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De 'Kamer van heroveiWeging' 
heroveiWogen 
CEES VAN STRIJEN* 

De zomer in het land, de komkommer in de krant. 
Dat zou een spreekwoord kunnen worden met 
betrekking tot onze media, die hun creativiteit (if 
any) in ieder geval nooit in de zomer ten toon 
spreiden. Toch is eenjournalistieke 
komkommertijd niet zonder meer verwerpelijk. Er 
is gelegenheid voor het (weer eens) aan de orde 
stellen van thema's die ook zonder actuele 
aanleiding de moeite van nadere beschouwing 
waard zijn. Als staatsrechtelijke komkommers 
zijn de Eerste Kamer en het erfelijk koningschap 
te beschouwen. In theorie zijn dit twee instituties 
die zouden moeten worden afgeschaft. Maar ach, 
wie zou zich daar sterk voor willen maken? Er zijn 
belangrijker zaken die aandacht verdienen. De 
(theoretische) aversie tegen de Eerste Kamer is 
overigens niet altijd even sterk. Toen recentelijk 
de coalitiepartijen hun meerderheid in de Eerste 
Kamer dreigden kwijt te raken, werden toch hier 
en daar likkebaardend de machtspolitieke 
mogelijkheden van dit deel van het parlement in 
ogenschouw genomen. Dat verschijnsel is van alle 
tijden. Ook bij Abraham Kuyper blijkt de 
appreciatie voor de Eerste Kamer samen te 
hangen met zijn eigen positie, getuige de 
afgedrukte prent van Jordaan. 

Functies 

In deze beschouwing wil ik één van de functies van de 
Eerste Kamer aan de orde stellen, te weten haar rol in 
het proces van wetgeving. De 19e-eeuwse functies 
'bolwerk van de Kroon' en 'waken tegen de waan van 
de dag' hebben geen werkelijke betekenis meer, al 
dichten sommige senatoren zich vooral de laatstge
noemde taak nog steeds toe. Als belangrijkste, feitelijk 
nog enige reden van bestaan van de Eerste Kamer 
wordt telkens aangevoerd haar gewichtige rol als 
kamer van heroverweging. 

Ik zal stilstaan bij de vraag of er behoefte is aan 
heroverweging, of deze taak wel bij de Eerste Kamer 
thuishoort, of er behoefte bestaat aan een terugzend
recht, hoe datvorm zou kunnen krijgen, of eraliernatie
ven denkbaar zijn, of die de voorkeurverdienen en, ten 
slotte, hoe ik de contouren van een wenselijker situatie 
zte. 

* De auteur studeerde rechten en politicologie aan 
de Vrije Universiteit en is (part-time) 
beleidsmedewerker bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 

DE TWEE HAMERS OF DR. KUYPER TEGEN EN IN OE EERSTE KAMER. 
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Artikel 85 van de Grondwet luidt: 'Zodra de Tweede 
Kamer een voorstel van wet heeft aangenomen ( ... ) 
zendt zij het aan de Eerste Kamer, die het voorstel 
overweegt zoals het door de Twee de Kamer aan haar is 
gezonden'. Wijziging van het voorstel door de Eerste 
Kamer is niet mogelijk, aangezien de Eerste Kamer het 
recht van amendement mist. Uit deze opzet wordt 
afgeleid dat de Eerste Kamerslechts de hoofdlijnen van 
een voorstel zou mogen beoordelen. Veelal beperkt de 
Eerste Kamer zich inderdaad daartoe. Dat wil overi
gens geenszins zeggen dat de Eerste Kamer zich daar
door tot een marginale toetsing beperkt. Hoofdlijnen 
kunnen worden getoetst op juridisch gehalte, de tech
niek van de wetgeving kan onder de loep worden 
genomen, de interne consistentie kan worden bezien en 
men kan zich buigen over het beleidsmatig effect van 
het voor I iggende voorstel en over de maatschappelijke 
wenselijkheid ervan. Het niet artikelsgewijze behande
len van een wetsvoorstel zegt derhalve niets over de 
grondigheid van de revisie. 

