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Waren het statenverkiezin
gen of kamerverkiezingen 
die op 8 maart werden ge
houden? Wie de campagnes 

problematische 
positie van de 
Eerste Kamer neren van de Eerste 

Kamer? Welke gevolgen 
heeft het verschijnsel van 
de 'zwevende kiezer' in dit 
verband? In de grondwet
telijke constellatie waar
binnen de Eerste Kamer 
haar werkzaamheden ver
richt, liggen aanzienlijke 
staatsrechtelijke proble
men verscholen. Welke 
mogelijkheden zijn er om 
deze constitutionele val
kuilen in de toekomst te 
omzeilen? 

van de politieke partijen en 
de commentaren op de ver
kiezingsuitslagen · volgde, 
kreeg de indruk dat de ver
kiezingsdag vooral in het 
teken stond van de eerste 
tussentijdse krachtmeting 
sinds de 'paarse omwente
ling' . Het belang van de 
provincies was er in ieder 
geval niet mee gediend. En 

FRANK DE VRIES 

PETER REHWINKEL 

De auteurs zijn respectievelijk verbonden aan 
de Vakaroep ,Staatsrecht van de Rijksuniversiteit 
Groninaen en T weede-Kamerlid voor de PvdA. 
F. de Vries bereidt een dissertatie voor over de 
staatsrechtelijke positie van de Eerste Kamer 

tot een hogere opkomst 
leidde de Haagse aandacht ook al niet. Toch is de 
band tussen de statenverkiezingen en de landelijke 
politiek aanmerkelijk steviger dan zo op het eerste 
gezicht lijkt. Deze band loopt echter niet via de 
Tweede Kamer, maar via de Eerste Kamer. Het zijn 
immers de leden van de provinciale staten die al 
bijna anderhalve eeuw lang tot taak hebben de 
leden van de Eerste Kamer te kiezen. Aan de staten
verkiezingen kleefde dus indirect toch een nationaal 
tintje. 

Gelet op de wijze waarop de Eerste Kamer zich 
in het tijdperk-Lubbers heeft geprofileerd, is er alle 
aanleiding om even stil te staan bij de betekenis 
van deze statenverkiezingen. Het 'activisme' van de 
senaat en de nogal forse politieke aanvaringen waar
toe dat activisme soms aanleiding gaf, rechtvaardi
gen op zijn minst de conclusie dat de statenverkie
zingen gewicht in de schaalleggen voor de verhou
ding tussen Eerste Kamer en kabin -:t. De verkie
zingsuitslag is tevens bepalend voor de verhouding 
tussen de beide kamers der Staten-Generaal. 

Kortom: het kan geen kwaad de uitslag van de 
laatste statenverkiezingen en de vertaling daarvan 
in de samenstelling van de Eerste Kamer te plaatsen 
in het perspectief van de positie van dit huis. Wat is 
de betekenis van de nogal spectaculaire uitslag van 
de statenverkiezingen van 8 maart voor het functio-

De verkiezinB van de Eerste Kamer 
Een eerste 'oneffenheid' die de staatsrechtelijke 
positie van de Eerste Kamer er niet helderder op 
maakt, is de wijze waarop de Senaat wordt geko
zen. Met name de wijzigingen die bij de herziening 
van de Grondwet in 1983 werden aangebracht, 
hebben nogal wat constitutionele mist veroorzaakt. 
Om dit duidelijk te maken is het noodzakelijk in het 
kort iets te zeggen over het stelsel op basis waarvan 
de Eerste Kamer v66r 1983 werd gekozen. 

In 1 848 werd de verkiezing van de Eerste Kamer 
tot een provinciale aangelegenheid gemaakt. Dat 
was toentertijd geen weloverwogen keuze, doch 
veeleer een politiek compromis om de door 
Thorbecke gewenste rechtstreekse verkiezing van 
de Tweede Kamer te kunnen invoeren. Het com
promis, dat in de Eerste Kamer overigens maar op 
het nippertje werd aangenomen, voorkwam dat de 
pogingen om tot grondwetsherziening te komen 
mislukten. 1 

