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De Eerste Kamer in de periode 1995-2009

Bert van den Braak

De Eerste Kamer heeft sinds de jaren negentig geregeld van zich doen spreken. Zij speelde
-  in toenemende mate -  een prominente rol als bewaker van de kwaliteit van de wetgeving, 
verwierp met algemene stemmen een wetsvoorstel, eiste een belangrijke rol voor zich op bij 
de vraag of er een onderzoek moest komen naar het Irakdossier, was tweemaal middelpunt 
van een crisis over een grondwetsherziening, trok het initiatief naar zich toe bij de vraag 
of haar eigen kiesstelsel moest worden aangepast en plaatste zichzelf nadrukkelijk op de 
kaart waar het ging om Europese regelgeving. Bovendien organiseerde de senaat geregeld 
Kamerdebatten waarin het beleid op de langere termijn en uitvoering van regelgeving 
centraal stonden.1 Dit alles ging gepaard met het moderniseren van haar website (in veel 
opzichten toegankelijker dan die van andere overheidsinstanties) en met het uitbrengen van 
fraai uit gevoerde jaarberichten.

In dezelfde periode waren er in toenemende mate zorgen over het aanzien van de Tweede 
Kamer. In 2007 besloot die Kamer tot een proces van ‘zelfreflectie’ op het eigen functione
ren.2 Ook de Eerste Kamer beziet van tijd tot tijd haar eigen functioneren.3 Die reflectie op 
de ‘Chambre de réflection’ vindt echter niet meer plaats in een sfeer van onzekerheid over 
aanzien of functioneren. De Eerste Kamer lijkt zelfbewuster dan ooit te zijn.

Deze bijdrage gaat in op de vraag hoe we dit alles moeten duiden. Daarbij gaat het om 
drie hoofdelementen: wat waren de voornaamste activiteiten in de periode sinds 1995, welke 
veranderingen traden er op in de samenstelling en rekrutering van leden, en wat waren de 
voornaamste discussies rond nut en noodzaak van de Eerste Kamer? Aan de hand van deze 
factoren zullen wij bezien of er toch ook kanttekeningen zijn te plaatsen bij die ‘zelfbewuste’ 
senaat.

Activiteiten

De primaire taak van de Eerste Kamer ligt op wetgevend gebied. Wetsvoorstellen kunnen na 
aanvaarding door de Tweede Kamer niet meer worden gewijzigd, maar ernstige bezwaren 
kunnen toch leiden tot directe of indirecte aanpassing. Direct kan dit via intrekking en indie
ning van een nieuw wetsvoorstel of via een novelle (wijziging van een bij de Eerste Kamer 
aanhangig wetsvoorstel door een nieuw ‘amenderend’ wetsvoorstel), indirect door een latere 
herzieningswet of via toezeggingen. Vooral dreigen met verwerping is een belangrijk ‘wapen’.

Bij het beoordelen van wetsvoorstellen spelen allereerst politieke overwegingen een rol, 
maar de Eerste Kamer let in het bijzonder op aspecten die het College van Senioren in 1992 
vast heeft gelegd.4 Het gaat dan om zaken als noodzaak, rechtmatigheid, uitvoerbaarheid, 
overgangsrecht en eventuele strijdigheid met de grondwet of het internationaal recht.
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Wetgeving
Met de in 1848 geformuleerde stelling in gedachte dat ‘het nut eener Eerste Kamer [...] 
meer gelegen is in het voorkomen van het kwaad dan in het stichten van het goede’, is het 
interessant om eerst te kijken naar de wijze waarop de senaat sinds 1995 wetgeving heeft 
geblokkeerd.5

Zowel tijdens het kabinet-Kok n (1998-2002) als tijdens het kabinet-Balkenende ii (2003- 
2006) verwierp de Eerste Kamer twee wetsvoorstellen. Het in 2007 aangetreden kabinet- 
Balkenende iv zag tot nu toe drie wetsvoorstellen in de senaat sneuvelen. Die lage aantallen 
zijn gelijk aan die in de periode 1980-1995, met dien verstande dat het aantal verworpen 
wetsvoorstellen in de jaren 1983-1987 opvallend hoger lag (tien wetsvoorstellen).

Opmerkelijk was de verwerping in 2001 van een wetsvoorstel tot opzegging van een 
verdrag over rusttijden in de handel en op kantoren, dat op bepaalde punten strijdig was met 
de Arbeidstijdenwet. De regering liet na tijdig parlementaire instemming te vragen, omdat 
zij zich verplicht achtte de internationale regels direct in overeenstemming te brengen met 
de bestaande wetgeving. Een meerderheid oordeelde dat de regering had gehandeld in strijd 
met de rijkswet inzake verdragen en verwierp het voorstel.

In maart 2005 verwierp de Eerste Kamer met algemene stemmen -  geen unicum -  een 
eerder met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel tot uitvoe
ring van een Europese richtlijn over financiëlezekerheidsovereenkomsten.6 De wet had een 
bredere werkingssfeer dan volgens de richtlijn nodig was en de Eerste Kamer ŵ ees dat af. Een 
halfjaar later kwam alsnog een wet tot stand met een beperktere reikwijdte.

