
 

Onderwerp: artikel 34 vragen m.b.t. de uitspraak van MP Rutte dat 
“de oorlog in Oekraïne ook onze oorlog is”. 

 
 

Inleiding 
 
Op vrijdag 17 juni 2022 heeft minister-president Mark Rutte na de wekelijkse ministerraad 
gezegd dat de oorlog in Oekraïne “ook onze oorlog is”.  
 
Op 6 april 2016 werd door de meerderheid van de Nederlandse bevolking tijdens een 
gehouden referendum gestemd tégen het ‘associatieakkoord met Oekraïne’. Op dit moment 
blijkt de uitslag van dat referendum tegen het associatieakkoord niets waard te zijn geweest, 
immers Oekraïne is sinds 23 juni 2022 voorgedragen als kandidaat-lid van de Europese 
Unie. De belofte van het “inlegvel” van de minister-president dat er geen extra geld naar 
Oekraïne zou gaan is inmiddels ook ruimschoots gebroken.  
 
De uitspraak van de minister-president dat de oorlog in Oekraine “ook onze oorlog is” heeft 
veel maatschappelijke onrust te weeg gebracht onder de Nederlandse bevolking, die 
helemaal geen oorlog wil. Zo waren de hashtags #nietmijnoorlog en #nietonzeoorlog 
trending topics (meest besproken onderwerpen) op Twitter. Ook landelijke politici hebben 
zich afgezet tegen de uitspraak van de minister-president. 
 
Voor een oorlogsverklaring is volgens artikel 96 van de Grondwet toestemming nodig van 
de Staten Generaal. Daardoor kan de uitspraak van de minister-president weliswaar niet als 
officiële oorlogsverklaring worden gezien maar de uitspraak zou door anderen, Rusland 
bijvoorbeeld, wel zeer serieus kunnen worden opgevat of als officieel worden gezien. 
Bovendien hebben de minister-president en zijn kabinet al eerder laten zien creatief met de 
beginselen van de Grondwet om te kunnen gaan. 
 
 
Aangezien Forum Voor Democratie duidelijkheid wil over het draagvlak voor de uitspraak 
van minister-president Rutte, stellen wij de volgende vragen aan het college: 
 

 Is het College op de hoogte van bedoelde uitspraak van de minister-president? 
 Schaart het College zich wel of niet achter de uitspraak van minister-president 

Rutte? Zijn B&W unaniem in beantwoording van deze vraag? 
 Indien het College afstand neemt van deze uitspraak van de minister-president, hoe 

gaat dat dan gecommuniceerd worden naar de bevolking? 
 Heeft de gemeente naar de regering toe gereageerd op de uitspraak van de 

minister-president? Zo ja, in welke termen? Is er in dat geval een antwoord van de 
regering gekomen? 
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