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W etgeving in getallen 

Lia Nijzink bespreekt: 

Gerard Visscher, Parlementaire invloed op 

wetae~ina, 's-Gravenhage: sou, I994 

Wanneer Nederlandse juristen of 
politicologen het functioneren 
van het parlement hespreken, 
maken zij vaak gehruik van het 
hegrippenpaar monisme/ dualis
m e . Ook politici en journalisten 
hedienen zich regelmatig van 
deze hegrippen om de verhou
ding tussen met name Tweede 
Kamer en kahinet aan te duiden. 
Dat is verwonderlijk, want de 
termen monisme en dualisme zijn 
niet aileen onduidelijk, zij sluiten 
ook slecht aan hij de moderne 
politieke praktijk. Aan zaken als 
Torentjesoverleg, fractieheraad, 
overleg in commissieverhand en 
werkhezoek wordt voorhij ge
gaan; parlement en regering wor
den slechts heschouwd als staats
instellingen. Door telkens weer 
de vraag op te werpen of de twee 
staatsinstellingen in even- of 
overwicht zijn, hlijven politieke 
partijen, parlementaire commis
sies, helangengroepen en indivi
duele kamerleden huiten he
schouwing. Visscher heeft in zijn 
proefschrift de gelegenheid gehad 
dit euvel, dat aan veel parle
mentsonderzoek kleeft', te ver
helpen door eens een wat minder 
formeel-juridische invalshoek te 
kiezen. Hij heeft die gelegenheid 
niet henut. In Parlementaire invloed 

op wetsevinB staat opnieuw de tra
ditionele vraag naar de relatieve 
macht of onmacht van het parle
ment centraal. 

Het is in de eerste plaats een 
proefschrift zoals er niet veel 
meer worden geschreven: een lij-
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vig hoekwerk waarin de resulta
ten van jarenlang dataverzamelen 
zijn neergelegd. Vanaf 1976 heeft 
Visscher voor het Parlementair 
Documentatie Centrum datahe
standen opgehouwd en heheerd. 
Hij heeft zich vervolgens ten doe! 
gesteld parlementaire invloed op 
wetgeving te meten en definieert 
parlementaire invloed, in navol
ging van Kuypers, als het effect 
van de aanwending van parle
mentaire macht en van het he
staan van parlementaire macht als 
zodanig (p.77). In zijn hoek heeft 
hij zich geconcentreerd op drie 
verschillende machtsmiddelen of 
rechten die het parlement in het 
wetgevingsproces heeft, te weten 
het recht een wetsvoorstel te ver
werpen, het recht van initiatief en 
het recht van amendement. In 
meer dan vijftig tahellen ( een lijst 
van tabellen zou niet hebhen mis
staan!) presenteert Visscher voor 
bijna 3 ooo wetsvoorstellen uit 
de periode 1963-1986 een grote 
hoeveelheid kwantitatieve ge
gevens over het gebruik en het 
effect van deze parlementaire 
machtsmiddelen. Het hoek biedt 
dan ook voor parlementologen 
en andere gei'nteresseerden een 
schat aan materiaal. 

Aan de hand van dat materiaal 
concludeert Visscher onder an
dere dat alle regeringsvoorstellen 
vertraging in de totstandkoming 
ondervonden; dat vier op de 
negen voorstellen die het Staats

blad hereikten door de regering 
waren gewijzigd en een op de vier 
door de Tweede Kamer was 
geamendeerd; dat een op de zes
tien door de regering ingediende 
wetsvoorstellen in het geheel 
geen wet is geworden en dat 
hovendien het aantal aangeno-

men initiatiefvoorstellen welis
waar klein is, maar toch gestaag is 
gegroeid (pp.772-773). Dit alles 
wijst er, aldus Visscher, op dat 
met name de Tweede Kamer vee! 
invloed heeft uitgeoefend op de 
wetgevende activiteiten van de 
kahinetten-Marijnen tot en met 
-Lubbers 1 (p.789). 

lnstitutioneel denken 

Met deze vraagstelling en conclu
sie hlijft Visscher binnen de gren
zen van wat men 'het institu
tionele denken' zou kunnen 
noemen. Het wetsvoorstel is zijn 
analyse-eenheid. Door voor vele 
wetsvoorstellen na te gaan of en 
zo ja welke effecten door de ge
noemde parlementaire machts
middelen zijn hewerkstelligd, 
komt Visscher tot uitspraken 
over parlementaire invloed op 
wetgeving. Hij maakt daarhij 
weliswaar onderscheid tussen 
verschillende typen parlementai
re invloed (agenda-setting, deci
sions, non-decisions), maar het 
draait steeds om machtsmiddelen 
van 'het' parlement ten opzichte 
van 'de' regering. De machts
middelen worden tell<ens be
schouwd als middelen waarmee 
het parlement als zodanig invloed 
kan uitoefenen. Visscher spreekt 
weliswaar niet over monisme of 
dualisme, maar hij heschouwt de 
verhouding tussen regering en 
parlement wel degelijk als de ver
houding tussen twee instituties. 
Visscher onderzoekt en doet ver
slag van de invloed van het parle
ment op wetgeving en de rege
ring is daarbij de tegenspeler. 