Verder verhinderde de senaat onder meer aanpassing van de regeling die werkgevers de 
mogelijkheid biedt om werknemers ervan te weerhouden na enige tijd over te stappen naar een 
concurrent. Door amendering was het oorspronkelijke doel, vermindering van het beroep op 
concurrentiebedingen, uit het oog geraakt. In 2007 blokkeerde de Eerste Kamer invoering van 
de mogelijkheid voor gemeenten om boetes op te leggen bij lichte verkeersovertredingen, zoals 
verkeerd parkeren. In 2008 sneuvelden wetsvoorstellen over kansspelen via internet en over 
de aanbestedingsregels. Bij het laatste voorstel waren er ernstige zorgen over de kwaliteit en de 
uitvoerbaarheid ervan vanwege het ingewikkelde karakter van het voorstel.

Vrijwel unaniem verwierp de Eerste Kamer in 2006 een initiatiefwetsvoorstel van het 
vvD-lid Ruud Luchtenveld over de mogelijkheid tot echtscheiding zonder tussenkomst 
van de rechter, waarbij de scheidende ouders afspraken moesten maken over de opvoeding 
van de kinderen. Hoewel er bij een aanzienlijk deel van de Kamer sympathie was voor de 
strekking van dit voorstel, waren er veel juridische bezwaren. Zo vonden sommige fracties 
de aan rechtbankgriffiers toebedeelde rol bij het verplichten tot mediation strijdig met de 
grondwet. Op d 6 6  na stemde de gehele Kamer tegen. Inmiddels is een regeringsvoorstel in 
behandeling om alsnog tot een regeling te komen.

De twee wetsvoorstellen tot herziening van de grondwet die bij de tweede lezing 
strandden, mogen niet onvermeld blijven. In 1999 betrof het een voorstel tot invoering 
van een correctief wetgevend referendum en in 2005 de deconstitutionalisering van de 
burgemeestersbenoeming. Beide voorstellen haalden niet de vereiste tweederde meer
derheid. Bij het correctief referendum viel op dat van de oorspronkelijke vijf WD-leden 
die bij de eerste lezing tegen stemden er slechts één, Hans Wiegel, bij de tweede lezing 
zijn verzet volhield. Van de voorstemmers bij de eerste lezing wijzigde eveneens één
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Kamerlid -  Martin Batenburg (voormalig lid van het Algemeen Ouderen Verbond ( a o v ) )  -  

zijn standpunt.
In 2005 was eveneens sprake van gewijzigd stemgedrag in eerste en tweede lezing. De 

CDA-fractie stemde bij de eerste lezing tegen, maar bij de tweede lezing voor. Het omge
keerde was het geval bij de fracties van p v d a , s p  en GroenLinks. Vooral het gelijktijdige (of 
beter vooruitlopende) wetsvoorstel waarmee aan het nog niet gewijzigde grondwetsartikel 
uitvoering zou worden gegeven, was een steen des aanstoots. Die bezwaren betroffen zowel 
de gekozen procedure als inhoudelijke aspecten, zoals de toekomstige rol van de (gekozen) 
burgemeester als korpsbeheerder van de politie. Beide verwerpingen zorgden voor politiek 
tumult.

In 1995 volgde een korte kabinetscrisis, die werd opgelost onder leiding van informateur 
en Eerste Kamervoorzitter Herman Tjeenk Willink ( p v d a ) .  De partijen maakten nieuwe 
afspraken over het referendum. In 2005 volgde op de verwerping het aftreden van minister 
Thom de Graaf ( d 6 6 ) ,  iets wat sinds 1927, toen minister Van Karnebeek opstapte na verwer
ping van het verdrag met België, niet meer was voorgekomen. Ook in 2005 kwamen er (in 
het zogenoemde Paasakkoord) nieuwe coalitieafspraken. Enigszins ten onrechte riepen de 
verwerpingen in 1999 en 2005 een beeld op van een geregeld dwarsliggende senaat.'

Intrekking van een wetsvoorstel ten gevolge van verzet in de Eerste Kamer is vrijwel 
gelijk te stellen aan verwerping. Dat was in de periode 1995-2009, ten tijde van het kabinet- 
Kok ii (1998-2002), eenmaal het geval en wel bij een wetsvoorstel tot voorbereiding van de 
stadsprovincie Rotterdam. Voor zover ingetrokken wetsvoorstellen later in gewijzigde vorm 
worden aangenomen, is formeel geen sprake van blokkering. In 2000 trok het kabinet een 
wetsvoorstel over de gemeentelijke herindeling in Twente in, vanwege bezwaren tegen de 
samenvoeging van Enschede, Hengelo en Borne tot Twentestad. Een aangepast wetsvoorstel, 
dat de drie gemeenten zelfstandig liet, bereikte enige tijd later wel het Staatsblad* Net als bij 
de verwerping van het wetsvoorstel over de financiëlezekerheidsovereenkomsten is dit de 
facto een vorm van verkapte amendering.