Tot 1983 was sprake van een getrapt stelsel, 
waarbij de Eerste Kamer telkens maar gedeeltelijk 
werd vervangen. Van 1848 tot 192 2 werd elke drie 
jaar eenderde deel van de senatoren herkozen, van 
19 2 2 tot 19 8 3 wisselde driejaarlijks de helft van het 
aantalleden. Dit betekende derhalve dat individu
ele senatoren respectievelijk voor negen jaar 
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(I 848- I92 2) of voor zes jaar (I 92 2- I 983) werden 
benoemd. De Eerste Kamer liep zo enigszins achter 
bij de verschuivingen die in de politieke voorkeuren 
van de kiezer optraden. Over het algemeen werd 
dit niet als bijzonder storend ervaren. 2 Integendeel, 
juist dit gegeven maakte dat de Eerste Kamer zich 
minder sterk kon beroepen op een eigen legitimatie 
en droeg aldus bij aan een zekere bescheidenheid in 
haar opstelling. En zo hoorde dat ook: het politieke 
primaat berustte immers bij de Tweede Kamer. 

Waarom werd dit stelsel bij de grondwetsherzie
ning van I983 overboard gezet? Als voomaamste 
oorzaak is aan te wijzen het parlementaire verzet 
tegen het regeringsvoorstel om de Eerste Kamer 
voortaan rechtstreeks te laten kiezen . De befaamde 
of, zo men wil, beruchte motie-De Kwaadsteniet 
weerhield de regering er uiteindelijk van enige her
vorming van de Eerste Kamer in de sfeer van de 
bevoegdheden voor te stellen en stond de invoering 
van een andere verkiezing van de Eerste Kamer in 
de weg.3 In de motie werd echter wel aangegeven 
dat de invoering van een integrale vierjaarlijkse ver
kiezing acceptabel was. De regering nam deze 
gedachte vervolgens over in de door haar ingedien
de voorstellen tot grondwetswijziging. Zo werd 
toch nog een zekere staatsrechtelijke vernieuwing 
van de Eerste Kamer tot stand gebracht. 

Achteraf valt deze keuze te betreuren en te 
bestempelen als een nogal ondoordachte handelwij
ze van de grondwetgever met verstrekkende gevol
gen. Zoals de toenmalige hoogleraar staatsrecht en 
D66-senator J.J. Vis tijdens de beraadslagingen 
over de voorstellen tot herziening opmerkte, zou
den de verkiezingen van de Eerste Kamer hierdoor 
wei eens tot een niet onbelangrijk politiek gegeven 
kunnen uitgroeien en bijdragen aan de versterking 
van de positie van de Eerste Kamer.4 Aileen a! een 
vlugge blik op de ontwikkelingen sinds I 9 8 3 laat 
zien dat in deze waarschuwende woorden vee! 
waars verscholen lag. 

Statenverkiezingen zijn de laatste decennia uitge
groeid tot een tussentijdse graadmeter voor het 
politiek vertrouwen van de kiezer in de regerende 
coalitie. Door de onmiddellijke vertaling naar de 
samenstelling van de Eerste Kamer hebben de sta
tenverkiezingen vanaf I 9 8 3 ook heel direct beteke
nis voor de verhouding tussen de senaat en het zit
tende kabinet. Het nieuwe stelsel versterkt derhal
ve de spanningen die toch al inherent zijn aan het 
tweekamerstelsel. De intrede van het verschijnsel 
van de 'zwevende kiezer' zorgt ervoor dat deze 
spanningen eerder toe- dan afnemen. 

Zwevende kiezers 

De kiezer lijkt op drift. Minder dan ooit tevoren 
zijn politieke partijen verzekerd van steun. Ook op 
de kiezersmarkt heeft de ontzuiling hard toegesla
gen. De spectaculaire uitslagen van de Tweede
Kamerverkiezingen van vorig jaar en de statenver
kiezing van 8 maart zijn niet te beschouwen als inci
denten. De in de jaren vijftig en zestig vastomlijnde 
verdeling van het electoraat over de klassieke zuilen 
lijkt definitief verdwenen. Bovendien vormen de 
media meer en meer een belangrijke factor in de 
verbeten strijd om de stembus. De uitstraling van 
de politiek Ieider bepaalt in hoge mate de voorkeur 
van de kiezer. Politieke stromingen kunnen opval
lend vaak op grote sympathie rekenen om na enkele 
jaren weer bijna in de vergetelheid te raken. Zo 
ontstond 'het Nijpels-effect', kon van Mierlo o66 
opnieuw groot maken, groeide Lubbers uit van par
tijleider tot staatsman en 'koos de kiezer Kok'. Ook 
Bolkestein mag inmiddels aan dit rijtje worden toe
gevoegd. Nog nooit in haar bestaan wist de vvn 
zoveel steun onder de kiezers te verwerven. Dit 
verkiezingssucces is in belangrijke mate te danken 
aan de wijze waarop de liberale fractieleider zich in 
de verkiezingscampagne profileerde. Wat daar ook 
van zij, waar het hier om gaat is het verband te leg
gen tussen deze 'zwevende kiezer', het kiesstelsel 

