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Zitting van 7 maart 2017, om 12.00 uur
Nr. KG 17/289

Staat der Nederlanden (ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en ministerie van Buitenlandse Zaken) en Gemeente Den
Haag/Monica Belen Sanchez e.a.

Pleitnota 7. Bootsma

Inleiding

1.1 Op 15 maart 2017 vindt de stemming voor de Tweede Kamer plaats. Eisers stellen
kiesgerechtigd te zijn en hebben volgens de dagvaarding allen hun werkelijke
woonplaats in het buitenland.

De Staat gaat er gezien de aanduiding van eisers (als woonachtig in het
buitenland) in de dagvaarding vanuit dat eisers niet uitsluitend tijdelijk in het
buitenland verblijven maar hun woonplaats daadwerkelijk in het buitenland
hebben. De procedure voor kiesgerecht(gden die in het buitenland hun
woonplaats hebben en kiesgerechtigden die tijdelijk in het buitenland
verblijven, verschilt enigszins. De Staat beperkt zich gezien de aanduiding
vdn eisers in deze pleitnota tot de situatie van kiesgerechtigden die in het
buitenland hun woonplaaks hebben.

1.2 Als eisers hun stem willen uitbrengen, dienden zij zich als kiezer te registeren. Bij het
verzoek om registratie dienden zij aan te geven hoe zij hun stem willen uitbrengen. Zij
hadden daartoe de keuze uit de volgende mogelijkheden:

stemmen per brief. De benodigde stembescheiden worden dan aan de
kiesgerechtigde In het buitenland verzonden. De kiesgerechtigde kan er voor
kiezen om alle stembescheiden per post te ontvangen. De kiesgerechtigde
kan er ook voor kiezen om het stembiljet en het overzicht met kandidaten
per e-mail te ontvangen. De overige stembescheiden worden dan
voorefgaand daaraan al per post verzonden;
door iemand anders een volmacht te geven of
zelf stemmen, met een kiezerspas in Nederland.
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13 Eisers geven aan dat zij hebben gekozen voorde mogelijkheid om per brief te
stemmen. Zij stellen dat zij tot nu tae de benodigde stembescheiden nog niet hebben
ontvangen en verwachten dat zij daardoor niet tijdig hun stem kunnen uitbrengen. Dit
valt voor gedaagden niet te controleren. Hun briefstemmen dienen op de dag van de
stemming 15 maart a.s. om 15.00 uur lokale tijd te zijn ontvangen door de
burgemeester van Den Haag of in de ambassade die als briefstembureau is
aangewezen.

1.4 Zij vorderen dat u bij wege van voorlopige voorziening bepaalt dat kort gezegd de
termijn waarbinnen zij hun stem kunnen uitbrengen, wordt verlengd en wel zo dat u
bepaalt dat briefstemmen met een poststempel van 15 maart 2017, die voor 23 maart
2017 om 17.00 uur door de burgemeester van Den Haag zijn ontvangen, worden
behandeld als waren zij tijdig uitgebracht en dus geldig.

1.5 Eisers leggen hieraan ten grondslag dat door de Staat en de gemeente Den Haag
onzorgvuldig zou zijn gehandeld. Zij stellen voorts dat artikel 3 Eerste Protocol EVRM,
dat betrekking heeft op het recht op vrije verkiezingen, met zich zou brengen dat de
regeling in de Kieswet opzij zou moeten warden gezet.

1.6 De Kieswet kent een gedetailleerde regeling van het verloop van de verkiezingen.
Daarin zijn ook -strakke -termijnen opgenomen. Op basis van artikel 59 Grondwet
worden aangelegenheden van het kiesrecht en de verkiezingen bij wet in formele zin
geregeld. Zo schrijft de Kieswet dwingend voor dat de stemming 44 dagen na de dag
van kandidaatstelling van de partijen dient plaats te vinden; dat wil in dit geval zeggen
op 15 maart 2017. De Kieswet kent ook een heel precieze regeling van de vraag
wanneer een stem geldig en tijdig is uitgebracht, en wanneer niet.

1.7 Voorop staat dat van enig onzorgvuldig handelen geen sprake is. De gemeente Den
Haag is verantwoordelijk voorde uitvoering van het stemmen vanuit het buitenland.
Voor zover de kiezer in het buitenland woont en ook buiten het Koninkrijk der
Nederlanden, draagt de gemeente Den Haag zorg voor de registratie als kiezer en het
verzenden van kiezerspassen, volmachten en stembescheiden aan degenen die per
brief willen stemmen.

Voor zover de kiezer tijdelijk in het buitenland verblijft en per brief wil
stemmen, verzorgt de gemeente waar de kiezer is ingezeten de registratie.
Dle registratie wordt aan de gemeente Den Haag doorgegeven. De gemeente
Den Haag zorgt vervolgens voor het verzenden van de briefstembescheiden.
Omdat eisers allen hun woonplaats in het buitenland hebben (en dus geen
ingezeten zijn van een Nederlandse gemeente) is deze procedure hier niet
aan de orde.

