
Referendum 'Sleepwet'
 
De nieuwe Wet op de inlichtingen-
en veiligheids-diensten voorleggen
aan burgers. Verstandig?

INGE SCHOUTEN

'De sleepwet is veel te complex
voor referendum'

Nico van Eijk Hoogleraar
informatierecht aan de Universiteit
van Amsterdam

'Het blijkt extreem makkelijk om
genoeg handtekeningen voor een
referendum op te halen. Dat geeft
de zwakte van het
referendumsysteem aan. De norm
van 300 duizend stemmen moest
een serieuze barrière opwerpen om
een onderwerp te agenderen.
Blijkbaar kan het een uit de hand
gelopen studentengrap worden. Ik
spreek veel mensen die genoemd
worden als supporter van het
referendum en zij voelen zich
bezwaard. Partijen hebben veel
geïnvesteerd in het verbeteren van
de wet. Een referendum komt dan
erg ongelegen. De veronderstelling
is dat een meerderheid tegen de
Sleepwet is, maar het tegendeel
kan ook.

De idee dat er een massaal
sleepnet gelegd gaat worden over
Nederland is een overdrijving van
de wet. Door een referendum wordt
de discussie erg zwart-wit. Het
Oekraïnereferendum en de Brexit
zijn voorbeelden waarbij een
samenleving extreem verdeeld
raakt. De Sleepwet is niet aan een
referendum te onderwerpen, het is
een complex vraagstuk dat zich
niet in één simpele vraag laat
vatten. De initiatiefnemers gaan
waarschijnlijk vragen of we voor of
tegen de wet zijn, maar er is nog
geen ontwerpvraag te vinden. Waar
hebben al die mensen dan voor
gestemd?

Bij het Oekraïnereferendum ging
het niet om Oekraïne maar om het
lak hebben aan de democratie. Dan
zijn 300 duizend handtekeningen

verdomde weinig om zulke stennis
te kunnen veroorzaken. Nu wordt
een referendum zo beladen dat het
al bindend wordt verklaard voor het
gehouden is. Dat is
antidemocratisch. We kiezen een
parlement dat voor ons een brede
afweging maakt.

De wet gaat niet over het
permanent tappen van je telefoon
of internetaansluiting. Grootschalig
toezicht mag alleen als het
aantoonbaar proportioneel is.

Toch zijn onderdelen uit de
Sleepwet juridisch en grondwettelijk
discutabel. Denk aan het
uitwisselen van informatie tussen
veiligheidsdiensten. Daarvoor is
slechts de toestemming van één
minister nodig. De vraag of
informatie met het buitenland
gedeeld mag worden, moet
eigenlijk vooraf getoetst worden.
De rechter gaat sommige
onderdelen van de wet nader
beoordelen. Het risico bestaat dat
de uitkomst van het referendum de
rechter onnodig beïnvloedt. Het is
beter wanneer hij in alle vrijheid
over de wet kan oordelen.'

'Kiezer is echt niet te dom voor
Sleepwetreferendum'

Wim Voermans Hoogleraar
staatsrecht aan Universiteit Leiden

'Je haalt niet zomaar 300 duizend
handtekeningen op. In twee jaar tijd
zijn er nu al twee raadgevende
referenda. Kennelijk is er behoefte
aan. Toch lijken mensen nog maar
slecht te wennen aan het
referenduminstrument. We zitten
echt in een gewenningsproces.

'Dit is zeker een goed onderwerp
voor een referendum. Het is een
wet die door alle partijprogramma's
heen snijdt. In partijen wordt er
verschillend over gedacht. In de
hele wereld (ook op gemeentelijk
niveau) zijn vaak ethische, maar
ook territoriale en grondwettelijke
kwesties onderwerp van een
referendum.

'Het is onzin te denken dat mensen
niet zouden weten hoe ingewikkeld
deze kwestie is. Het politieke
vraagstuk van de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten
is betrekkelijk eenvoudig: wat
vinden we van de balans in de wet
tussen de privacy van burgers en
de armslag die veiligheidsdiensten
nodig hebben om onze veiligheid te
garanderen? De kiezer is echt niet
te dom om zich daarover uit te
spreken. Je hoeft niet de details
van de wet te kennen, om je een
beeld over het vraagstuk te kunnen
vormen. Bij reguliere verkiezingen
gaat het vaak over nog veel
ingewikkeldere zaken.

'Het gecompliceerde van het
Oekraïneverdrag, was dat er nog
26 andere partners waren die al 'ja'
hadden gezegd en die geen
referendum hadden. Dat maakte
het lastig. Bij het
Sleepwetreferendum ligt het
anders. Als er een overweldigend
'nee' klinkt, dan zou het kabinet wel
erg stuurs zijn als zij er niets mee
doet. Het is namelijk een belangrijk
signaal van de kiezer. Bovendien is
de manoeuvreerruimte deze keer
veel groter dan bij het
Oekraïnereferendum.

'Ook de discussie kan weleens heel
anders verlopen dan in 2016. In de
media lees je veel over de angsten
van burgers over de wet. Maar
vergeet niet dat het
veiligheidsargument ook leeft. Ik
moet nog zien of Nederlanders pal
achter het privacyprincipe gaan
staan.

'We zijn niet gewend aan referenda
op nationaal niveau; het lijkt niet te
passen. Zo zeggen Donner en
Wiegel: 'Het past niet bij een
representatieve democratie.' Dat is
gewoon niet waar. 98 procent van
de wereld kent referenda. De
meeste gemeenten in Nederland
werken er al decennia mee: tot
tevredenheid. Nationaal moeten we
er gewoon aan wennen, er ervaring
mee opdoen. De hobbelige rit tot
nu toe heeft veel schrik gebracht:
wellicht dat die met dit referendum
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wat afneemt.'
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