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Het probleem van de 
Tweede Kamer 

Frank de Vries en Peter Reh
winkel proberen in het augustus
nummer van s &.P nogmaais 'het 
probleem Eerste Kamer' aan de 
orde te stellen. Oat kan niet 
genoeg gebeuren, zeker bij de 
aanleiding die zij nu kiezen, te 
weten de totaal andere partijver
houdingen binnen Kamer en 
Senaat sinds de provinciale staten 
eind mei een nieuwe Senaat 
kozen. Hebben die andere ver
houdingen (vv o veruit de groot
ste, PvdA slechts derde fractie in 
de Senaat) gevolgen voor de poli
tieke verhoudingen in hetland? 

Los van de vraag of de Senaat zich 
op grond daarvan de komende 
jaren inderdaad dualistischer zal 
gaan opstellen, komen de schrij
vers enthousiast aanzetten met 
voorstellen tot grondwetsherzie
ning om te voorkomen dat een 
eigenwijze Senaat het 'politieke 
primaat' van de Kamer aantast, 
een zorg die a! een eeuw bestaat, 
zoals zij terecht stellen. Die her
zieningen betreffen: rechtstreek
se verkiezing van de Senaat tege
lijk met de Kamer; en het recht 
van de Senaat om te kiezen tussen 
terugzending van een wetsvoor
stel naar de Kamer met punten 
van kritiek (waarna de Kamer het 
afdoet) dan wei aanvaarden/ver
werpen. Met beide voorstellen 
kan ik het ais zodanig wei eens 
zijn. 

Oat zai niet verbazen . Ins &.P 
1993 (p.427) pleitte ik a! voor 
herinvoering van het stelsei zoals 
dat was vervat in onze eerste 
grondwet, de Staatsregeling voor 

het Bataafsche Yolk ( 1 7 9 8). 
Daarin werd een Vertegenwoor
digend Lichaam gekozen (zoals 
nu ook Eerste en Tweede Kamer 
samen een Staten-Generaal vor
men). Deze splitste zich in twee 
kamers, waarvan de Eerste 1 de 
binnenkomende voorstellen be
handelde, en de Tweede er nog 
eens naar keek. Bij verschil van 
mening besliste de plenaire. De 
Noren hebben dit stelsel in 1 8 14 
van de Bataven overgenomen en 
kennen het nog (in vakjargon: het 
Bataafsch-Noors stelsel). Het 
voordeel: de gelijke en gelijktijdi
ge kiezerslegitimatie waar De 
Vries en Rehwinkel naar streven 
is verzekerd, maar tevens is een 
oplossing voor conflicten tussen 
beide kamers ingebouwd. 

De Tweede Kamerfractie van 
de PvdA wilde in 1993 niet in
gaan op mijn interne voorstel om 
deze oplossing in te brengen bij 
de debatten over staatkundige 
vernieuwing, bang als Kamer
leden steeds zijn dat de Senaat 
daardoor te vee] gewicht zal krij
gen . Ik ben daar niet bang voor: in 

onze dagen hebben partijen daar 
grote invloed op. Die partijen 
zullen duideiijk maken welke van 
de kandidaten door hun partij 
voor Kamer dan wei Senaat zijn 
voorbestemd, en daar het soorte
lijk gewicht bij aanpassen. Daar
door kan rekening worden 
gehouden met de wens van De 
Vries en Rehwinkel om een 
Kamer van beroepspolitici en een 
Senaat van deeitijdspolitici te 
behouden. 

Ook de vraag wat er moet 
gebeuren als een conflict ontstaat 
omdat de Senaat problemen heeft 
met voorstellen die de Kamer 
heeft doorgezonden vindt op de-
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ze manier een oplossing. Maar, 
zoals gezegd, deze trouvaille van 
onze Patriotse voorouders vond 
reeds in PvdA-kring geen genade. 

Zal dan rechtstreekse verkiezing 
van de Senaat wei genade vinden? 
Trouwens, maakt dit zoveel ver
schil? Aile grote partijen werken 
nu met een landelijke kandida
tenlijst voor de Senaat, sinds 
1995 ook de PvdA. Die lijsten 
worden vervolgens door de 
geestverwante statenfracties ge
volgd2. Waarom zijn de gekoze
nen dan minder 'rechtstreeks' 
gekozen dan de !eden van de 
Kamer die via een landelijke lijst 
huppelend achter de lijsttrekker 
zijn binnengekomen? Het pri
maat ligt naar staatsrechtelijke 
conventie a! lang bij de Kamer en 
blijft daar zolang de politiek dat 
zo wil. Beleid van partijen heeft 
daarop meer invloed dan de wijze 
van verkiezing. 

Wat het terugzendingsrecht 
betreft heb ik van de fractie wei 
een motie mogen indienen bij de 
debatten in december 1 99 3 3. 