1.8 De gemeente Den Haag heeft de uiterste zorg betracht bij de uitvoering van haar
taken op grond van de Kieswet en deze taken geheel in overeenstemming met de
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Kieswet en de daarin opgenomen termijnen, uitgevoerd; dat doet zij nag steeds. Voor
de Staat, in het bijzonder waar het de organisatie van briefstembureaus op
ambassades in het buitenland betreft en het in ontvangst nemen van briefstemmen op
de andere ambassades, geldt dat evenzeer. De gemeente Den Haag en de Staat
hebben dus overeenkomstig de wet gehandeld. In de wijze waarop de wet is
uitgevoerd, is dus geen grond voor toewijzing van enige vordering gelegen.

1.9 De vordering komt er op neer dat van uw Voorzieningenrechter wordt gevreagd de
Kieswet aan te passen, door andere termijnen voor te schrijven. Daar is niet alleen
feitelijk geen grond voor. De vordering gaat eraan voorbij dat de wetgever (1)
expliciet en welbewust voor de huidige regeling, zowel wat betreft het stemmen per
brief als de in de Kieswet opgenomen termijnen, heeft gekozen en (2) juist voor een
heel precieze regeling heeft gekozen om onduidelijkheid en debat over het verloop en
vooral over de uitslag van de verkiezingen te vermijden. Voor een goed verloop van de
verkiezingen is het essentieel dat niet gedurende de verkiezingen de regels worden
aangepast, maar dat juist de gedetailleerde regel(ng zoals die door de wetgever is
bepaald, wordt gevolgd. Dat betekent in het bijzonder dat uitsluitend dle stemmen als
geldig (en tijdig) worden aangemerkt, die dat overeenkomstig de vooraf en bij wet
vastgestelde regeling zijn. Toewijzing van de vorderingen zou dus afbreuk doen aan
een goed verloop van de verkiezingen. Het zou bovendien tot andere problemen
leiden, zoals een vertraagde vaststelling van de uitslag. Voor toewijzing van de
vorderingen is in dit kort geding dan ook geen plaats. Ik licht dat nader toe.

De Kieswet en een aantal daarin opgenomen belangrijke termijnen

2.1 De Grondwet bepaalt dat de zittingsduur van de Tweede Kamer in beginsel vier jaar is
(artikel 52 IId 1 Grondwet), met dien verstande dat de zittingsduur van een na
ontbinding optredende Tweede Kamer bij wet wordt vastgesteld en dat die termijn niet
langer mag zijn dan vijf jaar (artikel 64 lid 4 eerste volzin Grondwet). De huidige
Tweede Kamer is in september 2012 gekozen 'na ontbinding'.

2.2 Artikel C 2 lid 1 Kieswet bepaalt vervolgens dat de leden van de Tweede Kamer,
gekozen na ontbinding van de kamer, tegelijk aftreden op een door de Voorzitter van
de Tweede Kamer te bepalen tijdstip op de eerstvolgende donderdag in de in artikel C
1 lid 2 Kieswet bedoelde periode (van 23 tot en metes 29 m— áa rt nadat vier jaren zijn
verstreken sedert de zitting van het centraal stembureau waarin de uitslag van de
verkiezing is bekendgemaakt. Deze zitting vond plaats op 17 september 2012 en dus
vloeit uit de Kieswet van rechtswege voort dat de leden van de huidige Tweede Kamer
aftreden op donderdag 23 maart aanstaande. Die datum wordt ook genoemd in het
ontbindings-KB dat onlangs is gepubliceerd (Stb. 2017, 7), omdat de komende
verkiezingen (mede) 'grondwetsontbindingsverkiezingen' zijn als bedoeld in artikel 137
van de Grondwet (er zijn tijdens de huidige zittingsperiode 3 verklaringswetten
bekendgemaakt).
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2.3 De Kieswet kent een precieze regeling van de termijnen die bij een stemming ten
behoeve van de verkiezingen van de Tweede Kamer moeten worden gehanteerd. Deze
wordt hierna, voor zover relevant, geschetst.

2.4 Artikel F 1 Iid 1 Kieswet schrijft voor dat de kandidaatstelling van degenen die aan
verkiezingen voor de Tweede Kamer willen deelnemen, uiterlijk op de maandag die
valt in de periode van 30 januari tot 5 februari dient plaats te vinden. Voor deze
verkiezingen ging het om maandag 30 januari 2017.

2.5 Op de dag na de kandidaatstelling onderzoekt het centraal stembureau de
kandidatenlijsten (artikel I 1 lid 1 Kieswet). Eventuele verzuimen kunnen binnen drie
dagen worden hersteld (artikel I 2 lid 2 Kieswet). Op de derde dag beslist het centraal
stembureau over de geldigheid van de lijsten (artikel I 4 Kieswet). Tegen een
beschikking dat een lijst ongeldig is, kan binnen vier dagen beroep worden ingesteld
(artikel I 7 lid i Kieswet). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet
uiterlijk op de zesde dag na ontvangst van het beroep uitspraak (artikel I 7 lid 3
Kieswet). Voor deze verkiezingen was dat op 13 februari 2017. Op die dag hatl de
Afdeling op alle beroepen over de kandidatenlijsten uitspraak gedaan (zie:
ECLI:NL:RVS: 2017:364, ECLI:NL:RVS:2017:365 en ECLI:NL:RVS:2017:370 en
ECLi:NL:RV5:2017:371). Daarmee werd de lijst voor onder meer de kieskring Den
Haag pas op 13 februari 2017 definitief. Deze kandidatenlijst is bepalend voor de
kiezers buiten Nederland.

