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De malle consequen
ties van fractie
discipline 

In de Grondwet staat dat Kamer
leden stemmen zonder last 
(artikel 6 7, lid 3). Last heeft hier 
de betekenis van opdracht of vol
macht. Welke waarde kan aan dit 
artikel in de praktijk worden toe
gekend? 

Elke politieke partij vormt in 
beide Kamers fracties. De ver
schillende beleidsvelden worden 
onder de fractieleden verdeeld, 
zodat ieder lid specialist en 
spreekbuis is op een bepaald ter
rein. In fractievergaderingen 
vormt de fractie een gezamenlijk 
standpunt, dat zij later in de 
Kamer zal innemen. De fractie
voorzitter poogt de leden altijd 
op één lijn te krijgen. Het wordt 
wel fractiediscipline genoemd, 
dat alle leden geacht worden op 
één lijn te komen. Het is alge
meen bekend, dat bij alle grote 
partijen deze discipline hard is: 
een individueellid mag af en toe 
een van de fractie afwijkend 
standpunt innemen, maar dit mag 
niet te vaak gebeuren op straffe 
van zware op dit lid uit te oefenen 
druk, waardoor zijn of haar func
tioneren erg moeilijk wordt 
gemaakt. 

Onderlinge discussie is een 
goede zaak, maar dat mag niet 
ontaarden in het uitoefenen van 
druk. Hoe verhoudt nu het feno
meen van partijgebonden fractie
discipline zich tot het 'stemmen 
zonder last'? 

Een dode letter 

De rechtsgeleerde T.W.C. 

Akkermans schreef over artikel 
67, lid 3 van de Grondwet in De 
Grondwet , een artikelsnewijs com

mentaar (1987): 'In de huidige 
bepaling is bij de herziening in 
1 9 8 3 de zinsnede "van of rugge
spraak met hen die hen benoe
men" vervallen. Deze woorden 
hadden, aldus de regering bij de 
behandeling van het herzienings
voorstel, slechts historische bete
kenis en wekten bovendien de 
onjuiste indruk, dat het voeren 
van overleg met de achterban 
verboden is. Tijdens de parle
mentaire behandeling van het 
wijzigingsvoorstel in de Tweede 
Kamer werd door de vvo-fractie 
de vraag gesteld of de verplich
ting tot het uitvoeren van een 
verkiezingsprogramma als een 
last kan worden aangemerkt'. 

De regering antwoordde: 
'Kamerleden hebben zich, door 
zich kandidaat te laten stellen 
door een partij, akkoord ver
klaard met het verkiezingspro
gramma van die partij. De kiezers 
hebben hem op grond van dat 
programma gekozen. Het kamer
lid is daarom politiek gebonden 
zowel tegenover de kiezers, als 
tegenover zijn partij , zich aan het 
programma te houden. Hij be
houdt daarbij echter zijn onafhan
kelijkheid en zelfstandigheid als 
volksvertegenwoordiger. 

In die zin is het zich houden aan 
het verkiezingsprogramma niet 
te zien als een last. De politieke 
verplichting zich te houden aan 
het verkiezingsprogramma kan 
niet worden gesanctioneerd door 
een terugroepingsrecht, aange
zien politieke partijen een derge
lijk recht niet bezitten. Van een 
bindend mandaat zou sprake zijn 
indien een politieke partij een 
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formeel terugroepingsrecht zou 
kunnen uitoefenen voor het geval 
kamerleden het verkiezingspro
gramma van die partij niet ten uit
voer brengen. De werkelijkheid 
is, dat een gekozene in de uitoefe
ning van zijn lidmaatschap niet 
juridisch gebonden is aan de 
besluiten van politieke partijen. 
Wel kan een politieke partij een 
kamerlid uitnodigen tot een 
gedachtenwisseling als er twijfel 
over zou bestaan of het verkie
zingsprogram voldoende zou 
worden gevolgd.' 

Na de weergave van de visie 
van de regering, besluit Akker
mans als volgt: 'Er zijn vraagte
kens te plaatsen bij de waarde van 
de onderhavige grondwetsbepa
ling in de praktijk. Zo is E.C.D. 
Kortmann van mening, dat nu de 
gebondenheid van de volksverte
genwoordigers aan besluiten van 
partij-organen zo al niet juri
disch, dan toch feitelijk, zeer 
sterk is, de praktische betekenis 
van de grondwetsbepaling gering 
. , 
IS. 

