersluidende 
regeling van het kiesrecht op te tuigen. Hof en Hoge Raad lezen in artikel 7 
Vrouwenverdrag niet rechtstreeks de plicht tot het aanwezig hebben van een 
regeling met een bepaalde inhoud. Toch staan ook zij tegenover de wetgever, 
omdat de plicht uit het Vrouwenverdrag tot het treffen van maatregelen jegens 
de SGP zich tot de wetgever blijkt te richten. Uiteindelijk worden de vorderingen 
van Clara Wichmann grotendeels afgewezen omdat formele wetgevingsbevelen 
niet toewijsbaar zijn. Kennelijk was dus bij hof en Hoge Raad sprake van een 
door de wetgever geschonden conformeringsplicht. Dat is ook wat de Afdeling 
later constateert in de uitspraak over de vraag of de kandidatenlijsten van de 
SGP geweigerd moeten worden: de wetgever is adressaat van het arrest van 
de Hoge Raad. Zo beschouwd verplichtte artikel 7 Vrouwenverdrag, in de 
termen van Collectieve Acties Spoorwegen, de wetgever in dit geval tot het 
treffen van een nationale regeling met een bepaalde strekking: de SGP in lijn 
met de vooruitgang zetten. Maar waarom staat die conclusie dan niet aan 
de inroepbaarheid van artikel 7 Vrouwenverdrag in de weg? Ik zie een aantal 
factoren dat de inroepbaarheid van artikel 7 Vrouwenverdrag in het bijzonder en 
instructienormen in het algemeen bevordert.721

VI.3.1.1	Afpellen	en	meeliften
In de eerste plaats is er de wijze waarop de jurisprudentie met het begrip 
‘bepalingen’ uit de Grondwet omgaat. Dat zijn zeker geen complete artikelen, maar 
kunnen afsplitsingen daarvan zijn. De Hoge Raad gaat in het arrest Collectieve 
Acties Spoorwegen redelijk ver, door in een lang en weinig concreet artikel 6 
uit het Europees Sociaal Handvest de woorden ‘Staten [...] erkennen [...] het 
stakingsrecht’ te isoleren als een bij de rechter inroepbare bepaling. Op dezelfde 
manier splitsen in de SGP-casus alle rechters om te beginnen het eerste deel 
(maatregelen treffen ter uitbanning van vrouwendiscriminatie in het politieke 
leven) af van het tweede deel van artikel 7 Vrouwenverdrag (lidmaatschap van 
partijen en actief kiesrecht verzekeren). Met name de verzekering van het actief 
kiesrecht is vervolgens zonder veel moeite inroepbaar. Nadat een voldoende 
concreet deel van het artikel is afgesplitst, volgt het omgekeerde: de minder 
concrete delen ‘liften mee’ met de concrete. Bij de Afdeling, overgenomen door 
de Hoge Raad, lift artikel 7 aanhef en onder c, het lidmaatschap van politieke 
partijen, wegens nauwe samenhang mee met artikel 7 aanhef en onder a, het 
passief kiesrecht voor vrouwen.722 Illustratief is de redenering van de advocaat-
generaal.723 Hij deconstrueert artikel 7 Vrouwenverdrag tot twee ‘regels’ (later: 
‘verplichtingen’). Regel 1: de algemene opdracht om vrouwendiscriminatie uit 
te bannen. Regel 2: de plicht om a, b en c van artikel 7 te verzekeren. Regel 
2 is een ieder verbindend. Vervolgens gebruikt de advocaat-generaal regel 1 

721 Zoals het hof ten aanzien van artikel 7 Vrouwenverdrag expliciet vaststelde: de bepaling behelst een  
 ‘opdracht tot handelen’ (r.o. 5.3). 
722 R.o. 2.11 uit de uitspraak van de ABRvS, r.o. 4.4.2 van het arrest van de Hoge Raad. 
723 Overweging 2.26 en 2.27 van de conclusie in de cassatieprocedure van de Staat tegen Clara Wichmann.
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om de betekenis van regel 2 in te kleuren, en daarmee ontstaat een voor Clara 
Wichmann inroepbaar recht: de opdracht om overal ongelijke behandeling 
bij de samenstelling van de kieslijsten door partijen uit te bannen. Hoe het 
precies zit, kan hier verder in het midden blijven. Van belang is dat de techniek 
van het ‘afpellen en meeliften’ eerder meer dan minder rechtstreeks werkend 
internationaal recht oplevert, en daarmee de kans vergroot dat instructienormen 
inroepbaar zijn die de rechter tegenover de wetgever plaatsen. 

VI.3.1.2	Dichotome	benadering
In de tweede plaats profiteert Clara Wichmann van de dichotome benadering van 
de een ieder verbindendheid. Dat blijkt uit de overwegingen waarin de Afdeling en 
het hof wijzen op de andere bepalingen uit verdragen, die deels overlappen met 
artikel 7 Vrouwenverdrag en die reeds ‘een ieder verbindend’ zijn geoordeeld.724 
Tevens veroorzaakt de dichotome benadering dat artikel 7 Vrouwenverdrag in 
zijn algemeenheid en (dus) naar zijn inhoud moet worden beoordeeld, en niet 
naar wat het in een concreet geval betekent. Artikel 7 Vrouwenverdrag spreekt 
zelf niet over de wetgever of over wetgevende maatregelen. Bovendien zijn er 
situaties denkbaar waarin de complexe verhouding tussen rechter, wetgever en 
politieke partij helemaal niet aan de orde is. Stel dat de Kieswet een evident 
vrouwonvriendelijke voorwaarde zou stellen, in de categorie ‘vrouwen mogen 
enkel vanaf plaats 50 op de lijst voorkomen’. Stel dat als gevolg daarvan een 
kandidatenlijst met een vrouwelijke lijsttrekker wordt afgekeurd door een 
hoofdstembureau. In dat geval is een eventueel daarop volgende rechterlijke 
procedure weinig complex: artikel 7 Vrouwenverdrag een ieder verbindend 
verklaren, de betrokken voorwaarde buiten toepassing laten en de kandidatenlijst 
alsnog goedkeuren. Zo beschouwd is artikel 7 Vrouwenverdrag aanhef en onder a, 
in de termen van het arrest Collectieve Acties Spoorwegen, ‘van dien aard dat het 
in de nationale rechtsorde als objectief recht kan functioneren.’ De dichotome 
benadering verhindert dat de rechter de inroepbaarheid kan blokkeren in een 
casus waarin dat hem in het vaarwater van de wetgever brengt, terwijl hij zijn 
handen vrij houdt om in een ander geval wel te interveniëren. Ook dat werkt in 
het voordeel van de inroepbaarheid van het internationale recht. 

VI.3.1.3	De	toepasbaarheid	van	wetgevingsplichten
In de derde plaats werkt nog iets anders in het voordeel van Clara Wichmann, 
namelijk de wijze waarop het in het Collectieve Acties Spoorwegen gestelde 
criterium wordt toegepast. De Hoge Raad geeft twee opties: of de bepaling 
verplicht de wetgever een regeling te treffen of de bepaling is geschikt om 
als objectief recht in de nationale rechtsorde te functioneren, wat betekent 
dat de rechter de bepaling kan ‘hanteren’. In de praktijk blijkt de rechter zich 
doorgaans te beperken tot de vraag of de bepaling geschikt is als objectief recht 
in de rechtsorde te functioneren.725 Instructienormen zijn prima in staat om in 
de rechtsorde als objectief recht te functioneren. De rechter kan de plicht voor 
een gemeenteraad om een inspraakverordening vast te stellen zonder problemen 
hanteren, zeker in de gevallen waarin door de gemeenteraad helemaal niets is 

724 De ABRvS in r.o. 2.11, het hof in r.o. 4.5. 
725 Fleuren 2004, p. 263. Fleuren wijst erop dat bij de rechter daarbij bepalingen onvoldoende uitgewerkt acht, zonder dat  
 naar de inhoud gezien sprake is van een opdracht aan de wetgever. Daarmee ontstaat een categorie bepalingen die  
 niet in Collectieve Acties Spoorwegen is voorzien: die bepalingen die niet terzijde worden gelaten omdat ze zich zelf  
 rechtstreeks tot de wetgever richten, maar die door de rechter aan de wetgever worden overgelaten. Zou de rechter  
 zich houden aan de of/of-keuze van Collectieve Acties Spoorwegen dan zouden veel meer bepalingen inroepbaar zijn. 
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vastgesteld. Op dezelfde manier kan een plicht tot het treffen van maatregelen als 
objectief recht functioneren, ook als die plicht zich in een specifieke situatie tot 
de wetgever richt. Clara Wichmann profiteert hiervan, met name in de redenering 
van het hof. Het hof overweegt dat eigenlijk niet in geschil is dat de SGP de 
vrouwen ongelijk behandelt, waardoor – nu de daarvoor genoemde reden niet in 
de buurt van een objectieve rechtvaardiging komt – eveneens duidelijk is dat de 
Staat zijn verplichting om gelijke behandeling met maatregelen te verzekeren 
niet nakomt.726 Dat overweegt het hof in het kader van de beoordeling van de 
inroepbaarheid. Het wetgevende karakter van de te nemen maatregelen, speelt 
geen rol bij het beoordelen van de rechtstreekse werking. 

VI.3.1.4	Inroepbaar	living	instrument
In de vierde plaats kan worden gewezen op iets wat in de SGP-casus maar 
zijdelings speelt, maar wat wel meewerkt aan de inroepbaarheid van 
wetgevingsplichten: de positie van een externe interpretator. In dit concrete 
geval speelt de interpretatie en toepassing van artikel 7 Vrouwenverdrag van 
het CEDAW in de civiele jurisprudentie een aanvullende rol. Maar wel nadat is 
vastgesteld dat het om inroepbare bepalingen gaat, dus onafhankelijk van de 
vraag hoe het CEDAW artikel 7 Vrouwenverdrag uitgelegd heeft en of het daar 
niet een wetgevingsplicht van gemaakt heeft. Volgens de rechtbank ‘moet er 
betekenis aan worden toegekend’ en het hof ‘voelt zich erdoor gesterkt.’727 De 
positie van het EHRM is in dit verband sterker. Dat Hof wordt door artikel 32 
EVRM zelf aangewezen als de ultieme uitlegger van het EVRM. Daarbij beschouwt 
het zijn eigen interpretaties als ‘essentially declaratory’728 en de Hoge Raad volgt 
dat standpunt.729 Uitspraken van het Hof worden niet als besluiten van een 
volkenrechtelijke organisatie ieder voor zich op hun rechtstreekse toepasselijkheid 
onderzocht, maar die vraag wordt beantwoord ten aanzien van het uitgelegde 
EVRM artikel. Dit heet ‘incorporatie’: de uitleg van het EHRM voegt zich in (de 
betekenis van) de uitgelegde bepaling van het EVRM. Het praktische gevolg van 
de incorporatietheorie is dat het in theorie niet uitmaakt tegen welk land een 
uitspraak wordt gedaan door het EHRM. Als een Turkse jongen onder artikel 6 
EVRM recht heeft op bijstand van een advocaat tijdens een politieverhoor, dan 
betekent datzelfde artikel 6 EVRM hetzelfde in de Nederlandse rechtsorde. Gevolg 
is ook, dat het EVRM in de Nederlandse rechtsorde betekent wat het volgens het 
EHRM betekent, terwijl alle relevante artikelen uit het EVRM reeds als een ieder 
verbindend zijn aangemerkt en het dichotome karakter daarvan betekent dat zij 
dat in beginsel blijven.

Hoewel het EHRM zijn eigen werkzaamheid als in essentie declaratoir beschouwt, 
staat dat er niet aan in de weg om tegelijkertijd het EVRM als een ‘living 
instrument’ te beschouwen, dat geïnterpreteerd moet worden in het licht van 
de huidige omstandigheden.730 Als het EHRM nu uit artikel 2 EVRM, het recht op 

726 Zie r.o. 4.4 van het arrest. 
727 Zie r.o. 3.18-3.23 van het rechtbankvonnis en r.o. 5.10 van het arrest van het hof. 
728 EHRM 13 juni 1979, nr. 6833/74 (Marckx t. België), r.o. 58.
729 Zoals de onvolprezen Dragstra en Nieuwenhuis concluderen uit HR 10 november 1989, NJ 1990/628, LJN  
 AC1692. Zie HR 10 mei 1996, NJ 1996/578, LJN ZC2072 en HR 12 september 1997, RvdW 1997/168, LJN  
 ZC2422. Vgl. Van Emmerik 2008, p. 5-6. 
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leven, de positieve verplichting tot het met straf bedreigen van levensdelicten 
afleidt, dan is in de Nederlandse rechtsorde een norm inroepbaar die dat stellig 
niet zou zijn geweest als Nederland een verdrag had gesloten waarin het was 
overeengekomen dat moord strafbaar moest worden gesteld. Ook langs deze 
weg kunnen wetgevingsplichten toch inroepbaar bij de rechter blijken, ondanks 
artikel 94 Grondwet.