2.6 Op diezelfde dag heeft de minister van BZK het stembiljet opgemaakt en aan de
gemeente Den Haag gezonden.

2.7 Voor de geregistreerde kiezers in het buitenland die hehóen aangegeven hun
stembiljet per e-mail te willen ontvangen, is op 14 februari 2017 -dus de dag
onmiddellijk na vaststelling van de kandidatenlijsten en het stembiljet -het stembiljet
en het overzicht met kandidaten verzonden. Aan deze kiezers zijn, afhankelijk van het
moment dat hun registratieverzoek compleet was, begin januari en begin februari
2017 de overige stembescheiden reeds per post vooruit gezonden.

2.8 Voor de kiesgerechtigden die aan alle eisen voldeden en die hebben aangegeven alle
stembescheiden, dus ook het stembiljet en het overzicht met kandidaten, per post te
willen ontvangen, is op diezelfde dag opdracht gegeven aan de drukker om alle
henod(gde bescheiden te drukken en in gepersonaliseerde enveloppen te voegen
samen met de voor die kiesgerechtigde bestemde retourenvelop met het adres van het
juiste briefstembureau. Precies zoals voorzien en vooraf met de drukker
overeengekomen, is dit binnen vier werkdagen gebeurd. Alle stembescheiden zijn
vervolgens op 21 februari 2017 aan ruim 21.000 kiesgerechtigden verzonden. Op 27
februari 2017 en 3 maart 2017 hebben beperkte nazendingen plaatsgevonden die
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onder meer nodig waren voor kiesgerechtigden die nog in de gelegenheid zijn gesteld
om verzuimen ten behoeve van de registratie als kiezer te herstellen.

3 Hoe gaat stemmen vanuit het buitenland in zijn werk?

3.1 De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen ook kiesgerechtigden die hun
werkelijke woonplaats in het buitenland hebben, in de gelegenheid te stellen hun stem
uit te brengen.

Het EVRM houdt overigens geen verplichting in om personen in het
buitenland in de gelegenheid te stellen te stemmen. Zie: EHRM 15 maart
2012, Griekenland/ Sitaropoulos, nr. 42202/07.

3.Z Als zij willen stemmen, dienen zij daartoe wel een verzoek te doen om geregistreerd te
worden. Dit verzoek kan niet eerder dan 6 maanden voor de dag van de stemming
worden gedaan en dient uiterlijk 6 weken voorde dag van de stemming te zijn
ontvangen (artikel D 3b Kieswet). Geregistreerde kiesgerechtigden hebben dezelfde
mogelijkheden om hun stem uit te brengen als in Nederland wonende k(esgerechtigden
door:

Het zelf uitbrengen van hun stem in Nederland,
Of het stemmen per volmacht.

3.3 Als tegemoetkoming voor kiesgerechtigden die in het buitenland wonen, is daar de
mogelijkheid van het stemmen per brief aan toegevoegd. Teneinde zo goed mogelijk
te waarborgen dat uitsluitend een kiesgerechtigde zijn stem uitbrengt, en uitsluitend
één keer, is in hoofdstuk M van de Kieswet in een precieze procedure voor het
stemmen per brief voorzien. Aan degene die heeft aangegeven per brief te willen
stemmen, worden het stembiljet, het overzicht met kandidaten, een geadresseerde
retourenvelop, het briefstembewijs, een envelop voor het stembiljet en een
handleiding voor de kiezer per post toegezonden. Ten opzichte van de vorige
verkiezingen voor de Tweede Kamer is hier de mogelijkheid bijgekomen om het
stembiljet zelf, dat pas kan worden vastgesteld nadat de kandidatenlijst definitief is,
per e-mail te ontvangen (zie paragraaf 2.2 Tijdelijk experimenteerbesluit stembiljetten
en centrele stemopneming). De kiesgerechtigde kan het stembiljet dan zelf printen. De
overige stembescheiden kunnen dan, als de kiezer zich eerder heeft geregistreerd, al
eerder per post vooruit gezonden worden.

3.4 Als de kiesgerechtigde heeft gekozen voor het stemmen per brief, dient hij vervolgens
de stukken te retourneren aan ofwel de burgemeester van Den Haag (hetzij per post
hetzij via een diplomatieke vertegenwoordiging) ofivei een diplomatieke
vertegenwoordiging van Nederland die op grond van artikel M 13 lid 1 Kieswet als
briefstembureau is aangewezen. De stukken dienen op de dag van de stemming — 15
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maart 2017 om 15.00 uur lokale tijd -ontvangen te zijn op het briefstembureau of
door de burgemeester van Den Haag.