De heroverweging kent in theorie slechts twee uit
komsten: aannemen of verwerpen. De praktijk is echter 
sterkerdan de leer. Indien de Eerste Kamervan oordeel 
is dat het voorstel niet zonder aanpassing kan blijven, 
kan zij trachten de verantwoordelijke bewindspersoon 
een wijzigingswet af te dwingen. Het voorliggende 
voorstel kan daartoe worden aangehouden totdat die 
wijzigingswet eveneens aan de Eerste Kamer is voor-
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Als ik iets geschreven heb en dat nalees, is meestal 
m'n hoofdindruk: over die zoak zou veel te zeggen 
wezen. 
(Multotuli, idee 60) 

gelegd, of zij kan, in het vertrouwen dat die wijzi
gingswet later volgt, het betreffende wetsvoorstel aan
vaarden. Op deze w ijze wordt feitelijk bereikt dat de 
Eerste Kamer toch een haar voorgelegd voorstel kon 
wijzigen. Er wordtdon ook gezegd dot de Eerste Kamer 
een verkopt recht van omendement heeft. Op prakti
sche gronden (dus met voorbijzien aan de politiek/ 
ideologische bezworen) meen ik overigens dot han
tering van het verkopte omendementsrechtteverkiezen 
is boven verwerping van het gehele wetsvoorstel. Een 
wijzigingswetje kon immers snel het stootsblad berei
ken, terwijl een geheel nieuwwetsvoorstel ongetwijfeld 
weer integraal zal worden behandeld, met alle tijdver
liesvan dien. Eengeheel nieuwewetdie rekening houdt 
met de bezworen van de Eerste Kamer is feitelijk ook 
een verkopte vorm van amendering, moor don heel 
omslachtig! 

Is heroverweging gewenst? 

De wijze waorop momenteel het stelsel van de 
heroverweging is ingericht, behoeft niet bepalend te 
zijn voor ons oordeel over het verschijnsel heroverwe
ging. In brede kring wordt aanvoord dot het geen 
verbetering zou zijn als de Tweede Kamer als enig 
orgaan in één lezing definitief zou beslissen over 
wetsvoorstellen . Een (mogelijkheid tot) heroverwe
ging, hetzi j door hetzelfde orgaan, hetzij door een 
onder, is in bestuur en rechtspraak min of meer ston
doord en een beginsel van een goede rechtsorde. 
Wetgeving is weliswaar politiek en over wetgeving 
behoort om die reden door een rechtstreeks gekozen 
volksvertegenwoordiging te worden besl ist, moor het 
goot bij wetgeving om méér don louter uitsproken van 
politieke oord. Zij is de juridische onderbouw van de 
toekomstige rechtspraktijk. Daarom dienen er strenge 
jurid isch/ technische kwaliteitseisen te worden gesteld 
aan de wijze waorop 'de politiek' inhoud wil geven aan 
de toekomst van de samenleving. Er dient een grote 
mate van zorgvuldigheid te worden betracht. In het 
proces von wetgeving behoort don ook een heroverwe
gingsmoment te ziin opgenomen. Dit geldt te meer nu 
de Tweede Kamer niet bepaald uitblinkt in hoor rol van 
mede-wetgever. Problematisch is voorol de soms on
gebreidelde omenderingsdrift die de leden porten 
speelt. Vanuit demoerotisch oogpunt volt hierop niets 
aan te merken; de kabinetsvoorstellen nopen dikwijls 
tot inhoudelijke aanpassingen alvorens er een politiek 
aanvoordboor produkt kon worden doorgezonden 
naar de Eerste Kamer. De vorm (met welk begrip ik 
kortheidshalve alle aspecten van wetgevingstechniek 
aanduid) komt doorbij nog wel eens in het gedrang. 
Vorm en inhoud verdienen bij wetgeving evenredige 

aandocht en daarin schiet de Tweede Kamer regelma
tig te kort. Dit hoeft evenwel niet zonder meer tot de 
conclusie te leiden dot de Tweede Kamer niet geschikt 
is om een eindoordeel te geven. Evenmin betekent een 
keuze voor heroverweging automatisch dot de Eerste 
Kamer geroepen is tot deze taak. 
Conclusies hieromtrent kunnen pos getrokken worden 
na een beschouwing van de diverse mogelijkheden. 