VI.3.1.5	Institutionele	politiek
In de vijfde plaats kan niet worden uitgesloten dat er meer speelt dan een 
abstracte discussie over het toekennen van een bepaalde eigenschap aan een 
bepaling uit het Vrouwenverdrag. Van het arrest Collectieve Acties Spoorwegen zelf 
wordt door velen, waaronder de huidige president van de Hoge Raad,731 gezegd 
dat de keuze om het stakingsrecht inroepbaar te maken mede was ingegeven 
doordat de wetgever te lang naliet dit prangende maatschappelijke vraagstuk te 
regelen. Het arrest was dus ook een kwestie van institutionele politiek, hoewel 
de motivering daarvan geen blijk geeft. Er zijn aanknopingspunten om ook ten 
aanzien van de SGP-casus te vermoeden dat enig ongeduld van de civiele rechter 
een rol heeft gespeeld, waarvan Clara Wichmann profiteerde.732 

Uit de voorgeschiedenis bleek dat de regering de toenemende bezwaren tegen
de handelwijze van de SGP, ook van het CEDAW, telkens afhield door te verwijzen 
naar een ‘afweging met andere grondrechten’. Verder liet de regering de kwestie 
over aan de rechter omdat artikel 7 Vrouwenverdrag daar inroepbaar werd 
geacht. Het hof verzucht dat de Staat echter nergens inzichtelijk maakt hoe 
die afweging dan is verlopen.733 Ook in de conclusie van de advocaat-generaal 
is een vorm van ongeduld te bespeuren, als hij opmerkt dat de Staat verdedigt 
niet tot wettelijk ingrijpen verplicht te zijn, maar tegelijk eveneens nalaat om 
iets te doen om de SGP op andere gedachten te brengen.734 Bovendien heeft de 
regering in de richting van de Tweede Kamer herhaaldelijk betoogd dat het aan 
de rechter was om aanvullende bescherming onder artikel 7 Vrouwenverdrag te 
verlenen. Later gold de rechter als degene die eerst maar moest aangeven of 
er iets tegen de SGP moest gebeuren. Deze ‘impasse’ kan een motief hebben 
opgeleverd om te handelen zoals de civiele rechter heeft gehandeld. Daarbij 
was de een ieder verbindendheid van artikel 7 Vrouwenverdrag nodig om zich 
‘toegang’ te verschaffen tot de kwestie. 

Deze institutioneel politieke benadering zou een goede verklaring opleveren 
voor het feit dat de Hoge Raad, niet veel later, in een andere zaak een andere 
bepaling uit het Vrouwenverdrag niet een ieder verbindend achtte. Het ging 
om artikel 11 lid 2 Vrouwenverdrag, waarop eveneens door Clara Wichmann een 
beroep werd gedaan. Krachtens dat artikel moet Nederland het ‘daadwerkelijk 

730 Zoals het hof is begonnen te doen sinds EHRM 16 december 1999, nr. 24724/94 (Tyrer t. Verenigd  
 Koninkrijk).
731 Zie paragraaf III.1.2.
732 Vgl. R.J.B. Schutgens & J.J.J. Sillen, annotatie bij ABRvS 5 december 2007, AB 2008/35, LJN BB9493, die  
 zich kunnen voorstellen dat als de Hoge Raad ‘geen zin’ heeft om zich in deze ‘politiek netelige kwestie’ te  
 begeven, de inroepbaarheid van het Vrouwenverdrag een nooduitgang kan vormen. 
733 Zie r.o. 6.14 van het arrest.
734 Zie overweging 5.17 uit de conclusie van de advocaat-generaal in het cassatieberoep van de Staat. 
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recht van vrouwen op arbeid verzekeren’ en in het kader daarvan ‘passende 
maatregelen’ nemen om zwangerschapsverlof met behoud van loon in te voeren 
of vergelijkbare sociale voorzieningen ‘zonder dat dit leidt tot verlies van de 
vroegere werkkring, de behaalde anciënniteit of de hun toekomende sociale 
uitkeringen.’ Rechtbank, hof en Hoge Raad zijn het met elkaar eens dat dit 
niet een ieder verbindend is. De rechtbank overwoog dat de bepaling ‘geen 
directe en eenduidige voorschriften [bevat] over de wijze waarop de boogde 
doelstelling moet worden bereikt, hetgeen een beleidsvrijheid inhoudt. Evenmin 
is voorgeschreven welke prioriteitstelling de verdragsluitende Staten daarbij 
moeten hanteren.’735 De rechtbank hechtte vervolgens ook nog betekenis aan 
het feit dat in artikel 11 tweede lid sprake is van ‘passende maatregelen’ en 
niet van ‘alle passende maatregelen’ zoals elders in het Vrouwenverdrag wel het 
geval is. Voor de hand ligt dat de rechtbank hierbij specifiek artikel 7 van het 
Vrouwenverdrag op het oog had. Ten overvloede merkte de rechtbank overigens 
op dat toetsing aan deze artikelen, als dat wel zou mogen, niet de door Clara 
Wichmann beweerde onrechtmatigheid zou opleveren. Er waren namelijk sterke 
aanwijzingen dat de geciteerde bepaling uitsluitend betrekking heeft op vrouwen 
in loondienst, en niet op de vrouwen waar Clara Wichmann voor opkwam. Deze 
toetsing-ten-overvloede is zeer opmerkelijk, omdat de rechter kennelijk toch uit 
de voeten kan met de betrokken bepaling. 

Het hof volgt de rechtbank.736 De in artikel 11 lid 2 aanhef en onder b 
Vrouwenverdrag ‘neergelegde opdracht aan de verdragsstaten om ‘passende 
maatregelen’ te nemen wijst veeleer op een instructienorm,’ overwoog het hof 
dat eerder had geconstateerd dat artikel 7 een ‘opdracht aan de Staat’ behelsde. 
Bovendien was nog te onduidelijk hoe lang het verlof dan zou moeten duren, 
welke vorm het zou moeten hebben en hoe hoog een uitkering zou moeten zijn. 
De advocaat-generaal vindt artikel 11 Vrouwenverdrag eveneens een positieve 
verplichting die nog nader moet worden ingevuld en de Hoge Raad sluit aan. 
‘Het oordeel van het hof dat het resultaat van de te nemen maatregelen in 
artikel 11 lid 2 onder b onvoldoende nauwkeurig omschreven is en dat deze 
bepaling derhalve ongeschikt is voor rechtstreekse toepassing door de nationale 
rechter, is dan ook juist.’737 

Hoewel er uiteraard verschillen zijn aan te wijzen tussen artikel 7 en artikel 11 
van het Vrouwenverdrag, lijkt mij artikel 11 prima geschikt om het eventueel 
structureel ontslaan van zwangere ambtenaren onrechtmatig te oordelen. Of 
om een bepaling uit het arbeidsrecht buiten toepassing te laten, die private 
werkgevers daarvoor ruimte biedt. Of om zelfs rechtsreeks door een ontslagen 
zwangere vrouw tegen haar werkgever te worden ingezet. Het hof lijkt zwaar 
te tillen aan het ontbreken van een precieze omlijning van duur en vorm en 
dergelijke vaagheden. Met de techniek van het afpellen en meeliften had het 
toch tenminste mogelijk moeten zijn om de frase ‘een daadwerkelijk recht op 
arbeid’ inroepbaar te achten en dat dan uit te leggen als ‘staten erkennen het 
recht op zwangerschapsverlof’? Een goede, en wat mij betreft overtuigende 
verklaring voor het verschil in behandeling van de artikelen 7 en 11 zou zijn 
dat de regeling van het zwangerschapsverlof zich niet – naar het oordeel van 

735 Rb. Den Haag 25 juli 2007, NJ 2007/535, LJN BB0334.
736 Zoals geciteerd in de conclusie van de advocaat-generaal. 
737 HR 1 april 2011, NJ 2011/354, LJN BP3044, r.o. 3.3.3.
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de civiele rechter, althans – in de politieke impasse bevond waarin het passief 
kiesrecht van de SGP-vrouwen en het stakingsrecht zich wel bevonden. Of 
misschien wilden de verschillende rechters zo snel na de SGP-casus geen tweede 
geval van public law litigation entameren. 

VI.3.1.6	Conclusie	
De constructie waarbij enkel die bepalingen van het internationale recht kunnen 
worden ingeroepen die een ieder verbindend zijn, was bedoeld om te voorkomen 
dat de rechter geconfronteerd zou worden met niet voor toepassing gereed 
liggend internationaal recht. Reeds uit hoofdstuk IV bleek dat het begrip dit niet 
voorkomen heeft, en eigenlijk ook niet kan voorkomen wanneer het dichotoom 
benaderd wordt, wanneer ook waarborgnormen een ieder verbindend zijn en 
wanneer het internationale recht normen bevat zoals artikel 26 IVBPR. In het 
gat dat dan ontstaat bloeit inmiddels het leerstuk van de (grenzen van de) 
rechtsvormende taak. De constructie van de artikel 93 en 94 Grondwet is niet 
alleen een kwestie van voorkomen van verlegenheid bij een rechter die wel in 
staat is nationaal recht wegens strijd met een waarborgnorm buiten toepassing 
te laten maar vervolgens met lege handen staat. Het is ook uitdrukking van 
machtenscheiding en machtsevenwicht. 

In de SGP-casus gaat het niet zozeer om de problemen die ontstaan bij een lege 
waarborgnorm die inroepbaar blijkt, maar om de vraag in hoeverre een beroep 
kan worden gedaan op internationale instructienormen, en dan met name de 
normen die uiteindelijk een plicht voor de wetgever zijn. De factoren die in de 
SGP-casus in meer of mindere mate de inroepbaarheid van de relevante delen van 
het Vrouwenverdrag en daarmee de uiteindelijke confrontatie met de wetgever 
hebben bevorderd zijn: de techniek van het afpellen en meeliften, de dichotome 
benadering, de incorporatie van interpretatie van andere instanties en de focus 
op de bruikbaarheid van een bepaling voor de rechter. Ten slotte is erop gewezen 
dat de rechter soms de grenzen van het begrip opzoekt vanwege verborgen 
institutioneel politieke redenen, en dat dit in de SGP-casus voorstelbaar is. 

Is er een alternatief waarmee de rechter confrontaties met de wetgever kan 
voorkomen via het begrip ‘een ieder verbindend’? Ik meen van wel, en denk dat 
dat gezocht kan worden in (de herintroductie van) een beperkt gebruik van de 
relatieve rechtstreekse werking. Namelijk voor die gevallen waarin het handhaven 
van een wetgevingsplicht, of een instructienorm die als wetgevingsplicht blijkt 
uit te pakken, juist ook de primaire inzet van de procedure is. De Centrale Raad 
van Beroep overwoog ooit ten aanzien van artikel 7 onder a (1) IVESC (gelijke 
beloning) dat de rechtstreekse werking niet alleen van de bepaling zelf afhing, 
maar tevens van ‘de casus waarop en de context waarin toepassing van die 
verdragsbepaling wordt gevraagd voldoende gestructureerd en geconcretiseerd 
is om een dergelijke rechtstreekse en afdwingbare toepassing verantwoord te 
doen zijn.’738 Bij de vraag of de toepassing van het verdragsrecht ‘verantwoord’ 
is, weegt de Centrale Raad onder andere mee of het bevoegd gezag ‘langs 
rechterlijke weg geroepen kan worden de ongelijkheid ongedaan te maken.’ 
VI.3.2	 Het	SGP-arrest	als	de	Nederlandse	Brown	v.	Board	of		 	
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	 Education?
Het SGP-arrest vertoont enige overeenkomst met Brown v. Board of Education. 
Ten diepste was Brown een afrekening met de separate but equal-doctrine. 
Met die doctrine mochten voorzieningen gescheiden blijven als ze maar 
gelijkwaardig waren. ‘Inherently unequal,’ aldus het Amerikaanse Supreme 
Court.739  In het SGP-arrest, zoals ook door het EHRM opgevat, wordt ten diepste 
het vrouwenstandpunt van de SGP buiten de orde verklaard. ‘Unacceptable,’ 
volgens het EHRM. Volgens het vrouwenstandpunt van de SGP zijn vrouwen wel 
gelijkwaardig maar niet gelijk, bijvoorbeeld niet ten aanzien van een roeping tot 
enig regeerambt. Deze associatieve overeenkomst zal nooit de vele verschillen 
tussen het SGP-arrest en Brown kunnen verhullen. Al was het maar omdat het 
probleem waarvan het Supreme Court ‘eigenaar’ werd, veel omvangrijker en 
gecompliceerder was dan de relatief overzienbare kwestie waar de Hoge Raad nu 
zijn gezag aan verbonden heeft. Toch wil ik één overeenkomst overeind houden: 
beide zaken zijn voorbeelden van public law litigation. De mogelijkheid om bij de 
rechter een beroep te kunnen doen op een norm die tot het verzekeren van een 
bepaald resultaat verplicht, maakt de inzet in de SGP-casus vergelijkbaar met 
de typische inzet bij public law litigation. Niet het vergoeden van de schade van 
een onterecht niet op de lijst geplaatste vrouw, of het alsnog op de lijst zetten 
van een beschikbare vrouw is de inzet, maar het in de toekomst realiseren van 
een grondrecht door gewijzigd overheidsbeleid. Geen reparatie of compensatie 
achteraf, maar toekomstige prestatie van de overheid.

De vergelijking met public law litigation wil ik op twee manieren uitwerken. 
In de eerste plaats wordt het geschil niet alleen mogelijk gemaakt door de 
inroepbaarheid van artikel 7 Vrouwenverdrag, maar ook door de ontvankelijkheid 
van Clara Wichmann. In de tweede plaats wil ik bezien in hoeverre specifieke 
eigenschappen van de SGP-casus kunnen worden verhelderd met de karakteristieke 
eigenschappen van public law litigation. 