3.5 Voor de e(sers uit Australië, Brazilië, Canada, China, Indonesië, Israël, Kenia, Maleisië,
Nieuw Zeeland, Thailand, Turkije, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika is van belang
dat in die landen de ambassade als briefstembureau is aangewezen (Stcrt. 2017,
5822). Voor deze personen is op de oranje antwoordenvelop het adres van dit
briefstembureau opgenomen. Het gaat om 68,8% van de eisers.

3.6 31,2 %van de eisers woont in een land zonder briefstembureau; 20,1% van hen
woont in een lidstaat van de Europese Unie. Voor deze kiesgerechtigden is op de
oranje antwoordenvelop het adres van het briefstembureau in Den Haag opgenomen.
Voor deze kiesgerechtigden bestaat ook de mogelijkheid om de stukken aan het hoofd
van een consulaire post te doen toekomen (zie artikel M 7 lid 5 Kieswet). Het
ministerie van Buitenlandse Zaken geeft zoals altijd rond de verkiezingen extra
aandacht aan de diplomatieke post en zet zoals gepland koeriersbedrijven in om de
stembescheiden van de ambassades en consulaten door te sturen naar Den Haag.

Zie: de instructie aan de diplomatieke posten (productie 3).

3.7 Deze stukken moeten wel op een zodanig tijdstip bij de ambassades en consulaten zijn
dat de consulaire post deze stukken nog tijdig -dat wil zeggen 15 maart 2017 om
15.00 uur Nederlandse tijd -aan de burgemeester van Den Haag kan hebben doen
toekomen. Bij elke consulaire post kan daar informatie over worden ingewonnen.
Kiesgerechtigden worden op de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl en op de
website van de gemeente Den Haag over d(t alles geinformeerd (zie de webpagina's
die in productie 2 worden genoemd). Via de bij de gemeente Den Haag bekende e-
mailadressen zijn kiesgerechtigden donderdag 2 maart 2017 hier bovendien nog eens
op gewezen (productie 2). De meeste eisers wonen echter in een land waar een
briefstembureau is gevestigd. Voor hen geldt als gezegd dat hun stembescheiden op
15 maart 2017 om 15.00 uur lokale tijd op het briefstembureau moeten zijn
ontvangen.

3.8 De in het buitenland wonende kiesgerechtigden dienen bij het verzoek om ais
kiesgerechtigde geregistreerd te worden, aan te geven op welke wijze zij willen
stemmen. Het is van belang om vast te stellen dat, anders dan eisers aan hun
vordering ten grondslag lijken te leggen, eisers ook een eigen verantwoordelijkheid
hebben om bij die keuze rekening te houden met de locatie waar zij wonen, en met
mogelijk trage postbezorging naar die locatie en vervolgens naar het briefstembureau
of de burgemeester van Den Haag.

3.9 Daar is in de communicatie ook uitdrukkelijk op gewezen.
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Zie: de voorlichting zoals die In de periode dat kiezers konden verzoeken om
te worden geregistreerd, op de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl
was opgenomen (productie 4):

"Op het registratieformulier heeft u ingevuld hoe u de papieren om te
stemmen wilt ontvangen. Als u het stembiljet per e-mail wilt ontvangen, dan
ontvangt u eerder uw briefstembewijs en retourenveloppen per post.
Ongeveer 6 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stembiljet per e-mail.
Heeft u ervoor gekozen om alles per post te ontvangen dan worden de
stembescheiden pas ongeveer 6 weken voor de verkiezing per past
toegestuurd. Houdt u er s. v.p. rekenlno mee dat de stembescheiden u dan

U moet het ingevulde stembiljet in de daarvoor bestemde witte enveloppe
doen. Daarna stopt u de witte enveloppe met het stembiljet en het
ondertekende briefstembewijs in de oranje retourenveloppe. De oranje
retourenveloppe is voorgeadresseerd aan het briefstembureau van de
gemeente Den Haag. Uw stem moet op 15 maart 2017 uiterlijk om 15.00 uur
Nederlandse tijd door de gemeente Den Haag zijn ontvangen." (cursivering
en onderstreping toegevoegd)

En zie: de website van de gemeente Den Haag in de periode dat men zich als
kiezer kon registeren (productie 5):

"Uw stembiljet onriangen: e-mail is sneller én veilig

U kunt kiezen of u uw stembiljet wilt ontvangen per e-mail of per brief. We
raden kiezers in het buitenland sterk aan om te kiezen voor e-mail. We
leggen graag uit waarom.
Pas zes weken voor de verkiezingen is bekend hoe het stembiljet eruitziet.
De dag erna kunnen we het stembiljet naar u mailen: u ontvangt het dan
direct. Maar stembilietten die we oer brief versturen. moeten we eerst laten
drukken en dan noo per oost versturen. Afhankeliik van waar u woont. kan
het dus enke% weken duren voor u het stembiljet in de post kriiot Dat
betekent dat u minder tijd overhoudt om uw stem uit te brenoen en het
stembiljet naar een briefstembureau te sturen
Uw stembiljet is alleen maar geldig in combinatie met uw briefstembewijs,
dat u altijd per past ontvangt. Waarom? U bent dus de enige die het
stembewijs kunt gebruiken. Dat maakt het gebruik van e-mail helemaal
veilig." (cursivering en onderstreping toegevoegd)