Enkele keren dwong de senaat een novelle af. Er zijn technische en inhoudelijke novelles. 
Alleen voor zover het de laatste categorie betreft, is er sprake van een ‘verkapt5 amende
mentsrecht (formeel is het aan de regering om een novelle in te dienen). Technische novelles 
kwamen sinds 1995 relatief vaak voor (in totaal 25 van 39). Van de veertien inhoudelijke 
novelles noemen wij er twee. In 2004 leidden bezwaren tot aanpassing van een wetsvoorstel 
over versoepeling van de criteria voor concessieverlening aan omroepverenigingen (ook 
wel het BNN-wetje genoemd). De Eerste Kamer meende in meerderheid dat sprake was van 
gelegenheidswetgeving en dwong een beperkte werkingsduur af, zodat niet werd vooruitge
lopen op een breder debat over de publieke omroep. In 2009 besloot de Eerste Kamer tot 
het indienen van een novelle omdat zij een te grote inbreuk op de privacy vreesde bij de 
invoering van een ‘slimme’ energiemeters die, digitaal en op afstand afleesbaar, het energie
verbruik van de consument registreert.

Betekenisvoller dan de verwerpingen en novelles waren de toezeggingen die de senaat 
afdwong.9 Ten onrechte blijven die vaak onderbelicht. Bij het wetsvoorstel Wet werk en 
bijstand ( w w b ) ,  de vervanging van de Algemene Bijstandswet, ontlokte de Eerste Kamer bij
voorbeeld twaalf substantiële toezeggingen aan de regering. Het betrof onder meer het afzien 
van een verplichte arbeidstoets voor ouderen, extra budget voor gemeenten voor invoering
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van de wet, en de toevoeging bij de evaluatie van de effecten voor re-integratie. Tijdens de 
behandeling van de Zorgverzekeringswet werd een dertigtal toezeggingen gedaan. Er kwam 
onder meer extra geld voor voorlichting door patiënten- en consumentenorganisaties en een 
verhoging van bijdragen aan gemeenten om problemen rond de zorgverzekering van dak- en 
thuislozen aan te pakken. Ondanks deze toezeggingen kwamen de betrokken partijen overi
gens tot een verschillend eindoordeel, p v d a , Groenlinks en s p  stemden tegen.

Ook bij beperktere wetsvoorstellen heeft een dreigend veto soms belangrijke toezeggin
gen ontlokt. Zo zegde het kabinet bij het wetsvoorstel tot goedkeuring van de arbitragerege
ling over de Ijzeren Rijn toe nog eens met België te gaan spreken over de vraag of het recht 
van doortocht nog wel geldend was. Bij een wetsvoorstel over wijziging van het toezicht op 
gevangenissen kwamen er betere waarborgen voor handhaving van de onafhankelijkheid 
van dat toezicht ten opzichte van het ministerie. In enkele gevallen werden wensen van de 
Eerste Kamer onderstreept door unaniem aanvaarde moties. Zo drong de gehele senaat aan 
op verduidelijking van de gevolgen voor de behandeling van psychiatrische patiënten na 
gegrondverklaring van een klacht en kwam er een afzonderlijke regeling voor schadevergoe
ding aan asbestslachtoffers.

Andere taken
Voor de Eerste Kamer is voor de uitoefening van taken verder het parlem entaire inlichtin
genrecht van groot belang. Meestal gaat het om inlichtingen die senatoren vragen tijdens 
debatten, maar soms gebruiken zij de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen. Het 
aantal schriftelijke vragen lag in de jaren 1995-2009 aanmerkelijk lager dan in de Tweede 
Kamer. In 1999-2000 waren dat er bijvoorbeeld slechts elf en in 2005-2006 twaalf.

Van het recht van interpellatie werd eveneens beperkt gebruikgemaakt. Enkele keren 
zetten leden dit recht in om terug te komen op eerdere toezeggingen. Zo interpelleerde 
Henk Hofstede ( c d a ) staatssecretaris Gerrit Ybema ( d 6 6 )  over een toegezegde wijziging 
van de W aarborgwet. Vaker waren onderwerpen die in relatie stonden met de positie 
van de Eerste Kamer aanleiding voor interpellaties. In 1996 interpelleerde GroenLinks- 
fractievoorzitter W im de Boer over de rol van de Eerste Kamer bij de wetgeving, en in 
1999 was de rol van de Eerste Kamer na de in de ‘Nacht van Wiegel’ ontstane kabinetscri
sis onderwerp van een interpellatie-Schuurman (ChristenUnie). In 2002 interpelleerden 
De Boer, Geertje Lycklama ( p v d a ) en Eddy Schuyer ( d 6 6 )  prem ier Balkenende over de 
invulling van de demissionaire status door het kabinet-Balkenende i (2002-2003) (na 
het uittreden van de l p f ) -  een debat waarvan zelfs de interpellanten meenden dat het 
eigenlijk ‘aan de overkant’ had moeten worden gevoerd. Eind 2004 debatteerde de senaat 
op initiatief van Erik Jurgens ( p v d a ) over het bijzondere feit dat de in 2002 na grond- 
wetsontbinding gekozen Tweede Kamer niet meer de tweede lezing had kunnen afronden 
vóór zij was ontbonden.10

Van het onderzoeksrecht werd (nog) nim m er gebruikgemaakt, maar in de periode 
sinds 1995 hing zo’n onderzoek tweemaal boven de ‘politieke m arkt’. In 2000 waren 
onder meer de toegenomen wachtlijsten in de zorg reden voor de GDA-fractie om een par
lementaire enquête te bepleiten. De regeringsfracties p v d a , v v d  en d 6 6  wisten dit voorstel 
om te buigen in een debat in de senaat over de zorg, dat in het najaar van 2001 plaatsvond. 
Eind 2008 tekende zich een m eerderheid af voor een door de senaat te houden enquête
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naar de Nederlandse betrokkenheid bij de militaire strijd in Irak; die ‘dreiging’ heeft 
wellicht bijgedragen aan het kabinetsbesluit om alsnog zelf een onafhankelijk (extern) 
onderzoek in te stellen.

