
Rechtbank Den Haag
Zitting d.d. 7 maart 2017, 12.00 uur
Zaaknummer: C/09/528217 KG ZA 17-289

PLEITAANTEKENINGEN
mr. W. Knibbeler

mr. P.D. van den Berg

mr. A.A.J. Pliego Selie

inzake:

Belen Sanchez c.s.

advocaten:

mrs. W. Knibbeler, P.D. van den Berg en

A.A.J. Pliego Selie

tegen:

i. Staat der Nederlanden

ii. Gemeente Den Haag

advocaat:

mr. J. Bootsma

**********



2°26

Edelachtbare,

A INLEIDING

1. In dit kort geding gaat het om de vraag of de Staat en de Gemeente Den Haag

voldoende maatregelen hebben genomen om te waarborgen dat Nederlanders in het

buitenland hun actieve kiesrecht op effectieve wijze kunnen uitoefenen.

2. Wij zijn u erkentelijk voor de korte termijn waarop deze zitting plaats kon vinden

in deze zaak. Het kiesrecht is één van de belangrijkste grondrechten in een

democratische rechtstaat. Dit betekent een uitzonderlijke verantwoordelijkheid en

verplichting voor gedaagden om dit recht daadwerkelijk en zonder onnodige

obstakels te garanderen.

3. Dit is geen politieke zaak. Wij weten niet wat eiseressen willen stemmen. Zij

hebben slechts gemeen dat zij willen stemmen maar dat hen dit praktisch

onmogelijk wordt gemaakt. Veelal zijn het Nederlanders die voor werk of scholing

voor kortere of langere tijd in het buitenland zijn. Nederlandse wet- en regelgeving

raakt hen direct.

4. Eiseressen zijn door gedaagden in de steek gelaten, omdat zij wel mogen stemmen

en willen stemmen, maar hen dit door nalatigheid van gedaagden onmogelijk

wordt gemaakt. Hen is voorgespiegeld dat zij per brief konden stemmen en de

benodigde stukken tijdig toegestuurd zouden krijgen, maar dat is niet gebeurd,

terwijl dit wel had gekund. Eiseressen kunnen inmiddels niet meer op een andere

wijze stemmen. Daarmee wordt deze groep het stemrecht bij deze verkiezingen

effectief ontnomen, zonder dat zij daar enige schuld of verantwoordelijkheid voor

dragen.

5. Ruim 77.000 Nederlanders in het buitenland, waaronder eiseressen, hebben zich

geregistreerd om te kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15

maart. Een overgrote meerderheid, ongeveer 65.000, hebben gekozen voor het
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stemmen per brief (productie 1). 1 Deze kiezers kunnen hun kiesrecht alleen
uitoefenen als zij van gedaagden de vereiste stemdocumenten ontvangen, en

voldoende tijd hebben deze ingevuld te retourneren. De stemdocumenten dienen

namelijk op een door gedaagden gehanteerde deadline, 15 maart 2017 om 15.00

uur, te zijn gearriveerd in Den Haag of op een door gedaagden aangewezen

stembureau in het buitenland.

6. Eiseressen dreigen de stemdocumenten niet op tijd te ontvangen, waardoor zij geen

geldige stem kunnen uitbrengen. Voor een deel is het feitelijk al niet meer

mogelijk de vigerende deadline van 15 maart te halen.

7. Ook bij vorige verkiezingen in 2012 en 2010 is een substantiële hoeveelheid

kiezers niet in staat gesteld hun kiesrecht effectief uit te oefenen. Onder meer de

Kiesraad en de Gemeente Den Haag hebben aandacht gevraagd voor deze

problematiek. In het regeerakkoord is toegezegd dat het probleem zou worden

opgelost. Het risico was voor gedaagden derhalve voorzienbaar. Het feit dat het

probleem zich wederom voordoet onderstreept dat gedaagden onzorgvuldig en

onrechtmatig hebben gehandeld door niet tijdig maatregelen te nemen die

effectieve uitoefening van het actieve kiesrecht zouden verzekeren.

8. Gedaagden hebben vooraf aangegeven dat de stemdocumenten ongeveer 6 weken

voor de verkiezingen zouden worden verzonden. Kiezers mochten op deze uitlating

vertrouwen. Veel stemdocumenten zijn echter pas weken later verzonden, terwijl

gedaagden feitelijk de stemdocumenten veel eerder hadden kunnen verzenden. Er

was immers geen enkele reden voor gedaagden om te wachten met het verzenden

van de stempakketten tot het moment dat het stembiljet zou zijn vastgesteld. Het

knelpunt waar kiezers nu mee worden geconfronteerd is dat zij het zogenoemde

briefstembewijs en de voorgeschreven enveloppen niet hebben ontvangen. Deze

stukken kunnen zij uitsluitend per post ontvangen en hadden onmiddellijk na

registratie kunnen worden verzonden.

1 https://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/to/Feiten-en-cijfers-kiezers-buiten-
Nederland.htm.
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9. De wetgever heeft bij introductie van het briefstemmen het risico van onvoldoende

tijd voor het retourneren van stemdocumenten erkend en geoordeeld dat dit in de

risicosfeer van buitenlandse kiezers valt. Wat niet in de risicosfeer van kiezers valt,

is het onnodig vertragen van verzending door gedaagden of het verstrekken van

onjuiste informatie door gedaagden met betrekking tot het moment van verzending.

10. Gedaagden hebben de verantwoordelijkheid en verplichting te verzekeren dat

Nederlanders die in het buitenland verblijven hun actieve kiesrecht effectief

kunnen uitoefenen. Die verantwoordelijkheid is niet beperkt tot het verzenden van

de stemdocumenten. Op het moment dat gedaagden de stemdocumenten naar de

kiezers sturen, zullen zij moeten beoordelen of aannemelijk is dat voldoende tijd

resteert om de ingevulde stemdocumenten op tijd terug te sturen. Nu dat niet het

geval blijkt te zijn, rust op gedaagden de verplichting aanvullende maatregelen te

nemen, om effectieve uitoefening van het kiesrecht te waarborgen. Gedaagden

dienen een ruimere termijn te hanteren voor het terugsturen van de ingevulde

stemdocumenten. Gedaagden hebben dat nagelaten, ook nadat zij daartoe zijn

gesommeerd (producties 2 en 3).