In deze berichten is aangegeven dat het stembiljet ongeveer zes weken voor
de stemming zal worden vastgesteld. Er is gesproken van "ongeveer", omdat
deze periode afhankelijk is áv  éd  vreag of beroepen tegen besluiten over
geldigheid van kandidatenlijsten worden ingediend. Is dat het geval, zoals dit
jaar, dan wordt eerst 14 dagen later zekerheid verkregen over de
kandidatenlijsten en kan het drukken van overzichten van kandidaten
plaatsvinden. Dit overzicht en het stembiljet worden vervolgens aan de
kiezers gestuurd.
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3.10 Kiesgerechtigden in het buitenland konden voorheen uitsluitend op dezelfde manier
stemmen als in Nederland wonende kiesgerechtigden: zelf, of per volmacht. Bij de
invoering van de mogelijkheid om per brief te stemmen, heeft de wetgever afgewogen
of dat tot aanpassing van de strakke termijnen van de Kieswet zou moeten leiden. De
wetgever heeft uitdrukkelijk de keuze gemaakt om dat niet te doen, en de termijnen
niet aan te passen voor kiezers die in het buitenland wonen en per brief willen
stemmen.

Zie: Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17819, nrs. 1-4, blz. 15:

"Na inwilliging van het verzoek worden de stukken zo spoedig mogelijk aan
de kiezer toegezonden. Dit kan echter eerst zodra de stembiljetten gedrukt
zijn en derhalve niet voordat omtrent de geldigheid van de kandidatenlijsten
onherroepelijk is beslist. In oeval van beroep teaen de óeslissino omtrent de
geldigheid van een kandidatenliist moet er rekening mee worden oehouden
dat de stembiljetten s/echts ruim drie weken voorde dap der stemmino
verzonden zullen kunnen worden.
Gezien het bovenstaande is het met name bil kiezers, die hun stembi jet o0
een afge%gen plaats in het buitenland wensen te ontvangen niet uitgesloten
dat de stukken hen te laat bereiken om een tiLoe teruazendino van het
stembiliet verzekerd te doen ziin. Zoals gezegd zal de kiezer dit risico
moeten afweoen tegen de aan het stemmen per brief verbonden voordelen "
(cursivering en onderstreping toegevoegd)

3.11 Het is volgens de wetgever de verentwoordelijkheid van de kiezer om er voor te
zorgen dat de stukken tijdig bij de burgemeester van Den Haag of een
briefstembureau in het buitenland zijn. Het risico van vertraagde verzending ligt bij de
kiezer. Er is bewust voor dat uitgangspunt gekozen, waarbij alleen stemmen die tijdig
zijn ontvangen, geldig zijn, om vertraging bij de uitslag én een groot aantal geschillen
over het al dan niet meetellen van stemmen te voorkomen.

Zie: Tweede Kamer, zitting 1982 - 1983, 17819, nrs. 1-4, blz. 14:

"De kiezer dient er zelf voor te zoroen. dat de stukken ti gin het bezit zL
van de burgemeester Om vertraging b~ de vaststelling van de uitslag te
voorkomen is bepaald. dat de per brief uitgebrachte stemmen uiterliik om
viiRien uur oo de dag der stemmino ontvangen moeten ziin In navolging van
de Westduitse regeling is de voorgestelde regeling gebaseerd op het
uitgangspunt, dat het risico voor te late ontvangst van de stukken. of te late
aankomst van de verzonden stukken geheel bil de kiezer lipt Zou dit niet
het geval ziin dan valt een aanzienliike vertraging bij de vaststelling van de
uitslag te verwachten. Bovendien zou dan rekenlno gehouden moeten worden
met een propt aantal geschillen on dit aunt hefpeen de verkiezingsuitslag o0
losse schroeven zet. De moaeliikheid ver brief te stemmen is een
teoemoetkomina aan de kiezer• deze moet de voorde%n daarvan afwen n
tegen het risico dat ziin stem verloren gaat De kiezer kan immers ook
gebruik maken van de mogel~kheid bil volmacht te stemmen Aangezien de
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stembiljetten pas aan de kiezer kunnen worden toegezonden enkele dagen
nadat over de geldigheid van de kandidatenlijsten onherroepelijk is beslist,
zullen in geval van beroep tegen de beslissing over de geldigheid slechts ruim
drie weken beschikbaar zijn voor de verzending en het terugzenden van de
stukken. Het zal duideliik zijn dat, indien de stukken moeten warden
verzonden naar een afgelegen olaats in het buitenland. de kans dat het
ingevulde stembiliet niet tiidio door de buroemeester is ontvangen geenszins
denkbeeldig is. Dit zal moeten worden geaccepteerd aangezien aan de
alternatieven te weten verlenging van de 43-dagentermiin tussen
kandidaatstelling en stemming of het accepteren van stembrieven na de dag
der stemming, nog grotere bezwaren ziin verbonden." (cursivering en
onderstreping toegevoegd)

Zie voorts: Tweede Kamer, zitting 1982 - 1983, 17819, nrs. 1-4, blz. 18,
toelichting op artikel ] 18.