Deze motie werd verworpen 
(slechts steun van o66). Een zo 
recente Kameruitspraak noodt 
niet uit tot hemieuwde actie. Is 
dit de reden waarom de auteurs 
dit feit in hun stuk verzwegen of 
ligt de reden eerder in de geringe 
aandacht waarmee de in 1989 
groots opgezette staatkundige 
vernieuwingen in 1 99 3 zijn ge
eindigd? 

Toezicht 
Nude Kamer onwillig is gebleken 
om voorstellen onder ogen te 
zien tot herziening van de rol van 
de Senaat is het misschien ver
standiger te gaan kijken naar de 

rol van de Kamer zelf. De Vries 
en Rehwinkel benadrukken te
recht dat het politieke primaat bij 
de Tweede Kamer ligt. Maar zij 
analyseren te weinig de taak van 
het parlement als geheel, en de 
vraag of de Senaat daarbinnen 
niet een andere rol zou kunnen 
gaan vervullen, dit zonder dat 
wijziging van zijn bevoegdheden 
hoeft plaats te vinden. 

'De echte controle' schrijven 
zij 'zowel in termen van "meere
geren" als van "controle achter
af', hoort ... thuis in de Tweede 
Kamer'. Wat bedoelen ze met 
'echte' controle? Want het parle
ment is er op de allereerste plaats 
voor controle op de regerings
macht. Daarbij betekent controle 
toezicht en sanctie. Het primaat 
van de Kamer zit met name in die 
sanctie: het a! dan niet vertrou
wen stellen in minister of kabi
net. Maar toezicht wordt door 
vee! meer instanties gepleegd dan 
aileen door de Kamer: de rech
ter, de publieke opinie, maat
schappelijke instellingen, belang
hebbenden. De Kamer is met 
name belast met de noodzakelijke 
afrekenmomenten. Maar het toe
zicht, het voortdurend hoven 
water halen van de werkelijkheid 
van machtsuitoefening door de 
overheid, en het toetsen daarvan 
aan vastgestelde uitgangspunten, 
dat is een collectieve occupatie 
waaraan de Senaat met gezag zou 
kunnen deelnemen. Sterker nog, 
het 'meeregeren' via medewet
geven is wei traditioneel de taak 
van de Kamer (die immers mag 
amenderen), maar de feitelijke 
invloed daarvan is afgenomen. 
De regering domineert het wet
gevingsproces 4. 

Toezicht op de uitvoering 

door de bureaucratie is minstens 
zo belangrijk geworden. Hoe 
lang heeft het niet geduurd voor
dat de politiek in de gaten kreeg 
datde w AO uit de hand liep? 

Wat de Kamer op dit moment 
ook nog goeddeels laat liggen is 
de controle op wetgeving van de 
Europese Unie, die net zo bin
dend is voor de burgers als de 
gewone wetgeving. Zij zou dat 
intensef moeten do en, liefst teza
men met het Europese Parlement 
en met andere nationale parle
menten5. Kan de Senaat niet 
beter een aanvullende bijdrage 
leveren aan deze beide vormen 
van toezicht, dan zoals nu een 
marginale maar tijdverslindende 
rol spelen bij reflectie op wets
voorstellen die veelal reeds een 
lange reeks van maatschappelij
ke, deskundige en politieke be
oordelaars hebben gehad vooral
eer zij bij de Senaat belanden? 

Summa summarum: Anders dan 
De Vries en Rehwinkel suggere
ren hoeft de Senaat zich niet zo te 
concentreren op medewetgeving 
als hij thans doet. Zijn bevoegd
heden zijn juist bij medewetge
ving minder dan die van de 
Kamer (geen amendements
recht, geen initiatiefrecht), maar 
daarbuiten krek gelijk. Is het niet 
het overwegen waard om de 
Senaat een bijdrage te Iaten leve
ren aan toezicht die de Kamer 
heeft (moeten) Iaten liggen (uit
voering van specifieke wetten, 
besluitvorming in de EG/Eu)? 
Dat zou zelfs in een onderlinge 
taakverdeling tussen de beide 
kamers kunnen gebeuren. Zou 
daarin niet een echte vemieuwing 
van de Senaat kunnen zitten? Hij 
zou experimenten in die richting 
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kunnen doen, en wei zonder 
grondwetswijzigingen. Vanwege 
de beperkte tijd die deeltijdspoli
tici bescbikbaar bebben zal dit ten 
koste gaan van bet navlooien van 
wetsvoorstellen die door de 
Kamer zijn aanvaard. Maar dat 
vind ik niet zo erg. 