11. Als productie 4 hebben wij overgelegd voorbeelden van de inwilliging van een
aantal registratieverzoeken voor de Tweede Kamer verkiezingen. Het gaat daarbij

om bevestigingen die al vanaf september zijn gezonden en zowel om

kiesgerechtigden die hebben aangegeven per brief te willen stemmen en het

stembiljet per e-mail te willen ontvangen, als kiesgerechtigden die hebben

aangegeven het stembiljet per e-mail te willen ontvangen. De laatste registraties

zijn voor 1 februari ontvangen. Ik verwijs bijvoorbeeld naar mevrouw Van der

Burgh (eiseres onder nummer 49), woonachtig te Vancouver (Canada), die op 18

oktober jl. al een bevestiging van haar registratie ontving. Of de heer Woudstra

(eiser onder nummer 56), woonachtig te Bandung (Indonesië), die op 5 oktober jl.

een bevestiging ontving. Hij maakt deel uit van de aanzienlijke groep eisers en

eiseressen die had aangegeven het stembiljet per e-mail te willen ontvangen.
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12. Op zondagavond 5 maart jl. om 21.00 uur hadden alle eisers en eiseressen die wij

vertegenwoordigen nog steeds het stempakket niet ontvangen, terwijl alle

geregistreerde kiezers al veel eerder dit pakket per post hadden kunnen krijgen.

Daarvoor was het niet nodig om te wachten op de vaststelling van het stembiljet,

zoals de Staat in zijn brief van 3 maart 2017 suggereert. Dit stembiljet is eenvoudig

per e-mail toe te zenden. Zowel de 40.000 kiesgerechtigden die hebben

aangegeven het stembiljet per e-mail te willen ontvangen, als de 25.000 die in

eerste instantie hebben aangegeven alle stukken per post te willen ontvangen,

hadden de benodigde bescheiden veel eerder kunnen ontvangen, omdat deze eerder

hadden kunnen worden toegezonden. Het stembiljet is daarvoor niet cruciaal en

wachten op het stembiljet (laat staan het pas laten drukken van alle benodigde

bescheiden en deze pas dan in gepersonaliseerde enveloppen te voegen, nadat het

stembiljet definitief is vastgesteld, zoals de Staat nu in zijn brief van 3 maart 2017

erkent) is daarvoor in het geheel niet nodig. Dat had al veel eerder kunnen

gebeuren. Er was ook geen enkel bezwaar tegen om mevrouw Van der Burgh in

Canada deze cruciale stukken onmiddellijk na haar registratie in oktober 2016 toe

te zenden. Het stembiljet kon dan later volgen, eventueel per e-mail, indien

noodzakelijk.

13. Eiseressen willen middels dit kort geding afdwingen dat de minst ingrijpende

maatregel wordt genomen om alsnog zo veel mogelijk van hen in staat te stellen

hun actieve kiesrecht effectief uit te oefenen. De maatregel die wordt verzocht,

doorkruist de door de Kieswet voorgeschreven procedure met betrekking tot de

verkiezingen zo min mogelijk. De voorlopige verkiezingsuitslag kan op hetzelfde

moment als gebruikelijk bekend worden gemaakt. Het informatieproces kan voorts

ongestoord van start gaan. Zoals gebruikelijk wordt doorgaans enkele dagen na de

voorlopige uitslag de definitieve uitslag bekend gemaakt. De door eiseressen

verzochte maatregel zal betekenen dat het bepalen van de definitieve uitslag

mogelijk enkele dagen langer duurt. Dit betreft een aanpassing van de door

gedaagden op dit moment voorziene procedure, die evident noodzakelijk en

proportioneel is om het actieve kiesrecht te waarborgen. Gedaagden hadden deze
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aanpassing in een eerder stadium kunnen voorkomen door alle geregistreerde

kiezers tijdig het stempakket (zonder het stembiljet, dat later kon komen) toe te

zenden. Dat was volledig in overeenstemming met de Kieswet geweest.

14. Eiseressen zullen hun vordering toelichten.

B ACHTERGROND STEMMEN VANUIT HET BUITENLAND

15. De Kieswet kent drie mogelijkheden om te stemmen voor Nederlanders die in het

buitenland wonen of werken: (i) stemmen met een kiezerspas; (ii) stemmen bij

volmacht; en (iii) stemmen per brief.

16. Niet alle opties zijn even geschikt voor buitenlandse kiezers:

(i) Stemmen met een kiezerspas.2 Om te stemmen moet de stemmer fysiek in
Nederland zijn. Het is evident dat dit voor veel Nederlanders vanuit praktische

en financiële overwegingen geen reële optie is.

(ii) Stemmen bij volmacht.3Stemmen bij volmacht vereist dat een persoon
wordt gemachtigd die op de dag van de verkiezingen de stem in Nederland uit

kan brengen. Deze mogelijkheid vereist dat de kiezer in Nederland een

persoon kent die hij of zij voldoende vertrouwt, om namens de kiezer een stem

uit te brengen. Het betekent voorts een doorkruising van het stemgeheim (art.

53 (2) Grondwet: “De verkiezingen worden gehouden bij geheime stemming”).

Het is derhalve voor veel kiezers, ook die in het buitenland, geen optie.

(iii) Stemmen per brief.4 De derde optie, stemmen per brief, is uitsluitend
beschikbaar voor stemgerechtigde kiezers die verblijven in het buitenland.

Deze optie wordt ook aangeduid als briefstemmen en is de meest reële optie

voor het vanuit het buitenland uitoefenen van het actieve kiesrecht. Het vereist

namelijk niet dat de kiezer naar Nederland reist (zoals in het geval van een

2 Art. K 7 Kieswet.
3 Art. L 9 Kieswet.
4 Art. M 1 Kieswet.
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stempas), vereist niet dat de kiezer in Nederland iemand kent en vertrouwt

voor het namens hem uitbrengen van een stem en doorkruist het stemgeheim

niet (zoals in het geval van een volmacht).

17. De overweging dat het vanuit het buitenland stemmen per brief de meest reële

optie is, wordt geïllustreerd door het feit dat de overgrote meerderheid van de

buitenlandse kiesgerechtigden bij registratie kiest voor briefstemmen: ongeveer

65.000 van de ruim 77.000 (85%). Eiseressen hebben allemaal gekozen voor

briefstemmen.

18. De mogelijkheid voor het stemmen per brief is in de jaren ’80 geïntroduceerd in de

Kieswet, in aanvulling op de bestaande mogelijkheden om fysiek in Nederland of

bij volmacht te stemmen. Bij de introductie van het briefstemmen merkte de

wetgever in de Memorie van Toelichting (MvT) op: “Hierdoor wordt tegemoet

gekomen aan een dringende behoefte.”5 Die behoefte heeft zich in de praktijk

bewezen: door de jaren heen hebben steeds meer buitenlandse kiezers zich

geregistreerd. Tot op heden moet een buitenlandse kiezer zich voor iedere

verkiezing apart registreren. De wetgever merkte op dat vergeleken bij stemmen

bij volmacht, het stemmen per brief meer overeenkomsten vertoont met het

stemmen in een stembureau en voorts het stemgeheim waarborgt.6

19. Toen het briefstemmen werd ingevoerd (en de MvT werd opgesteld) bestond nog

geen e-mail. In een later stadium is in de Kieswet de optie toegevoegd dat het

stembiljet per e-mail naar de buitenlandse kiezers verzonden kon worden. Wij

zullen verderop toelichten dat gedaagden daarom de mogelijkheid hadden om het

door de wetgever gesignaleerde risico van tijdgebrek substantieel te reduceren.