1. Vgl. voor de indiening en behande
ling van de voorstellen ten aanzien van 
de verkiezing van de beide kamers: 
G.A.M. Beekelaar, 'Tussen twee revo
lutiejaren. De Eerste Kamer van I 83o 
tot I848', in: A. Postmae.a (red.) , Aan 
de overzijde van het Binnenh'!f 's 

Gravenhage 1990 , I27·129 enJ. G. 
Boogman, Random 1848, 2e druk, 
Bussum, 1983, 59-61. 

wijze van verkiezing van de Eerste 
Kamer werd wei beschouwd het gebrek 
aan representativiteit van de getrapte 
verkiezing. Vgl. E. van Raalte, Het 
Nederlandse Parlement, 7e druk (bewerkt 
door P.P.T. Bovend'Eert en H.R.B.M. 
Kummeling), ' s Gravenhage I 99 I, I 39-
I4o. 

beleid' en kende een drieledig doe!. In 
de eerste plaats strekte zij ertoe de indi
recte verkiezing te handhaven, onder 
invoering van een vierjaarlijkse integrale 
(her)verkiezing van de Kamer. 
Daamaast beoogde zij de handhaving te 
verzekeren van alle bevoegdheden van 
de Kamer, die haar naar geschreven en 
ongeschreven recht toe kwamen en 
bevatte de motie een voorstel tot invoe
ring van een terugzendingsrecht. 2. Dit betekende niet dat het indirecte 

stelsel zelf niet werd bekritiseerd. Als 
voomaamste bezwaar van de bestaande 

3· Motie-De Kwaadsteniet c .s., 
Kamerstukken T weede Kamer '7 4 - '7 S 
12944 nr. 22 (herdruk). De motie werd 
ingediend bij de behandeling van de 
'Nota inzake het grondwetsherzienings-

4· Handelingen Eerste Kamer 'So-' 8 1, 42. 
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op grand waarvan de Eerste Kamer wordt gekozen 
en de staatsrechtelijke positie van dit huis. 

Meer dan ooit is het gevaar aanwezig dat na de 
verkiezing van de Eerste Kamer de samenstelling 
van deze kamer sterk afwijkt van die van de Tweede 
Kamer. De uitslag van de jongste verkiezingen op 8 
maart is dan ook veeleer te beschouwen als een 
voorbode van een bepaalde trend dan als eenmalige 
gebeurtenis. 

De samenstelling van de op 29 mei j.l. gekozen 
Eerste Kamer toont intussen aan tot welke gevol
gen dit leidt. In de Eerste Kamer is de vvo veruit 
de grootste partij (23 zetels), terwijl coalitiegenoot 
o66 het met minder dan een derde van het aantal 
zetels moet stellen (7 zetels). En dat terwijl in de 
Tweede Kamer de krachtsverhoudingen veel min
der uit elkaar lopen (resp . 3 I en 24 zetels) . Ook de 
vergelijking tussen de PvdA-fracties in beide 
kamers is opmerkelijk. Deze partij is in de Tweede 
Kamer de grootste (37 zetels) en in de Eerste 
Kamer niet meer dan de derde partij (I 4 zetels). De 
v v o is in de Eerste Kamer zelfs groter dan PvdA en 
o66 samen. Bovendien beschikken vvo en CDA in 
de Eerste Kamer over een werkbare parlementaire 
meerderheid, die aan 'de overzijde' ontbreekt. 