De Eerste Kamer bewoog zich steeds meer op het terrein van de Europese regelgeving. In 
1999 stelde zij een commissie van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken ( j b z ) samen die 
zich -  aan de hand van de raadsagenda -  boog en buigt over de vraag of de Nederlandse regering 
in de Europese Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken moet instemmen met 
voor het Koninkrijk bindende ontwerpbesluiten. Ter ondersteuning van deze werkzaamheden 
richtte de Eerste Kamer een apart bureau en een website op (europapoort.eerstekamer.nl).

De Eerste Kamer debatteerde in 2007 over een kabinetsstandpunt ten aanzien van het 
rapport De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie en over de versnelde implementatie 
van EU-richtlijnen. Eerste Kamerleden maakten verder deel uit van de in 2007 ingestelde 
gemengde commissie voor de subsidiariteitstoets, die beoordeelde of de Europese Commissie 
steeds terecht aanstuurde op Europese regelgeving.11

Samenstelling

Maatschappelijke ervaring
Sinds 1995 is het ‘profiel’ van het Eerste Kamerlid slechts in geringe mate veranderd: er zijn iets 
meer vrouwen gekomen, de ‘geleerdheid’ is nog verder toegenomen en de regionale spreiding is 
iets afgenomen. Vooral het politiek-bestuurlijke ‘gewacht’ nam toe. Daarvan was vooral in 1995 
sprake door toename van het aantal oud-Tweede Kamerleden en oud-bewindslieden in de Eerste

D e Eerste K am er bespreekt het voorstel om  de Z iektew et a f  te schaffen. Senator H annie van Leeuwen  

passeert een eenzam e dem onstrant, 6 febru ari 1996.
[Foto: a n p  -  Ed O udenaarden]
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Kamer. In 1999 stabiliseerde dat beeld. Strikt genomen nam het aantal ‘Haagse kopstukken’ in de 
jaren 2003 en 2007 weer af, maar daar stond tegenover dat de bestuurlijke ervaring in de senaat 
in die jaren toenam door toetreding van provinciale en gemeentelijke (oud-)bestuurders.

Van belang was verder het gezag dat veel leden op specifieke beleidsterreinen mee
brachten, door eerder opgedane kennis en ervaring. Het is overigens een wat hachelijke 
zaak om inhoudelijke kennis en het daaraan gekoppelde gezag in diverse periodes te wegen. 
Er waren in de jaren tachtig echter Eerste Kamerleden, zoals Joke van der Meer ( p v d a ) ,  

Hanneke Gelderblom ( d 6 6 ) ,  T o o s  Grol-Overling ( c d a ) en Han Heijmans ( v v d ) ,  die op 
het oog minder ‘politiek gewicht’ hadden dan (voormalige) kopstukken als Thijs Wöltgens 
( p v d a ) ,  Ed van Thijn ( p v d a ) ,  Gerrit Braks ( c d a ) of Hans Wiegel ( v v d ) .  De wijze waarop 
zij invulling gaven aan hun lidmaatschap, droeg er echter aan bij dat zij spoedig geduchte 
tegenspelers van het kabinet werden. Het aanzien van de Eerste Kamer wordt dan ook niet 
uitsluitend bepaald door gezaghebbende politici. Als (voormalige) kopstukken hun inhou
delijke kennis tezamen met hun politieke gezag in stelling brengen, levert dit echter een 
ijzersterke combinatie op. Voorbeelden hiervan zijn recentelijk Hannie van Leeuwen ( c d a ) 

en Erik Jurgens.

A antal oud-bewindslieden (in absolute aantallen)
1971 1977 1981 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007

5 4 7 6 5 6 12 12 6 3

Aantal oud-Tweede Kamerleden (in absolute aantallen)
1971 1977 1981 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007

9 9 8 12 11 9 15 17 10 9

Politiek-bestuurlijke achtergrond (percentage)
1946-1971 1971-1983 1983-1995 1995 1999 2003 2007

31,4 41,4 37,9 42,7 45,3 40,0 37,3

Bij c d a  en v v d  waren steeds opvallend veel oud-gedeputeerden te vinden, bij de p v d a  

een respectabel aantal oud-wethouders. Opvallend is voorts de aanwezigheid van enkele 
oud-commissarissen van de Koningin en van zittende burgemeesters van middelgrote en 
grote gemeenten.12 In 1999 was W olter Lemstra ( c d a ) de eerste oud-secretaris-generaal 
in de senaat sinds jhr. S. van Citters (1929-1942). Een met name kwalitatief belangrijke 
rekruteringsbasis vormden de wetenschappelijke instituten.13

Bij het aantal hoogleraren, onderzoekers en medewerkers van wetenschappelijke institu
ten van de partijen was sprake van een toename ten opzichte van de periode vóór 1995. In 
1995, 1999 en 2003 waren het er respectievelijk veertien, zestien en elf. Sinds de verkiezingen 
van 2007 zitten er in de Eerste Kamer liefst zeventien hoogleraren.