Gedaagden hebben dat echter nagelaten. Voor nu is relevant op te merken dat het

risico zoals de wetgever dat begin jaren ’80 percipieerde, met de huidige

5 MvT, Wijziging van de Kieswet met betrekking tot het stemmen per brief, zitting 1982-1983, 17
819, nr. 3, blz. 10.

6 MvT, Wijziging van de Kieswet met betrekking tot het stemmen per brief, zitting 1982-1983, 17
819, nr. 3, blz. 12.
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technologie en met inachtneming van de Kieswet, aanzienlijk kleiner zou kunnen

zijn.

20. De overweging dat de wetgever het risico op te late zending van stemdocumenten

erkent en dit als een risico voor de kiezer beschouwd, ontslaat gedaagden niet van

de verantwoordelijkheid de stemdocumenten zo snel mogelijk naar de kiezers te

sturen. Voorts vereist de door de wetgever genoemde afweging tussen de

verschillende opties die de buitenlandse kiezer heeft om te stemmen, dat correcte

informatie wordt verstrekt door gedaagden met betrekking tot het moment waarop

de stemdocumenten verzonden zullen worden.

C PROCEDURE STEMMEN VANUIT HET BUITENLAND

21. De wijze waarop het actieve kiesrecht kan worden uitgeoefend, wordt uitgewerkt

in de Kieswet. In de eerste plaats dienen in het buitenland verblijvende

Nederlanders zich als kiesgerechtigde te registreren. Dit kan in een periode van 6

maanden tot 6 weken voor de dag van de verkiezingen, in dit geval 15 maart.7 Dat

betekent dat in het onderhavige geval registratie tot en met 1 februari 2017 plaats

kon vinden. Bij registratie dienden kiezers aan te geven op welke manier zij een

stem willen uitbrengen: met een kiezerspas, bij volmacht of per brief. Eiseressen

hebben als gezegd allemaal gekozen voor het stemmen per brief.

22. De Kieswet bepaalt dat buitenlandse kiesgerechtigden hun kiesrecht uitsluitend

kunnen uitoefenen door gebruik te maken van door gedaagden naar de kiezers

verzonden documenten. Het betreft de volgende documenten, die gezamenlijk

zullen worden aangeduid als de stemdocumenten:

(a) een stembiljet (op verzoek per e-mail; anders per post);

(b) een briefstembewijs (uitsluitend per post);

(c) een witte enveloppe voor het stembiljet (uitsluitend per post); en

(d) een oranje geadresseerde retourenveloppe (uitsluitend per post).

7 Art. D 3 jo. D 3b Kieswet.
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23. Documenten (b), (c) en (d) zijn cruciaal. Het stembiljet (a) kan worden opgesteld

en verzonden – per e-mail of per post afhankelijk van de keuze van de kiezer –

zodra de definitieve kandidatenlijst beschikbaar is. Voor dit document gelden geen

beveiligingseisen. Alle andere documenten kunnen veel eerder worden verzonden,

in beginsel onmiddellijk na de registratie.

24. Met betrekking tot de kandidatenlijst geldt het volgende. Op de dag van de

kandidaatstelling – 30 januari 2017 – hebben de politieke partijen hun

kandidatenlijsten ingediend bij het centraal stembureau (de Kiesraad). 8 Op 3

februari 2017 heeft de Kiesraad beslist over de geldigheid van de

kandidatenlijsten. 9 Binnen vier dagen kan beroep worden ingesteld tegen dat

besluit. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet binnen zes

dagen uitspraak. 10 In casu zijn verschillende beroepsprocedures gestart. De

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 13 februari uitspraak

gedaan in alle beroepsprocedures. Vanaf dat moment was de kandidatenlijst

definitief en kon deze volgens gedaagden worden verzonden – per e-mail of per

post – naar de kiezers in het buitenland.

25. Zodra de stemdocumenten zijn verzonden, is het op grond van de Kieswet

onmogelijk op een andere manier te stemmen. 11 Los van het feit dat zoals

toegelicht andere manieren van stemmen niet voor alle kiezers geschikt zijn, is het

voor een kiezer derhalve ook niet mogelijk alsnog een andere optie te overwegen,

indien achteraf blijkt dat gedaagden de stemdocumenten later verzenden dan eerder

toegezegd.

26. De ingevulde stemdocumenten dienen door de kiezer te worden verzonden naar het

briefstembureau dat is voorgedrukt op de retourenveloppe. Dit is het stembureau in

Den Haag, of, indien de kiezer in een van de 22 landen verblijft waar een

8 Art. H 1 Kieswet.
9 Art. I 4 Kieswet.
10 Art. I 7 Kieswet
11 Art. M 2 Kieswet.
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briefstembureau is aangewezen12, het briefstembureau in het betreffende land. Dit

is meestal de lokale Nederlandse ambassade.

27. Zoals aangegeven dienen de ingevulde stemdocumenten op grond van de

vigerende deadline uiterlijk op 15 maart om 15.00 uur in het bezit te zijn van de

Burgemeester van Den Haag, of een daartoe aangewezen stembureau in het

buitenland. Indien die deadline niet wordt gehaald, worden de stemmen niet

meegenomen in de stemopnemingprocedure en tellen ze niet mee voor de

verkiezingsuitslag.

28. De ingevulde stemdocumenten kunnen de Burgemeester op twee manieren

bereiken, afhankelijk van de locatie waar de kiezer verblijft en de adressering die

vooraf is gedrukt op de retourenveloppe:

(i) Land zonder lokaal stembureau, wat geldt voor de meeste landen: de
kiezer dient de stemdocumenten per post te sturen naar het briefstembureau en

de Burgemeester in Den Haag, waar het op 15 maart om 15.00 uur dient te zijn

ontvangen. Het is doorgaans ook mogelijk de stemdocumenten af te geven bij

de lokale Nederlandse vertegenwoordiging, die de stemdocumenten door kan

sturen Den Haag. In dat laatste geval bestaat geen uniforme norm wanneer de

kiezer de stemdocumenten moet hebben afgegeven bij de lokale Nederlandse

vertegenwoordiging; kiezers dienen dit zelf na te gaan bij de lokale

vertegenwoordiging in hun land. In sommige gevallen was die deadline al 1

maart.

(ii) Land met lokaal stembureau, wat geldt voor 22 landen: de kiezer dient
de stemdocumenten te sturen naar het lokale stembureau of daar af te geven.

In dat geval dienen de stemdocumenten uiterlijk 15 maart om 15.00 uur lokale

tijd in het bezit te zijn van het lokale stembureau.