Politieke krachtsverschillen 
Er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken dat 
deze uitslag de verhoudingen tussen de coalitiefrac
ties in de Tweede Kamer kan verslechteren. Wat in 
dit verband belangrijker is, is dat een dergelijk ver
schil in krachtsverhoudingen de relatie tussen de 
Eerste Kamer en het kabinet op scherp zet. De 
combinatie van het sinds '8 3 geldende kiesstelsel en 
de opmars van de 'zwevende kiezer' herbergt op 
terrnijn nog een veel groter gevaar voor de Eerste 
Kamer. Het gevaar is immers aanwezig dat de rege
ring, in de Tweede Kamer rustend op een werkba
re meerderheid, te maken krijgt met een situatie 
waarin de oppositie, na verkiezing van de Eerste 
Kamer, de meeste zetels bezet. 
Voorbeelden uit het verleden tonen aan dat een 
dergelijke constellatie vooral leidt tot botsingen 
tussen het kabinet en de Eerste Kamer. Met name 

de peri ode tussen I 8 8 7 en I 9 I 7 client hierbij te 
worden genoemd. 

In deze periode traden afwisselend hetzij liberaal 
getinte kabinetten op (I 89 I - 1894, I 894- 1897, 
I 897-1901, 1905- I 908), hetzij kabinetten met een 
confessioneel karakter (I887- I89I, I9oi - I905, 
I9o8-1913) . Als gevolg van het getrapte stelsel van 
verkiezingen en de negenjarige zittingsduur van de 
senatoren werd de toenemende aanhang van de 
confessionele partijen maar heellangzaam zichtbaar 
in de samenstelling van de Eerste Kamer . Tussen 
I 887 en I904 was de Eerste Kamer in meerderheid 
nog altijd liberaal.5 Dit betekende dat de confessio
nele kabinetten Mackay (I887- I89I) en Kuyper 
(190I - I9o5) 'zaken moesten doen' met een 
andersgekleurde Eerste Kamer. Meermalen was in 
deze periode sprake van conflictsituaties tussen de 
Eerste Kamer en de genoemde kabinetten. De om
streden, door Kuyper bewerkstelligde, ontbinding 
van de Eerste Kamer in I 904 vormde het parle
mentaire hoogtepunt hiervan. 6 

Toen overigens de liberalen weer een verkie
zingsoverwinning behaalden werden de rollen 
omgedraaid. Ook toen zorgde de uiteenlopende 
samenstelling van de beide kamers voor politieke 
moeilijkheden. Als voorbeeld kan worden gewezen 
op de verwerping in I907 van de begroting van 
oorlog van minister Staal. De confessionelen in de 
Eerste Kamer sloten welbewust de rijen om de aan 
de overzijde in de 'Nacht van Staal' nipt aangeno
men begroting te verwerpen.7 

Niettoevalligwerddanooktussen I903 en I922 
van vele kanten gepleit voor afschaffing of hervor
ming van de Eerste Kamer. De SOAP onder Ieiding 
van Troelstra zag om principiele redenen meer heil 
in het referendum en wilde dat in plaats van het 
tweekamerstelsel. Troelstra en de zijnen dienden 
hiertoe een initiatiefvoorstel tot wijziging van de 
Grondwet in. 8 De vrijzinnig democraten wensten 
de Eerste Kamer te behouden, maar niet zonder 
hervorming. Het initiatiefvoorstel Drucker cs . 
beoogde de invoering van een rechtstreekse verkie
zing van de kamer en een verruiming van de ver
kiesbaarheidsvereisten te bewerkstelligen.9 

s. Zie over deze ontwikkeling: 
L. Prakke, 'Van links naar rechts', in: 
A. Postma e.a. (red.), a.w. , 247-262 . 
6. W.J. van Welderen Rengers/W.H. 
Vermeulen, Schets eener parlementaire 
geschiedenis van Nederland, 's Graven-

hage, 1950 (vier delen), deel3 , 69-71. 
7. Over de 'Nacht van Staal' en de ver
werping van de begroting van oorlog in 
de Eerste Kamer: Van Welderen 
Rengers/ Vermeulen, a.w. , 119-130. 

H.J. Romeijn, Handelinoen over de herzie
ninB der Grondwet van 181 s (18 87) , twee 
delen, 's Gravenhage 1907 en 1916, 
dee! 1, 13-49 . 
9· Romeijn, a.w. , 1-12 . 