3.12 In de dagvaarding wijzen eisers op de evaluatie van de vorige verkiezingen voorde
Tweede Kamer. Daar is aangekaart dat niet alle stemmers per brief hun
stembescheiden tijdig hebben ontvangen om tijdig een stem uit te brengen. Dat
probleem is dus vanaf het begin van invoering van de mogelijkheid van het stemmen
per brief onderkend. De wetgever heeff echter bewust gekozen voor een systeem
waarbij de termijn tussen kandidaatrtelling en stemming 43 dagen blijft, de geldigheid
van een briefstem wordt bepaald door het gegeven dat deze tijdig is ontvangen op de
dag van de stemming en het risico van vertraagde postbezorging voorde kiezer is. De
evaluatie van de vorige Tweede Kamerverkiezingen heeft de wetgever niet tot een
andere regeling gebracht. Aan die regeling dient daarom ook voor deze Tweede
Kamerverkiezingen de hand te worden gehouden.

3.13 Dat wil niet zeggen dat geen wijzigingen worden doorgevoerd. Zo kan bij deze
verkiezingen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om het stembiljet per e-
mail te ontvangen. Van belang is dan echter wel dat de wetgever daarvoor heeft
gekozen.

4 Verdere reactie op de vorderingen

4.1 Eisers leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat (1) de Staat en de gemeente Den
Haag onrechtmatig zouden hebben gehandeld want in strijd met maatschappelijke
zorgvuldigheidsnormen en (2) in strijd zouden hebben gehandeld met een positieve
verplichting dle zou voortvloeien uit artikel 3 Eerste Protocol EVRM.

4.2 De vorderingen ontberen in de eerste plaats een voorlopig karakter. Zij zijn voor een
kort geding (te) vérstrekkend, omdat zij onder meer een andere regeling in de plaats
van de Kieswet stellen, en daarmee leiden tot vertraging van de uitslag, en tat
mogelijke geschillen over de geldigheid van stemmen en debat over de uitslag.
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Beoordelingskader

4.3 De vorderingen komen erop neer dat de Kieswet zou moeten worden aangepast, en
dat een nieuwe regeling zou moeten worden geïntroduceerd om te bepalen welke per
brief uitgebrachte stem geldig is. Feitelijk vorderen eisers hiermee een gebod tot
materiële wetgeving; een bevel dat de rechter niet kan geven.

Zie:
- HR HR 21 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE8462, Nl 2003/691, rov. 3.5
(Staat/Waterpakt);
- HR 1 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:A08913, N7 2004/679
(Faunabescherming).

4.4 Voor zover de vorderingen zouden moeten worden begrepen aIs een vordering tot het
buiten werking stellen van de formele wet, is van belang dat daarvoor uitsluitend
grond bestaat als de wet onmiskenbaar onrechtmatig is vanwege strijd met een een
ieder verbindende bepaling van hoger internationaal recht. Uitgangspunt is immers dat
de weging van belangen door de regelgever, die aan het vaststellen van algemeen
verbindende voorschriften voorafgaat, met terughoudendheid wordt getoetst. Dat
geldt te meer in kort geding, waarin slechts een voorlopig oordeel kan worden
gegeven. Toewijzing van een vordering tot buitenwerkingstelling van algemeen
verbindende voorschriften is slechts mogelijk wanneer die voorschriften onm(skenbaar
onrechtmatig zijn.

HR 1 juli 1983, N] 1984, 360, m.nt. MS;
HR 12 mei 2000, NJ 2000, 714, m.nt. P.J. Slot;
Vzr. Den Haag 31 maart 2006, N] 2006, 320;
Vzr. Den Haag 7 juli 2006, NJ 2006, 526;
Hof Den Haag 13 april 2010, UN: BM0859 en:
Vzr. Den Haag it januari 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:BY8165:

"Wetten in formele zin worden vastgesteld door de wetgever. Het is bij
uitstek de taak van de wetgever om alle in het geding zijnde argumenten en
belangen tegen elkaar af te wegen, waarbij aan hem een grote mate van
beleidsvrijheid toekomt. Bij die afiveging is voor derden zoals de Raad van
State slechts een adviserende rol weggelegd. Er is dan ook geen plaats voor
een eigen "volle" toetsing door de burgerlijke rechter."

4.5 Een dergelijke onmiskenbare onrechtmatigheid doet zich hier niet voor.

(Ad 1) Zorgvuldige uitvoering van de Kieswet

4.6 In de eerste plaats blijkt uit het hiervoor geschetste feitelijke verloop van de
verkiezingen dat van onzorgvuldig handelen geen sprake is en dat de regeling uit de
Kieswet precies is uitgevoerd. In de dagvaarding wordt de suggestie gewekt dat
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stembescheiden later zouden zijn verzonden dan voorzien, doordat er meer
kiesgerechtigden uit het buitenland zich hebben geregistreerd dan voorheen. Die
suggestie vindt geen enkele steun in de feiten. Het is juist dat zich meer
kiesgerechtigden in het buitenland hebben geregistreerd dan voorheen. De gemeente
Den Haag heeft als gevolg daarvan een omvangrijke inzet moeten plegen om alle
voorziene termijnen te halen, en dat is gelukt.