12 Art. M 13 Kieswet.
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D NALATIGHEID GEDAAGDEN

29. Gedaagden hebben op vier manieren onzorgvuldig en onrechtmatig gehandeld:

(i) Gedaagden hebben onbegrijpelijk lang gewacht met het verzenden van de

stemdocumenten naar de kiezers in het buitenland;

(ii) Gedaagden hebben bij kiezers de indruk gewekt dat de stemdocumenten

uiterlijk ongeveer 6 weken voor de verkiezingen zouden worden verzonden,

terwijl deze termijn ruimschoots is gemist.

(iii) Gedaagden hebben kiezers niet gewezen op het risico op latere

verzending, terwijl deze risico’s bij gedaagden bekend waren. Kiezers zijn

derhalve niet in staat gesteld een geïnformeerde afweging te maken tussen de

verschillende methoden voor stemmen die voor hen beschikbaar zijn;

(iv) Gedaagden hebben verzuimd aanvullende maatregelen te nemen, op het

moment dat bleek dat de stemdocument te laat door gedaagden verzonden

werden.

30. Deze gebreken zullen hierna worden toegelicht.

(i) Te late verzending stemdocumenten

31. Zoals hiervoor toegelicht, kunnen kiezers op het moment dat zij zich registreren

voor stemmen per brief, aangeven of zij het stembiljet per e-mail of per post willen

ontvangen. Omdat een aantal kiezers het handig vindt het hele pakket in één keer te

ontvangen wordt kennelijk nog steeds voor post geopteerd, terwijl het stembiljet

zoals al uiteengezet eenvoudig beschikbaar is. Waar het om gaat is het stempakket

(stembewijs, witte envelop, oranje envelop). Deze worden uitsluitend per post

worden verzonden.
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32. In reactie op de sommatie (productie 3) geven gedaagden aan dat ongeveer 40.000
kiezers hebben aangegeven het stembiljet per e-mail te willen ontvangen.

Gedaagden beschrijven: “Aan degenen die hebben aangegeven het stembiljet per

e-mail te willen ontvangen, zijn, afhankelijk van het moment waarop hun verzoek

om registratie is ontvangen, op 10 januari 2017, 2 februari 2017, 9 februari 2017

en 16 februari 2017 de stembescheiden zonder het stembiljet per post

toegezonden.”

33. Zoals aangegeven was het tot 1 februari 2017 mogelijk te registreren. In productie
4 zijn voorbeelden opgenomen van bevestigingsmails die eiseressen naar

aanleiding van hun registratie van de Unit Verkiezingen - Kiezers Buiten

Nederland (KBN) hebben ontvangen. KBN ressorteert onder de Gemeente Den

Haag en is operationeel verantwoordelijk voor de registratie en organisatie van

stemuitbrenging door personen buiten Nederland. Sommige van deze

bevestigingsmails dateren al van oktober 2016. Er is geen enkele reden waarom de

overige stemdocumenten niet al kort daarna per post naar de kiezer verzonden

konden worden. Het is onbegrijpelijk waarom een deel van de stemdocumenten

kennelijk pas op 2, 9 en zelfs 16 februari zijn verzonden. Gezien de zeer korte tijd

die beschikbaar is tot aan de verkiezingen, en de ervaring die gedaagden hebben

met te laat geretourneerde stemdocumenten tijdens eerdere verkiezingen, is evident

dat iedere dag telt en dat gedaagden de overige stemdocumenten onmiddellijk na

registratie hadden moeten verzenden. Vervolgens hadden gedaagden bij het

beschikbaar komen van de kandidatenlijst op 13 februari onmiddellijk deze lijst per

e-mail kunnen nasturen, waardoor deze groep kiezers in staat was geweest om op

of vlak na 13 februari de ingevulde stemdocumenten terug te sturen. Op dit

moment is er echter nog steeds een substantiële hoeveelheid eisers dat de

stemdocumenten niet heeft ontvangen, terwijl zij zich weken of zelfs maanden

geleden hebben geregistreerd. Dit is een ontoelaatbare nalatigheid van gedaagden.

34. De later in de Kieswet geïntroduceerde optie om het stembiljet per e-mail te

verzenden biedt gedaagden een belangrijke mogelijkheid om het risico dat de

wetgever bij introductie van het briefstemmen identificeerde, substantieel te
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beperken. Er hoeft immers niet meer gewacht te worden op het beschikbaar

worden van de kandidatenlijst, alvorens de documenten die per post dienen te

worden verzonden, opgestuurd kunnen worden naar de buitenlandse kiezers. Het is

onbegrijpelijk en nalatig dat gedaagden niet de moeite hebben genomen het risico

op te laat geretourneerde stemmen op deze wijze wezenlijk te beperken, mede

gezien de ervaring met te late retournering die zij bij eerdere verkiezingen hebben

opgedaan.

35. Gedaagden geven in de reactie op de sommatie voorts aan dat ongeveer 25.000

kiezers bij registratie hebben gekozen voor het ontvangen van het stembiljet per

post. Gedaagden hebben er voor gekozen om alle stemdocumenten pas per post te

verzenden, nadat de definitieve kandidatenlijst beschikbaar was, dus pas na 13

februari 2017. Ook dit is onbegrijpelijk. Gezien de ervaring uit het verleden,

waarbij er vaker verkiezingen zijn geweest waarbij de kandidatenlijst vertraging

opliep vanwege beroepsprocedures, hadden gedaagden alle overige

stemdocumenten alvast na registratie per post naar de kiezer moeten sturen, net als

bij de groep van 40.000 die hebben aangegeven het stembiljet per e-mail te willen

ontvangen. Indien zich dan een vertraging met betrekking tot de kandidatenlijst

voor zou doen – voor gedaagden kenbaar op het moment dat beroepsprocedures

aanhangig worden gemaakt en dus al voor 13 februari 2017 – hadden gedaagden de

mogelijkheid gehad op dat moment per e-mail contact op te nemen met alle

geregistreerde kiezers om hen aan te bieden gezien de vertraging alsnog het

stembiljet per e-mail te sturen.

36. Het risico op te weinig tijd voor het retourneren van ingevulde stemdocumenten

was op deze manier enorm gereduceerd. Het betreft een eenvoudige, anticiperende,

maatregel, die gedaagden gezien hun ervaring uit het verleden en vanuit het

oogpunt van zorgvuldigheid en hun verantwoordelijkheden onder de Kieswet

hadden moeten nemen. Het is onbegrijpelijk dat dit niet is gebeurd.

37. Maar de nalatigheid van gedaagden gaat nog verder. Zij hebben ondanks de

vertraging met betrekking tot het beschikbaar komen van de definitieve
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kandidatenlijst vastgehouden aan verzending per post. Zij hebben echter niet eens

de stemdocumenten onmiddellijk of kort na het beschikbaar worden van de

kandidatenlijst verzonden. Gedaagden merken in hun reactie op de sommatie op:

“Op 14 februari 2017 is aan de kiesgerechtigden die hebben aangegeven hun

stembiljet per e-mail te willen ontvangen, het stembiljet per e-mail verzonden.