8. V gl. voor weergave van het voorstel: 
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Ook met een voorzichtige blik 'over de grens' kan 
de stelling, dat een uiteenlopende politieke samen
stelling van de beide kamers de positie van de 
senaatskamer in gevaar brengt, kracht bij worden 
gezet. In Engeland werd het Hogerhuis deze eeuw 
tot tweemaal toe voorwerp van constitutionele her
vorming, toen het aan het begin van deze eeuw en 
aan het einde van de jaren veertig enige tijd kabi
netten met een afwijkende politieke kleur had 
ged~arsboomd. 10 Eenzelfde situatie deed zich in de 
jaren zestig voor in Frankrijk, waar de Senaat het 
had gewaagd zich een tijd lang te verzetten tegen de 
politieke koers van de president en de regering. 
Ook dL ·Franse senaatskamer werd zo het slacht
offer van een hervorming van de eigen constitutio
nele positie. 11 

Kortom: indien de samenstelling van de Eerste 
Kamer sterk afwijkt van die van de Tweede Kamer 
mogen politieke problemen worden verwacht. De 
discussie over het politieke primaat wordt in een 
dergelijke constellatie met kracht nieuw Ieven inge
blazen. Vooral de Eerste Kamer zelf zal daarbij 
gevaar lopen. De bestaande grondwettelijke con
stellatie waarin het tweekamerstelsel in Nederland 
functioneert, roept dergelijke situaties op. Hierbij 
speelt niet aileen het kiesstelsel een rol, maar is 
tevens de aard van de wetgevende bevoegdheden 
van de Eerste Kamer aan de orde. 

Dualisme en de positie van de Eerste Kamer 
Dat belooft weinig goeds voor de Eerste Kamer . En 
dat terwijl de afgelopen jaren haar kritische opstel
ling ten opzichte van met name het derde kabinet
Lubbers als een toonbeeld van dualisme werd 
beschouwd. De heftige debatten en nogal stevige 
conflicten die hiervan het gevolg waren, werden als 
een uiting van parlementaire kracht gezien. Terwijl 
wei eens werd vergeten dat deze kracht in belang
rijke mate het gevolg was van de zwakte van en de 
onderlinge verdeeldheid bumen het CDA . 

Tegelijkertijd werden vraagtekens gezet bij de 
koers van de Eerste Kamer. Tartte zij niet al te zeer 
het politieke primaat van de Tweede Kamer? En 
wat zou eigenlijk de verhouding tussen bestuur en 
volks\ ·~rtegenwoordiging in een parlementaire 
democratie moeten zijn? Wanneer is sprake van 

t I I I · 

effectieve parlementaire controle en wie is hiertoe 
het best geequipeerd: de Eerste of de Tweede 
Kamer? 

In de euforie over de revival van de Eerste Kamer 
en de 'terugkeer' van het dualisme was niet altijd 
sprake van een helder beeld van wat de positie van 
de Eerste Kamer zou moeten zijn, noch van de 
vraag wat het gevleugelde begrip dualisme betekent 
voor de positie van de Staten-Generaal. Een eerste 
constatering in dit verband is dat het vermeende 
gebrek aan dualisme, of anders gezegd de nogal 
sterk geachte verstrengeling tussen de Tweede 
Kamer en het kabinet, wei eens wat eenzijdig 
wordt belicht. Natuurlijk hebber" het regeerak
koord en de parlementaire binding eraan nadelige 
kanten, maar de voordelen ervan zijn niet te onder
schatten. De Tweede Kamer is aldus verzekerd van 
een vroegtijdige betrokkenheid bij de opstelling en 
vorming van beleid, die niet voortvloeit uit de 
grondwettelijk gegeven dualistische verhouding 
tussen regering en Staten-Generaal. Met andere 
woorden: het zo bekritiseerde 'meeregeren' in 
plaats van het gewenste 'controleren ' door het par
lement is niet zo'n tegenstelling als op het eerste 
gezicht lijkt. Door mee te regeren controleert het 
parlement ook, maar anders! 12 