VI.3.2.1	De	ontvankelijkheid	van	Clara	Wichmann
Zoals uit de voorgeschiedenis bleek, bleef de civiele rechter lange tijd afzijdig 
omdat er geen SGP-vrouw gevonden kon worden die wilde procederen tegen de 
SGP. De rechter was daar strikt in. Yvonne Franssen, die betoogde een heel eind 
te kunnen meekomen in de politieke visie van de SGP, werd toch onvoldoende 
staatkundig gereformeerd geacht om tegen de SGP te mogen procederen. 
Evenzo strandde de rechtszaak van Clara Wichmann tegen de SGP zelf in niet- 
ontvankelijkheid. ‘Dit belang is een belang dat alléén vrouwen aangaat die lid 
willen worden van de SGP en die dat als gevolg van het vrouwenstandpunt niet 
kunnen,’ overwoog de rechtbank.740 

De handhaving van het Vrouwenverdrag bereikt de rechter via het collectieve 
actierecht van artikel 3:305a BW741 in een procedure tegen de Staat. Daarmee 
krijgt het geschil ook de voor public law litigation typische partijstructuur: eiser 
en gedaagde vallen minder samen met de feitelijke slachtoffer en dader. Formeel 
bundelt Clara Wichmann de belangen van iedereen die slachtoffer is van het niet 
handhaven van het gelijkheidsbeginsel door de Staat en is de Staat de dader 

739 Zie verder hoofdstuk III.
740 Rb. Den Haag 7 september 2005, NJ 2005/474, LJN AU2091, r.o. 3.6.
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van het niet nemen van maatregelen tegen de SGP. Niet ver daarachter gaat 
het wel degelijk om de SGP-vrouwen die niet meer mogen worden tegengewerkt 
door de SGP. Dat geeft het hof ook toe als het overweegt dat de ‘inzet van deze 
procedure’ is dat de SGP-vrouwen niets meer in de weg wordt gelegd als zij zich 
kandidaat willen stellen voor hun partij. 

Dat artikel 3:305a BW toegang verschaft aan Clara Wichmann ligt minder voor 
de hand, als bedacht wordt dat dit artikel een codificatie is van de zogenaamde 
Nieuwe Meer-jurisprudentie.742 Daarmee kon opgekomen worden voor belangen 
die zelf geen stem hadden, zoals milieubelangen. Waterpakt is een voorbeeld 
van het representeren van milieubelangen. Nieuwenhuis annoteerde onder het 
Nieuwe Meer-arrest dat het wat hem betreft ook bij milieubelangen zou moeten 
blijven. Anders zou deze rechtsingang bijna eindeloze bemoeizucht faciliteren.743 
In de SGP-casus gaat het niet om belangen die geen stem hebben. Wat er verder 
ook zij van de veronderstelde gewetensnood van een ieder als de Staat niet tegen 
discriminatie optreedt, de SGP-vrouwen zelf hebben wel degelijk een stem. Dat 
was ook de boodschap van het vonnis van de rechtbank in de procedure van 
Clara Wichmann tegen de SGP: vind een SGP-vrouw die op de lijst wil staan, en 
ik zal naar je zaak kijken. In het SGP-arrest geeft Clara Wichmann niet een stem 
aan wie of wat zelf geen stem heeft, maar aan wie hem zelf niet rechtstreeks 
wil gebruiken. 

Dit komt, zoals gezegd, in de eerste plaats omdat de ingeroepen norm het belang 
beschermt van een ieder en niet specifiek van de SGP-vrouwen. Maar het komt 
ook doordat bij de toepassing van artikel 3:305a BW aan Clara Wichmann geen 
eisen van representativiteit worden gesteld. Daarmee bedoel ik het volgende. 
Hoewel de mening van de SGP-vrouwen er als SGP-vrouwen niet toe doet, horen 
zij uiteraard wel bij de ‘een ieder’ voor wie Clara Wichmann zegt op te komen. 
Datzelfde geldt voor de SGP-mannen en voor iedereen die zich niet aan de SGP 
verbonden acht maar desalniettemin geen reden ziet om tegen die partij op te 
treden. De Hoge Raad eist echter niet dat Clara Wichmann onderbouwt voor 
welk percentage ‘een ieders’ wordt opgekomen. De Hoge Raad stelt dergelijke 
eisen niet en verwijst daarvoor naar de tekst van artikel 3:305a BW en naar het 
eerder gewezen Plazacasa-arrest.744 Dat overtuigt niet volledig. In Plazacasa 
ging het om klassieke bundeling van belangen. De Stichting Baas in Eigen Huis 
stelde op te komen voor de auteursrechten van alle makelaars, terwijl een derde 
van de makelaars aangaf juist voorstander te zijn van waar de Stichting tegen 
opkwam. De Hoge Raad oordeelde in Plazacasa dat dit niet van belang was. 
Hij trekt die conclusie door in het SGP-arrest. Daarmee steekt de Hoge Raad 
de grens over tussen wat de advocaat-generaal meso-aggregatie en macro-
aggregatie noemt. Het eerste was aan de orde bij Plazacasa, het tweede bij 
Clara Wichmann. Juist bij het tweede signaleerde Langemeijer een gevaar voor 
‘ongebreidelde bemoeizucht’.745 Als de Hoge Raad wel eisen van representativiteit 

741 Sinds 1994 in de wet, ingevoerd bij wet van 6 april 1994, Stb. 1994/269.
742 HR 27 juni 1986, NJ 1987/743, LJN AD3741 (Nieuwe Meer).
743 J.H. Nieuwenhuis, AA 1986, p. 641.
744 HR 26 januari 2010, NJ 2011/673, LJN BK5756 (Plazacasa).
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had ontwikkeld hadden daarmee ‘al te ongerichte en abstracte belangen buiten 
de deur gehouden kunnen worden.’746 
Maar dat doet de Hoge Raad dus niet. De waarborgen tegen ongebreidelde 
bemoeizucht liggen daarmee uitsluitend in de andere, meer procedurele 
voorwaarden van artikel 3:305a BW. Er moet voorafgaand overleg plaatsvinden 
(lid 2), de vordering kan niet strekken tot een schadevergoeding in de vorm van 
geld (lid 3) en het niet mag gaan om een gedraging waarvan de getroffene niet 
wil dat daarover door deze belangenbehartiger geprocedeerd wordt (lid 4). Lid 5 
voorziet in een opt-out-regeling waarmee een persoon tot bescherming van wiens 
belang de rechtsvordering strekte zich tegen de werking van een uitspraak kan 
verzetten, ‘tenzij de aard van de uitspraak meebrengt dat de werking niet slechts 
ten opzichte van deze persoon kan worden uitgesloten.’ Voor Clara Wichmann 
waren deze voorwaarden geen drempel voor de ontvankelijkheid. 

VI.3.2.2	Public	law	litigation
Teunissen heeft scherpe kritiek geuit, specifiek op de ontvankelijkheid van 
Clara Wichmann.747 Hij vindt heel artikel 3:305a BW ‘een waar misbaksel’ dat 
onvoldoende doordachte public interest litigation uit de Verenigde Staten 
overplant.748 De gedachte dat het SGP-arrest kan worden begrepen als public 
law litigation (hetzelfde als public interest litigation) leidt tot een aantal 
observaties. 

Fuller hamerde krachtig op het belang van derden die door een uitspraak worden 
geraakt terwijl ze niet weten of soms zelfs niet kunnen weten wat de gevolgen 
voor hen zullen zijn. Dit is volgens Fuller niet wenselijk, omdat het parasiteert 
op de aard van de rechtspraak: rationeel bewijs en argumenten beoordelen. Dit 
bezwaar richt zich vrij fundamenteel tegen public law litigation. Voor de SGP-
casus gaat het evenwel niet op. Hoewel de SGP-vrouwen verdwijnen achter de 
constructie waarmee ze worden gelijkgesteld en ‘meegebundeld’ met de belangen 
van een ieder, krijgt de SGP zelf ruime mogelijkheden om aan de procedure deel te 
nemen. Ze voegt zich aan de zijde van de Staat in het hoger beroep, en de Hoge 
Raad staat haar – tegen het advies van de advocaat-generaal in – toe om een 
zelfstandig en onbeperkt cassatieberoep in te stellen. Overigens is het resultaat 
daarvan dat het arrest ook jegens de SGP in kracht van gewijsde is gegaan. Het 
door Fuller gesignaleerde gevaar verwezenlijkt zich hier dus niet, voor zover de 
SGP-vrouwen de relevante ‘derden’ zijn en de SGP hen vertegenwoordigt. 

De tweede observatie betreft de remedie. De problemen die ontstaan bij het 
bedenken en het toewijzen van een remedie, zijn karakteristiek voor public 
law litigation. In de klassieke benadering is de remedie min of meer logisch 
afleidbaar uit de schending. Als de civiele rechter zich beperkt had tot het enkel 
ontvankelijk verklaren van een vrouw die zelf op de SGP-kieslijst wil en die vrouw 
had kunnen aantonen dat ze uitsluitend is geweigerd vanwege haar geslacht, 
dan was de remedie relatief eenvoudig geweest: de SGP bevelen deze vrouw op 
de kieslijst te zetten, of de kandidaatstellingsprocedure opnieuw te voeren met 

745 Conclusie advocaat generaal onder 3.6.
746 Chr. F. Kroes, ‘Soortgelijke belangen, representativiteit en het bemoeizuchtbezwaar’, annotatie bij HR 26  
 februari 2010, NTBR 2010 (43), p. 361-367, LJN BK4549.
747 J. Teunissen, ‘De ironie van de SGP-vrouwenzaak’, NJB 2008, p. 1524-1530.
748 J. Teunissen, ‘De ironie van de SGP-vrouwenzaak’, NJB 2008, p. 1524-1530, noot 16. 
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inachtneming van de uitspraak. Dit soort relatie tussen onrechtmatigheid en 
remedie valt weg in public law litigation. Er is eerder van het tegenovergestelde 
sprake: ze lopen uit elkaar. Dat blijkt ook duidelijk uit de motiveringen van 
zowel de rechtbank, als het hof en de Hoge Raad: het constateren van de 
onrechtmatigheid wordt zeer expliciet losgekoppeld van de vraag of duidelijk is 
welke maatregelen moeten worden getroffen en of de rechter die kan bevelen. 

De derde observatie is dat wat in deze SGP-casus wel aan remedie wordt ingezet, 
gebruikelijk is in de remedial phase van public law litigation. Dat is de typische 
splitsing tussen het enerzijds declaratoir verklaren welke richting het op moet 
en anderzijds het (voorlopig) vooruitschuiven van de enforcement phase van 
bevelen en dwangmiddelen. In dat laatste betonen rechtbank, hof en Hoge Raad 
zich zeer terughoudend. Ook een verbod om de bestaande situatie langer dan een 
door de rechter vastgestelde termijn te laten voortbestaan, is niet toewijsbaar. 
Niet alleen omdat dat in dit geval een wetgevingsbevel zou zijn, maar ook, 
aldus hof en Hoge Raad, omdat niet duidelijk is op grond waarvan een dergelijk 
vaag en algemeen verbod toewijsbaar zou kunnen zijn.749 Een formele structural 
injunction zit er dus niet in. Er is enkel een declaratoire remedie beschikbaar. 
Daarmee is de uitspraak in mindere mate het einde van de betrokkenheid van de 
rechter dan in klassieke zaken het geval is. Als er niets gebeurt zal de Hoge Raad 
vroeg of laat weer gevraagd worden om zich over de zaak uit te spreken.

Een vierde observatie knoopt aan bij de door Sabel en Simon geconstateerde 
bezwaren tegen een rechter die ‘te dicht’ betrokken raakt bij het realiseren van 
een grondrecht.750 Daarbij kan de (schijn van) rechterlijke (on)partijdigheid in 
het geding komen als hij bijvoorbeeld in een vervolgzaak moet oordelen over 
de onvermoede nadelen van een maatregel die het gevolg is van een keuze die 
de rechter gemaakt heeft. Daartegen bestaan ook bezwaren van democratische 
aard voor zover de rechter keuzes maakt die anders door meer democratisch 
gelegitimeerde ambten zouden worden gemaakt. Deze bezwaren worden in de 
Amerikaanse praktijk, aldus Sabel en Simon, ondervangen doordat de rechter 
zich inhoudelijk afzijdig houdt en in plaats daarvan partijen met elkaar in 
gesprek brengt en houdt. De grondrechten functioneren dan als destabilization 
rigths. Vanuit dit perspectief heeft de civiele rechter zich in de SGP-casus zeer 
terughoudend getoond voor wat het meedenken met de oplossing betreft. De 
Hoge Raad is daarin zeer principieel: de vraag wat er moet gebeuren vereist een 
politieke afweging die niet van de rechter verlangd kan worden. Daarmee zijn de 
gevaren dat de rechter door al te actief mee te denken zijn onpartijdigheid op 
het spel zet of keuzes maakt die beter door meer democratisch gelegitimeerde 
organen kunnen worden gemaakt, ruimschoots bezworen. De vraag wordt zelfs 
of de Hoge Raad niet wat meer had kunnen doen om de partijen in ‘beweging’ 
te houden, bijvoorbeeld door specifiek te verwachten dat er binnen een nader 
te bepalen periode een actieplan moet liggen. Het antwoord op die vraag hangt 
echter af van wat er gebeurt na de uitspraak van de Hoge Raad en of die moet 

749 Zie r.o. 4.6.2 van het arrest van de Hoge Raad. 
750 Zie paragraaf III.4.3.
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worden aangemerkt als een materieel wetgevingsbevel. 