Voor de kiesgerechtigden die aan alle eisen voldeden, is op diezelfde dag

opdracht gegeven aan de drukker om alle benodigde bescheiden te drukken en

in gepersonaliseerde enveloppen te voegen samen met de voor die

kiesgerechtigde bestemde retourenvelop met het adres van het juiste

briefstembureau. Deze bescheiden konden op 21 februari 2017 aan ruim

21.000 kiesgerechtigden worden verzonden. Op 27 februari 2017 en 3 maart

2017 hebben beperkte nazendingen plaatsgevonden die onder meer nodig

waren voor kiesgerechtigden die nog in de gelegenheid zijn gesteld om

verzuimen ten behoeve van de registratie als kiezer te herstellen.”

38. Het is onbegrijpelijk waarom gedaagden een week nodig hebben gehad om het

stembiljet te drukken en te beginnen met verzenden van de stemdocumenten aan

deze groep buitenlandse kiezers. Gedaagden hadden zich moeten realiseren dat, nu

de definitieve kandidatenlijst pas op 13 februari kon worden vastgesteld, alle

middelen moesten worden ingezet om onmiddellijk de stemdocumenten te

verzenden. Dat dit een week tot meerdere weken heeft geduurd is onzorgvuldig en

in strijd met het actieve kiesrecht dat gedaagden dienen te waarborgen.

39. Gedaagden hadden de het stembiljet sneller kunnen laten afdrukken en meer

middelen in kunnen zetten om onmiddellijke verzending te waarborgen nadat deze

gedrukt was.

40. Hiervoor is toegelicht dat de wetgever bij introductie van het briefstemmen het

risico op het niet tijdig retourneren van stemdocument heeft onderkend en dit als

een risico voor de buitenlandse kiezer beschouwde. Juist vanwege dat onderkende

risico is vereist dat gedaagden alles in het werk stellen om de stemdocumenten zo
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snel mogelijk te versturen. Daarmee verhoudt zich niet een situatie waarbij overige

stemdocumenten pas kort voor en zelfs na 13 februari door gedaagden worden

verzonden. Voorts verhoudt zich daarmee niet een situatie waarbij gedaagden een

week hebben genomen om de voor overige buitenlandse stemmers het stembiljet te

drukken en te beginnen met verzending. Die omstandigheden vallen niet in de

risicosfeer van de buitenlandse kiezers, zoals de wetgever dat heeft bedoeld.

(ii) Verstrekken van onjuiste informatie

41. De wetgever heeft bij de introductie van het briefstemmen opgemerkt dat de

buitenlandse kiezer een afweging zal moeten maken tussen de risico’s verbonden

aan briefstemmen en de andere beschikbare opties om een stem uit te brengen. De

MvT vermeldt:

“...de verantwoordelijkheid voor een tijdige terugzending van de stukken [ligt]

bij de kiezer...Hij zal zelf moeten beoordelen of de termijn, waarbinnen hij de

stukken zal ontvangen, ruim genoeg is opdat die stukken weer tijdig bij de

burgemeester zijn. De kiezer die denkt in tijdnood te zullen geraken kan

immers vragen om bij volmacht te stemmen.” 13

42. Eiseressen betwisten zoals gezegd dat een dergelijke afweging van de

kiesgerechtigde dient te worden gevergd, omdat stemmen per volmacht geen

volledig alternatief is. Maar zelfs al zou dit wel aan de orde zijn, vereist deze

afweging – het beoordelen van de vraag of voldoende tijd beschikbaar is – in alle

gevallen dat aan kiezers volledige en in ieder geval correcte informatie wordt

verstrekt. Dit is extra van belang, omdat na een keuze voor briefstemmen, de

Kieswet het verbiedt om nog op een andere manier te stemmen.

43. Op een website van de Rijksoverheid, www.stemmenvanuithetbuitenland.nl, heeft

de Staat aangegeven dat de stemdocumenten uiterlijk ongeveer 6 weken voor de

verkiezingen zouden worden verzonden: “Ongeveer 6 weken voor de verkiezing

13 MvT, Wijziging van de Kieswet met betrekking tot het stemmen per brief, zitting 1982-1983, 17 819,
nr. 3, blz. 18.
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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 post toegestuurd.” (productie 5).

44. Kiezers mochten op deze uitlating vertrouwen. Gedaagden hebben kiezers echter

onjuist voorgelicht, waardoor de kiezers de door de wetgever essentieel geachte

risicoafweging niet op de juiste wijze hebben kunnen maken. Kiezers zijn ook niet

door gedaagden geïnformeerd toen de door de Staat gecommuniceerde deadline

van verzending uiterlijk 6 weken voor de verkiezingen niet werd gehaald. Als de

kiezers wel waren geïnformeerd, hadden zij bijvoorbeeld alsnog kunnen verzoeken

om het ontvangen van het stembiljet per e-mail, om het proces te versnellen.

45. Gedaagden zijn nalatig geweest door het verstrekken van onjuiste informatie.

(iii) Niet gewezen op risico’s

46. Blijkens productie 5 heeft de Rijksoverheid stemgerechtigden geïnformeerd dat zij

ongeveer 6 weken voor de verkiezingen het stembiljet per e-mail zouden

ontvangen. Indien de keuze zou worden gemaakt het stembiljet per post te

ontvangen, dan zouden de stembescheiden ongeveer 6 weken voor de verkiezingen

per post worden toegestuurd. Het enige risico waarop werd gewezen is dat in dat

geval (stembiljet per post) deze 6 weken mogelijk niet voldoende zou zijn om op

tijd te kunnen stemmen.

47. Kiezers zijn niet geïnformeerd over het risico dat bij keuze voor verzending van

het stembiljet per post alle stembescheiden (inclusief het cruciale stembewijs en de

enveloppen) mogelijk pas later zouden worden verzonden. Kiezers zijn evenmin

geïnformeerd dat zelfs bij keuze voor verzending van het stembiljet per e-mail alle

stembescheiden die per post zouden worden gestuurd veel later dan 6 weken voor

de verkiezingen zouden worden ontvangen. Er was ook geen enkele reden om dat

te veronderstellen. Sterker nog: blijkens productie 5 wordt zonder voorbehoud

vermeld:
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“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.”