Bovendien hoort de met dit begrip dualisme zo 
nauw verbonden controletaak nu juist bij uitstek bij 
de Tweede Kamer. Zij is rechtstreeks gekozen, 
haar verkiezing vormt de politieke grondslag voor 
de regeringsvorming en zij heeft de grondwettelijke 
bevoegdheden om de controle ten voile uit te oefe
nen. Het politieke primaat ligt in handen van de 
Tweede Kamer en juist niet aan 'de overzijde van 
het Binnenhof. Indien de parlementaire verhou
dingen in de nabije toekomst weer een wat dualisti
scher tintje krijgen, dan is daartegen geen bezwaar. 
De echte controle, zowel in termen van het 'mee
regeren' als van de 'controle achteraf, hoort echter 
thuis in de Tweede Kamer. 

Dit betekent overigens niet dat de Eerste Kamer 
geen waardevolle functie kan vervullen. Als mede
wetgevend orgaan, dat op zekere afstand van de 
dagelijkse regeringspolitiek opereert, kan zij de 
resultaten van de samenwerking tussen regering en 
T weede Kamer nog eens tegen het Iicht houden. Zij 

1 o . De hervorming van het Hogerhuis 
vond plaats bij de Parliaments Acts van 
1 9 1 1 en 1 949 . Zie over de positie van 
'The Lords' : P.A. Bromhead, The 

House'!f1ords and Contemporary Politics 
(19ll-l9S]), London, 1958 . 

Paris, 1980 . 
12. Hierover: D.J. Elzinga/ H.G. 

1 1. Vgl. hierover: Jean Mastias, Le Senat 
deJa ve Republique: riforme et renouveau, 

W armelink, Het Nederlandse parlementai
restelsel , Nijmegen, 1993 , 32 -46 . 
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is bij uitstek een chambre de rif/exion, die met een 
zekere distantie een oordeel velt. 

Problematisch is natuurlijk vooral de vraag hoe 
de Eerste Kamer dat moet doen en welke afwe
ging(en), gegeven haar indirecte wijze van verkie
zing, haar beperkte bevoegdheden en de aard van 
haar !eden, aanvaardbaar zijn. De speelruimte die 
de Eerste kamer in concrete gevallen heeft, is moei
lijk te omschrijven. Duidelijk is wel dat ook de 
Eerste Kamer een politiek orgaan is waar inhoude
lijke overwegingen een rol (kunnen) spelen. De 
kamer hoeft, zoals ten onrechte nogal eens wordt 
verondersteld, wetsontwerpen niet slechts te toet
sen op criteria als rechtsstatelijkheid, grondwettig
heid en uitvoerbaarheid. 1 3 De Eerste Kamer is geen 
rechterlijk college dat de inhoudelijke afwegingen 
marginaal beoordeelt. Integendeel: zij velt een vol 
politiek oordeel. 

Op dit punt functioneren de wetgevende be
voegdheden van de Eerste Kamer onnodig compli
cerend. De Eerste Kamer kan de ingediende wets
voorstellen immers 'slechts' aannemen of verwer
pen. De kracht van de bevoegdheid en tevens enige 
mogelijkheid van de kamer om bij bezwaren tegen 
een wetsvoorstel tot verwerping te besluiten, 
draagt niet aileen weinig bij aan een positieve 
inbreng van de Eerste Kamer in het wetgevingspro
ces, maar zet tevens het politieke primaat van de 
Tweede Kamer onder druk. 

Naar een eieentijdse en bijdetijdse Eerste Kamer 
Opvallend veel oud-bewindslieden of politici die 
zich anderszins uit de 'actieve' landelijke politiek 
hadden teruggetrokken, hebben bij de afgelopen 
verkiezingen van de Eerste Kamer hun rentree 
gemaakt. Welke gevolgen dit zal hebben voor de 
sfeer in 's lands senaatskamer en haar opstelling 
tegenover het kabinet moet worden afgewacht. 