Hoogleraren/wetenschappers (percentage)
1946-1971 1971-1983 1983-1995 1995 1999 2003 2007

15,0 17,7 15,8 18,7 21,3 18,7 32,0
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Het aantal advocaten lag na 1995 boven het vroegere meerjarige gemiddelde. In de Eerste 
Kamer van 2003 en 2007 bevonden zich steeds vijf leden die een achtergrond als advocaat 
hadden, van wie Britta Böhler namens G roenlinks ongetwijfeld de bekendste is. Het aantal 
rechters nam daarentegen eerder iets af. In 1995 zaten er vijf (oud-)rechters in de senaat, in 
2003 zelfs slechts één, en momenteel zijn het er twee.

Advocaten (percentage)
1946-1971 1971-1983 1983-1995 1995 1999 2003 2007

4,0 5,4 3,4 6,7 4,0 6,7 6,7

De afname van uit vakbeweging, werkgeversorganisaties of landbouworganisaties afkom
stige senatoren heeft zich verder voortgezet. Wel werden de oud-CNV-voorzitters Harm van 
der Meulen en Henk Hofstede en oud-FNV-voorzitter Johan Stekelenburg Eerste Kamerlid, 
terwijl ook PVDA-fractievoorzitter Han Noten een vakbondsachtergrond heeft. De v v d  

had in Marius Varekamp een belangrijke landbouwvoorman, maar bij het c d a  (met in het 
verleden voormannen als Rinze Zijlstra, Gérard Mertens en Joris Schouten) ontbraken die. 
Bij het c d a  waren verder nauwelijks vertegenwoordigers te vinden uit werkgeverskringen. 
d s m - topman Eef Rongen en voormalig Shellbestuurder Rein Willems zijn uitzonderin
gen. De v v d  had daarentegen wel vrijwel steeds (vooraanstaande) ondernemers in haar 
midden, onder wie oud-a k z o - topman Aarnout Loudon en energiedeskundige Niek Ketting. 
Opmerkelijk is de toename van het aantal Eerste Kamerleden uit de zorgsector. Het gaat 
dan om bestuurders van ziekenhuizen en zorginstellingen, hoogleraren, bestuurders uit de 
verzekeringsbranche en een arts.

Opleiding
Het beeld van het opleidingsniveau van Eerste Kamerleden vertoonde de afgelopen decennia 
weinig verandering. Het was hoog en is nog hoger geworden. Nog altijd is van alle academisch 
gevormde Kamerleden het merendeel juridisch geschoold, gevolgd door politicologen, bestuurs- 
wetenschappers en sociologen. Het aantal economen nam in 2007 sterk toe: in de huidige Eerste 
Kamer hebben er elf zitting, terwijl dat er in het verleden soms vijf of zes waren. Naast medici 
waren recentelijk geregeld filosofen, opvoedkundigen en psychologen in de senaat te vinden. 
Bètawetenschappers waren sterk in de minderheid. Net als in de Tweede Kamer ontbreken 
tegenwoordig echter kerkelijke bedienaren, maar een enkel Eerste Kamerlid studeerde wel the
ologie. Opvallend is dat ook de sp-fractie slechts één niet-academisch geschoold lid kent.

Leden m et een universitaire ofhbo-opleiding (in absolute aantallen)
1971 1977 1981 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007

58 54 58 61 61 62 67 69 69 71

L e eftij d/continuïteit
Ervaring heeft voor Eerste Kamerleden een wat andere betekenis dan voor leden van de Tweede 
Kamer. Onder de nieuwkomers zijn er velen die eerder andere functies in de Haagse politiek
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hebben bekleed. Daarnaast zijn er leden die ongetwijfeld via ander bestuurlijke activiteiten 
tamelijk goed zijn ingevoerd in de Haagse politiek. Als wij echter strikt kijken naar de doorstro
ming, dan valt te constateren dat na 1995 bij het begin van iedere vierjarige zittingsperiode ruim 
veertig procent van de leden nieuwkomer was. Verkiezing via voorkeurstemmen maakte dat in 
1999 bij de p v d a  en in 2003 bij de v v d  enkele ervaren leden een (her)verkiezing misliepen.

De gemiddelde leeftijd bleef relatief hoog. De aanwezigheid van de 76-jarige Batenburg had 
daar in 1995 zelfs nauwelijks effect op. Het gemiddelde was toen 56,7 jaar en het aantal zestig
plussers bedroeg 31. In 1999 zorgde de verkiezing van één lid, namelijk de 19-jarige Driek van 
Vught, wel in geringe mate voor ‘vertekening’ van de gemiddelde leeftijd. Door de komst van 
deze jonge sp-er in de senaat daalde de gemiddelde leeftijd naar 56 jaar. Zonder Van Vugt zou 
de gemiddelde leeftijd 56,7 zijn gebleven. Er waren in dat jaar 27 leden van 60 jaar of ouder. In 
2003 waren er 23 zestigplussers en was de gemiddelde leeftijd 55,1 jaar. In de huidige periode is 
het aantal zestigplussers 31, waardoor de gemiddelde leeftijd is gestegen naar 55,9 jaar.