48. Gedaagden hadden vooraf voldoende ervaring en informatie beschikbaar om de

buitenlandse kiezers op de juiste wijze te kunnen informeren. In de evaluatie van

de verkiezingen in 2012 door de Kiesraad wordt bijvoorbeeld vermeld: “Voor de

registratie van kiezers in het buitenland en het (tijdig) kunnen uitbrengen van een

stem, wordt al langer aandacht gevraagd.” In de evaluatie van dezelfde

verkiezingen door de Gemeente Den Haag staat:

“Van de 40.493 briefstemmers zijn 35.898 briefstemmen (88%) tijdig

ontvangen op een briefstembureau in Den Haag of in het buitenland. Dit is

een vergelijkbaar percentage als in 2010. Waarschijnlijk hebben de overige

kiezers hun stembiljet niet op tijd kunnen ontvangen of terugsturen als gevolg

van trage internationale post...Pas als de kandidatenlijst definitief is kunnen

de stembiljetten worden gedrukt en toegestuurd aan de kiezers in het

buitenland. Dat was nu pas op 14 augustus, vier weken voor

verkiezingsdag.”14

49. Deze problemen en risico’s zijn niet onder de aandacht van de buitenlandse kiezers

gebracht, op het moment dat zij bij registratie een bindende keuze moesten maken

voor de wijze waarop zij zouden stemmen. Ook hierdoor hebben eiseressen geen

goede risicoafweging kunnen maken, die de wetgever veronderstelt. In ieder geval

hoefden eiseressen niet te veronderstellen dat gedaagden tot en met 3 maart – 4

weken na de door de Staat genoemde deadline – nog stemdocumenten zou

verzenden.

50. Gedaagden hebben onrechtmatig gehandeld door het verstrekken van onvolledige

informatie.

14

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3332834/1/267RIS254769%20Evaluatie%202de%20K
amerverkiezingen.
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(iv) Afwezigheid aanvullende maatregelen

51. Op het moment dat gedaagden begrepen, of hadden moeten begrijpen, dat zij de

door de Staat gecommuniceerde deadline van verzending van de stemdocumenten

ongeveer 6 weken voor de verkiezingen niet zouden gaan halen, hadden gedaagden

maatregelen kunnen en moeten nemen om effectieve uitoefening van het actieve

kiesrecht zo veel mogelijk te waarborgen.

52. Gedaagden hadden onder meer het volgende kunnen doen:

(a) De overige stemdocumenten (dus zonder het stembiljet) hadden zo snel
mogelijk na registratie door kiezers - en in ieder geval (ruim) voor 13
februari – per post naar de kiezers verzonden kunnen worden.

(b) Met betrekking tot de groep kiezers die heeft gekozen voor het ontvangen
van het stembiljet per post: op het moment dat beroep werd ingesteld tegen
de kandidatenlijst en vertraging derhalve onvermijdelijk was, contact
opnemen met deze kiezers middels de beschikbare e-mail adressen, om de
kiezers te informeren over de vertraging en hen te vragen of zij alsnog het
stembiljet per post wensten te ontvangen;

(c) Meer middelen inzetten om het stembiljet te drukken en deze onmiddellijk
na 13 februari met de overige stemdocumenten verzenden.

53. Meerdere maatregelen zijn denkbaar als gevolg waarvan gedaagden de

stemdocumenten eerder hadden kunnen verzenden; dit had in geen geval langer

dan 1 tot meerdere weken na het beschikbaar worden van de definitieve

kandidatenlijst hoeven duren.

54. Voorts hadden gedaagden – mede aangezien de omstandigheden waardoor de

vertraging heeft plaatsgevonden niet in de risicosfeer van de kiezer behoren te

liggen – de deadline van 15 maart waarop de ingevulde stemdocumenten

geretourneerd dienen te zijn kunnen verplaatsen. De verantwoordelijkheid van

gedaagden is niet beperkt tot het verzenden van stemdocumenten.

55. Door de onnodige vertraging bij het verzenden van de stemdocumenten en het

nalaten van het nemen van maatregelen, maken gedaagden in de huidige feitelijke
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omstandigheden het actieve kiesrecht voor een groot deel van de buitenlandse

kiezers illusoir. Dit is in strijd met de bedoeling van de wetgever bij de introductie

van het stemmen per brief in de Kieswet en resulteert in strijd met

Vedragsbepalingen.

E SCHENDING ACTIEVE KIESRECHT

56. Het kiesrecht is onder meer opgenomen in art. 4 van de Grondwet en art. 3 van het

Eerste Protocol bij het EVRM (EP EVRM).

57. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (het Hof) heeft geoordeeld dat art.

3 een subjectief (actief en passief) kiesrecht verleent. Dit recht kan beperkt worden

en de staat heeft daarbij beoordelingsruimte. De beperkingsmogelijkheid is echter

niet onbegrensd:15

(i) beperkingen mogen het kiesrecht niet zo ver beperken dat het in de kern

wordt aangetast of zijn effectiviteit verliest;

(ii) een beperking moet een rechtmatig doel dienen; en

(iii) de aangewende middelen mogen niet onevenredig zijn ten opzichte van

het nagestreefde doel;

58. In de zaak Sitaropoulos en Giakoumopoulos tegen Griekenland16 uit 2012, heeft

het Hof dit beoordelingskader toegepast op een klacht van twee Grieken die in

Straatsburg verbleven en niet per brief konden stemmen ten aanzien van

parlementaire verkiezingen in Griekenland. De Griekse grondwet voorzag dat

stemmen vanuit het buitenland mogelijk kon worden gemaakt, maar daartoe was

nog geen wetgeving geïntroduceerd. Het Hof oordeelde dat de daaruit volgende

afwezigheid van een mogelijkheid voor de twee Grieken om vanuit Straatsburg te

stemmen, geen strijd opleverde met art. 3 EP EVRM.

15 EHRM 2 maart 1987, nr. 9267/81, Mathieu-Mohin en Clerfayt tegen België.
16 EHRM 15 maart 2012, nr. 42202/07, Sitaropoulos en Giakoumopoulos tegen Griekenland.
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59. Aan het oordeel van het Hof lagen onder meer de volgende overwegingen ten

grondslag:

(a) Een beperking op het actieve kiesrecht dient in overeenstemming te zijn
met “the principle of the rule of law”:

“the Contracting States are free to…justify a restriction, provided that
the compatibility of that aim with the principle of the rule of law…is
proved in the particular circumstances of a case…”17

(b) De politieke ontwikkeling in een land moeten mee worden gewogen:

“For the purposes of applying Article 3 of Protocol No. 1, any
electoral legislation must be assessed in the light of the political
evolution of the country concerned, so that features that would be
unacceptable in the context of one system may be justified in the
context of another…”18

(c) De Griekse wet bevatte geen verplichting om stemmen vanuit het
buitenland mogelijk te maken:

“In conclusion, it would appear that while Article 51 § 4 of the
Constitution allows the legislature to give effect to the exercise of
voting rights for expatriate Greeks from their place of residence, it
does not oblige it to do so.”19

(d) De Griekse wetgever had pogingen ondernomen om wetgeving te
introduceren die stemmen vanuit het buitenland mogelijk maakte, maar die
waren niet succesvol.20

(e) Het Hof was niet van mening dat art. 3 EP EVRM een grondslag bood om
te eisen dat de Griekse Staat nationale wetgeving moest introduceren die
stemmen vanuit het buitenland alsnog mogelijk maakt:

“…the Court is of the view that it is not its task to indicate to the
national authorities at what time and in what manner they should give
effect to Article 51 § 4 of the Constitution.”21

17 EHRM 15 maart 2012, nr. 42202/07, Sitaropoulos en Giakoumopoulos tegen Griekenland, randnr.
64.

18 EHRM 15 maart 2012, nr. 42202/07, Sitaropoulos en Giakoumopoulos tegen Griekenland, randnr.
66.

19 EHRM 15 maart 2012, nr. 42202/07, Sitaropoulos en Giakoumopoulos tegen Griekenland, randnr.
76.

20 Ibid.
21 Ibid.
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(f) Ten slotte: de klagers verbleven in Straatsburg, waardoor het voor hen niet
prohibitief zou zijn naar Griekenland af te reizen om een stem uit te
brengen:

“As to the disruption to the applicants’ financial, family and
professional lives that would have been caused had they had to travel
to Greece in order to exercise their right to vote in the 2007
parliamentary elections, the Court is not convinced that this would
have been disproportionate to the point of impairing the very essence
of the voting rights in question.”