Alternatieven binnen het twee-kamerstelsel 

Op welke wijze kon worden verzekerd dot de wetge
ving ook wat betreft de vorm kwaliteit heeft? Verschil
lende mogelijkheden bieden zich aan. Doorbij is voor 
mij een vereiste dot er iets veranderd kon worden aan 
het voorliggende voorstel, indien door althans aanlei
ding toe is. Doorvan go ik in de hierna volgende 
situaties steeds uit; als een voorstel geen bezworen 
ontmoet kon het vanzelfsprekend zonder nadere actie 
worden aanvaard. Een heroverweging zonder een 
mogelijkheid het nadere inzichttot uitdrukking te bren
gen, is weinig zinvol. 

In theorie is het mogelijk dot de Eerste Kamer het 
recht van omendement krijgt. Op politiek/ ideologi
sche gronden meen ik evenwel dot een democraat geen 
voorstonder van die constructie kon zijn. Immers, de 
wijze van samenstelling van de Eerste Kamer is in de 
loop der tijd wel enigszins aangepost (niet ontkend kon 
worden dot er een verschil is tussen benoeming door de 
koning of verkiezing door provinciale stoten), moor de 
sterkste demoerotische legitimatie in het proces van 
wetgeving berust zonder twijfel bij de Tweede Kamer. 
Aanpassingen van een door de Tweede Kamer aan
voord voorstel behoren niet buiten hoor om te geschie
den. Dot betekent dot andere varionten van 
heroverweging altijd een vorm van terugzending (re
gres) bevatten. 

In 1980 heeft D'66 een (overigens verworpen) motie
Van Thijn gesteund waarin werd uitgesproken 'dot in 
ons demoerotisch stootsbestel de rechtstreeks gekozen 
volksvertegenwoordiging het laatste en beslissende 
woord behoort te hebben bij de aanvoording van 
wetsontwerpen'. Bij die motie werd de regering ge
vraagd een zogeheten suspensiefveto-rechtte introdu
ceren. Eén en ondermaal liet de minister van Binnen
landse Zaken weten dot hij hier niets voor voelde en dot 
hij überhaupt geen voorstonder was van uitbreiding 
van de bevoegdheden van de Eerste Kamer met een 
recht van terugzending. Ook niet voor die modaliteit 
waarbij na tijdelijke terugzending aan de Tweede 
Kamer het definitieve oordeel toch aan de Eerste Ka
mer is voorbehouden, hetgeen op zich goed denkboor 
is. Want een recht van regres zegt nog niets over het 
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primaat in het parlementaire proces van wetgeving. Er 
zijn diverse vormen denkbaar. 

Een eerste variant is het reeds genoemde suspensief 
veto-recht. Hierbij is het aan de Eerste Kamer om 
binnen een beperkte tijd te beoordelen of zij bezwaren 
heeft tegen een haar voorgelegd voorstel. Zij kan het 
dan desondanks aanvaarden of besluiten tot 
terugzending aan de Tweede Kamer. Verwerpen mag 
de Eerste Kamer in deze opzet niet. De Tweede Kamer 
kon (geheel, gedeeltelijk of helemaal niet) tegemoet 
komen aan de bezwaren van de Eerste Kamer. Ver
wacht mag worden dat van het terugzendrecht méér 
gebruik zal worden gemaakt dan nu van het recht tot 
verwerping. Uitgaande van de redelijkheid van de 
bedenkingen van de Eerste Kamer is dit echter geen 
bezwaar, maar een voordeel, omdat het bijdraagt aan 
de kwaliteit van de wetgeving. Een tweede voordeel is 
dat in ditstelsel het primaat bij de Tweede Kamer ligt. 

Een tweede variant is die waarbij de Eerste Kamer 
een voorstel wijzigt en vervolgens terugzendt. Is de 
Tweede Kamer akkoord, dan is het voorstel daarmee 
definitief. Dit is een aantrekkelijk element, omdat bij 
wijzigingen waarin de Tweede Kamer zich kan vinden 
de procedure snel is afgerond. Kan de Tweede Kamer 
niet instemmen met de aangebrachte wijzigingen, dan 
kan de Eerste Kamer over het oorspronkelijke voorstel 
een eindoordeel geven. Er zullen bij deze variant nogal 
wattaxaties plaatsvinden met betrekking tot de kansen. 
Als de Eerste Kamer namelijk veel wijzigt, loopt zij het 
risico dat de Tweede Kamer daarmee niet akkoord 
gaat en persisteert bij het oorspronkelijke voorstel. De 
Tweede Kamer op haar beurt loopt daarmee het risico 
van verwerping. Zoals bij deze hele materie hangt er 
veel af van de wijsheid van de Eerste Kamer: wil zij 
politiek/inhoudelijk invloed uitoefenen of technisch/ 
juridisch? Nadeel van deze constructie is dat het pri
maat bij de Eerste Kamer berust. 