Regionale spreiding
Bij de regionale spreiding was over het algemeen geen sprake van spectaculaire ontwik
kelingen. De provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht leverden nog altijd de meeste 
vertegenwoordigers. Opvallend was de ondervertegenwoordiging van sommige provincies. 
In 1995 kwam geen enkel lid uit Drenthe en in 2003 ontbraken Zeeuwen (tot een tussentijdse 
mutatie). In 2007 was bijzonder dat slechts één Fries werd gekozen, mede doordat een CDA’er 

uit Friesland -  de Friese nationalist van de Onafhankelijke Senaatsfractie, Henk ten Hoeve -  
‘slachtoffer’ werd van een voorkeursactie in de Staten van Zuid-Holland. In 2003 zorgde 
een veel omvangrijker voorkeursactie door WD-Statenleden dat kandidaten uit Friesland, 
Groningen en Noord-Brabant hun zetel misliepen.

M annen/vrouwen
Het aantal vrouwen dat tussen 1971 en 1981 spectaculair toenam in de Eerste Kamer, van
4 naar bijna 19 procent, lag de jaren tot 1999 tussen de 22 en 28 procent. In 2003 en 2007 
was respectievelijk 32 en 34 procent van de kamerleden een vrouw. Dit kwam onder meer 
doordat de p v d a  nagenoeg een gelijk aantal mannen en vrouwen in de fractie had, terwijl 
het aantal vrouwen bij GroenLinks hoog bleef en bij de sp  nog hoger werd. In 2007 telde 
voorts de ChristenUnie-fractie één vrouwelijk lid. Sinds 2003 heeft de senaat een vromvelijke 
voorzitter, te weten Yvonne Timmerman-Buck.

Het aantal senatoren met een niet-Nederlandse achtergrond was aanmerkelijk lager dan 
in de Tweede Kamer. In laatstgenoemde Kamer is sinds 1998 steeds een tiental ‘nieuwe 
Nederlanders’ te vinden, terwijl dat er in de Eerste Kamer steeds slechts twee tot drie waren.

Discussies

Rond de Eerste Kamer speelden drie (oude) hoofddiscussies: moet er een terugzendrecht 
komen, is de getrapte verkiezing nog wel van deze tijd en wat moet de rol daarvan zijn bij 
grondwetsherzieningen.

Het terugzendrecht komt uitvoerig aan de orde in de notitie Reflecties over de positie 
van de Eerste Kamer van minister Bram Peper ( p v d a ) .14 Hierin staan vooral opties voor een
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andere wetgevende rol van de Eerste Kamer. Als mogelijkheid wordt geopperd de Eerste Kamer 
een (eenmalig) terugzendrecht te geven, waardoor bezwaren niet tot verwerping behoeven te 
leiden. Tijdens het debat dat de Eerste Kamer in januari 2002 met de opvolger van Peper, Klaas 
de Vries ( p v d a ) ,  over de notitie voerde, bleek dat er nog altijd sprake is van een scheiding der 
geesten bij de vraag hoe een teruggezonden voorstel afgehandeld dient te worden. De c d a , 

w d , s g p  en ChristenUnie vinden dat na terugzending en hernieuwde behandeling alsnog een 
normale afronding in de Eerste Kamer moet plaatsvinden. Partijen ter linkerzijde menen dat 
er na terugzending geen rol meer is voor de Eerste Kamer. Deze patstelling maakte verdere 
discussie zinloos. Overigens is de stelling te verdedigen dat er de facto al sprake is van een 
terugzendrecht, omdat verwerping (of ‘afgedwongen’ intrekking) vaak leidt tot hernieuwde 
indiening van een (gewijzigd) wetsvoorstel, dat vervolgens alsnog het Staatsblad haalt.

In toenemende mate zijn er vraagtekens gezet bij de weinig bevredigende wijze waarop de 
senaat wordt gekozen.15 Bij de Statenverkiezingen houden provinciale besturen, het minis
terie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ( b z k ) en Postbus 51 de kiezers steeds 
voor dat de Provinciale Staten belangrijk zijn. Tegelijkertijd verkondigen landelijke politici 
dat de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer minstens zo belangrijk is. Zelfs lijsttrek
kers van de kandidatenlijsten voor de Eerste Kamer mengen zich tegenwoordig in de strijd 
rond de Statenverkiezingen. Daarmee vragen politici van de kiezers een politieke spagaat: 
oordelen over het beleid van de Staten (over de verkoop van aandelen van energiebedrijven 
bijvoorbeeld) en tegelijk rekening houden met de verhoudingen in de nieuwe Eerste Kamer. 
In de Eerste Kamer lijkt inmiddels een debat op gang te zijn gekomen over alternatieven voor 
de getrapte verkiezing.16

Van belang was dat de Kamer het initiatief nam om de verkiezing voor de Eerste Kamer 
te ontdoen van twee stenen des aanstoots. Met name na de verkiezingen van 2007 kwam 
er kritiek op het relatieve gemak waarmee kandidaten via voorkeurstemmen tot Eerste 
Kamerlid konden worden gekozen. De Eerste Kamer vroeg in 2009 in een debat met staats
secretaris Ank Bijleveld ( c d a ) vrijwel unaniem om verhoging van de drempel, en de laatste 
zegde dat toe. Tevens reageerde zij positief op de wens om van partijen te verlangen bij de 
Eerste Kamerverkiezingen tijdig duidelijkheid te bieden over lijstverbindingen. Daarmee 
moet worden voorkomen dat na de Statenverkiezingen ‘politieke koehandel’ ontstaat om een 
extra zetel binnen te halen. Voor een Eerste Kamer die het primaat van de Tweede Kamer 
zegt te erkennen, was dit initiatief overigens nogal opmerkelijk. Van terughoudendheid van 
de senaat was geen sprake; de Tweede Kamer accepteerde dit overigens stilzwijgend.