ERIK JURGENS 

Deeltijd-hooaleraar staatsrecht aan 

de v u en in Maastricht en lid van de 

PvdAjractie in de Eerste Kamer 

Repliek 

Anne Vondeling beeft ooit ge
zegd: 'vele Eerste-Kamerleden 
zouden zonder enige twijfel sie
raden in de Tweede Kamer zijn'. 
De pasgekozen (langs indirecte 
weg!) senator Erik Jurgens was 
reeds een sieraad in de Tweede 
Kamer en mede daarom is zijn 
betoog over de verbouding tussen 
beide Kamers der Staten Ge
neraal interessant. Wij kunnen 
daarop slecbts kort reageren. 

Jurgens spreekt over de door ons 
voorgestelde keuze tussen terug
zenden dan we! aanvaarden/ ver
werpen. Wij bebben ecbter tocb 
duidelijk aangegeven de Senaat 
zijn vetorecbt te willen ontne
men; bet terugzenden zou dan 
ook in de plaats komen van de 
mogelijkheid tot verwerpen. 

Met name de actualiteit (een 
wei zeer 'opstandige' Eerste Ka
mer in de laatste jaren, de buiten-

Noten 

I . Vandaar de naam - ook bij ons zou de 
Tweede eigen lijk Eerste moeten heten, 
want daar ligt het primaat, vandaar dat ik 
liever spreek van Kamer en Senaat 
2. Bij rechtstreekse verkiezingen zou 
coli ega Meine Pit een voorkeurzetel aan 
de kiezcrsgunst te dan ken gehad kunnen 
hebben. Kiezers hoeven zich immers, 
anders dan gewestelijke partijleden, 
inderdaad niets aan te trekken van een 
landelijk partijbesluit 
3. " ... verzoekt de regering om met con
crete voorstellen te komen tot herzie
ning van de relatie tussen beide Kamers, 
waartoe zouden kunnen behoren 

a. een recht van de Eerste Kamer om -
in plaats van ecn voorstel te verwer
pen - een wetsvoorstel met de aante
kening van specifieke bezwaren, 
terug te zen den naar de Tweede 

gewoon uiteenlopende politieke 
samenstelling van Eerste en 
Tweede Kamer op dit moment) 
beeft ons aanleiding gegeven een 
recbtstreekse en gelijktijdige ver
kiezing van beide kamers der 
Staten Generaal te bepleiten in 

combinatie met een terugzendings
recbt voor de Senaat. 

Bovendien 'wil' het beginsel
programma van de PvdA nog al
tijd afschaffing van het tweeka
merstelsel. Dit standpunt zou 
wat ons betreft kunnen worden 
vervangen. Het is ons bekend dat 
het terugzendingsrecht tijdens de 
Deetman-debatten aan de orde is 
geweest; wij maken ook melding 
van bet door de commissie 
Deetman ingenomen standpunt. 

De kameruitspraak van 1 9 9 3 
noodde ons wei degelijk tot ber
nieuwde actie en we zijn niet zon
der hoop: tijdens het kabinet
Den Uyl sprak een heel kleine 
kamermeerderheid zich uit voor 
behoud van de wijze van verkie-

Kamer , aldan niet ter afdoening, dan 
wel 
b. het activeren van het forum van de 
Verenigde Vergadering der be ide 
Kamers der Staten-Generaal ter 
beslechting van conflicten di e ont
staan tussen beide Kamers bij drei
gende verwerping van een wetsvoor
stel door de Eerste Kamer" (Tweede 
Kamer2I 427,nr8I). 

4· Zie terzake mijn '"De mythe van 
Meerenberg", Over de betrekkelijke 
legitimatie die uitgaat van medewetge
ving door de taten-Generaal', 
Nederlands Juristenblad 1993, pp. I 3 81-
1386 
5. Zie terzake mijn Maastrichtse oratie 
Een onparlementair stelsel, Over de rol van 
nationale parlementen op de besluitvorminB 
van de Europeseoemeenschappen, Kluwer, 
Deventer, '993 · 

zing en bevoegdheden van de 
Eerste Kamer. Over Tweede 
Kamer kandidaten die achter de 
lijsttrekker aanhuppelen: aile op
winding rond de vorige kandi
daatstelling doet anders vermoe
den. Waarom zou deze gang van 
zaken overigens een meer demo
cratiscbe verkiezing van de Eerste 
Kamer in de weg moeten staan? 

Ten slotte: wij hebben met inte
resse kennis genomen van de 
door Jurgens gesuggereerde taak
verdeling tussen beide kamers 
der Staten-Generaal. Hopelijk 
kan hij hieraan ook in zijn huidige 
positie een bijdrage leveren. 
Over de wenselijkheid van een 
conflictenregeling zijn we het 
eens. Die bebben wij met ons 
artikel nog eens will en onderstre
pen. 

PETER REHWINKEL EN 

FRANK DE VRIES 
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