Duidelijk is wel dat de Eerste Kamer in een nogal 
ongelukkige staatsrechtelijke constellatie functio
neert. Zij wordt gekozen volgens een verouderd en 
in 198 3 op ondoordachte wijze vernieuwd stelsel. 
Haar bevoegdheden in het wetgeviflgsproces date
ren uit een periode waarin haar rol een wezenlijk 
andere was. Het bestaande vetorecht van de kamer 
paste uitstekend bij een senaatskamer die optrad als 

een 'bolwerk rond de troon', maar is veel minder 
geschikt om invulling te geven aan de heroverwe
gende taak die haar wordt toegeschreven. Beide 
elementen dragen bij tot een situatie waarin de 
Eerste Kamer een verhoogd gevaar loopt onder 
vuur te komen te liggen. Ons inziens is het gewenst 
te streven naar staatsrechtelijke helderheid. De 
gedachten dienen daarbij door een tweetal overwe
gingen te worden bepaald. Ten eerste: op welke 
wijze kunnen de nadelige effecten van het kiesstel
sel voor de Eerste Kamer worden omzeild? En ten 
tweede: hoe kan worden geprobeerd de wetgeven
de werkzaarnheden van de Eerste Kamer een zin
volle inhoud te geven? 

Binnen de Pvd.A wordt van oudsher niet onver
deeld positief gedacht over het tweekamerstelsel. 
Het beginselprogramma van de PvdA ( daterend uit 
'7 7, maar nog steeds van kracht) en het verkiezings
programma '86- '9o pleitten in navolging van 
Troelstra nog onomwonden voor opheffing van het 
tweekamerstelsel. De afgelopen jaren lijkt binnen 
de Pvd.A de weerstand tegen het tweekamerstelsel 
te zijn afgenomen. Echter niet bij iedereen. De hui
dige fractieleider van de PvdA in de senaat, Joop 
van den Berg, liet nog vorig jaar blijken wei wat 
te voelen voor de verdwijning van het twee
kamerstelsel. '( ... ) de opdracht aan de Eerste 
Kamer kan principieel anders en beter worden uit
geoefend door kiezers en rechterlijk oordeel teza
men', zo schreef Van den Berg in het NRC 
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Ons inziens is het niet gewenst de verdwijning 
van het tweekamerstelsel te compenseren langs de 
weg van de constitutionele toetsing met een bijbe
horende grotere rol voor de rechter. Het politieke 
karakter van de oordeelvorming aan 'de overzijde 
van het Binnenhof wordt hierdoor op zijn minst 
tekort gedaan. Het ligt dan veel meer voor de hand 
om aan te knopen bij het voorstel van Troelstra en 
de zijnen om het tweekamerstelsel te vervangen 
door het referendum. 

Indien echter het behoud van de Eerste Kamer 
het uitgangspunt is, client er naar onze mening naar 
gestreefd te worden de indirecte verkiezing van de 
Eerste Kamer te Iaten verdwijnen. Een herstel van 
de partiele verkiezing uit de periode voor '8 3, zoals 

1 3. V gl. in deze zin bijvoorbeeld: 
H.R.B.M. Kummeling, De Nederlandse 
Eerste Kamer, Zwolle, 1994, 25- 28. 
14. NRC Handelsblad, 19 febr. 1994, 8. 
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ook wel wordt bepleit, is geen wezenlijke verbete
ring. IS Deze keuze heeft immers het bezwaar dat 
het toch eigenlijk niet meer passende en !outer his
torisch verklaarbare getrapte stelsel van verkiezing 
blijft bestaan. Een oud-voorzitter van de PvdA
fractie in de Eerste Kamer merkte over het getrapte 
stelsel ooit terecht op: '( ... ) daar zouden we dus in 
ieder geval vanaf moe ten'. I 6 

Er blijven dan twee alternatieven over. Dat is de 
introductie van het zogenaamde Bataafsch-Noorse 
stelsel of de invoering van een rechtstreekse verkie
zing van de Eerste Kamer. Het Bataafsch-Noorse 
stelsel herinnert aan de organisatie van de Staten
Generaal onder de Bataafsche Republiek en werd 
in het verleden nogal eens als een aanvaardbare 
verschijningsvorm van het tweekamerstelsel be
schouwd. 

Erik Jurgens, sinds kort lid van de PvdA-senaats
fractie, sprak zich een tweetal jaar geleden in dit 
blad nog uit voor dit stelsel, waarin het rechtstreeks 
gekozen parlement zichzelf in twee kamers ver
deelt, die onafhankelijk van elkaar functioneren.I7 
Anders dan Jurgens hechten wij aan een tweeka
merstelsel waarin de senaatskamer, bevolkt door 
leden die voor hun levensonderhoud niet van de 
politiek afhankelijk zijn, met terughoudendheid de 
elders gemaakt afwegingen toetst. 