Een derde variant geeft de Eerste Kamer het recht één 
keer het voorgelegde voorstel met kanHekeningen 
terug te zenden aan de Tweede Kamer, waar her
nieuwde behandeling kan volgen, dus inclusief de 
mogelijkheid van amendering. Vervolgens komt het al 
dan niet geamendeerde voorstel weer bij de Eerste 
Kamer, die beslist tot aanvaarden of verwerpen. Deze 
variant is dus feitelijk de huidige situatie, met een extra 
ronde. Een vierde variant is identiek aan de derde, met 
dien verstande dat de Eerste Kamer een gewijzigd 
voorstel retourneert; dat legt iets meer druk op de 
Tweede Kamer. Het primaat in beide varianten ligt bij 
de Eerste Kamer. 

Er zijn zonder twijfel nog meer varianten denkbaar 
en àl deze varianten zijn weer uit te breiden door er in 
op te nemen dat bepaalde beslissingen afhankelijk 

worden gesteld van de stemverhouding bij die besluit
vorming of bij de besluitvorming in een eerdere fase. 
Maar om minister De Gaay Fortman te citeren: 
' ( ... ) laten we ons daarin vooral niet verdiepen, want 
zonder dat is de materie van vandaag al moeilijk 
genoeg.' 
-(OCV 9112/197 4 over grondwetsherziening). 

Overige alternatieven 

Er is ook wel geopperd dat de Tweede Kamer een 
commissie voor de wetgeving uit haar midden zou 
samenstellen. De commissie zou dan adviseren over de 
voorstellen van de kamer en bijstand verlenen bij het 
opstellen van amendementen. Als de Tweede Kamer 
meent over voldoende deskundigheid te kunnen be
schikken, is het een raadsel waarom deze dan nu niet al 
wordt gebruikt. Ik betwijfel of de Tweede Kamer ooit 
voldoende potentieel op dit gebied kan verzamelen. 
De kamerleden moeten aan zoveel verwachtingen 
voldoen en moeten zoveel rollen spelen als volksverte
genwoordiger, dat je niet mag verwachten dat zij 
'daarnaast' ook nog als gekwalificeerde wetgevings
juristen kunnen opereren. 

De oplossing zou wellicht kunnen worden gevonden 
als de kamer werd uitgebreid met het oog op de 
wetgevende taak. Na de verkiezing van de vergrote 
kamer zou deze zich kunnen splitsen in een' algemene 
kamer' en een 'wetgevingskamer'. In een meer uitge-



werkte vorm is dit systeem bekend als het Noors
Bataafse stelsel. Grootste probleem is naar mijn oor
deel dot bij dit systeem wordt gewerkt met één recru
teringsveld van kandidaten, terwijl het toch om wezen
lijk andere taken goot waarvoor niet eenzelfde soort 
mensen zich aangetrokken zal voelen. Don lijkt het 
beter de wetgevingskomer op een afzonderlijke wijze 
samen te stellen. 

Inschakeling van de Rood van State door de Tweede 
Kamer is een oneigenlijk alternatief. De Rood van State 
is een adviescollege van de regering en het parlement 
zou zich bij hoorwezenlijk eigensoortige bijdroge in de 
wetgeving niet 'extern' moeten loten adviseren. 

Ook het wetgevingsreferendum- wat doorvan ver
der ook het waardevolle moge zijn- is geen remedie 
voor het probleem van de slechte wetgeving. Het 
wetgevingsreferendum spreekt zich immers slechts uit 
over de wenselijkheid van de invoering van reeds door 
het parlement vostgestelde wetsvoorstellen. Het gaat 
daarbij vooral om de maatschappelijke aanvaard
baarheid van het gehele voorstel. Een bijdrage aan de 
technische verbetering is niet te verwachten. 

