
FAQ Crowdfunding 'Macht van de Koning'

Wat is het plan? We gaan de macht van de koning inperken.
Waarom? Veel Nederlanders denken dat de koning een puur
ceremoniële rol heeft. Dat is niet zo. Wij willen een discussie op
gang brengen over de macht en invloed van een ongekozen koning.
Macht die zich aan meerdere kanten van de trias politica bevindt.
Hoe gaan we dat doen? We gaan een rechtszaak aanspannen.
Op basis waarvan? Artikel 6 van het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens (EVRM) - het recht op een eerlijk proces.
Het ging toch over de macht van de koning? De trias politica op
zichzelf is geen dwingende rechtsnorm. Wanneer het gaat om een
eerlijk proces is het dat wel; de andere procespartij (bijvoorbeeld de
koning) mag zich niet aan meerdere kanten van de trias bevinden.
Wat is dit voor soort rechtszaak? Dit is een collectieve actie. We
spannen deze zaak aan namens een groep republikeinen, of
misschien wel namens alle Nederlanders. Het is daarbij vergelijkbaar
met de zaak van het Clara Wichmann Instituut tegen de SGP (voor
passief kiesrecht) of de Klimaatzaak van Stichting Urgenda.
Wie gaat de rechtszaak voeren? Advocaat Ewout Jansen. We
kwamen hem op het spoor nadat hij in een aflevering van het
kritische programma De Snijtafel (VPRO) zich verbaasde over alle
bevoegdheden van de koning. Hij bedacht voor ons deze opzet en
schreef er een artikel over in het Nederlands Juristenblad.
Wat is de slaagkans? We hebben een goede kans. Het Europese Hof
heeft al eerder bepaald dat de koning te veel macht had. Dit was bij
het kroonberoep (laatste woord koning in bestuursrechtspraak).
Hoe lang gaat het duren? Als het moet procederen we door tot het
Europese Hof. Dit kan enkele jaren duren. 
Wat gaat het kosten? Omdat onze advocaat de rechtszaak deels
(Hoge Raad, Europees Hof) pro Deo doet, kunnen we de kosten
drukken. We hebben minimaal 20.000 euro nodig. Halen we dit
bedrag niet? Dan storten we de bijdragen terug aan de donateurs.
Hoe kan ik bijdragen? Officieel starten we de crowdfunding op 1
oktober. Aan betrokken leden vragen we om nu alvast een donatie te
doen. Dat kan via een overboeking (o.v.v. Macht van de Koning) of
online via www.republikeinen.nl/machtvandekoning
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