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Antwoorden aan Andeweg (1)

Democratiseer  
de Eerste Kamer!

willem witteveen

Een vertegenwoordigende democratie kent een 
lastig evenwicht tussen leiderschap en zeggen-
schap. Men wil daar enerzijds ‘ruimte geven 
aan bestuurders’ maar anderzijds ook ‘eerlijk 
kiezen’ en ‘voldoende controleren van diezelfde 
bestuurders’. Dit is het normatieve uitgangs-
punt van de projectgroep Democratie & Be-
stuurlijke Vernieuwing, een uitgangspunt dat 
de opmaat vormt voor een betoog dat op geraf-
fineerde wijze zo ongeveer alle thema’s aan de 
orde stelt die in de afgelopen halve eeuw de re-
vue zijn gepasseerd in debatten over staatkun-
dige vernieuwing. Meer invloed voor de kiezers 
dan ons opvallend stabiele politieke systeem 
(de grondtrekken werden al vastgelegd in 1848 
en 1919) biedt, kan alleen al gemotiveerd wor-
den door de snelle toename van geschoolde en 
mondige burgers die deze invloed niet alleen 
willen, maar van wie ook mag worden aange-
nomen dat ze op een verantwoordelijke manier 
met die invloed zullen omgaan. Daarbij komt 
nog het sociaal-democratische beginsel dat alle 
macht gelegitimeerd en verantwoord moet 
worden en de constatering dat daarvan in ons 
maar half gedemocratiseerde bestel op te veel 
plaatsen geen sprake is. 

meer invloed, maar voor wie?

Vreemd genoeg zijn de voorstellen tot vergro-
ting van de kiezersinvloed in het rapport echter 
niet erg revolutionair. De kiezers mogen voor-
taan stemmen op een lijst of op een persoon. Er 
komt geen gekozen minister-president en geen 
directe aanwijzing van de formateur (dat wordt 
automatisch de leider van de grootste fractie, 
zoals nu ook al gebruikelijk is). Er komen min-
der bestuurslagen (maar wel allemaal met kie-
zersinvloed). Wel een principiële verandering 
is het voorstel om drie vormen van referendum 
in te voeren. De kiezer krijgt bij beslissende cor-
rectieve wetgevings- en grondwetsreferenda 
de gelegenheid voorstellen af te wijzen. Door 
middel van een raadgevend beleidsvormend 
referendum kunnen juist kwesties geagendeerd 
en op indringende wijze onder de aandacht van 
de bestuurders gebracht worden.
 Ik denk dat de projectgroep met juist dit 
drietal vormen van referendum een belangrijk 
constructief voorstel doet. De discussie over 
meer kiezersinvloed is er mijns inziens te 
sterk op gericht de invloed van de kiezers op de 
persoon van de volksvertegenwoordiger of de 
bestuurder te versterken. Dat gaat allemaal uit 
van de heimelijke gedachte dat er op die manier 
een sterk mandaat voor het bestuur ontstaat en 
wie weet ook een vergaand politiek primaat voor 
de volksvertegenwoordiging. In het licht van de 
geschetste toename van kennis en scholing on-
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der de bevolking, ligt het eigenlijk meer voor de 
hand de burgers ruimte te bieden om zich juist 
over de inhoud van politieke controverses uit te 
spreken. Bij referenda over grote kwesties gaat 
het over de dingen die burgers inhoudelijk inte-
resseren en niet over de vraag welke personen ze 
vertrouwen of met wie ze willen breken; thema’s 
die door de media in de dramademocratie toch al 
tot onwezenlijke proporties worden opgeblazen.
 De overige voorstellen die de projectgroep 
doet, zijn er kennelijk op gericht de ruimte 
voor bestuurders te verkleinen: afschaffen van 
de provincies, afschaffen van de Eerste Kamer, 
omvorming van de Raad van State. Bij deze voor-
stellen is het zeer de vraag of ze er ook toe bij-
dragen dat kiezers meer te vertellen krijgen. Het 
lijkt wel of de projectgroep een rekensommetje 
heeft gemaakt: meer invloed voor de kiezers 
betekent minder ruimte voor de bestuurders en 
minder ruimte voor de bestuurders doet de kie-
zersinvloed dus automatisch toenemen. De be-
stuurders die nu de Eerste Kamer bevolken zijn 
bijvoorbeeld niet door de kiezers aangewezen 
(maar door de politieke partijen). Als je de Eerste 
Kamer afschaft of tot een quasi-ambtelijk orgaan 
voor wetgevingsadvies omvormt, ontstaat er 
meer politieke ruimte voor de Tweede Kamer. 
En die wordt juist wel door de kiezers samenge-
steld. Maar klopt een dergelijke rekenkundige 
benadering wel? Er verdwijnt veel uit beeld dat 
niet alleen in kwantitatieve termen te vangen is, 
maar toch kwalitatief van grote betekenis is.