Tussenbalans 

Wetgeving is een zaak van regering en parlement en 
dat moet zo blijven. De Tweede Kamer is het meest 
gelegitimeerd om politieke beslissingen te nemen, 
maar er dient een moment van heroverweging te zijn 

wanneer het om een essentiële toak als (mede)wetge
ving gaat. De Eerste Kamer kan de rol van heroverwe
ger vervullen, ook als dot niet gepaard gaat met het 
nemen van de eindbeslissing. Het aantrekkelijke van 
de varionten binnen hettwee-kamerstelsel is gelegen in 
de omstandigheid dot het parlement (als geheel) de 
mogelijkheid heeftverbeteringen aan te brengen in een 
door de regering voorgelegd voorstel. In de huidige 
situatie wordt mogelijk een wetsvoorstel aanvaard dat 
niet zo goed is als het zou kunnen zijn, èf er volgt 
verwerping, met het gevolg dat het initiatief weer bij de 
regering ligt. Als nadeel kan worden gezien dat de 
bevoegdheid van de Eerste Kamer wordt uitgebreid. 
Zondertwijfel zal van de regres-mogelijkheid gebruik 
worden gemaakt; niets menselijks is de senatoren 
vreemd. In de huidige situatie zou een uitbreiding van 
de bevoegdheden van de Eerste Kamer nietgoed zijn te 
motiveren.ln de context dat de Eerste Kamerexpliciet is 
aangewezen en toegerust om een bijdrage te leveren 
aan de kwaliteitsverbetering van de wetgeving, is een 
dergelijke uitbreiding alleen maar logisch. 

De Eerste Kamer kan ondervoorwoorden een goede 
bijdrage leveren aan het wetgevingsproces, als een 
wetgevingskomerdiede Tweede Kameradviseertover 
de daar in eerste instantie reeds aanvaarde wetsvoor
stellen. Zo levert het parlemèntals geheel zijn bijdrage 
aan de wetgeving. Het is onjuist een antagonisme te 
creëren tussen de beide kamers van het parlement. Als 
er al van een tegenstelling moet worden gesproken, 
moet deze bestaan tussen regering en parlement, tus
sen de macht en de controle op de macht. 

Contouren van een Eerste Kamer nieuwe stijl 

Dat in het huidige stelsel de heroverweging is 
toevertrouwd aan de Eerste Kamer wekt bevreemding. 
Een essentiële functie wordt in handen gelegd van 
'politieke amateurs'! Bovendien is de huidige Eerste 
Kamer bepaald niet vrij van coalitie-denken: ook daar 
krijgt het behoud van het kabinet prioriteit, als het er op 
aan komt. Het 19e-eeuwse ideaal van de rationele 
'herrschaftsfreie' discussie is, helaas, ook daar slechts 
zelden aan te treffen. In een Eerste Kamer die als 
wetgevingskamer functioneert, zal toch die situatie 
weer benaderd moeten worden. Dat betekent geens
zins dat er geen plaats is voor 'politiek'. Als gesteld: 
wetgeving is (ook) politiek. Misschien wel bij uitstek, 
gelet op de waarde die aan wetgeving moet worden 
gehecht in een rechtsstaat, maar in de Eerste Kamer 
dienen de beschouwingen en de oordelen niet gericht 
te zijn op korte-termijn successen en het in stand 
houden van het coalitie-kabinet. De voorgelegde 
wetgevingsprodukten moeten op houdbaarheid en 
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haalbaarheid warden getoetst. Daar zijn bij uitstek 
gekwalificeerde en onafhankelijk denkende personen 
voor nodig- al hoeft het nu ook weer niet direct om 75 
wetgevingsjuristen te gaan. Voorts zouden zij voor hun 
taak twee dagen per week beschikbaar moeten zijn, 
tegen een odequote vergoeding. Naar mijn mening 
moeten de partijtoppen een veel sterkere greep krijgen 
op de samenstelling van de Eerste Kamer-fractie nieu
we stijl. Alleen dan kan een fractie een uitgebalanceer
de en kwalitatief sterke eenheid worden. D66 zou m.i. 
zeker voor de samenstelling van de Eerste Kamer 
afstond moeten nemen van ideeën als het districtenstel
sel en 'de persoonlijke band met de kiezer'. Het gaat 
erom dat de partij de best mogelijke fractie samenstelt 
om inhoud te geven aan de heroverwegingstaak van de 
Eerste Kamer. Het succes van die taakvervulling zal 
grotendeels afhangen van het gezag dat de Eerste 
Kamer nieuwe stijl bij de Tweede Kamer (maar ook bij 
het kabinet!) zal weten te verwerven. Dat lukt niet met 
personen die ook nog eens voor hun regio en hun 
achterban allerlei ambassadeur- en ombudsmanach
tige rollen hebben te spelen om hun onzekere bestoon 
als kamerlid ook na de volgende verkiezingen weer 
veilig te stellen. (Dat deze opmerking ook voor de 
Tweede Kamerkan gelden en dat D66 m.i. een verkeer
de interpretatie van het begrip 'vertegenwoordiging' 
aanhangt, is een aparte beschouwing waard.) De 
Eerste Kamer-nieuwe stijl is geen volksvertegenwoor
diging, maar veeleer een adviescollege waarin de 
politieke component nadrukkelijk aanwezig is. Het lijkt 
mij denkbaardat de leden van de Eerste Kamer-nieuwe 
stijl door de partijbesturen benoemd worden, waarbij 
de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
-omgerekend- de basis zijn voor de zeteltoewijzing. 
Een andere mogelijkheid: verkiezing door de leden 
van de Tweede Kamer. Ook is er op zich geen enke l 
bezwaar over te gaan tot rechtstreekse verkiezing van 
de leden van de Eerste Kamer-nieuwe stijl; een 
doublure met de Tweede Kamer is, gelet op de verschi I
lende taken en bevoegdheden, uitgesloten en het pro
bleem van een 'eigen' legitimatie doet zich dus niet of 
nauwelijks voor. 