60. Dit arrest bevestigt dat het handelen van gedaagden wel resulteert in een

ontoelaatbare beperking van art. 3 EP EVRM:

(a) In de Griekse zaak stond ter discussie dat de Griekse wet het stemmen
vanuit het buitenland niet faciliteert. In Nederland faciliteert de wet dit juist
wel: er is een voorziening in de Kieswet opgenomen waarmee buitenlandse
kiezers per brief kunnen stemmen. De Nederlandse wetgever heeft bij de
introductie daarvan, enkele decennia geleden, al overwogen dat hieraan een
“dringende behoefte” bestond. Deze behoefte wordt in de praktijk bewezen
door de steeds toenemende mobiliteit over de grens van Nederlanders en de
corresponderend toenemende hoeveelheid kiezers die per brief stemt. 85%
van de geregistreerde buitenlandse kiezers wil per brief stemmen.
Briefstemmen is daarmee een essentiële voorziening bij de invulling van
het actieve kiesrecht in Nederland.

(b) De crux van de voorliggende zaak is dat de Staat – anders dan de Griekse
Staat - wel moest faciliteren, maar dit niet heeft gedaan, zoals toegelicht.
De vertraging was onnodig. Dit behoort niet tot de risicosfeer van de
kiesgerechtigden in het buitenland. De nu dreigende feitelijke beperking op
het kiesrecht is derhalve niet in overeenstemming met “the principle of the
rule of law”, dient geen enkel rechtmatig doel en ontdoet het stemrecht van
eiseressen van iedere effectiviteit.

(c) Veel van de eiseressen wonen ver van Nederland en ook veel verder dan
Straatsburg. En eiseressen hebben ook niet meer de mogelijkheid om alsnog
naar Nederland te reizen om te stemmen, aangezien de Kieswet verandering
van stemmethode uitsluit nadat is gekozen voor het stemmen per brief.
Eiseressen hebben dus als een bindende keuze gemaakt, er daarbij op
vertrouwend dat de kiesdocumenten ongeveer zes weken voor de
verkiezingen zouden worden verzonden, conform de uitlatingen van
gedaagden.
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61. De omstandigheden in de Griekse zaak waren dus wezenlijk anders. Ook diende

het Hof in de Griekse zaak een fundamenteel andere vraag te beantwoorden,

namelijk of art. 3 EP EVRM vereist dat een staat verplicht moet worden om de

mogelijkheid om nationale wetgeving te introduceren om stemmen vanuit het

buitenland mogelijk te maken te benutten.

62. In de zaak die nu voorligt, gaat het er “alleen” om dat kiesgerechtigden in het

buitenland, die wettelijk mogen en ook willen stemmen, willekeurig en

onzorgvuldig worden behandeld, zodanig dat hen het actieve stemrecht wordt

ontzegd. Dat maakt het treffen van een maatregel voor de getroffen

kiesgerechtigden onmiskenbaar gerechtvaardigd.

63. Wij stellen vast dat Professor Heringa (hoogleraar vergelijkend constitutioneel en

administratief recht) inmiddels ook een analyse heeft gemaakt van deze zaak en tot

eenzelfde conclusie komt vanuit staatsrechtelijk perspectief:22

“De noodzaak voor de staat, en dus de rechter, om belemmeringen die de

feitelijke uitoefening van het kiesrecht in de weg staan, volgt uit het regime van

de Kieswet, en uit de verplichting om rechten zoals te vinden in het EVRM

effectief te doen zijn, en het genot ervan te verzekeren. De staat dient de vrijheid

van het stemrecht, de vrije keuze, te eerbiedigen, maar tevens de faciliteiten te

scheppen die voor de uitoefening nodig zijn. En als het daar aan ontbreekt?

Dan is het aan de rechter om via art. 94 Grondwet met een beroep op art. 3

eerste Protocol de bepalingen van de Kieswet die door het lakse optreden

van/namens de Staat (de te late verzending van de noodzakelijke bescheiden)

leiden tot afbreuk aan het stemrecht buiten toepassing te laten. En dat kan in

22 Prof. Aalt Willem Heringa is sinds 1995 hoogleraar vergelijkend constitutioneel en administratief

recht aan de Universiteit van Maastricht. Hij is sinds 1 april 2012 directeur van het Montesquieu

Instituut Maastricht. Zie: https://www.montesquieu-

instituut.nl/id/vkcaivlcvwzc/nieuws/nederlanders_in_het_buitenland_en_de;
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casu niet anders dan door de termijn van 15 maart, 15.00 uur, te verlengen, met

een redelijke termijn”.

64. Inderdaad is het kiesrecht een zodanig fundamenteel grondrecht in een

democratische rechtstaat, dat dit niet ten prooi kan vallen aan het vasthouden aan

procedures. Voor zover een bepaling van de Kieswet – in dit geval de deadline die

volgt uit art. M 8, lid 1, Kieswet – een obstakel vormt om (dreigend) onrechtmatig

handelen te voorkomen, dient die bepaling in dit geval onverbindend te worden

geacht jegens de getroffen groep kiesgerechtigden.

F VOORZIENING

65. Eiseressen vorderen een beperkte verruiming van de termijn waarin ingevulde

stemdocumenten kunnen worden geretourneerd. Uiteraard kunnen eiseressen zich

ook andere maatregelen voorstellen, waaronder het via elektronische weg

uitbrengen van hun stem, maar deze in de dagvaarding uitgewerkte vordering lijkt

onder de omstandigheden het meest effectief en proportioneel.