VI.3.2.3	Conclusie
Het SGP-arrest is een voorbeeld van public law litigation, mogelijk gemaakt door 
de inroepbaarheid van artikel 7 Vrouwenverdrag en door de ontvankelijkheid 
van Clara Wichmann onder artikel 3:305a BW. Dat artikel faciliteert kennelijk 
niet alleen een bundeling van belangen in het kader van de efficiëntie van de 
rechtspleging, of het creëren van een rechtsgang voor milieubelangen die geen 
eigen stem hebben. Het artikel maakt het ook mogelijk dat wordt opgekomen 
namens abstracte belangen als dat van een ieder bij de verwezenlijking van een 
grondrecht. In het voordeel van Clara Wichmann heeft in ieder geval gewerkt dat 
de Hoge Raad ervan af heeft gezien eisen van representativiteit te ontwikkelen 
om de toegang tot de rechter voor al te abstracte belangenrepresentatie te 
reguleren. 

De ontvankelijkheid en de inroepbaarheid maken public law litigation mogelijk: 
geschilbeslechting tussen partijen die minder direct slachtoffer en dader zijn 
dan in de klassieke civiele geschilbeslechting het geval. Met een voor klassieke 
geschilbeslechting a-typische inzet: niet het herstel of compensatie voor iets 
in het verleden, maar verbeterde realisatie in de toekomst. Dit inzicht maakt 
een aantal in hoofdstuk III beschreven karakteristieken relevant voor de SGP-
casus. Voor wat de positie van niet rechtstreeks bij de procedure betrokken 
derden betreft, is in dit geval ruimschoots gelegenheid geweest voor de SGP om 
zelfstandig op te treden in de procedure. De moeilijkheden met de remedie en 
dat waar de Hoge Raad in het SGP-arrest op uitkomt, zijn niet ongebruikelijk 
voor public law litigation: declaratoir in algemene bewoordingen de richting 
wijzen en (voorlopig) afzien van dwangmiddelen en sancties. Ten slotte blijkt de 
Hoge Raad zeer voorzichtig om zich al te intensief met de verdere oplossing van 
het probleem in te laten. Dit valt enerzijds te waarderen als een waarborg tegen 
de nadelen van public law litigation voor de onpartijdigheid van de rechterlijke 
macht en de ruimte voor het democratisch proces. Anderzijds is het de vraag of 
de Hoge Raad zich niet te veel afzijdig houdt. Dat zal uiteindelijk moeten blijken 
uit het verdere verloop. 

VI.3.3	 Materieel	wetgevingsbevel	of	een	dialoog?
De uitspraken in de SGP-casus zijn, evenals het Arbeidskostenforfait-arrest, in de 
juridische literatuur royaal aangemerkt als een wetgevingsbevel of iets dat daar 
heel dicht bij in de buurt komt. Kanne en Nehmelman vonden de uitspraak van 
de rechtbank al ‘een belangrijk signaal naar de wetgever’ dat ‘alle facilitering 
van de Staat aan partijen als de SGP zou moeten worden gestaakt.’751 Dragstra 
kwalificeert de uitspraak van het hof als een ‘impliciet wetgevingsbevel’752 en 
Peters en Bleker vinden het arrest een ‘indirect bevel aan de wetgever’.753 Alkema 
meent dat de Hoge Raad het treffen van wettelijke maatregelen ‘eist’754 en ook 
Schutgens en Sillen kwalificeren het arrest als een ‘bevel’ en vragen zich af 
welke maatregelen de Staat kan nemen om aan ‘zijn rechtsplicht uit het arrest’ 
te voldoen.755 Geen van deze schrijvers hoeft te worden uitgelegd dat er enkel 
sprake is van een verklaring voor recht en niet van een formeel wetgevingsbevel. 
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En dat er strikt genomen geen andere juridische consequenties aan het arrest zijn 
verbonden dan dat in een eventuele vervolgprocedure tussen de Staat en Clara 
Wichmann vaststaat dat de Staat onrechtmatig handelt jegens Clara Wichmann. 
Verder dan het gezag van gewijsde lonkt eventueel nog het door de Hoge 
Raad erkende ‘praktische gevolg’ dat de rechter in vergelijkbare gevallen, dus 
wanneer een andere partij dan Clara Wichmann eenzelfde procedure aanspant, 
vergelijkbaar zal beslissen.756 Maar daarna houdt het wat juridische gevolgen 
betreft wel op. Als al sprake is van een rechtsplicht voor de Staat, dan volgt die 
(al een tijdje) uit het Vrouwenverdrag en niet uit de uitspraak van de rechter. De 
Hoge Raad ‘eist’ dus eigenlijk helemaal niets en beveelt evenmin iets. De Hoge 
Raad verklaart uitsluitend. Ik ben het echter met alle aangehaalde schrijvers 
eens dat desondanks van meer sprake is dan alleen een verklaring voor recht. 
Daar moet een term voor worden gevonden. Dat is mij betreft – het zal niet 
verrassen – ‘materieel wetgevingsbevel’. 

Het hof stelt zich de werking van een materieel wetgevingsbevel duidelijk 
voor. Hoewel aan de verklaring voor recht geen sanctie of dwangmiddel is 
verbonden wordt de Staat door het hof geacht aan die verklaring wel ‘de juiste 
gevolgtrekking’ te verbinden en ‘de nodige wetgeving’ tot stand te brengen. 
Voor het hof maakt deze omstandigheid de verklaring voor recht in dit geval een 
effectief rechtsmiddel in de zin van artikel 2 IVBPR en 13 EVRM. 

Bij het toepassen van het begrip materieel wetgevingsbevel op de SGP-casus zijn 
drie punten van belang. Het eerste, dat sprake is van rechterlijke rechtsvorming 
en niet van een evident uit het Vrouwenverdrag volgende wetgevingsplicht, 
roept niet veel problemen op. Uit het verschil tussen de Afdeling en de civiele 
rechter volgt reeds dat het Vrouwenverdrag zich op dit punt in redelijkheid op 
verschillende manieren laat uitleggen. De conclusie van de civiele rechter is dus 
het resultaat van rechtsvorming. De twee volgende punten liggen iets complexer, 
namelijk de vraag hoe duidelijk uit de uitspraak blijkt dat een wetgevingsplicht 
is geschonden en of de rechtsvorming van de civiele rechter bindend is voor 
de wetgever, zoals het hof meent, of een voor dialoog vatbaar oordeel, zoals 
de regering meende van het standpunt van het CEDAW over de verplichting om 
tegen de SGP op te treden. 

VI.3.3.1	Materieel	wetgevingsbevel	en	de	verklaring	voor	recht
Het in hoofdstuk II genoemde voorbeeld van een materieel wetgevingsbevel 
betrof een verklaring voor recht waarin duidelijk sprake was van een verplichting 
voor de wetgever. Dat is in de SGP-casus niet het geval. Bij hof en Hoge Raad 
blijft de verklaring van de rechtbank in stand ‘dat de Staat in strijd met artikel 7 
sub a en sub c Vrouwenverdrag handelt.’ Zoals reeds in hoofdstuk IV is opgemerkt, 
verliest het begrip materieel wetgevingsbevel zijn onderscheidende kracht als alle 
rechterlijke uitspraken die op de een of andere manier wetgeving noodzakelijk 
maken, materiële wetgevingsbevelen zijn. Evenzeer raakt de overeenkomst met 

751 M.J. Kanne & R. Nehmelman, annotatie bij Rb. Den Haag 7 september 2005, AB 2005/398, LJN AU2088,  
 onder nr. 6.
752 Dragstra 2008, p. 188.
753 J.A. Peters & K. Bleker, ‘Staat moet SGP aanpakken maar ook subsidiëren’, NJB 2008, p. 556-563.
754 E.A. Alkema, annotatie bij HR 9 april 2010, NJ 2010/388, LJN BK4549 (SGP).
755 R.J.B. Schutgens & J.J.J. Sillen, ‘De SGP, het rechterlijk bevel en het kiesrecht’, NJB 2010, p. 114-117.
756 HR 1 juli 1983, NJ 1984, 360, LJN AD5666 (Prijzenbeschikking Medisch Specialisten).
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het formele wetgevingsbevel uit het zicht wanneer elk signaal aan de wetgever 
een constatering van een dreigende schending van een wetgevingsplicht is. 
Zoals bij de termijnstelling uit het Arbeidskostenforfait-arrest, zal ook hier de 
definitie van het materiële wetgevingsbevel ingeregeld moeten worden voor het 
gebruik van de verklaring voor recht. 

Het ligt voor de hand om in de motivering te zoeken naar de gedraging waarmee 
de Staat onrechtmatig handelt. Bij de rechtbank levert dat de meest duidelijke 
schending van een wetgevingsplicht op. De rechtbank acht het bestaan en in stand 
laten van een (Grond)wettelijke regeling van het kiesrecht die de handelwijze 
van de SGP accepteert, reeds onrechtmatig. Artikel 7 Vrouwenverdrag wordt 
dus geïnterpreteerd als een plicht om de democratie weerbaar te maken tegen 
vrouwendiscriminatie. Die plicht zou niet van tafel zijn wanneer de SGP tot 
inkeer komt en een vrouw de lijst laat aanvoeren. In die zin is ook te begrijpen 
dat de rechtbank bij de ontvankelijkheid van Clara Wichmann mee laat wegen 
dat het ‘niet denkbeeldig’ is dat andere partijen zullen opstaan die eveneens 
op godsdienstige gronden vrouwen ongelijk zullen behandelen.757 Artikel 7 
Vrouwenverdrag schrijft een ander kiesrecht voor dan we nu hebben en dus 
zal de wetgever het moeten aanpassen. Als we de verklaring voor recht van de 
rechtbank samen nemen met deze motivering dan is hier duidelijk sprake van een 
materieel wetgevingsbevel, althans, van een voldoende expliciete constatering 
van de schending van de wetgevingsplicht. 

In het hoger beroep wordt het dictum van het vonnis alleen vernietigd voor 
wat het gegeven bevel om de subsidie te stoppen betreft. Van een expliciete 
verbetering van de gronden is in het dictum geen sprake. Impliciet is er wel 
verschil. Het hof interpreteert artikel 7 Vrouwenverdrag niet als de plicht om een 
bepaald kiesrecht in werking te hebben, maar uitsluitend als de plicht om een 
resultaat te verzekeren. Het onrechtmatig handelen van de Staat bestaat bij het 
hof uit het niet optreden tegen het bestaan en het huidige functioneren van de 
SGP. Uit het Vrouwenverdrag zelf, zo overweegt het hof expliciet, kan niet worden 
afgeleid welke maatregelen zullen moeten worden getroffen. Het bedenken van 
maatregelen stuit bij het hof af op de grenzen van de rechtsvormende taak 
van de rechter. Bij het hof is daarmee duidelijk dat de verklaring voor recht 
verwijst naar een schending van een opdracht aan de Staat, niet specifiek van 
een opdracht aan de wetgever. 

De wetgever komt bij het hof pas in beeld omdat het hof zich zelf niet anders 
kan voorstellen dan dat met wetgeving aan de opdracht uit het Vrouwenverdrag 
wordt voldaan. Daarom stranden alle vorderingen om enige vorm van een bevel te 
geven. Daarbij komt de eerder geciteerde overweging over ‘juiste gevolgtrekking’ 
om ‘de nodige wetgeving tot stand te brengen’. De wetgevingsplicht is niet 
zozeer een kwestie van interpretatie van artikel 7 Vrouwenverdrag, maar van 
toepassing op de casus. Dat gebeurt voldoende expliciet om van een materieel 
wetgevingsbevel te kunnen spreken. 
De Hoge Raad is – zoals zo vaak – beknopter. Daardoor wordt het moeilijker 

757 Zie r.o. 3.6 van het rechtbankvonnis.
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om op basis van de motivering te stellen dat de rechter hier een geschonden 
wetgevingsplicht constateert. Voor de Hoge Raad bestaat de onrechtmatigheid 
eruit dat de Staat er ‘ten onrechte van had afgezien om maatregelen tegen 
het niet toelaten door de SGP van vrouwen op de kandidatenlijsten voor 
algemeen vertegenwoordigende organen’ te treffen. Voor het treffen van die 
maatregelen wordt veel minder expliciet naar de wetgever gewezen. Een klein 
aanknopingspunt is dat de Hoge Raad de verenigingsvrijheid in het geding acht, 
en die mag krachtens artikel 8 van de Grondwet alleen door de wetgever worden 
beperkt. De sterkste aanwijzing uit de motivering dat de Staat ten onrechte 
heeft afgezien van het nemen van wettelijke maatregelen is de afwijzing van het 
cassatiemiddel waarin Clara Wichmann betoogde dat een verbod tot het laten 
voortbestaan van de huidige situatie had kunnen worden toegewezen. Dat kan 
niet, volgens de Hoge Raad, die daarvoor naar Waterpakt verwijst. Daaruit volgt 
dat het ook bij de Hoge Raad voldoende duidelijk is dat het om wetgeving gaat. 
Dit maakt dat ook bij de Hoge Raad gesproken kan worden van een voldoende 
duidelijke constatering van een wetgevingsplicht. 