Onder meer in de notitie van Peper en door de Nationale Conventie (een adviesorgaan 
dat in september 2006 voorstellen deed voor de inrichting van het Nederlandse politieke 
bestel) werd -  wederom -  de vraag gesteld wat de rol van de Eerste Kamer bij grondwetsher
ziening moet zijn.17 De twee verwerpingen in tweede lezing lieten zien dat de Eerste Kamer 
bij herzieningen erg veel macht heeft. Al is het oordeel van de kiezers over een grondwetsher
ziening feitelijk een wassen neus (als er meerdere voorstellen liggen, is zo’n oordeel sowieso 
onmogelijk te geven), het blijft vreemd dat na dat oordeel en na de behandeling in de Tweede 
Kamer ook nog eens de indirect gekozen Eerste Kamer -  met tweederde meerderheid -  
moet beslissen over de herziening. Voorstanders van deze procedure betogen dat ook de 
tweede lezing nu eenmaal een normale wetgevingsprocedure vergt. Daarbij gaan zij voorbij 
aan het bijzondere karakter van die tweede lezing (er is geen amendering meer mogelijk)
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en aan de kennelijke bedoeling van de grondwetgever in 1848 om kiezers de mogelijkheid 
te bieden (rechtstreeks) een uitspraak te laten doen over een herziening. Los daarvan is het 
de vraag of een rol van de kiezers wel altijd nodig is (gelet op de ervaringen van meer dan 
anderhalve eeuw zou je zeggen: dat is niet het geval). De vereiste tweederde meerderheid 
kan beter in de eerste (en dan enige) lezing in beide Kamers worden verlangd. Alleen bij een 
gewone meerderheid is het vragen van een oordeel aan de kiezers te overwegen.

Conclusie

De Eerste Kamer heeft, nadat in de jaren zestig en zeventig haar positie kwetsbaar leek, een 
sterke revival doorgemaakt. Dat komt vooral doordat zij -  gestimuleerd door haar voorzitter 
Tjeenk Willink -  een grotere rol heeft opgeëist bij het bewaken van de kwaliteit van de wet
geving. Zij onderstreept dat soms door in een debat één woordvoerder namens alle fracties 
te laten optreden, een vorm van optreden als instituut die bij de (huidige) Tweede Kamer 
vrijwel ondenkbaar is. Daarnaast heeft zij initiatieven genomen om meer greep te krijgen op 
de Europese regelgeving. Door zich meer als ‘instituut’ en minder als ‘arena’ te profileren, wist 
de senaat van zichzelf een beeld te creëren van een ‘wijzere, afstandelijker’ Kamer dan de op de 
‘waan van de dag’ gerichte Tweede Kamer, een staatkundig bolwerk in tijden van crisis.

Daarmee lijken de Kamers echter eikaars concurrent te worden. Voor de Tweede Kamer 
moet dat reden zijn haar imago te willen oppoetsen. Bij het toestaan van debatten over 
incidenten is een kritischer opstelling wenselijk, en de Tweede Kamer moet zelf inzetten op 
kwalitatief betere wetgeving, bijvoorbeeld door meer oog te hebben voor de uitvoeringsprak
tijk. Verder moet bij de kandidaatstelling behoud van parlementaire ervaring een grotere rol 
spelen. Als het gaat om geboekte resultaten, mag de Tweede Kamer ook best ‘zichtbaarder’ 
zijn. Dat kritiek van de Tweede Kamer ertoe heeft geleid dat minister Aart-Jan de Geus ( c d a ) 

in 2006 zijn wetsvoorstel medezeggenschap werknemers moest intrekken, haalde -  anders 
dan verwerpingen in de senaat -  nauwelijks de media.

Dat de Eerste Kamer voor alles een politiek instituut is, mag evenmin uit het oog worden 
verloren. Zij nam, ondanks ernstige kritiek van bijvoorbeeld de v n g , de vrijwel onuitvoer
bare Inburgeringswet aan en schoof (in meerderheid) ook de grondwettelijke bezwaren 
tegen het referendumvoorstel over de Europese Grondwet terzijde (zij ging bijvoorbeeld 
voorbij aan de kritiek dat ook een raadplegend referendum feitelijk bindend is).

