
Een referendum over de afschaffing van het referendum 

Stel dat we de procedure voor wijziging van de Grondwet willen  
wijzigen, omdat we die wat erg omslachtig vinden. Die procedure is - 
uit de aard der zaak - in de Grondwet zelf geregeld. We zouden dan 
dus de Grondwet moeten wijzigen op dit punt. Kan de grondwetgever 
dan zeggen: oké, we willen die omslachtige procedure nu toch 
eenvoudiger maken en daarom passen we de nieuwe, minder 
omslachtige procedure maar vast toe op de daarvoor nodige 
grondwetswijziging? Natuurlijk niet. De grondwetswijziging die de 
minder omslachtige procedure mogelijk moet maken, moet zelf nog 
de oude, omslachtiger procedure volgen. Die geldt dan immers nog. 
Het is niet anders. Niemand zal dat betwisten.

Meer in het algemeen geldt: wie de regels over het maken van regels 
wil wijzigen, mag bij dat wijzigen niet al een beroep op die nieuwe 
regels doen. Hij (of zij) moet afwachten of de nieuwe regels worden 
aanvaard volgens de procedure van de oude regels. 

In deze lijn geredeneerd, moet er een (eventueel laatste) referendum 
mogelijk zijn over de wet die er straks - volgens het regeerakkoord - 
voor moet zorgen dat de Wet raadgevend referendum wordt 
ingetrokken. 

Is dit juridisch ook voldoende verzekerd? 
Anders gezegd: kan en mag de wetgever een referendum over de 
intrekkingswet voorkomen door die wet onmiddellijk in werking te 
laten treden of door in die wet zelf te bepalen dat een referendum 
erover niet meer mogelijk zal zijn? 

Bij het vaststellen van de intrekkingswet moet de wetgever zich nog 
gewoon houden aan de bepalingen van de Wet raadgevend 
referendum, die dan immers nog geldt. Op één uitzondering na 
(daarover straks), volgt daaruit, dat wetten niet onmiddellijk in werking 
mogen treden: eerst moet worden vastgesteld of ze ‘referendabel' 
zijn, moet dat bekend worden gemaakt en, indien dat zo is, moet de 



gelegenheid worden geboden om een referendumverzoek te starten 
(de zgn. ‘inleidende fase’). Slaagt zo’n verzoek, dan wordt de 
inwerkingtreding opgeschort.  
Dit geldt ook voor de intrekkingswet. Die wet is in beginsel 
referendabel, omdat ze niet valt onder een van de uitzonderingen die 
in de Wet raadgevend referendum zijn genoemd. Er kan dus gewoon 
een referendum over worden gehouden (dat dan, afhankelijk van de 
uitkomst ervan en het gevolg dat daaraan wordt gegeven, misschien 
gelijk het laatste referendum is). 


Er lijkt één manier om aan een referendum over de intrekkingswet te 
ontkomen: in die wet zelf kan worden bepaald, dat deze onmiddellijk 
in werking treedt. Dat lijkt handig, want dan kan de Wet raadgevend 
referendum onmiddellijk na de totstandkoming van de intrekkingswet 
vervallen, zonder enig uitstel dus. Er kan dan geen referendum meer 
over de intrekkingswet plaatsvinden. 

Maar zo’n onmiddellijke inwerkingtreding mag niet zomaar. Artikel 12 
van de Wet raadgevend referendum staat dat alleen toe "indien de 
inwerkingtreding van een wet waarover een referendum kan worden 
gehouden, geen uitstel kan lijden”. Dat lijkt me voor de intrekkingswet 
eerlijk gezegd niet met goed fatsoen vol te houden. Een referendum 
over de intrekkingswet zal de regering ongetwijfeld slecht uitkomen, 
maar dat is iets anders dan spoedeisendheid.


Er is nog een bijkomend argument waarom artikel 12 mijns inziens 
niet zou mogen worden toegepast voor de intrekkingswet. Dat artikel 
is uitsluitend bedoeld om in spoedeisende gevallen een wet sneller in 
werking te kunnen laten treden, "onverminderd de mogelijkheid van 
een referendum", en dus niet om een referendum te voorkomen. Een 
referendum blijft mogelijk, en kan ertoe leiden dat de betrokken wet 
alsnog wordt ingetrokken (of gewijzigd). Deze strekking van de 
bepaling komt volledig in de lucht te hangen, als zij zou worden 
toegepast op de wet die de referendumwet gaat intrekken. Een 
dergelijke toepassing staat daarom op gespannen voet met de 
strekking van artikel 12.  


Een ‘oplossing' die ook wel eens geopperd wordt, is om in de 
intrekkingswet zelf te bepalen dat de referendumwet daarop niet van 
toepassing is. Dat zal echter niet helpen, omdat zo’n bepaling alleen 
effect kan hebben als de intrekkingswet in werking is getreden en die  



inwerkingtreding wordt nu juist door (de mogelijkheid van) een 
referendum-aanvraag opgeschort. De regering doorzag dit destijds 
niet toen ze iets dergelijks voorstelde voor de voorgenomen 
intrekking van de Tijdelijke referendumwet. Het was de Raad van 
State die toen nodig was om dat inzicht te laten doorbreken 
(Kamerstukken II 2002-2003, 28 739, nr. A). 


Kortom 
Een referendum over de intrekking van de referendumwet kan alleen 
worden voorkomen als de wetgever lak heeft aan de strekking van 
artikel 12 van de (dan nog geldende) Wet raadgevend referendum en 
bovendien aan het algemene beginsel dat wie de regels over het 
stellen van regels wil wijzigen, daarbij de oude regels nog in acht 
behoort te nemen. 


NOOT: Kan het 'sleepwet'-referendum nog worden voorkomen 
door de referendumwet tijdig in te trekken?


Stel dat de regering vaart wil maken met de intrekking van de 
referendumwet. In theorie kan daarmee het 'sleepnet'-referendum 
nog worden voorkomen. Wanneer de intrekkingswet namelijk geen 
overgangsrecht bevat, krijgt zij wat men noemt ‘onmiddellijke 
werking’: alle op grond van de wet nog lopende procedures worden 
dan op het moment van inwerkingtreding gestaakt.


De intrekkingswet zou dan wel nog voor de datum van het 
referendum (21 maart 2018) in werking moeten treden. Juist doordat 
de referendumwet tot dat tijdstip nog in werking is, is dat praktisch 
gezien niet goed haalbaar. Alleen al niet, omdat de referendumwet 
bepaalt dat het tijdstip van inwerkingtreding niet eerder mag liggen 
dan 8 weken na de mededeling over de referendeerbaarheid van de 
wet (die zelf weer onverwijld na bekrachtiging van de wet moet 
plaatsvinden). Dat zou dus betekenen dat de intrekkingswet uiterlijk 
ergens half januari bekrachtigd zou moeten zijn. De Eerste Kamer zou 
de wet dan nog voor het kerstreces moeten aannemen. Als men dat 
beslist wil en het er snel over eens kan worden, kan dat natuurlijk nog 
wel, maar in die 8 weken kan dus (zoals we hiervoor al zagen) een 
inleidend verzoek voor een referendum op touw worden gezet. Als 
dat slaagt - en de kans daarop schat ik eerlijk gezegd hoog - dan 



wordt de beslissing over de (al dan niet) inwerkingtreding van de 
intrekkingswet uitgesteld tot na het referendum. 

Het heeft dus niet veel zin voor regering en Kamers om dit te 
proberen. Wat er verder van zij (erg netjes zou het ook niet zijn).