VI.3.3.2	Dialoog	
Zoals in hoofdstuk II werd aangegeven is uit het Nederlandse recht, naar mijn 
overtuiging, niet in zijn algemeenheid af te leiden dat de interpretaties van 
de Hoge Raad algemeen verbindend zijn, zoals Kleuker dat wel kon betogen 
ten aanzien van het Duitse Bundesverfassungsgericht. Evenmin heeft de Hoge 
Raad – voor zover ik weet – ooit een uitspraak gedaan in de categorie Cooper v. 
Aaron van het Amerikaanse Supreme Court, zoals beschreven in hoofdstuk III. 
Wel zijn er in de jurisprudentie van de Hoge Raad aanwijzingen voor de idee 
van judicial supremacy te vinden. Een recent voorbeeld daarvan is het arrest 
over de legesheffingen voor ID-kaarten.758 De wetgever had bij de invoering 
van de identificatieplicht overwogen dat de eerder in de Gemeentewet gegeven 
grondslag voor de legesheffing nog steeds volstond. De Hoge Raad verwerpt 
deze argumentatie onder verwijzing naar de overwegingen van de advocaat-
generaal. Die had zich vrij principieel verzet tegen deze mogelijkheid van neo-
wetshistorische interpretatie. De Hoge Raad neemt in ieder geval deze stelling 
voor zijn rekening: ‘een wetgever kan door toelichting op zijn wetgeving niet 
de inhoud van een begrip in een andere, oudere, wet inkleuren. Die uitleg van 
het begrip in die andere wet is voorbehouden aan de rechter.’759 Toch blijven dit 
soort overwegingen wat mij betreft te weinig voor een duidelijke statement dat 
naar geldend Nederlands recht het rechtsoordeel van de Hoge Raad niet alleen 
de partijen bindt, maar in het algemeen het laatste woord spreekt. Daartegen 
pleit namelijk de nadruk die de Hoge Raad, als het om precedentwerking gaat, 
legt op het praktische karakter van het gevolg dat in vergelijkbare gevallen 
vergelijkbaar beslist zal worden.760 Dat is de visie waarin de Hoge Raad vooral 
een rechter in laatste aanleg is, en rechtsvorming nooit meer dan een bijproduct 
van geschilbeslechting.761

In hoofdstuk III is bij de bespreking van het begrip dialoog een andere 

758 HR 9 september 2011, Gst. 2011/104, LJN BQ4105.
759 Zie overweging 10.3 van de conclusie, waarnaar door de Hoge Raad wordt verwezen in r.o. 3.3.2.
760 HR 1 juli 1983, NJ 1984, 360, LJN AD5666 (Prijzenbeschikking Medisch Specialisten) 
761 Vgl. Martens 2000, p. 754, noot 2. 
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benadering van de judicial supremacy gepresenteerd, namelijk berustend op 
een vorm van zelfbinding van de wetgever aan rechtsoordelen van de rechter. 
De SGP-casus alleen biedt onvoldoende basis om tot het bestaan van een 
dergelijke judicial supremacy in de Nederlandse rechtsorde te concluderen. 
Anderzijds is de SGP-casus wel van bijzondere waarde in dit verband. Zoals uit 
de voorgeschiedenis blijkt, heeft de regering vrij pertinent geweigerd om in te 
grijpen. Min of meer juridische oordelen van de Commissie Groenman of het 
CEDAW maakten dat niet anders. De regering nam de ruimte om er inhoudelijk 
anders over te denken en handelde op basis van die eigen overtuiging door niet 
in te grijpen. Zelfs niet toen de SGP de teugels aantrok en vrouwen expliciet 
van het gewone partijlidmaatschap ging uitsluiten. Ook gedurende de procedure 
bleek met regelmaat dat de regering – zacht gezegd – niet enthousiast werd van 
het idee maatregelen te moeten treffen. Dat geldt niet alleen voor de regeringen 
die rustten op enige vorm van confessionele coalitiepolitiek: ook onder Kok 
I en II had de SGP niets te vrezen, terwijl de partij juist toen de eisen voor 
het lidmaatschap aanscherpte. Het is dus een casus waarin op basis van de 
voorgeschiedenis gezegd kan worden dat de wetgever bepaald niet welwillend 
stond tegenover het idee van wettelijk optreden tegen de SGP. 

Tegelijkertijd is het een casus waarin de civiele rechter met ongemeen lege 
handen staat. Bij het Arbeidskostenforfait-arrest is duidelijk dat als de wetgever 
het erbij laat zitten, de Hoge Raad alsnog tot de rechtsvorming overgaat die 
weliswaar onwenselijk, maar niet ondenkbaar is. Het hof had het tenslotte ook 
al gedaan: eenvoudig een aftrekpost van 1050 gulden toestaan. In de SGP-zaak 
ligt dat anders. Er is niet echt een vervolgstap voorstelbaar die de rechter nu nog 
onwenselijk vindt maar waar hij in de toekomst misschien anders over kan denken. 
Daarvoor is het formele wetgevingsbevel te zeer ten gronde afgewezen. Dit wordt 
versterkt doordat de eerst aangewezen rechter bij verkiezingen de Afdeling is. 
En die heeft reeds aangegeven het arrest van de Hoge Raad als gericht tot de 
wetgever te beschouwen. De SGP-casus is een casus waarin duidelijk is dat de 
wetgever niet wil terwijl de rechter wel vindt dat er maatregelen moeten worden 
getroffen, die de rechter noch kan bevelen noch zelf kan treffen. Dus komt het 
meer dan gebruikelijk aan op de status van het rechtsoordeel zelf. Overigens is 
het SGP-arrest wel een uitspraak van de hoogste relevante rechter voor wie een 
verklaring voor recht zoekt, de Hoge Raad, in een (bodem)procedure waarbij 
de Staat zelf partij was. Wanneer een voorzieningenrechter in de motivering 
van zijn voorziening een geschonden wetgevingsplicht constateert, terwijl de 
Staat geen partij is – dan zou het nog meer op de status van het rechtsoordeel 
aankomen. 

Tegen deze achtergrond valt in de reacties in de Tweede Kamer tot nu toe op dat 
de mogelijkheid van een dialoog met de Hoge Raad niet of nauwelijks geclaimd 
wordt. Daarbij wordt niet specifiek gewezen op de omstandigheid dat de Staat 
partij is en slechts in beperkte mate op de Hoge Raad als de hoogste instantie. 
In ieder geval niet in die zin, dat het anders zou liggen wanneer de Staat geen 
partij was geweest of het niet de Hoge Raad betrof. De enige die tijdens het 
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algemeen overleg over de handelwijze van minister Donner762 nog enigszins in 
de buurt van een dialoog kwam, was het Kamerlid Taverne (VVD). Hij hamerde 
op het feit dat politieke partijen in Nederland helemaal niet het monopolie 
hebben op kandidatenlijsten, omdat die door individuen worden ingediend, 
en suggereerde enigszins dat een juiste voorstelling van zaken tot een ander 
oordeel van de Hoge Raad had moeten leiden. De Kamerleden Sap (GroenLinks) 
en Heijnen (PvdA) verdedigden de tegenovergestelde positie, namelijk die 
waarin de Hoge Raad het laatste woord spreekt. Sap stelde: ‘het is helemaal niet 
aan de minister om tot een definitief oordeel te komen. Dat definitieve oordeel 
heeft de Hoge Raad al gegeven.’ En later ‘onze hoogste rechterlijke instantie 
heeft een uitspraak gedaan en de Staat moet zich daaraan houden. Ook de 
overheid wordt geacht zich aan de wet te houden – of we dat nu leuk vinden of 
niet – en dus aan de uitspraken van de rechter. De Hoge Raad is immers geen 
adviesorgaan.’763 Heijnen is nog feller. Als het lid Helder (PVV) zich afvraagt of 
het nu wel zo verstandig was om Clara Wichmann ontvankelijk te verklaren, 
verwijt Heijnen haar alleen al voor die verzuchting dat zij ‘op de stoel van de 
Hoge Raad gaat zitten.’ De minister verwijt hij de positie van de Hoge Raad te 
ondergraven door niet onmiddellijk met een actieplan te komen.764 Heijnen blijkt 
zelfs zozeer onder de indruk van de verbindende kracht van het arrest van de 
Hoge Raad dat hij informeert of er al dwangsommen betaald moeten worden. 
Door de retoriek van een formeel bevel te gebruiken, ook naar andere partijen 
toe, is duidelijk dat ‘er gemotiveerd anders over blijven denken’ niet echt een 
optie is voor de PvdA’er. Schouw (D66) lijkt zich wel bewust van het feit dat 
het een arrest zonder juridische tanden betreft. Hij stelt dat de verplichting 
uit het Vrouwenverdrag voortvloeit en dat die dat eigenlijk al langer doet. De 
Hoge Raad heeft niet meer gedaan dan ‘de regering ferm op het hart drukken 
dat er iets moet gebeuren.’ Later in de discussie wordt Schouw echter feller: ‘De 
Hoge Raad is de hoogste rechtsinstantie in dit land. Als die een uitspraak doet, 
is het dat en dan is het klaar.’765 Van Raak (SP) meldt dat hij het ‘eens is’ met 
de uitspraak van de Hoge Raad. Onduidelijk is echter of hij de mogelijkheid dat 
andere partijen het er oneens mee zijn zou accepteren. De christelijke partijen 
houden zich op de vlakte. Het CDA betwist bij monde van Koopmans niet meer 
dat er met maatregelen moet worden gekomen, maar ziet wel ruimte om de SGP 
in staat te stellen eerst naar Straatsburg te gaan. De ChristenUnie verschuilt 
zich achter de minister en de SGP wijst alleen op het verschil aan interpretatie 
van het Vrouwenverdrag tussen de Afdeling en van de Hoge Raad en tussen de 
D66-staatssecretaris destijds en de D66 nu. Hoewel de meerderheid accepteert 
dat er nog op Straatsburg gewacht wordt, lijkt de meerderheid in de Tweede 
Kamer ook de interpretatie van het Vrouwenverdrag van de Hoge Raad over te 
nemen, omdat het nu eenmaal de interpretatie van de Hoge Raad is. 

Van bijzonder belang is hier de opstelling van de regering. Dat Donner brieven 
stuurde naar de SGP wekt de suggestie dat hij vindt dat de Hoge Raad tegen 
windmolens vecht. Het hof had al geconstateerd dat de binding van kandidaat-
kamerleden aan het Program van Beginselen een juridische binding was.766 Dan 

762 Algemeen Overleg op 7 juni 2011. Verslag: Kamerstukken II 2011/12, 28 481, nr. 15.
763 Zie pagina 7 van het verslag.
764 Zie pagina 2 van het verslag. 
765 Zie pagina 11 van het verslag. 
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nog aan het hoofdbestuur vragen of er ‘in juridische zin belemmeringen zijn’ 
wijst niet op een praktijk waarin aan een oordeel van de rechter doorslaggevend 
belang toekomt. Toch blijkt ook bij de regering de grondhouding gewijzigd. 
Zoals Hirsch Ballin (CDA) al eerder had aangegeven is voor de regering de race 
uiteindelijk wel gelopen. Uit het arrest vloeit, aldus Donner, dan wel geen 
‘concrete rechtsplicht’ voort maar wel een ‘algemene rechtsplicht.’ Het wachten 
op Straatsburg is niet om argumenten te verzamelen tegen het arrest van de 
Hoge Raad, maar moet worden begrepen als een vorm van uitvoeren van het 
arrest. Ook de verwachting van Donner dat de SGP zich na eventueel verlies 
wel zal voegen naar de wet ‘zoals die gezaghebbend is uitgelegd’ getuigt van 
de gedachte dat de Hoge Raad het laatste woord heeft gesproken, ook voor 
degenen die er zelf anders over denken. 

Alleen het Reformatorisch Dagblad gelooft nog in een dialoog in de door mij 
voorgestelde zin. Daags na de uitspraak van het EHRM analyseert die krant dat 
het nog niet eenvoudig zal zijn om de SGP aan te pakken.767 Een van de opties 
luidt: ‘Het kabinet kan ook het oordeel van de Hoge Raad en het Europese Hof 
naast zich neerleggen, en zeggen dat het primaat niet ligt bij gelijke behandeling, 
maar bij een afweging van de verschillende grondrechten.’ Met andere woorden: 
volhouden van wat de regering altijd al vond. Het arrest van de Hoge Raad hoeft 
volgens de krant voor rechtzinnig Nederland geen verschil te maken. ‘Politici 
hoeven zich niet te verschuilen achter een uitspraak van de Hoge Raad als die 
slecht is gemotiveerd en niet alle belangen meeweegt.’ Maar dat vereist politici 
zonder slappe knieën, verzucht de krant, en die zijn er niet. 