democratie binnen de wetgeving

Als Eerste Kamer en Raad van State worden sa-
mengevoegd, is het om te beginnen nog maar 
de vraag of zo’n nieuwe Reflectie Kamer erin 
kan slagen de nuttige functies van beide instel-
lingen te combineren; dat lijkt mij van niet. De 
wetgevingsadvisering door de Raad van State 
komt tot stand voordat de ministerraad over 
een wetsvoorstel beslist. Wie die adviezen (een 
paar honderd per jaar) leest, zal het opvallen dat 
wetsvoorstellen zeer regelmatig, en niet alleen 
op technische punten, worden aangepast na de 

kritiek van de Raad. De Eerste Kamer adviseert 
niet vooraf maar oordeelt aan het eind van het 
wetgevingsproces, als alle overwegingen zo on-
geveer op tafel liggen. Dat oordeel is niet alleen 
of zelfs niet primair een juridisch oordeel, het 
is ook een politiek oordeel. Politieke deliberatie 
mag dan soms gebruik maken van de taal van 
het recht, maar dat maakt het niet minder een 
politieke activiteit.

 Het gaat dus om twee totaal verschillende 
soorten van beïnvloeding van het wetgevings-
proces. De invloed van de Raad raakt de argu-
mentatie in regering en Tweede Kamer (een be-
perking is hierin gelegen dat de Raad doorgaans 
niet meer de gelegenheid krijgt te adviseren 
over belangrijke wijzigingen in het wetsvoorstel 
die tijdens de parlementaire behandeling op-
treden). De invloed van de Eerste Kamer wordt 
voornamelijk uitgeoefend door de vaak impli-
ciete dreiging een wetsvoorstel niet aan te ne-
men en neemt dan niet alleen de vorm aan van 
de novelle (er zijn er de laatste jaren steeds meer 
van) maar ook van het afdwingen van toezeggin-
gen over verdere wet- en regelgeving en over de 
uitvoering van het beleid. De advisering door de 
Raad is breed en hoofdzakelijk constructief van 
aard. De oordeelsvorming door de Eerste Kamer 
is smaller, richt zich op bepaalde probleempun-
ten en heeft eerder een verstorende dan een 
constructieve uitwerking. Zowel constructieve 
als fricties oproepende invloed heeft echter een 
zinvolle plaats in het institutionele machtseven-
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wicht dat de democratische wetgevingsproce-
dure kenmerkt en dat als controle op anders te 
onbekommerd uitgeoefende politieke macht 
een wezenlijk onderdeel is van de democratie. 
 Wie de nuttige functies van de Raad van State 
wil versterken, moet ervoor pleiten de Raad ook 
te laten adviseren over amendementen en nota’s 
van wijziging. Wie de nuttige functies van de 
Eerste Kamer wil versterken, moet pleiten voor 
het terugzendrecht als extra mogelijkheid naast 
het aanvaarden of verwerpen van wetgeving; 
met het terugzendrecht is het uiteindelijk de 
Tweede Kamer die het politieke eindoordeel 
krijgt over een wet waarbij de Eerste Kamer juri-
dische en andere problemen signaleert.
 Er is nog iets dat bij een hoofdzakelijk kwan-
titatieve tegenstelling tussen leiderschap en 
zeggenschap aan het zicht onttrokken wordt. 
Democratisering zou idealiter niet alleen de 
kiezers meer invloed moeten geven, maar ook 
de vertegenwoordigers meer armslag moeten 
gunnen. Leden van het parlement en van andere 
vertegenwoordigende organen zijn zelf ook 
burgers en dat zelfs in de eerste plaats. Als we het 
hun gemakkelijker maken om de wetten te be-
invloeden en het bestuur te controleren, dragen 
we indirect bij aan democratisering. Afschaffing 
van de Eerste Kamer ligt dan bepaald niet voor 
de hand. Misschien moeten we een alternatief 
zoeken voor de opheffing van de Eerste Kamer 
en proberen een wijze van samenstellen van 
dit orgaan te bedenken die een betere democra-
tische legitimering verschaft en bovendien de 
mogelijkheden van alle gekozen vertegenwoor-
digers versterkt.