Toch wekt Visscher ook de 
indruk het institutionele denken 
voorhij te zijn en oog te hehben 
voor de moderne parlementaire 
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praktijk. Hij stelt bijvoorbeeld 
expliciet dat het parlement 'staat 
voor een veelheid van actor en' en 
dat het bij parlementaire invloed 
gaat om 'alle invloed vanuit het 
parlement'. 

Met het be9rip invloed van het parle
ment duiden we in concreto zowel de 

invloed van beide Kamers te zamen 

aan als van de Kamers cifzonderlijk, 

van de meerderheid zowel als van 

de minderheid, van reserinsspartijen 
zowel als van oppositiepartijen, van 

cifzonderlijke fracties net zo soed als 

van parlementaire commissies en ten 
slotte ook van de individuele ]eden 

van deKamers. (p.J8) 

Oit klinkt veelbelovend . Visscher 
nuanceert hier het institutionele 
denken aanzienlijk. Hij besteedt 
in zijn proefschrift echter weinig 
aandacht aan de veelheid van 
parlementaire actoren. Hij lijkt 
vooral gericht op het presenteren 
van het rijke Po c databestand 
over wetgeving en het opsporen 
van longitudinale ontwikkelingen 
in de effecten van parlementaire 
machtsrniddelen. In 3 7 van de so 
tabellen in zijn boek presenteert 
Visscher zijn gegevens per kabi
net (hetgeen overigens lastig is 
wanneer men zijn gegevens wil 
vergelijken met die uit andere 
Ianden) en derhalve chronolo
gisch. In de conclusies bij elk 
hoofdstuk doet hij regelmatig uit
spraken over ontwikkelingen C:.e 
zich in de loop van de onder
zoeksperiode ten aanzien van 
wetgeving hebben voorgedaan of 
over een bepaald kabinet in ver
gelijking met andere kabinetten. 
Op zichzelf kan dat interessant 
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zijn, maar het draagt niet zozeer 
bij aan een nuancering van het 
beeld van twee staatsinstellingen 
in even- of overwicht. 

Visscher doet, volgens eigen 
zeggen, onderzoek naar het func
tioneren van het parlement. Hij 
legt echter weinig bloot van de 
complexe wijze waarop het par
lement functioneert en de interne 
mechanismen die daarbij in wer
king treden. Hij bespreekt welis
waar in een aantal paragrafen de 
departementale en partij-politie
ke achtergronden van bepaalde 
typen parlementaire invloed, 
maar zijn theoretische blik is niet 
gericht op de veelheid aan parle
mentaire actoren of, nog belang
rijker, de samenhang en wissel
werking daartussen. De hier 
geciteerde opmerking, gemaakt 
in het begin, van zijn hoek, is ken
nelijk door Visscher zelf niet erg 
ter harte genomen. Het lijkt 
meer een losstaande constate
ring, ingegeven door kennis van 
de moderne politieke praktijk, 
dan een leidraad voor de opzet 
van zijn onderzoek. Oat kan ook 
moeilijk anders, gegeven het van 
Kuypers overgenomen theore
tisch kader. Binnen dat kader 
draait het om macht en invloed 
van het parlement ten opzichte 
van de regering. Visscher mag 
dan constateren dat de fracties in 
de praktijk de hoofdrolspelers 
zijn en dat bovendien niet voorbij 
kan worden gegaan aan commis
sies en individuele kamerleden als 
actoren, zijn theoretisch kader is 
niet verfijnd genoeg om die con
statering nader te doordenken en 
verder te onderbouwen. Visscher 
heeft gekozen voor de zeer alge-

mene vraag naar parlementaire 
macht en invloed en doet daar
mee niet meer of minder dan het 
volgen van de lijn die Kuypers 
heeft uitgezet. 

Zo beschouwd levert het boek 
minder op dan men op grond van 
de veelheid aan materiaal zou ver
wachten ofhopen. Visscher heeft 
hier een kans laten liggen. Wan
neer hij zich niet zozeer had 
beperkt tothet traditioneel-insti
tutionele perspectief en zich bij
voorbeeld meer gelegen had Iaten 
liggen aan de internationale ont
wikkelingen in parlementsonder
zoek (hij geeft in zijn proefschrift 
geen enkele blijk hiervan op de 
hoogte te zijn) dan had Visscher 
een adequater beeld kunnen 
schetsen van het functioneren van 
het Nederlandse parlement. Nu 
is Parlementaire invloed op wet9evin9 
in de eerste plaats een hoek met 
data. Soms, met name in de eer
ste hoofdstukken, lijkt het nog 
het meest op een inleiding in de 
Nederlandse politiek. Kennelijk 
heeft Visscher niet duidelijk voor 
ogen gehad welk soort boek hij 
wilde schrijven, hetgeen de lees
baarheid niet ten goede komt. Dit 
neemt niet weg dat het boek 
indrukwekkend is door de hoe
veelheid materiaal en de grondig
heid waarmee het is verzameld en 
geordend. Wat vervolgens met 
het materiaal is gedaan en hoe het 
is gepresenteerd is minder lo
venswaardig. 

LIA NIJZINK 

A I o bij de vaksroep Politieke 

Wetenschappen van de R u Leiden 

535 