VI.3.3.3	Conclusie
De uitspraken van de civiele rechter in de SGP-casus zijn materiële 
wetgevingsbevelen. In de eerste plaats zijn ze rechtsvormend omdat de 
wetgevingsplicht niet evident was. In de tweede plaats wordt de schending 
van de wetgevingsplicht voldoende expliciet geconstateerd, hoewel de 
verklaring voor recht zelf niet naar de wetgever wijst. Wanneer de motivering 
wordt meegenomen is duidelijk dat de rechtbank in het Vrouwenverdrag een 
wetgevingsplicht interpreteert en dat hof en Hoge Raad in de toepassing van het 
Vrouwenverdrag op de concrete situatie een schending van een wetgevingsplicht 
constateren. Ten slotte lijkt de wetgever zijn jarenlange verzet tegen het idee 
dat het Vrouwenverdrag dwingt tot het nemen van maatregelen tegen de SGP 
op te geven. De motivering daarvoor luidt grotendeels: ‘omdat de Hoge Raad 
dat gezegd heeft.’ Het oordeel van de Hoge Raad wordt kennelijk beslissend 
en bindend geacht. De rechtsvorming waarmee de Hoge Raad een schending 
van een wetgevingsplicht constateert, bindt. Dat maakt van het SGP-arrest een 
materieel wetgevingsbevel. 

VI.3.4	 Kan	het	EHRM	wetgevingsbevelen	geven?	
In de beslissing over de klacht van de SGP beperkte het EHRM zich tot een 
krachtige veroordeling van het vrouwenstandpunt van de SGP: ‘unacceptable’.768 

766 Zie r.o. 1.5 van het arrest. 
767 ‘Aanpakken SGP niet eenvoudig’ Reformatorisch Dagblad 11 juli 2012
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Daarmee was de klacht ‘manifestly ill founded’ en derhalve niet-ontvankelijk. 
Over de tegen de SGP te nemen maatregelen stelt het Hof kort: ‘the Court 
cannot dictate action’. Ter onderbouwing voert het Hof het karakter van een 
niet-ontvankelijkheidsoordeel aan. Bovendien zou het wel erg ver gaan om een 
procedure van de SGP te laten uitlopen op maatregelen tegen de SGP. Kortom: de 
te nemen maatregelen liggen ‘well outside the scope of the present application’.769 
Maar hoe zit dat precies? Als het een ander zou lukken om een ontvankelijke 
en gegronde klacht over het niet optreden van de Staat tegen de SGP in te 
dienen, kan er dan wel actie gedicteerd worden door het EHRM, ook richting de 
wetgever? Die vraag ligt in deze casestudy ook enigszins ‘outside the scope’. Toch 
is hij in het geheel van een studie naar wetgevingsbevelen voldoende relevant 
om hier te behandelen.770

VI.3.4.1	Geen	formeel	wetgevingsbevel,	wel	verplichtingen
Het formele antwoord luidt: het EHRM kan niets bevelen. Het Hof heeft 
– hoewel dit bij de totstandkoming van het EVRM wel is overwogen – geen 
‘injunctiestelsel’.771 Het omgekeerde is het geval. Het Hof kan in het algemeen 
uit zichzelf niets bereiken in de rechtsorde van de lidstaten: geen heropening 
van een strafzaak, geen vernietiging van een onterecht opgelegde boete, geen 
eerherstel enz. Zelfs het toekennen van een zogenaamde billijke genoegdoening 
krachtens artikel 41 EVRM levert niet uit zichzelf een executoriale titel in de 
nationale rechtsorde op.772 Voor een formeel wetgevingsbevel uit Straatsburg 
hoeft dus niet gevreesd te worden. Of op gehoopt te worden. 

Dat een klager niet onmiddellijk een deurwaarder kan sturen om een toegekende 
billijke genoegdoening te incasseren, laat onverlet dat de veroordeelde staat 
wel degelijk verplicht is om het toegekende bedrag aan de klager te betalen. Die 
verplichting verloopt via artikel 46 EVRM, waarmee de Hoge Verdragsluitende 
Partijen de verplichting zijn aangegaan ‘zich te houden aan een einduitspraak 
van het Hof in de zaken waarbij zij partij zijn.’773 De binding geldt het zogenaamde 
operative part774 en de bijbehorende dragende overwegingen.775 Obiter dicta 
verplichten tot niets. De verplichting een uitspraak uit te voeren is door het 
Hof in zijn algemeenheid uitgewerkt in drie richtingen. Naast – uiteraard – het 
uitkeren van een eventuele billijke genoegdoening en kostenveroordeling moet 
allereerst de schending ongedaan worden gemaakt. Ten tweede heeft de klager 
recht op restitutio in integrum: het zoveel mogelijk herstellen van de oude 
situatie. En in de derde plaats is een staat verplicht middels het treffen van 
specifieke of algemene maatregelen herhaling van de schending te voorkomen.776 
De keuze van vorm en middelen bij het uitvoeren van een arrest is daarbij in 
beginsel aan de lidstaten, onder toezicht van het Comité van Ministers.777 De rol 
voor het Hof is het beoordelen van klachten en het toetsen of in een concreet 
geval sprake is van een verdragsschending. 
VI.3.4.2	Het	Hof	en	de	wetgever

768 Zie hierboven, paragraaf VI.2.6. 
769 EHRM 10 juli 2012, nr. 58369/10 (Staatkundig Gereformeerde Partij t. Nederland), r.o. 78.
770 Voor een uitgebreidere behandeling van verplichtingen voor de wetgever in zijn algemeenheid: zie Van   
 Emmerik 2008. 
771 Haeck & Vande Lanotte 2005, p. 701. 
772 In de literatuur wordt reeds sinds jaar en dag gepleit voor het verlenen van een executoriale titel aan arresten  
 van het EHRM, Van Emmerik 2008, p. 31. Overigens is mij geen geval bekend waarin de Staat niet betaald heeft. 
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Soms zal het voor de hand liggen om ter voorkoming van een herhaling van de 
schending de wet te wijzigen. Zo kwam de Wet BOPZ mede tot stand in reactie op 
het Winterwerp-arrest.778 Dat blijft doorgaans de keuze van de veroordeelde staat. 
Soms is niet meer van een reële keuze sprake omdat de concrete schending juist 
betrekking heeft op wetgeving. Als de enkele aanwezigheid van een strafbepaling 
tegen homoseksualiteit, los van vervolgingsbeleid, een voortdurende schending 
van artikel 8 EVRM is,779 dan kan het uitvoeren van de uitspraak weinig anders 
betekenen dan het intrekken van die strafbepaling. Aan deze uitzonderlijke 
situatie waarin de concrete schending uit de aanwezigheid (of afwezigheid) van 
wetgeving bestaat, zijn de laatste tijd twee andere manieren toegevoegd waarop 
het Hof rechtstreeks in het vaarwater van de wetgever komt: het aanwijzen van 
de wet als de diepere oorzaak van de concrete schending of het al meedenkend 
aanbevelen van een wetswijziging. 

Tegen Rusland constateerde het EHRM een schending van artikel 8 juncto 14 EVRM 
doordat de militair Konstantin Markin geen recht had op het ouderschapsverlof 
dat zijn vrouwelijke collega’s wel kregen.780 Het Hof vervolgde: ‘In theory it is 
not for the Court to determine what measures of redress may be appropriate 
for a respondent State to take in accordance with its obligations under Article 
46 of the Convention. However, the Court’s concern is to facilitate the rapid 
and effective suppression of a shortcoming found in the national system of 
human-rights protection.’781 Waarna het Hof specifiek wijst op de aanwezigheid 
van een bepaalde wettelijke bepaling als de oorzaak van het kwaad. En toen 
het Hof in Noorwegen een schending van het eigendomsrecht constateerde, 
voegde het er ‘by way of general observation’ aan toe dat Noorwegen ‘should 
take appropriate legislative and/or other general measures’ om het probleem op 
te lossen.782 Tegen Letland nam het EHRM een aparte holding in het operative 
part op: Letland was verplicht (‘is to pass’) om wetgevende maatregelen ten 
gunste van transseksuelen te treffen, en wel binnen drie maanden. Lukt dat niet 
binnen drie maanden dan moet er 40.000 euro betaald worden aan de klager.783 
Dit lijkt een vrije keuze, maar uit de formulering is duidelijk dat de verplichting 
primair is gericht op het tot stand brengen van de benodigde wetgeving. Zelfs 
als Letland de billijke genoegdoening verbeurt in de richting van deze klager, 
blijft de verplichting om de wettelijke voorziening te treffen overeind. De hoogte 
van de billijke genoegdoening is verder dusdanig hoog in vergelijking met wat 
het Hof doorgaans toekent (als het al iets toekent) dat ruimte bestaat voor een 
redelijk vermoeden dat het hier de facto om een dwangsom gaat.784 
Een jonge loot aan deze stam van het meedenkende EHRM is de zogenaamde 

773 Artikel 46 lid 1 EVRM. 
774 De concluderende holdings waarmee een arrest inhoudelijk wordt afgesloten. Het verschil in juridische  
 status tussen een holding uit het operative part of een dragende overweging daarvoor valt moeilijk in te  
 zien. Waarschijnlijk ligt het belang ergens anders, namelijk in het politieke gewicht. ‘In the case of States,  
 it’s the operative part that works the magic.’ Citaat van een verder anonieme rechter uit het EHRM.  
 Leach e.a. 2010, p. 23.
775 Haeck & Vande Lanotte 2005, p. 700.
776 Dit zijn standaardoverwegingen die het Hof met regelmaat een plek geeft in zijn arresten. Zie bijvoorbeeld  
 EHRM (Grote Kamer) 13 juli 2000, nrs. 39221/98 en 41963/98 (Scozzari en Giunta t. Italië), r.o. 249.
777 Zie verder artikel 46 lid 2-5 EVRM. 
778 EHRM 24 oktober 1979, nr. 6301/73 (Winterwerp t. Nederland).
779 EHRM 22 oktober 1981, nr. 7525/76 (Dudgeon t. Verenigd Koninkrijk).
780 EHRM 7 oktober 2010, nr. 30078/06 (Konstantin Markin t. Rusland).
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pilot judgment procedure. In zijn typische vorm785 is een pilot judgment een 
uitspraak waarin het Hof omstandig een klacht gegrond verklaard, en in het 
operative part verklaart dat het niet om een incidentele maar om een structurele 
schending gaat. Vervolgens doet het Hof suggesties voor de richting waarin het 
onderliggende probleem kan worden opgelost, en wordt er een termijn gesteld. 
Gedurende die termijn (of langer) ziet het Hof af van het verder behandelen van 
klachten die feitelijk gericht zijn op hetzelfde onderliggende probleem. Is de 
kwestie binnen de gestelde termijn opgelost, dan worden alle vergelijkbare zaken 
in één keer van de rol geschrapt. Het suggereren van een oplossingsrichting 
gaat in de praktijk al snel over wetgeving, hoewel dat niet altijd even expliciet 
wordt gezegd. Polen moest ‘appropriate legal measures’ nemen om recht te 
doen aan de zogenaamde Bug-river-claimants.786 Slovenië kreeg een jaar om 
een ‘domestic compensation scheme’ op te zetten.787 Het tweede pilot judgment 
tegen Polen bevatte een combinatie van het identificeren van het probleem in 
disfunctionerende wetgeving en het meedenken in wetgevende richting.788  

Het Hof meent officieel dat de status van dit meedenken met de oplossing 
vrijblijvend blijft. Het zijn ‘indications’ vanuit ‘a view to helping the respondent 
State to fulfill its obligations under Article 46.’789 Waar een veroordeelde lidstaat 
in het operative part desondanks feitelijk geen keuze meer wordt gelaten,790 
is die keuze niet door het Hof weggenomen maar volgt dat uit de aard van 
de schending. Dit soort subtiliteiten komt niet altijd even goed door in de 
wetenschappelijke literatuur. Dan heet het behulpzame meedenken van het Hof 
alsnog ‘het opleggen van maatregelen’.791 Geheel onbegrijpelijk is dat niet. De 
interim measures van het Hof zijn officieel ook indications, maar staten die 
ze geen goed idee vinden, staat vrijwel zeker een veroordeling voor artikel 
34 EVRM te wachten.792 En als het Hof op de eigen website begrijpelijk wil 
uitleggen wat een interim measure is, staat er: ‘when the Court receives an 
application it may decide that a State should take certain measures provisionally 
while it continues its examination of the case.’793 Wie dit doortrekt naar het 
meedenken van het EHRM over de gepaste maatregelen ter voorkoming van een 
herhaling van de schending ziet in de indication de wet aan te passen al snel 
een aangekondigde schending van artikel 46 EVRM. De grens tussen indications 
en het ‘dictate action’ uit de uitspraak in de SGP-zaak wordt dan wel heel dun. 
In lijn hiermee protesteerde Rusland bij de Grote Kamer over het oordeel ten 
aanzien van het ouderschapsverlof voor militairen. De gewone kamer had de 
bevoegdheid overschreden, meende Rusland, ‘when it had ordered, under Article 
46 of the Convention that the Russian authorities should amend the relevant 

781 Zie r.o. 65 van het arrest. 
782 EHRM 12 juni 2012, nr. 13221/08 en 2139/10 (Lindheim e.a. t. Noorwegen), r.o. 137. 
783 EHRM 11 september 2007, 27527/03 (L. t. Letland). Overigens lagen de relevante voorstellen al klaar en  
 stonden ze al op de agenda, maar bleven ze steken in de procedure. 
784 Het EHRM ontkent altijd dat het de billijke genoegdoening voor dit soort doelen inzet. Zie
 EHRM 23 november 2010, nrs. 60041/08 en 60054/08 (Greens en M.T. t. Verenigd Koninkrijk), r.o. 97.  
 Haeck & Vande Lanotte 2005, p. 679, zien het er overigens wel van komen. 
785 Leach e.a. 2010 hfdst. 1 en A. Buyse, ‘The Pilot Judgment Procedure at the European Court of Human  
 Rights. Possibilities and Challenges’ Nomiko Vima (Greek Law Journal) 2009, p. 1892-1902. 
786 EHRM (Grote Kamer) 22 juni 2004, nr. 31443/96 (Broniowski t. Polen).
787 EHRM (Grote Kamer) 26 juni 2012, nr. 26828/06 (Kuric e.a. t. Slovenië), r.o. 415.
788 EHRM (Grote Kamer) 19 juni 2006, nr 35014/97 (Hutten-Czapska t. Polen).
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legislation.’ Het is niet aan het Hof, aldus Rusland, om in abstracto wetten te 
toetsen, ‘let alone abolish, or give directions to abolish, the legal provisions 
contested by the applicant.’794 Helaas is de Grote Kamer niet specifiek op dit 
bezwaar ingegaan, al is het niet onwaarschijnlijk dat het Hof geantwoord zou 
hebben met de geruststellende gemeenplaatsen over indications die het eerder 
gebruikte.