Akkermans en zijn collega 
Kortmann zijn dus de overtuiging 
toegedaan, dat het grondwets
artikel, dat Kamerleden stem
men zonder last, in wezen een 
dode letter is. Dat beide heren 
gelijk hebben, kan goed worden 
geïllustreerd aan twee voorbeel
den uit de recente praktijk . 
Gebrek aan onafhankelijkheid -
veroorzaakt door fractiedisci 
pline - van kamerleden lijkt de 
belangrijkste oorzaak te zijn 
waarom in de Kamer massaal en 
collectiefbesluiten worden geno
men waarvan burgers niet begrij 
pen dat ze worden genomen of 
waarover burgers zelf sterk 
onderling verdeeld zijn. 

Zo is het onbestaanbaar, dat de 
besluiten de Betuwelijn en de 
H s L aan te leggen zouden zijn 
genomen, indien alle 1 so Twee
de Kamerleden en 7 5 Eerste 
Kamerleden zich over deze zaken 
een onafhankelijk oordeel zouden 
hebben gevormd. 

Betuwelijn en H s L 

Laten we wel wezen. Deze lijn is 
helemaal niet nodig. Containers 
worden zeer snel over de Rijn per 
binnenschip naar Duitsland ver
voerd. De capaciteit van deze 
vaarweg is nog lang niet volledig 
benut. Dit vervoer vindt goed
koop plaats en iedereen is het er 
over eens, dat deze vorm van ver
voer de milieuvriendelijkste is. 
Tenslotte is het vervoer ook nog 
rendabel, waardoor de staat niets 
hoeft bij te dragen. De staat moet 
de vaarweg wel onderhouden, 
maar dat moet zij nu ook. Als er 
meer verkeer over Rijn en Waal 
gaat, worden deze onderhouds
kosten niet hoger, maar wel beter 
benut. De investeringen in de 
Betuwespoorlijn zullen nooit 
worden terugverdiend. Als de 
kostprijs van het vervoer in reke
ning zou worden gebracht, dan 
wordt het tarief zo hoog, dat er 
geen container meer over deze 
rails gaat. Het vervoer over dit 
spoor zal dus ten eeuwigen dage 
gesubsidieerd dienen te worden. 
Het enige voordeel is, dat de con
tainers per trein 24 uur eerder in 
Duitsland zijn dan per schip. Een 
ieder, die iets van de logistiek van 
transport weet, kan vertellen, dat 
deze tijdwinst niet noodzakelijk is 
om de vooraanstaande positie van 
Rotterdam als distributieknoop
punt te behouden. Containers 
doen er weken over om over de 

oceanen Rotterdam te bereiken. 
Een dag tijdwinst naar Duitsland 
is dan niet meer van overwegend 
belang. Door de goederen op tijd 
te bestellen, respectievelijk op 
tijd af te voeren door middel van 
'just-in-time'- systemen is deze 
langere reistijd te neutraliseren. 
Als het dan sneller moet, is dat 
mogelijk door in de haven 
efficiënter te werken. In Rotter
dam zitten er gemiddeld 3 dagen 
tussen de aankomst van een con
tainer per zeeschip en de afvoer 
per truck, rail of binnenschip. De 
Betuwelijn zal grote stukken 
schaarse natuur en ruimte ver
woesten . Regering en Kamer zijn 
gezwicht voor de machtige ver
vaerslobby en leggen een stuk 
onrendabel ijzer aan op kosten 
van de belastingbetaler. Merk
waardig is, dat de EU geen stokje 
voor dit project steekt. Er hoeft 
in Europa maar beperkte staats
steun naar een bedrijf te gaan om 
de Europese Commissie in actie 
te krijgen en hier wordt een hele 
spoorlijn tot in lengte van jaren 
gesubsidieerd ! 

Iets soortgelijks geldt voor de 
HogeSnelheidsLijn. Politici heb
ben er miljarden voor over om 
reizigers sneller naar Parijs te 
brengen; evenals de Betuwelijn 
brengt dit een verloedering van 
het landschap met zich mee. Ook 
dit project is onrendabel. De 
belastingbetaler zal bij elk trein
kaartje een bedrag moeten bijleg
gen. De miljarden die in deze lijn 
gaan zitten, zouden beter besteed 
zijn aan verbetering van het open
baar vervoer in heel Nederland. 
Daarvan zouden veel meer men
sen voordeel hebben en het auto
verkeer zou daardoor werkelijk 
teruggedrongen kunnen worden. 
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Het nut van een riferendurn 

Is het mogelijk, artikel 6 7, lid 3 

van de Grondwet zo te wijzigen, 
dat het geen dode letter meer is? 
Gemakkelijk is dat niet. Mis
schien zou de volgende, wat 
strengere formulering beter zijn: 
'De kamerleden zijn gehouden 
tot het stemmen zonderlast'. Het 
zwakke punt blijft evenwel, dat 
het moeilijk te bewijzen valt, dat 
een lid niet zonder last heeft 
gestemd. Invoering van het refe
rendum lijkt een doeltreffender 
middel om de fractiediscipline 
terug te dringen. 