4. Als kiesgerechtigden in het buitenland op dit moment hun stembescheiden nog niet
hebben ontvangen, dan is dat waarschijnlijk het gevolg van een te trage
postbezorging, gegeven de scherpe termijnen van de Kieswet. Zij hadden dat kunnen
vermijden door bijvoorbeeld van de mogelijkheid om per volmacht te stemmen gebruik

-: te maken, of van de mogelijkheid om het stembiljet per e-mail te verkrijger

4.8 De termijnen zijn niet anders dan bij vorige verkiezingen. Waarom zij dan nu zouden
moeten worden aangepast door middel van een kort geding, blijft onduidelijk. De
wetgever heeft aanpassing in ieder geval niet aangewezen geacht.

4.9 Van onzorgvuldig handelen is geen sprake. De stembescheiden zijn door de gemeente
Den Haag op de voorziene momenten verzonden. Er is geheel in overeenstemming
met de Kieswet gehandeld. Dat handelen kan dan ook niet in strijd zijn met
maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen worden geacht, los van het gegeven dat dat
geen voldoende grondslag vormt om een formele wet buiten werking te stellen of aan
te passen.

(Ad 2) Geen strijd met artikel 3 Eerste Protocol EVRM

4.10 In de tweede plaats is van belang dat van enige strijd met artikel 3 Eerste Protocol
EVRM geen sprake is.

Artikel 3 Eerste Protocol EVRM luidt:

"Recht op vrije verkiezingen

De Hoge Verdragsluitende Partijen verbinden zich om met redelijke
tussenpozen vrije, geheime verkiezingen te houden onder voorwaarden die
de vrije meningsuiting van het volk bij het kiezen van de wetgevende macht
waarborgen."

Eisers beroepen zich ook op artikel 4 van de Grondwet. Formele wetten zoals
de Kieswet mogen echter niet door de rechter aan de Grondwet worden
getoetst.

4.11 Volgens vaste rechtspraak van het EHRM hebben de Staten bij de vormgeving van de
procedure voor verkiezingen een grote margin of appreciation.
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Zie: Zie: EHRM 15 maart 2012, Griekenland/ Sitaropoulos, nr. 42202/07,
par. 65 en 66:

"65. As regards, in particular, the choice of electoral system, the Court
reiterates that the Contracting States enjoy a wide margin of appreciation in
this sphere. In that regard, Article 3 of Protocol No. 1 goes no further than
prescribing "free" elections held at "reasonable intervals", "by secret ballot'
and "under conditions which will ensure the free expression of the opinion of
the people". Subjeá to that reservation, it does not create any "obligation to
introduce a specific system" such as proportional representation or majority
voting with one or two ballots (see Mathieu-Mohin and Clerfayt, cited above,
§ 54).

66. There are numerous ways of organising and running electoral systems
and a wealth of differences, inter alla, in historical development, cultural
d(versity and political thought within Europe which it is for each Contracting
State to mould into its own democratic vision (see Hirst v. the United
Kingdom (no. 2) [GCj, no. 74025/01, § 61, ECHR 2005-IX). (...)"

Deze is voor artikel 3 Eerste Protocol nog ruimer dan voor artikel S t/m it
EVRM, omdat de gronden voor beperking van dit recht niet worden genoemd
(Zie: EHRM 15 maart 2012, Griekenland/ Sitaropoulos, nr. 42202/07, par.
63).

4.12 Binnen die margin of appreciation valt ook de keuze om in het buitenland wonende
personen in het geheel geen stemrecht te geven. Anders dan eisers stellen, gaat het in
dit kort geding dan ook niet om de vraag of zij in een fundamenteel recht om hun
stem uit te kunnen brengen, worden aangetast, maar om de vraag of de Staat bij de
inrichting van de procedure binnen de hem toekomende margin of appreciation is
gebleven.

Zie: EHRM 15 maart 2012, Griekenland/ Sitaropoulos, nr. 42202/07, par. 70.

4.13 Dat fs hier bepaald het geval. Zoals hiervoor is toegelicht, heeft de wetgever een
heldere en precieze procedure voorgeschreven, die gebaseerd is op duidelijke
afwegingen. De wetgever heeft deze afwegingen in alle redelíjkheid kunnen maken, en
is daarbij ruim binnen de hem toekomende margin of appreciation gebleven.

4.14 Als nu in het kader van dit kort geding van de precieze wettelijke regeling zou worden
afgeweken, is dat in de eerste plaats in strijd met die regeling en de bedoeling van de
wetgever om strakke termijnen te hanteren en te voorzien in een heldere procedure
die geschillen over de geldigheid van stemmen en de uitslag moet voorkomen.

4.15 Toewijzing van de vorderingen zou voorles tot vertraging van de uitslag leiden,
eveneens in strijd met de uitdrukkelijke voorschriften van de wetgever dat zo snel
mogelijk na de stemming de uitslag wordt vastgesteld.
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Zie bijvoorbeeld het gebruik van de termen "onmiddellijk" en "terstond" voor
de handelingen die moeten worden verricht om de uitslag vast te stellen in
hoofdstuk P van de Kieswet.