Samenvatting 

Als reden van voortbestaan van de Eerste Kamer wordt 
telkenmale gewezen op haar betekenis als kamer van 
heroverweging. Op zich is er alleszins reden een 
heroverweging in te bouwen in het proces van wetge
ving. Een heroverweging die niet de mogelijkheid biedt 
tot aanpassing van het wetsvoorstel waartegen bezwa
ren bestaan is onlogisch. Er dient dan ook een dergelij
ke mogelijkheid te komen. Gelet op de aard van de 

Tweede Kamer dient dáár het primaat te liggen, dus is 
een amendementsrecht voor de Eerste Kamer niet de 
gewenste oplossing. Het lijkt aan te bevelen dat de 
Eerste Kamer het recht van terugzending krijgt. Om de 
Eerste Kamer in de nieuwe rol tot een gezaghebbend 
lichaam te maken, dient de samenstelling ervan anders 
te geschieden dan van de Tweede Kamer, die meereen 
vertegenwoordigende kamer is. Het is aan de partijen 
ervoor te zorgen dat zij de geschikte personen voor 
deze taak kandideren. Directe verkiezingen zijn niet 
essentieel voorde Eerste Kamer-nieuwe stijl. Wordtwel 
de voorkeur aan directe verkiezingen gegeven, dan is 
in ieder geval het districtenstelsel zoals D66 dat voor
staat, hiervoor ongeschikt. 

Epiloog 

De procedure van wetgeving vertoont onder meer in de 
parlementaire fase gebreken. Het is geen probleem 
waar velen van wakker liggen. Niet te ontkennen valt 
dat het ondanks die gebreken dikwijls nog aardig 
verloopt. Toch is er alle reden van tijd tot tijd eens die 
procedure in ogenschouw te nemen om te zien wat er te 
verbeteren valt. Daarbij springt één bezwaar in het 
oog: alle voorstellen met betrekking tot de Staten
Generaal die bij wijze van spreken ook maarenigszins 
verder gaan dan aanpassingen van de reglementen 
van orde, vereisen aanpassing van de Grondwet. Dat is 
echter maar tot op zekere hoogte een bezwaar. Als je 
namelijk over dat hobbeltje bent heengestapt, heb je 
onbeperkte mogelijkheden om ideeën bij de beschou
wing te betrekken. 

Ik heb geprobeerd enkele gedachten te ontwikkelen 
die de goede elementen (heroverweging, beslissing 
binnen het parlement) en de goede principes (primaat 
bij de Tweede Kamer) met elkaar verbinden, zodat een 
constructie ontstaat die- ondanks het genoemde hob
beltje- wellicht een zekere realiteitswaarde heeft om 
als uitgangspunt te dienen voor verdere discussie en 
gedachtenvorming. 
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