Niet zolang geleden lieten 
Felix Rottenberg en Hans Wiegel 
bij de presentatie van een boekje 
weten tegen het referendum te 
zijn, omdat dit vernieuwingen 
zou tegenhouden. Ik heb nooit 
begrepen, hoe je als democraat 
tegen het referendum kunt zijn. 

Martkt en ideologie 

Op een was-bijeenkomst in 
januari jl bracht Arie van der 
Zwan naar voren dat de PvdA het 
gevaar loopt alleen te komen te 
staan met haar vrije markt opstel
ling: van ILO en OECD tot de 
wereldbank vindt een herwaar
dering plaats van de verabsolute
ring van de vrije markt. Hoewel 
de berichten over deze belangrij
ke internationale organisaties mij 
ook hoopvol stemmen is van der 
Zwan me toch wat te optimis
tisch. De ideologie van de vrije 
markt heeft nog steeds een bijna 
onaantastbare positie. Zo wordt 

Als politici beweren de politiek 
dichter bij de mensen te willen 
brengen - en dat roepen ze al 
jaren - dan is het referendum het 
enige middel! Misschien kunnen 
de heren eens uitleggen voor 
welke vernieuwingen de politiek 
in de afgelopen 1 o jaar gezorgd 
heeft! 

Het (correctief) referendum is 
het instrument bij uitstek om 
irrationele overheidsbeslissingen 
ongedaan te maken. Als de kie
zers hadden mogen oordelen, dan 
zouden naar mijn inschatting, 
Betuwelijn en H s L niet worden 
aangelegd. 

Als het referendum in de wet 
verankerd zou zijn, dwingt dat de 
politici tot een zakelijker afwe
ging. Zij zullen zich minder laten 
beïnvloeden door lobby's en de 
fractiediscipline zal verminde
ren. De invoering van het refe-

er bijvoorbeeld in de ouderraad 
van de basisschool waar ik secre
taris van ben, naar voren gebracht 
dat de directeur te veel zijn oren 
laat hangen naar de leerkrachten 
en te weinig oog heeft voor de 
'ouders als klanten'. De sterke 
positie van de vrije-markt-politici 
is in mijn ogen gelegen in het ide
ologische karakter van het con
cept. Binnen de sociaal-democra
tie is dat ideologische karakter 
nog eens extra sterk. Ik ben bang 
dat dit laatste te maken heeft met 
de samenstelling van het ledenbe
stand van de PvdA: mensen die in 
die 'vrije markt' werkzaam zijn, 
zijn nog steeds ondervertegen
woordigd. 

renduro zal een positieve bijdrage 
leveren aan het functioneren van 
de democratie. De spelregels 
moeten dan wel redelijk zijn. In 
Amsterdam is dat duidelijk niet 
het geval: 4o.ooo meer tegen
stemmers dan voorstemmers bij 
IJburg en toch gaat het project 
door! En in de huidige kabinets
voorstellen voor een referendum 
worden, onbegrijpelijk, nu juist 
de grote infrastructuurprojecten 
als de H s L niet 'referendabel' 
verklaard. Zulke prohibitieve 
condities aan een referendum 
stellen heeft geen enkele zin. Dit 
roept alleen maar volkswoede en 
frustraties op. 

D. VAN ENTHOVEN 

Als econoom werkzaam bij de 

Gemeente Rotterdam 

Van verketterins naar 

verheerlijkins 

Circa tien jaar geleden is onder 
aanvoering van Paul Kalma een 
nogal ingrijpende koerswijziging 
ingezet in de PvdA. In Het socialis

me op sterk water deed hij een 
poging een recept te geven voor 
nieuwe winst na de verloren oor
log eind jaren zeventig. Als 
belangrijke reden voor het verlies 
stelt hij 'de ideologische verket
tering van markt en onderne
mingsgewijze productie. De 
PvdA liet zich in dit opzicht te 
veel met de tijdgeest meedrij
ven'. Daartegenover pleitte hij 
'in de eerste plaats (voor) een 
ondubbelzinnige erkenning van 
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