Het vervagen van de grenzen tussen ‘vrijblijvend meedenken’, ‘aangekondigde 
schendingen’ en ‘maatregelen opleggen’ is in hoge mate vergelijkbaar met 
wat eerder is beschreven ten aanzien van het Arbeidskostenforfait-arrest. De 
wetgever komt in meer of mindere mate in beeld als de veroorzaker of de beoogd 
oplosser van een probleem. Of dit in een officiële verklaring voor recht gebeurt, 
of dat het bij een opmerking in de motivering blijft, maakt evenveel verschil als 
de vraag of het EHRM zich in een dragende overweging of in de operative part 
tot de wetgever richt. Feit is dat de declaratoire conclusies over het (dreigend) 
onrechtmatig (niet-)handelen van de wetgever in de praktijk gaan functioneren 
als iets wat met een formeel wetgevingsbevel vergelijkbaar is. 

Een goede indicator voor deze ontwikkeling is het functioneren van een termijn 
waarvan het beginpunt, de duur en de sanctie in handen van de rechter zijn. Dat 
is wat in Arbeidskostenforfait gebeurt. De termijn vangt aan op het moment dat 
de Hoge Raad zegt dat de wet aangepast moet worden, de Hoge Raad bepaalt 
hoe lang de termijn zal duren en de sanctie is rechtsvorming door de Hoge 
Raad. Bij het EHRM gaat het ook in die richting, bijvoorbeeld in de zaak tegen 
Letland over wettelijke maatregelen ter bescherming van transseksuelen. De 
hoogte van de in die zaak in het vooruitzicht gestelde billijke genoegdoening 
doet sterk vermoeden dat het hier om het handhaven van de termijnstelling 
gaat. De praktijk van pilot judgments laat eenzelfde ontwikkeling zien. Het Hof 
identificeert een probleem, wijst een oplossingsrichting aan en stelt een termijn. 
Ter handhaving van de termijn dreigt de gegrondverklaring van een serieuze 
hoeveelheid kloonzaken, inclusief – eventueel – eenzelfde hoeveelheid billijke 
genoegdoeningen. Dat kan een serieus probleem gaan opleveren voor een staat. 
Overigens is het omgekeerde ook het geval: het overbelaste Hof kan 1.000.000 
identieke gegronde klachten uit Polen over een probleem in de huurwetgeving 
prima missen. 

Betekent dit alles dat het EHRM dan misschien geen formele wetgevingsbevelen 
kan geven, maar wel materiële? Die vraag wil ik beantwoorden aan de hand van 
specifieke casus waarin het EHRM tegenover een nationale wetgever is komen te 
staan, en niet de minste: de Queen-in-Parliament van het Verenigd Koninkrijk.

VI.3.4.3	John	Hirst	en	de	Britse	blanket	ban	

789 EHRM (Grote Kamer) 12 mei 2005, nr. 46221/99 (Öcalan t. Turkije).
790 Georgië, Rusland en Moldavië zijn voorwerp geweest van vrij dwingende holdings gericht op de onmid- 
 delijke vrijlating van een klager. EHRM 8 april 2004, nr. 71503/01, (Assanidze t. Georgië), EHRM 8 juli  
 2004, nr. 48787/99 (Ilaşcu e.a. t. Moldavië en Rusland) en EHRM 22 december 2008, nr. 46467/06  
 (Aleksanyan t. Rusland).
791 Haeck & Vande Lanotte 2005, p. 673.
792 EHRM (Grote Kamer) 4 februari 2005, nr. 46827/99 (Mamatkulov en Askarov t. Turkije).
793 Zie de ‘Practical Informatation’ over ‘Interim Measures’ op www.echr.coe.int.
794 EHRM (Grote Kamer) 22 maart 2012, nr. 30078/06 (Konstantin Markin t. Rusland), r.o. 118. 
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In het Verenigd Koninkrijk geldt als hoofdregel dat veroordeelde gedetineerden 
niet mogen stemmen. ‘If you break the law, you can’t make it.’ Naar aanleiding 
van een klacht van een zekere Jon Hirst, veroordeeld voor het plegen van een 
moord met een bijl, constateerde het EHRM in deze blanket ban een schending 
van artikel 3 van het Eerste Protocol bij het EVRM.795 Ook de Grote Kamer 
accepteerde ‘such a general, automatic and indiscriminate restriction on a vitally 
important Convention right’ niet.796 Welke beperkingen nog wel toelaatbaar zijn, 
wilde het Hof niet op voorhand zeggen. Het Hof ‘must confine itself’ tot het 
constateren van een schending, ‘leaving it to the legislature’ om een nieuwe 
regeling te ontwerpen.797 Een billijke genoegdoening zit er voor Hirst niet in. 
Het is aan het Verenigd Koninkrijk om ‘in due course’ maatregelen te treffen die 
het kiesrecht in lijn met het EVRM te brengen. 

Daarna volgen jaren van goede voornemens, actieplannen, consultatierondes, 
bezorgde resoluties van het Comité van Ministers, een declaration of incompatibility 
van een nationale rechter en aansporingen van parlementaire commissies.798 Tot 
een aanpassing van het kiesrecht leidt dit niet, zodat 90.000 Britse gevangen 
niet kunnen stemmen bij de verkiezingen voor het Europese Parlement in 2009 
en niet voor het House of Commons in 2010. Eind 2010 behandelt het Hof twee 
klachten van gevangenen die bij volgende verkiezingen weer vrij zullen zijn.799 
Voor het Hof betwist de Britse regering niet dat er nog steeds sprake is van een 
schending. Dat is ook wat het Hof in het operative part constateert: Hirst is niet 
uitgevoerd. De werkelijke krachtmeting tussen het Hof en de Britse regering 
vindt omfloerster plaats. Het Verenigd Koninkrijk hoopt weg te komen met de 
belofte van een ‘forthcoming amendment’, maar dat lukt niet helemaal. Het 
Hof moppert dat de gang van zaken ‘a cause for regret and concern’ is en het 
herinnert uitgebreid aan de verplichtingen onder artikel 46 EVRM. Bovendien 
acht het Hof zijn eigen taak in het geding. Die is ‘not necessarily best achieved 
by repeating the same findings in large series of cases’. Naast de verwijtende 
toon voegt het Hof aan de geconstateerde schending iets toe wat het zelf ‘the 
Court’s direction under Article 46’ noemt: de holding in het operative part dat 
er binnen zes maanden voorstellen moeten liggen om de wet aan te passen. 
Deze voorstellen moeten in wet worden omgezet binnen een door het Comité 
van Ministers te bepalen termijn. Daarmee maakt het EHRM dezelfde keuze als 
de Hoge Raad in het Arbeidskostenforfait-arrest: zich richten tot de regering en 
enige afstand bewaren tot de agenda van het parlement. Hoewel uiteindelijk de 
verplichting blijft bestaan om de wet te wijzigen, en daarvoor is de medewerking 
van de volksvertegenwoordiging onontbeerlijk. De verplichting om het kiesrecht 
aan te passen wordt door het EHRM aangevuld met wat het zelf een ‘Court fixed 
time-table’ voor de regering noemt. 
In de motivering is verder zichtbaar dat het Hof zoekt naar een balans tussen 

795 EHRM 30 maart 2004, nr. 74025/01 (Hirst t. Verenigd Koninkrijk (No. 2)).
796 EHRM (Grote Kamer) 6 oktober 2005, nr. 74025/01 (Hirst t. Verenigd Koninkrijk (No.2)), r.o. 82.
797 Zie r.o. 84 van het arrest. 
798 Zoals allemaal staat opgesomd in EHRM 23 november 2010, nr. 60041/08 en 60054/08 (Greens en M.T. t.  
 Verenigd Koninkrijk)

227

hoofdstuk 6 | Verklarende verplichten



het enerzijds voldoende druk zetten op het Verenigd Koninkrijk en het anderzijds 
voorkomen dat 90.000 Britse gevangenen een klacht gaan indienen. Een billijke 
genoegdoening zit er voor Greens en M.T. niet in. Het Hof wil zo min mogelijk 
verwachtingen wekken op dit punt: ‘the only relevant remedy is a change in the 
law, which while no doubt affording satisfaction to all those who have been or 
may be affected by the current blanket ban is unable to undo past violations of 
the Convention in respect of particular individuals.’800 Wel bestaat voor Greens en 
M.T. recht op vergoeding van de proceskosten, maar het Hof haast zich daarbij 
te vermelden dat in deze zaak inspanningen zijn geleverd die in vervolgzaken 
overbodig zullen zijn en dus ook niet vergoed zullen worden. 

Wat de Britse regering in Greens niet deed, doet zij als gevoegde partij in de 
klacht van Scoppola tegen Italië wel: betogen dat Hirst verkeerd was en moet 
worden teruggedraaid. De blanket ban is helemaal geen blunt instrument, aldus 
de Britse regering, omdat niemand zomaar tot een gevangenisstraf veroordeeld 
wordt. Bovendien wijst de regering op een door het House of Commons 
aangenomen motie tegen het aanpassen van de kieswet.801 De Grote Kamer toont 
zich niet onder de indruk van deze verharde Britse stellingname. Het herhaalt 
zijn eigen positie: ‘it is for the Court to determine in the last resort whether the 
requirements of Article 3 of Protocol No. 1 have been complied with.’802 En dan 
verklaart het Hof impliciet dat het irrelevant is wat de Commons ervan vinden. 
‘It does not appear, however, that anything has occurred or changed at the 
European and Convention levels since the Hirst (no. 2) judgment that might lend 
support to the suggestion that the principles set forth in that case should be 
re-examined. The Court accordingly reaffirms the principles set out by the Grand 
Chamber in the Hirst judgment.’ Alleen veranderingen op het ‘eigen niveau’, in 
laatste instantie te bepalen door het EHRM zelf, kunnen de conclusies van Hirst 
(no. 2) raken. Boze Britse parlementariërs kunnen dat niet. 

Ter gelegenheid van Scoppola (no. 3) bracht het Hof een apart persbericht uit  
over de consequenties van deze uitspraak voor het Verenigd Koninkrijk.803 Uit dat 
persbericht valt op te maken dat het Hof, ter gelegenheid van de interventie van 
de Britse regering als derde partij in de Italiaanse zaak, uitstel heeft verleend 
van de in Greens gestelde termijn van zes maanden. Met de (eind)uitspraak tegen 
Italië is, zeven jaar na de Hirst (no. 2) uitspraak, de termijn van zes maanden 
om voorstellen in te dienen in de zomer van 2012 opnieuw gaan lopen. Net als 
bij de omschrijving van interim measures op de website van het EHRM, is het 
persbericht ook aanmerkelijk minder subtiel ten aanzien van het verschil tussen 
indications en de onbevoegdheid to dictate action. Het EHRM had, blijkens het 
persbericht, in Greens vastgesteld dat ‘the UK Government should bring forward 
legislative proposals to amend the law within six months of the date on which 
Greens and M.T. became final. The Government was further required to enact 
the relevant legislation within any time-frame decided by the Committee of 
Ministers, the executive arm of the Council of Europe, which supervises the 

799 EHRM 23 november 2010, nr. 60041/08 en 60054/08 (Greens en M.T. t. Verenigd Koninkrijk)
800 Zie r.o. 118 van het arrest. 
801 EHRM 22 mei 2012, nr 126/05 (Scoppola t. Italië (No. 3)) r.o. 78.
802 Zie r.o. 84 van het arrest. 
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implementation of the Court’s judgments.’ Uiteraard zijn noch persberichten noch 
teksten van websites beslissend. Toch lijkt het mij niet zonder betekenis dat als 
het Hof zelf duidelijk wil maken wat het bedoelt, de teksten iets onverbloemder 
directiever zijn. Wie het persbericht leest, zal weinig anders denken dan dat het 
EHRM in Hirst (no. 2) en Greens wetgevingsbevelen heeft gegeven. 