Ook de vraag of een wet goed uitvoerbaar is of voldoet aan andere ‘objectieve’ criteria is 
soms van politieke aard. In 2008 was een deel van de senaat zeer negatief over de wet inzake 
gratis schoolboeken. vvD-woordvoerster Heleen Dupuis noemde die wet ‘onuitvoerbaar’ en 
namens d 6 6  zei Gerard Schouw: ‘Wie de wetgevingscriteria [...] langs dit wetsvoorstel legt, 
kan niet anders dan tot de conclusie komen dat dit geen solide en geen robuust voorstel is.’18 
Een jaar later bleek dat erg mee te vallen (tweederde van de scholen had nauwelijks proble
men met de invoering).19

Die politieke rol van de Eerste Kamer zal zeker blijken als er een kabinet komt dat in de 
Tweede Kamer wél en in de senaat geen meerderheid heeft -  een mogelijkheid die steeds 
reëler lijkt. Dan is te verwachten dat oppositiefracties volop gebruik zullen maken van hun 
middelen om het kabinet dwars te zitten. Van een terughoudende opstelling (‘erkenning 
van het primaat van de Tweede Kamer’) zal dan vermoedelijk geen sprake meer zijn. Het
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opwerpen van ‘kwaliteitsbezwaren’ kan dan een excuus zijn voor blokkades. Het is de vraag 
of dat de positie van de senaat goed zal doen.

Alleen als de Eerste Kamer op de juiste momenten als ‘instituut’ optreedt en eerder 
gesloten politieke compromissen respecteert, kan zij haar positie als ‘bolwerk’ behouden.’11 
Gaat zij te vaak dwarsliggen of zich te ‘politiek’ opstellen, dan zal snel -  en terecht -  de vraag 
opkomen waar die niet-rechtstreeks gekozen Kamer eigenlijk het recht vandaan haalt om 
hindermacht te zijn.

Noten

1 Zo debatteerde de Eerste Kamer recentelijk over biotechnologie, over de toekomst van de krijgs
macht en over de nota wetgevingskwaliteit.

2 Aanleiding was de op 5 juli 2007 door de Tweede Kamer aangenomen motie-Schinkelshoek c.s.
(h t k  2006-2007, Bijl. 30 996, nr. 9).

3 Vgl. F. de Vries, De staatsrech telijke positie  van de Eerste K a m er  (Deventer 2000); E.T.C. 
Knippenberg, D e Senaat. Rechtsvergelijkend onderzoek n aar het H ouse o f  Lords, de Sénat, de Eerste 

K am er en de B u n desra t (Den Haag 2002); J.Th.J. van den Berg, D e Eerste K am er, o f  de zin  van  

riva lite it (Leiden 2006) en J.Th.J. van den Berg, J.L.W. Broeksteeg en L.F.M. Verhey (red.), H et 

P arlem ent. S taatsrechtconferentie 2006  (Nijmegen 2007) p. 123-176.
4 Archief Eerste Kamer der Staten-Generaal, Agenda College van Senioren 23 januari 1986, met bijlagen.
5 h t k  1847-1848, Bijl., p. 576.
6 Hetzelfde gebeurde in 1983 (Politie-stopwetje) en 1990 (subsidies politieke partijen).
7 Op 2 juni 2001 noemde Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven in N R C  H andelsblad  de 

Eerste Kamer met name vanwege (vermeende) verwerpingen ‘volstrekt overbodig’.
8 Staatsblad, 14 sept. 2000, http://wwv.st-ab.nl/wetten/0844.htm (26 aug. 2009).
9 Zie voor een overzicht: wwv.eerstekamer.nl/toezeggingen_2 (15 sept. 2009).
10 Aanleiding was een artikel van Erik Jurgens en Bert van den Braak in dagblad Trouw op 29 maart 2003.
11 Zie met name h t k  2005-2006, Bijl. nr. 30 593.
12 Oud-commissarissen der Koningin waren Wiegel (V V D ) , Terlouw ( d 6 6 ) ,  Hendrikx ( c d a ) 

en Hermans ( v v d ). Burgemeesters waren Van den Broek-Laman Trip ( v v d ) (Heemstede), 
Stekelenburg ( p v d a ) (Tilburg), De Graaf ( v v d ) (Apeldoorn) en Rehwinkel ( p v d a ) (Naarden).

13 Van Gennip ( c d a ), Klink (C D A ) en Timmerman-Buck (C D A ), Van den Berg ( p v d a ) , Van Raak 
( s p )  en Kuiper (ChristenUnie).

14 h t k  1999-2000, Bijl. nr. 26 976.
15 Vgl. B. van den Braak, ‘Eerste-Kamerverkiezingen: weeffout uit Grondwet 1848’, O penbaar  

B estuur, april 1999.
16 wwv.eerstekamer.nl/nieuws/20090204/eerste_kamer_wiI_eigen_verkiezing (26 aug. 2009).
17 H art voor de publieke zaak. A anbevelingen van de N ation ale conventie voor de 2V' eeuw  (Den Haag 

2006); < www.parlement.eom/9291000/d/natconv.pdf> (26 aug. 2009).
18 H E K  2007-2008, p. 1258 e.v. (Dupuis) en p. 1262 (Schouw).
19 Zie www.vo-raad.nl/ledenservice/ledenpanel/uitkomsten-ledenpanels/invoering-gratis-schoolboeken 

(26 aug. 2009).
20 Zie: Y.E.M.A. Timmerman-Buck, ‘De kracht van het parlement’, in: Van den Berg e.a., H et 
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