4.16 De vorderingen gaan voorts geheel voorbij aan de wettelijke regeling ten aanzien van
de ontbinding van de Tweede Kamer. Eisers gaan er kennelijk vanuit dat de oude
Tweede Kamer nog tot na 23 maart 2017 kan fungeren. Dat is echter niet rechtens. De
leden van de Tweede Kamer, gekozen na ontbinding van de Kamer, treden tegelijk af
op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip op de
eerstvolgende donderdag in de in artikel C 1 lid 2 Kieswet bedoelde periode (van 23
tot en met 29 maart) nadat vier jaren zijn verstreken sedert de zitting van het centraal
stembureau waarin de uitslag van de verkiezing is bekendgemaakt. Deze zitting vond
plaats op 17 september 2012 en dus vloeit uit de Kieswet voort dat de leden van de
huidige Tweede Kamer moeten aftreden op donderdag 23 maart 2017. Van een
"enkele dagen langer" fungeren van de voiksvertegenwoordfging is op grond van de
wet geen sprake.

4.17 Het belangrijkste en meest fundamentele bezwaar tegen de vorderingen is echter dat
daarmee de regels gedurende de verkiezingen zouden worden aangepast. Niet voor
niets zijn in hoofdstuk 3 van de Grondwet bepalingen ten aanzien van de verkiezingen
van de Staten-Generaal opgenomen en bepaalt artikel 59 van de Grondwet dat alles
wat verder het kiesrecht en de verkiezingen betreft, bij wet wordt geregeld. Niet voor
niets wordt in de rechtspraak van het EHRM het belang van rechtszekerheid en van
een wettelijke regeling die foreseeaó/e is, keer op keer benadrukt. Aanpassing van die
regels, en in het bijzonder aanpassing van de regels ten aanzien van wanneer een
stem geldig (s uitgebracht en wanneer niet, tijdens de verkiezingen, zou juist in strijd
zijn met artikel 3 Eerste Protocol EVRM en een goed verloop van de verkiezingen in de
weg staan. De vorderingen stuiten daarop af.

Zie: Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 2264, nr. 3, biz. 94:

"De Kieswet is een wet die zich kenmerkt door gedetailleerde voorschriften.
Deze voorschriften zijn nodig om voor kiezers, de gekozenen, alsmede de
instanties die de Kieswet uitvoeren zo oroot mooeliike rechtszekerheid te
scheppen. Daarmee kan worden voorkomen dat over verki zinoen geschillen
ontstaan die als zii zich veelvuldig voordoen oo de lanoere termijn de
geloofwaardigheid van de democretische inrichting van een land kunnen
ondergreven." (cursivering en onderstreping toegevoegd)

4.18 De vorderingen roepen bovendien de vraag op waarom dan bij de in de vorderingen
gekozen termijn zou moeten worden aangesloten om te bepalen welke stemmen
geldig zijn. Die vraag kan dan niet meer worden beantwoord door aan te geven dat dat
nu eenmaal de grens is die de formele wetgever voorefgaand aan de verkiezingen
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heeft getrokken. Dat bevestigt nog eens waarom toewijzing van de vorderingen tegen
een goed en eerlijk verloop van de verkiezingen in gaat.

4.19 De vorderingen houden er geen rekening mee dat het grootste deel van de eisers hun
stem op een briefstembureau in het land waar zij wonen, kunnen uitbrengen, en hun
briefstem dus niet - al dan niet via de consulaire post -naar de burgemeester van Den
Haag hoeven te sturen.

4.20 Tot slot zijn de vorderingen niet werkbaar, en zou toewijzing daarvan ook op praktisch
vlak tot problemen leiden. De vorderingen sluiten aan bij poststempels die 15 maart

a 2017 zouden moeten aangeven. De stembureaus zouden dan kennelijk moeten gaan
beoordelen welke stemmen tijdig ter post zijn bezorgd. Problemen ten aanzien van

s slecht of niet leesbare of ontbrekende poststempels laten eisers ten onrechte
onbesproken, net ais de geschillen over de geldigheid van stemmen waar een
dergelijke regeling aanleiding toe zou kunnen geven. Juist om dergelijke geschillen te
voorkomen en om in een eenduidige regeling te voorzien, heeft de wetgever er voor
gekozen om aan te sluiten bij het moment van ontvangst van de briefstemmen (en
niet bij een moment van verzending of ter post bezorging), en wel op de dag van de
stemming om 15.00 uur.

4.21 Aan die regeling dient gezien dit alles de hand te worden gehouden.

5 Conclusie

5.1 Tot afwijz(ng van de vorderingen; met veroordeling van eisers in de kosten van het
geding, zulks met bepaling dat over die proceskostenveroordeling de wettelijke rente
verschuldigd zal zijn met ingang van de vijftiende dag na de datum van het te dezen
te wijzen vonnis, met bepaling dat deze proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij
voorraad zijn.
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