Het suspensiif veto 
Ons voorstel is om een einde te maken aan de 
betrokkenheid van de provinciale staten en de ver
kiezing van de beide kamers rechtstreeks en boven
al op hetzelfde tijdstip te Iaten plaatsvinden. Zo 
wordt het gevaar voor een al te uiteenlopende poli
tieke samenstelling van de beide kamers in ieder 
geval weggenomen. Op het eerste gezicht lijkt hier
door de legitimatie van de Eerste Kamer te worden 
versterkt en daarmee het spreekwoordelijke 'kind 
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met het badwater te worden weggegooid' . Oat 
gevaar verdwijnt echter indien tevens de invoering 
van een terugzendrecht plaatsvindt. 

Een terugzendrecht, of, zo men wil terugzen
dingsrecht, komt in diverse varianten bovendrij
ven. Binnen de PvdA bestaat traditioneel vee! steun 
voor de invoering van deze wetgevende bevoegd
heid. Het kardinale punt is natuurlijk het verband 
tussen de invoering van een terugzendrecht en de 
afschaffing van de bevoegdheid van de Eerste 
Kamer om wetsvoorstellen te verwerpen. 

Bij de behandeling van de voorstellen tot herzie
ning van de Grondwet aan het einde van de jaren 
zeventig, poogde de PvdA-fractie in de Tweede 
Kamer, bij monde van de !eden Van Thijn en Patijn, 
het terugzendingsrecht in te voeren. IS Echter wei 
in de variant van het suspensiif veto, waarin de 
bevoegdheid tot verwerping plaatsmaakt voor een 
recht van terugzending en het beslissingsrecht uit
eindelijk bij de Tweede Kamer komt te liggen.I9 

Ook wij zouden op deze plaats een krachtig plei
dooi voor de introductie van een dergelijk ' suspen
sief veto' will en houden. Door de Eerste Kamer de 
bevoegdheid te geven om wetsvoorstellen, voor
zien van kritiek en aanbevelingen tot wijziging, 
terug te sturen naar de Tweede Kamer, kan zij veel 
beter dan thans het geval is invulling geven aan haar 
taak van chambre de rij/exion. Er moet wei een funda
mentele staatsrechtelijke keuze te worden ge
maakt. Bezien vanuit de noodzaak om het politieke 
primaat van de Tweede Kamer te benadrukken en 
conflictsituaties tussen Eerste Kamer en kabinet zo 
vee! mogelijk te vermijden, client het bestaande 
'vetorecht' van de Eerste Kamer in de nieuwe con
stellatie te verdwijnen. Daarmee wordt het politie
ke primaat van de Tweede Kamer onderstreept en 
ontstaat vanuit constitutioneel oogpunt bezien de 
meest heldere situatie .20 

IS . Ditwerd bepleit door: D.J. Elzinga, 
'Verkiezing Eerste Kamer ' , in : Namens, 
I987, jaargang 2, aflevering S, 243-244. 
I6 . Voorwaarts, ISnov. I986, IS . 
I7. Socialisme en Democratie, I99 3, 427. 
I8. Motie Van Thijn/Patijn, 
Kamerstukken Tweede Kamer, '79-'So 
I4222 nr . I8 . De motie werd verwor
pen. 

I9 . In deze zin ook: E.C.M. Jurgens, 
'Eerste Kamer: een recht van renvooil ', 
in: Namens, I989,jaargang4, 
aflevering8, 27 . Ook de senaatsvoorzit
ter en PvdA-lid Herman TjeenkWillink 
sprak zich in het verleden wei uit voor 
invoering van een terugzendrecht. V gl. 
de Volkskrant, I juli I992 . 

gedachten van de bijzondere commissie 
Vraagpunten (commissie-Deetman) . 
Deze commissie stelde voor de kamer 
een terugzendrecht toe te kennen naast 
de bestaande bevoegdheid om voorstel
len te verwerpen of te aanvaarden . 
Kamerstukken TweedeKamer, '9o-'9I 
2I427 nr.3, 23 -24. 
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