Maar zijn het ook materiële wetgevingsbevelen in de door mij voorgestelde 
definitie? De uitspraken waarin het recht op verkiezingen uit het Eerste Protocol 
wordt uitgewerkt tot een wetgevingsplicht, zijn in ieder geval voldoende 
rechtsvormend. De vraag is in hoeverre de rechtsvorming bindend is voor de 
Britse wetgever. Artikel 46 EVRM verplicht het Verenigd Koninkrijk zich te 
‘houden’ aan de relevante uitspraken. Wat onder dit ‘houden aan’ moet worden 
verstaan is uiteindelijk ook een zaak van het Hof: artikel 32 EVRM geeft het 
rechtsmacht over de interpretatie en toepassing van de materiële rechten. En 
wat het EHRM in Scoppola (no. 3) poneerde, vertoont veel verwantschap met 
wat het Supreme Court in Cooper v. Aaron deed: judicial supremacy claimen. Het 
EVRM betekent wat het EHRM zegt dat het betekent. Met het EHRM kan dus 
geen werkelijke dialoog worden aangegaan. Alles wat daar toch op lijkt, is het 
gevolg van een Hof dat zichzelf beperkt in het onmiddellijk bepalen van wat wel 
acceptabel is, zoals in Hirst (no. 2). Dat is iets anders dan het bieden van ruimte 
voor een wetgever om, binnen het redelijke, op basis van een eigen, afwijkende 
rechtsovertuiging te handelen. Kortom: wat het EHRM betreft, kan het materiële 
wetgevingsbevelen geven. 

VI.3.4.4	Conclusie
Met de overweging van het Hof dat het niet de tijd en plaats is om actie tegen 
de SGP te dicteren, suggereert het Hof dat een ontvankelijke klacht van Clara 
Wichmann misschien een andere uitkomst had gehad. Maar het EHRM kan formeel 
niets dicteren en dus ook geen formele wetgevingsbevelen geven. Zoals het Hof 
ook overwogen heeft: ‘the relief available from this Court is of a declaratory 
nature.’804 

Onder deze declaratoire dekking richt het Hof zich soms wel degelijk tot de 
wetgever om deze op zijn concrete verplichtingen onder artikel 46 EVRM te 
wijzen. Daaraan kan het Hof in voorkomende gevallen termijnen verbinden en 
het verstrijken van die termijn bedreigen met wat in zijn vermogen ligt om 
mee te dreigen: nog meer schendingen constateren. Ondanks de vrijblijvende 
toon waarmee het Hof opereert, beschouwt het, in de casus van Hirst, zijn 
eigen conclusies ten aanzien van wetgevingsplichten niet als een rechtsoordeel 
dat open staat voor dialoog. Daarmee zijn het materiële wetgevingsbevelen 
geworden. Die zijn dus wel uit Straatsburg te verwachten.

VI.4 Conclusie

803 Persbericht van 22 mei 2012 (ECHR 222 (2012))
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Dit hoofdstuk is de analyse van één casus: het vrouwenstandpunt van de SGP, 
de plicht voor de Staat om daar wetgevend tegen op te treden en de rol van 
de rechter daarbij. Dat leverde bij de civiele rechter een geschil op dat in hoge 
mate voldeed aan de karakteristieken van public law litigation; mede mogelijk 
gemaakt door de inroepbaarheid van artikel 7 van het Vrouwenverdrag en de 
ontvankelijkheid van Clara Wichmann. Beide elementen zijn nader onderzocht. 
De vergelijking tussen het SGP-arrest en public law litigation is vervolgens 
uitgewerkt tot de constatering dat de Hoge Raad het als public-law-litigation-
rechter vooralsnog eigenlijk heel goed doet. Althans, de gevaren die er aan zijn 
verbonden niet verwezenlijkt. Tevens werd duidelijk dat in de SGP-casus sprake 
is van materiële wetgevingsbevelen. Dat bleek het geval omdat rechtbank, hof 
en Hoge Raad blijkens hun motiveringen voor de verklaring voor recht voldoende 
duidelijk de schending van een wetgevingsplicht constateren. Deze constatering 
is het resultaat van rechtsvorming. Hoewel niet in zijn algemeenheid onderbouwd 
kan worden dat rechterlijke rechtsvorming verbindend is voor de wetgever, zijn 
in de SGP-casus sterke aanwijzingen gevonden dat sprake is van een politieke 
praktijk van zelfbinding waarin het standpunt van de Hoge Raad wel degelijk 
functioneert als het laatste woord. In de SGP-casus blijken de Tweede Kamer en 
de regering daarvoor te kiezen en niet voor een dialoog met de Hoge Raad. Ten 
slotte is de positie van het EHRM in dit verband onderzocht. Ook dat Hof geeft 
geen formele wetgevingsbevelen, maar wel materiële. Terugkoppelend naar de 
algemene discussie over het wetgevingsbevel levert dit de volgende conclusies 
op.

In de eerste plaats meen ik dat de SGP-casus een voorbeeld is van een geval 
waarin de Hoge Raad een confrontatie met de wetgever aangaat zonder daartoe 
gedwongen te zijn, in de zin dat op alle relevante voorvragen reeds bekende 
en vaststaande antwoorden beschikbaar waren. Anders gezegd: er is van meer 
rechtsvorming sprake dan alleen ten aanzien van de interpretatie van het 
Vrouwenverdrag. De Hoge Raad had ervoor kunnen kiezen bij de ontvankelijkheid 
voorwaarden te stellen aan het soort representatie van Clara Wichmann. En 
vooral bij het beoordelen van de inroepbaarheid van het Vrouwenverdrag 
had de Hoge Raad de mogelijkheid om zich heel fatsoenlijk van de kwestie 
te verschonen. De voorzienbare confrontatie met het wetgevingsinitiatief, die 
in Waterpakt zo problematisch is, had een argument kunnen leveren. Zoals 
Schutgens en Sillen schrijven: ‘als de Hoge Raad er geen zin in had gehad’ 
had hij evengoed overtuigend kunnen volhouden dat niet van inroepbaar recht 
sprake was. Kanne en Nehmelman stelden zich een andere nooduitgang voor, 
namelijk de mogelijkheid dat de rechtbank zich beperkt tot de eigen interpretatie 
van het Vrouwenverdrag en de afweging verder voorlopig en opnieuw aan de 
wetgever laten.805 Een termijnstelling zoals Arbeidskostenforfait dus. Tegen een 
termijnstelling pleit dat de SGP-kwestie maar met moeite had kunnen worden 
gekwalificeerd als iets waarmee de wetgever onvoldoende bekend was. Hoe dan 
ook, ik meen dat de Hoge Raad juridisch gezien ook de mogelijkheid had om zich 
er inhoudelijk niet in te mengen. Een voorstelbaar motief om het toch te doen, 
kan een gedetecteerde ‘impasse’, ‘leemte’ of ‘maatschappelijke kwestie’ zijn die 
wel vaker voor de Hoge Raad reden is te interveniëren. 
In hoofdstuk III is bezien in hoeverre uit de rechtsstatelijke rol van de rechter 

804 EHRM 23 november 2010, nr. 60041/08 en 60054/08 (Greens en M.T. t. Verenigd Koninkrijk).
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argumenten voor een wetgevingsbevel kunnen worden afgeleid. Voor wat het 
rechtsstaatelement democratie betreft, sprongen twee situaties in het oog 
waarin een wetgevingsbevel de aangewezen uitspraakbevoegdheid zou kunnen 
zijn: de gevallen waarin de kanalen van de politieke besluitvorming zo verstopt 
zitten dat een wetgevingsbevel een kwestie kan ‘vlot trekken’ en daar waar 
het kiesrecht in het geding was. Van beide situaties is de SGP-casus in meer of 
mindere mate een voorbeeld. De kwestie werd naar de rechter doorgeschoven en 
ter uitbanning van de discriminatie bij de kandidaatstelling resteert eigenlijk 
alleen het wetgevingsbevel als een uitspraakbevoegdheid.

Voor de Hoge Raad maakt dat geen verschil. Hij houdt stellig vast aan 
de in Waterpakt en Faunabescherming uitgezette lijn om geen formele 
wetgevingsbevelen te geven. Het SGP-arrest herhaalt dat standpunt en breidt 
het daarmee uit naar gevallen waarin het niet om de doorwerking van Unierecht 
gaat maar om de gewone doorwerking van het internationale recht. Dit verschil 
had kunnen worden gebruikt als een reden om wel een formeel wetgevingsbevel 
te geven. Het hof merkte op dat de verklaring voor recht als een materieel 
wetgevingsbevel zou werken. Het ligt voor de hand dat ook de Hoge Raad, die in 
Tegelen zweeg over het verloop van een herindelingsprocedure om te voorkomen 
dat iets ‘in feite’ aan de formele wetgever wordt onttrokken, dit ook vindt. 
Hier zwijgt de Hoge Raad immers niet, maar spreekt hij uit dat de Staat er ten 
onrechte van afziet om geen maatregelen te treffen, waarvan duidelijk is dat 
het om formele wetgeving zal moeten gaan. Uiteindelijk is daarmee de vraag of 
er een wet tot stand moet komen in feite ook aan het oordeel van de formele 
wetgever onttrokken. Vergeleken met Waterpakt mag de rechter dus kennelijk 
geen formeel bevelend antwoord geven, maar wel een materieel bevelend. 

De inschatting of veronderstelling dat de wetgever het antwoord van de civiele 
rechter op de vraag of wetgeving tot stand moest worden gebracht beslissend 
zou vinden, blijkt juist. Noch van de zijde van de regering noch van de zijde van 
de Tweede Kamer is gebleken dat ze de dialoog die met het CEDAW wel gevoerd 
werd, ook met de Hoge Raad wilden voeren. Het ontgaat grote delen van de 
volksvertegenwoordiging, althans zo lijkt het, dat het niet om een formeel 
wetgevingsbevel gaat. En wie dat wel beseft, kent daar niet de betekenis aan 
toe die een dialoog tussen de rechter en wetgever mogelijk maakt. 

In zekere zin zou dat ‘eind goed, al goed’ kunnen opleveren. Hoewel de Hoge 
Raad dan geen formele wetgevingsbevelen geeft, kunnen materiële – die feitelijk 
op hetzelfde neerkomen – wel worden gegeven. Toch resteren dan nog wel een 
paar vragen. In hoeverre gelden de bezwaren die worden aangevoerd tegen het 
formele wetgevingsbevel niet ook tegen het materiële? Het argument dat de 
rechter aan de politiek moet laten wat politiek is, laat zich snel weerleggen met 
een zelfde soort slogan, namelijk dat de politiek moet respecteren wat de politiek 
verplicht is en de rechter het recht moet handhaven. Hier is – zoals reeds enige 
malen geconstateerd – sprake van een overlap en dus van twee mogelijkheden 
die zich allebei met een vanzelfsprekendheid laten onderbouwen. 

Anders ligt het met de belangen van derden die zeer zwaar wegen bij de afwijzing 

805 M.J. Kanne & R. Nehmelman, annotatie bij Rb. Den Haag 7 september 2005, AB 2005/398, LJN AU2088,  
 onder nr. 7.
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van het formele bevel. Zo zwaar zelfs dat de lagere jurisprudentie over de hele 
linie weigert nog iets te bevelen waar regelgeving aan te pas moet komen, ook 
daar waar, diep doorgedelegeerd, nog maar nauwelijks van politiek of van een 
reële betrokkenheid van de volksvertegenwoordiging gesproken kan worden. De 
belangen van niet bij de procedure betrokken derden worden even hard geraakt 
met een materieel wetgevingsbevel als met een formeel wetgevingsbevel. In 
het geval van de SGP valt het aantal niet bij de procedure betrokken derden wel 
mee, en heeft de SGP ruime mogelijkheden gehad om zich in de procedure te 
voegen. Uit niets blijkt dat dit anders zou zijn als er meer derden bij betrokken 
waren of de SGP niet had opgelet of ervoor had gekozen om rustig af te wachten. 
Het heeft er alle schijn van dat de procedure in dat geval precies gelopen was 
als ze nu gelopen is. Daarmee zijn de derden eigenlijk nog slechter af dan wat 
de advocaat-generaal in de Waterpakt-zaak voorstelde: namelijk om alleen dan 
een wetgevingsplicht handhaven als er met voldoende zekerheid kan worden 
vastgesteld dat alle relevante belangen bij het opstellen van de wetgevingsplicht 
zijn meegewogen. De rechtbank vond zoiets ten aanzien van de traveaux 
préparatoires van het Vrouwenverdrag, maar hof en Hoge Raad meenden nog zelf 
te moeten afwegen. 

Kortom: juist omdat er wel materiële wetgevingsbevelen worden gegeven wordt 
de argumentatie onder de afwijzing van het formele wetgevingsbevel weer een 
beetje dunner. Waarom niet formeel bevelen dat de wetgever een regeling tot 
stand brengt omdat daarmee een ook voor niet bij de procedure betrokken derden 
bindende regeling gaat ontstaan, maar wel menen dat de Staat een dergelijk 
regeling ‘als de enig juist gevolgtrekking’ tot stand zou moeten brengen? Noch 
bij een formeel, noch bij een materieel bevel komt de regeling tot stand bij de 
uitspraak zelf. Wat is dan het relevante verschil tussen ‘een bevel opvolgen’ 
en ‘de enig juiste gevolgtrekking’? Dat is de hoofdvraag van de samenvattende 
slotbeschouwing. 
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