66. De gevorderde voorziening is gericht op het waarborgen dat de uiterlijk op 15

maart 2017 verzonden briefstemmen, gericht aan (i) de Nederlandse

vertegenwoordigingen in het buitenland (waaronder één van de 22 in het

buitenland aangewezen briefstembureaus) of (ii) de Burgemeester van Den Haag,

als geldige stemmen worden behandeld en worden meegenomen bij het bepalen

van de verkiezingsuitslag, mits deze briefstemmen uiterlijk op 23 maart, 17.00 uur

door de Burgemeester van Den Haag zijn ontvangen. Tijdige verzending kan

worden beoordeeld op grond van de poststempel. De vertegenwoordigingen in het

buitenland dienen de binnengekomen briefstemmen gedurende de werking van de

maatregel steeds onverwijld door te sturen naar de Burgemeester van Den Haag

(met uitzondering van de vertegenwoordigingen met een aangewezen

briefstembureau; deze dienen alleen de na 15 maart 2017, 15:00 (lokale tijd)

binnengekomen briefstemmen door te sturen).
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67. Voor het daadwerkelijk meenemen van de stemmen in de uitslag identificeren

eiseressen een relatief simpele procedure:

x De Burgemeester van Den Haag dient een briefstembureau aan te wijzen

in de zin van art. M 9 Kieswet, dat op 24 maart 2017 de aanvullende

briefstemmen onderwerpt aan de stemopnemingprocedure vervat in

Hoofdstuk N Kieswet.

x De werkzaamheden van het centraal stembureau ter vaststelling en

bekendmaking van de verkiezingsuitslag (art. P 1 Kieswet) vangen eerst

aan, nadat het centraal stembureau het proces-verbaal van het aangewezen

briefstembureau met betrekking tot de aanvullende briefstemmen heeft

ontvangen.

x Deze maatregelen dienen binnen 12 uur na de uitspraak in kort geding

bekend te worden gemaakt en (ten minste) te worden gecommuniceerd via

de beschikbare e-mailadressen van de kiesgerechtigden in het buitenland

die hebben aangegeven per brief te willen stemmen. Dit is noodzakelijk,

om te voorkomen dat buitenlandse kiezers, die alsnog de stemdocumenten

ontvangen maar deze niet meer invullen en opsturen, vanwege een

verondersteld gebrek aan tijd voor het uitbrengen van een geldige stem.

G BELANGENAFWEGING

68. De verzochte voorziening is essentieel om eiseressen zo veel mogelijk in staat te

stellen hun fundamentele kiesrecht uit te oefenen. Eiseressen kunnen op grond van

de Kieswet niet meer opteren voor een andere stemmethode (zou dit al feitelijk

mogelijk zijn). Zij hebben erop vertrouwd dat zij zouden kunnen stemmen per brief

en hebben daarbij de uitlatingen van gedaagden ten aanzien van toezending van de

stembescheiden meegewogen. Zoals wij inmiddels hebben moeten vaststellen geldt

ook voor kiezers die hebben aangegeven het stembiljet per e-mail te willen

ontvangen dat zij de andere cruciale stukken nog niet binnen hebben. Hun
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stemrecht en gerechtvaardigde belangen kunnen thans alleen nog worden

gewaarborgd door het treffen van een adequate rechterlijke maatregel.

69. Het in deze verkiezingen gebruik kunnen maken van het democratische stemrecht

door in het buitenland verblijvende Nederlanders is van breder belang voor de

legitimiteit van het democratische proces. Ook deze kiezers maken er aanspraak op

te worden gehoord en te worden vertegenwoordigd, ook nu de in de Tweede

Kamer behandelde thema’s en wetgeving op hen direct betrekking hebben. Ook

om deze reden dient de belangenafweging ten faveure van het treffen van de

gevraagde voorziening uit te vallen.

70. De impact op (gestelde) overige belangen van een dergelijke maatregel is beperkt.

Toewijzing van de vordering resulteert in een vertraging van slechts enkele dagen

ten opzichte van de huidige planning van het centraal stembureau (24 maart vs. 21

maart). Dit heeft geen ingrijpende gevolgen:

(a) Toewijzing heeft geen gevolgen voor het proces van stemopneming met
betrekking tot overige stemmen, het bekendmaken van een voorlopige
verkiezingsuitslag en het starten van het (verkennende) informatieproces;

(b) Het centraal stembureau stelt de verkiezingsuitslag op grond van de
Kieswet “zo spoedig mogelijk” vast23, zonder aan een gefixeerde wettelijke
termijn gebonden te zijn. De op dit moment geplande dag van
bekendmaking (21 maart) is niet bindend;

(c) In alle gevallen wordt de verkiezingsuitslag meerdere dagen na de
verkiezingsdag vastgesteld. Op de avond/nacht van de verkiezingsdag
wordt slechts een geprognosticeerde uitslag bekend;

(d) Op basis van deze geprognosticeerde uitslag start altijd direct het
(verkennende) informatieproces. Dit is mogelijk, omdat op basis van
ervaringen uit het verleden het verschil met de formele uitslag steeds
minimaal is. De maatregel raakt dit gebruikelijke proces niet, gezien de
beperkte hoeveelheid aanvullende briefstemmen afgezet tegen de totale
hoeveelheid uitgebrachte stemmen. Dit zou hooguit kunnen resulteren in
een verschuiving van één zetel. Een mogelijkheid die onder normale
omstandigheden ook bestaat, bijvoorbeeld als gevolg van het toewijzen van
een restzetel. Derhalve zal een maatregel het staatsrechtelijke proces niet
beïnvloeden.

23 Art. P 20 Kieswet.
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(e) Voor zover de nieuwe Tweede Kamer door toewijzing van de vordering
enkele dagen later dan thans gepland geïnstalleerd zou worden, zou dit
evenmin enig staatsrechtelijk proces raken, omdat in dat geval de “oude”
Tweede Kamer enkele dagen langer fungeert als volksvertegenwoordiging.

71. De verzochte voorziening is daarom in ieder opzicht proportioneel.

H CONCLUSIE

72. In hun reactie op de sommatie geven gedaagden aan: “Voor een goed en eerlijk

verloop van de verkiezingen is van belang dat de regeling van de Kieswet nauw

wordt gevolgd, en dat niet buiten de formele wetgever om de regels worden

aangepast.” “De regels”, ook die gesteld bij formele wet, zijn er om stemming

door kiesgerechtigde Nederlanders mogelijk te maken – en niet voor gedaagden om

achter te verschuilen indien (onzorgvuldige) toepassing van die regels concreet

leidt tot ontzegging van het stemrecht aan een grote groep kiezers. Het volgen van

“de regels” is geen doel op zich, zeker niet waar deze de uitoefening van een

fundamenteel mensenrecht zouden doorkruisen. De rechtens steeds prevalerende

regel is dat kiesgerechtigde Nederlanders moeten kunnen stemmen en dat

gedaagden dit mogelijk moeten maken.

73. Voor zover gedaagden zouden willen volharden in het verschuilen achter regels, is

het bij uitstek de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de rechter om de

bureaucratische houdgreep te doorbreken ter zekerstelling van de fundamentele

burgerlijke rechten van eiseressen.

74. Eiseressen concluderen tot toewijzing van hun vorderingen zoals verwoord en

opgenomen in de dagvaarding.