geef de senaat een breder electoraat

Er is intussen wel degelijk een probleem rond 
het democratische functioneren van de Eerste 
Kamer. De projectgroep geeft terecht aan dat 
de samenstelling in handen is van de politieke 
partijen. De kiezers (dus de leden van de Pro-
vinciale Staten) hebben heel weinig invloed op 
de samenstelling van de Eerste Kamer. Een voor 
de hand liggende remedie zou dan zijn om de 

Eerste Kamer rechtstreeks door de burgers te 
laten kiezen. Daaraan kleeft een groter nadeel: 
aantasting van het politieke primaat van de 
Tweede Kamer. Deze doodlopende weg heeft de 
projectgroep vermoedelijk in de richting van 
het afschaffingsscenario gebracht.
 Maar er is nog een andere manier om kie-
zers invloed te geven op de samenstelling van 
de Eerste Kamer. Maak van de Eerste Kamer een 
vertegenwoordiging van vertegenwoordigers! 
Het enige dat daarvoor hoeft te gebeuren is een 
verruiming van het electoraat. De leden van de 
Eerste Kamer worden nu gekozen door de leden 
van de Provinciale Staten. Daar zouden drie 
nieuwe groepen kiezers bij komen: de leden 
van de gemeenteraden, van de Tweede Kamer 
en van het Europees Parlement.
 Door deze uitbreiding ontstaat een omvang-
rijker electoraat dat, alleen al door het bestaan 
van lokale partijen, onmogelijk nog door de 
besturen van de politieke partijen tot een be-
paald stemgedrag kan worden gedwongen. 
Tegelijk blijft het een overzichtelijk en kenbaar 
electoraat. Er kan een nieuwe vertegenwoor-
digingsrelatie ontstaan: tussen volksvertegen-
woordiger en senator. Om in de Eerste Kamer 
te worden gekozen moeten kandidaten zich 
oriënteren op vier groepen kiezers die elk zelf 
het democratische element vormen binnen een 
bepaalde laag van het openbaar bestuur. Om 
een keuze te maken uit het aanbod van (lijsten 
van) kandidaten moeten individuele volksver-
tegenwoordigers in gemeente, provincie, rijk 
en Europa zich verdiepen in de kwaliteiten 
en politieke programma’s van die kandidaat-
senatoren. In deze nieuwe vertegenwoordi-
gingsrelatie kan een nieuw type politiek proces 
ontstaan.
 Het is hier niet de plaats om dit nieuwe voor-
stel voor staatkundige vernieuwing verder uit te 
werken. Dat heeft ook pas zin als er belangstelling 
voor bestaat. Wel moet nog iets worden gezegd 
over de zinvolheid van een Eerste Kamer als ver-
tegenwoordiging van vertegenwoordigers. In de 
Eerste Kamer wordt vaak metapolitiek bedreven. 
Daarmee bedoel ik dat het dan niet gaat om het 
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binnenhalen van politieke wenselijkheden, maar 
om het reflecteren over bestuurlijke problemen 
en de strategieën die de overheid volgt om die 
problemen aan te pakken. In de Eerste Kamer 
komen vaak vragen aan de orde over wetgevings-
beleid en uitvoeringspraktijk, over evaluatie en 
innovatie, over decentralisatie en subsidiariteit. 
Terwijl dat onderwerpen zijn die de Tweede 
Kamer ook wel eens bespreekt, komen ze in de 
Eerste Kamer anders aan de orde: minder inhou-
delijk beleidsgericht, meer in procedureel opzicht 
en gericht op de vraag hoe het beleid een succes 
kan worden en hoe het kan falen. De aandacht 
voor politiek en metapolitiek is in de twee kamers 
meestal omgekeerd evenredig. 
 Een mooie illustratie daarvan is het debat 
over het indringende rapport van de Algemene 
Rekenkamer over de kloof tussen beleid en 
uitvoering. De strekking van dat rapport is dat 
uit een groot aantal onderzoeken blijkt dat de 
overheid bij het ontwerpen van het beleid geen 
weet heeft van de problemen van de uitvoerende 
diensten en ook niet op onderzoek uitgaat om 
aan die problemen tegemoet te komen. Het 
gevolg is niet alleen falend beleid maar ook een 
totaal gebrek aan inzicht in waar het geld naar-
toe gaat en wat er met de uitvoering misgaat. De 
Tweede Kamer was met dit rapport in een paar 
uur gereed en ging na het uiten van rituele ver-
ontwaardiging over tot de orde van de dag (dus 
tot het maken van nieuw beleid waar ook weer 
een kloof bij zal optreden met de uitvoering). 
De Eerste Kamer onderzocht op initiatief van de 
PvdA-fractie (Van Thijn en Putters) de problema-
tiek diepgaand, hield een hoorzitting, stelde een 
rapport op en voerde daarover een allerminst 
vrijblijvend debat met de regering.
 Vragen van metapolitiek zijn bij uitstek 
vragen die relevant zijn voor volksvertegen-
woordigers op alle vier bestuurslagen, omdat 
het om bestuurlijke kwesties gaat die zij in hun 

