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Ontbinding op termijn vervuilt 
In een echte democratie is de vertegenwoordiging van het volk onschendbaar. Afgevaardigden 
worden gekozen voor een grondwettelijk bepaalde periode en ze mogen onder geen enkele voor
waarde naar huis worden gestuurd. Afzonderlijke afgevaardigden kunnen hoogstens uit het 
parlement worden gezet als hun eigen kiezers daartoe besluiten (recall). 
In de halfbakken democratieën die in de loop van de negentiende eeuw in de Europese konink
rijken werden ingevoerd, hield de koning na het inleveren van zijn absolute macht nog één 
belangrijk recht over: het recht om de volksvertegenwoordiging naar huis te sturen en nieuwe 
verkiezingen uit te schrijven. In deftige staatsrechtelijke taal heette dat het ontbindingsrecht. 
Dat recht was niet zonder condities: de koning mocht het alleen maar gebruiken als zijn minis
ters het vertrouwen hadden verloren van de volksvertegenwoordiging. Hij ging dan zoals dat 
heette 'in beroep bij de kiezers'. Maar als de kiezers hem geen gelijk gaven, deed hij er verstan
dig aan zijn ministers te ontslaan en nieuwe te benoemen die wel konden rekenen op het ver
trouwen van de volksvertegenwoordiging. 
Het ontbindingsrecht werd gezien als een zwaar wapen waar je voorzichtig mee moest omgaan. 
Het inkorten van de parlementaire termijn werd als een ernstige ingreep gezien die eigenlijk 
alleen maar achteraf viel te rechtvaardigen. Je mag ontbinden als je redelijkerwijs kunt ver
onderstellen dat de volksvertegenwoordiging niet meer representatief is,' dat het volk intussen 
andere opvattingen heeft dan (de meerderheid van) de volksvertegenwoordiging en dat er dus 
een nieuwe vertegenwoordiging moet komen. 
Die veronderstelling had een belangrijk gevolg: een onrepresentatief (of een onrepresentatief 
geacht) parlement dat ontbonden gaat worden, moet zo snel mogelijk vervangen worden door 
een nieuw, wel representatief parlement. Zodra het ontbindingsbesluit is genomen, wordt de 
zitting gesloten en gaan de afgevaardigden op campagne. Sluiting van het parlement en ont
binding vallen samen. En de verkiezingen volgen een paar weken later. Volgens de oude theo
rie zouden we na de crisis van half oktober begin november verkiezingen moeten hebben. 
Met de invoering van de evenredige vertegenwoordiging in 1918 is dat veranderd. We kregen 
de 'ontbinding op termijn'. Dat was vooral om de politieke partijen te gerieven die veel tijd 
nodig hadden voor de interne kandidaatstelling en bovendien vergde de centrale kandidaat
stelling veel meer tijd dan de gedecentraliseerde van het districtenstelsel. Ook nu weer hebben 
we een ontbinding op termijn. Nadat tot ontbinding en nieuwe verkiezingen is besloten (half 
oktober) duurt het nog maanden voordat de verkiezingen worden gehouden (eind januari) en 
intussen werken regering en parlement min of meer gewoon door. In de klassieke staatsrecht
theorie is vooral het doorwerken van het parlement schandalig: het is niet meer representatief 
en moet daarom opnieuw gekozen worden. Dat het demissionaire kabinet gewoon doorgaat is 
in die theorie minder erg, want een kabinet heeft nu eenmaal weinig te maken met het leerstuk 
van de representativiteit. 
Opmerkelijk is dat de hedendaagse opvattingen over wat in de periode tot aan de verkiezingen 
nog wel en niet mag heel anders zijn dan de klassieke: het parlement gedraagt zich alsof er 
niets aan de hand is en debatteert lustig verder maar van het kabinet wordt door velen ver
wacht, dat het zich zeer terughoudend zal gedragen. Kort gezegd: het kabinet is op sterven na 
dood, het parlement is springlevend. Tegen deze achtergrond heeft zich de praktijk van het al 
of niet controversieel verklaren van wetsvoorstellen ontwikkeld. Wat controversieel is moet blij
ven liggen, wat niet controversieel is mag worden behandeld. Maar wat is controversieel en wie 
bepaalt dat? 
Daar valt niet echt uit te komen. Meestal is toch weer de macht van het getal beslissend en niet 
het antwoord op de vraag of er kans bestaat dat de nieuwe Kamer heel andere opvattingen zal 
hebben. Mijn conclusie is een voor de hand liggende woordspeling: ontbinding op termijn ver
vuilt het politieke milieu. 
Discussie over al of niet controversieellevert nooit echte helderheid op, veel Kamerleden gebrui
ken de lange periode tot aan de verkiezingsdatum om zich in de kijker te spelen, als de verkie
zingen (eindelijk!) worden gehouden zijn de kiezers allang vergeten waar het ook weer over 
ging, de politieke actualiteit is intussen flink veranderd. 
Dat we extra verkiezingen houden als het kabinet in elkaar is gezakt, ligt voor hand maar 
zolang er tussen crisismoment en verkiezingen zoveel tijd zit als nu het geval is geef ik de kie
zers die thuis blijven groot gelijk. Partijen en kieswet moeten in geval van extra verkiezingen 
met veel kortere termijnen werken, misschien niet zo leuk voor de partijen maar heel goed voor 
de democratie. + 
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