functioneren voortdurend tegenkomen. Bijna 
nooit staan ze in het brandpunt van de publieke 
belangstelling, want journalisten en burgers 
hebben er minder direct mee te maken en er 
zit vaak een technisch aspect aan, ook een juri-
disch-technisch aspect. De mechanismen van de 
dramademocratie leiden ertoe dat metapolitieke 
kwesties dan ook geen prioriteit krijgen in het 
dagelijkse werk van gemeenteraden, Provinciale 
Staten en parlementen. De Eerste Kamer komt 
metapolitieke kwesties echter voortdurend te-
gen bij de beoordeling van wetten.
 Als er een politiek proces ontstaat waarbij le-
den van vertegenwoordigende organen zelf ook 
hun vertegenwoordigers hebben in de senaat, 
kan dit een impuls betekenen om aan metapo-
litieke vragen meer te doen dan alleen erover 
debatteren. Met een actieve en geïnteresseerde 
achterban kan een daardoor democratisch gele-
gitimeerde Eerste Kamer meer een vuist maken 
tegen een regering die metapolitieke vragen het 
liefst overlaat aan ambtelijke werkgroepen. Met 
een senaat die verantwoording moet afleggen 
aan verschillende gremia van volksvertegen-
woordigers, kunnen die volksvertegenwoor-
digers hun voordeel doen bij de metapolitieke 
vragen die binnen hun eigen domein spelen. 
Zo krijgen bestuurders die ook burgers zijn en 
in een vertegenwoordigingsrelatie met elkaar 
verkeren meer armslag. Als de kiezers die ze 
eveneens zijn hebben ze meer te kiezen. Ten 
slotte kan dit er ook toe leiden dat, wanneer de 
wel direct gekozen volksvertegenwoordigers 
tegenover de kiezers verantwoording afleggen 
over hun beleid en vertrouwen vragen voor een 
nieuw mandaat, zij een interessanter en over-
tuigender verhaal te vertellen hebben over de 
manier waarop zij en hun vertegenwoordiging 
in de Eerste Kamer de metapolitieke problemen 
van het land hebben aangepakt.
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