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Hoe moeilijk soms ook, uiteindelijk gaat

het in de politiek om resultaten

Het laatste woord aan de senaat?

Bert van den Braak

Zowel in 1904 als in 2014 zorgde het verwerpen van een wetsvoorstel door de Eerste 
Kamer voor veel politiek rumoer, maar dat is misschien wel de enige overeenkomst 
tussen die gebeurtenissen. In 1904 ontbond het kabinet-Kuyper de Eerste Kamer na 
verwerping van een wijziging van de Hoger-onderwijswet. Dankzij de daarmee gefor-
ceerde ‘politieke omwenteling’ in de senaat kon het kabinet het opnieuw ingediende 
(en identieke) wetsvoorstel alsnog in het Staatsblad brengen. In 2014 zocht het tweede 
kabinet-Rutte via een andere weg een oplossing voor het gerezen probleem, namelijk 
door aanpassing ervan. In 1904 werd het politieke oordeel ongedaan gemaakt, terwijl 
daar na de nederlaag in 2014 juist rekening mee lijkt te worden gehouden. Als wij die 
beide uitkomsten in hun politieke context bezien, geeft dat goed weer welke verande-
ringen er in honderdtien jaar hebben plaatsvonden in de positie van de senaat.

Politiek en Eerste Kamer in 1904

In 1904 werden de toen nog vijftig Eerste Kamerleden voor negen jaar gekozen, waarbij 
iedere drie jaar een derde deel aftrad en opnieuw moest worden gekozen. Dat kiezen 
gebeurde net als nu door de leden van Provinciale Staten. Om te worden gekozen, 
was een absolute meerderheid nodig in de Staten. Als er meer dan twee kandidaten 
waren, was een tweede of zelfs derde stemronde nodig, en uiteindelijk, bij een gelijk 
stemmental, kon zelfs loting nodig zijn.1 De aantallen per Statencollege gekozen Eerste 
Kamerleden waren grondwettelijk vastgelegd. In grotere provincies, zoals Noord- en 
Zuid-Holland, waren dat er meer (respectievelijk negen en tien leden) dan in bijvoor-
beeld Zeeland en Drenthe, die slechts twee Eerste Kamerleden kozen.

Het Eerste Kamerlidmaatschap was sinds 1888 niet meer voorbehouden aan de 
allerrijksten, de hoogst aangeslagenen bij de directe belastingen. De grondwetsherzie-
ning en daarna de Kieswet van 1896 hadden behalve aan de hoogst aangeslagenen de 
verkiesbaarheid ook toegekend aan degenen die hoge en gewichtige openbare betrek-
kingen bekleedden of hadden bekleed. Het ging daarbij onder meer om het minister-
schap, het ambt van commissaris van de Koningin, het burgemeesterschap van grotere 
gemeenten, en voorts om hoogleraren, topambtenaren, hoge gerechtelijke functiona-
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rissen en hoge officieren. En om het Tweede Kamerlidmaatschap. Vooral dat laatste 
maakte het lidmaatschap toegankelijk voor een bredere sociale groep dan vóór 1888. 

Niettemin overheersten in de senaat nog vertegenwoordigers van een betrekkelijk 
kleine rijke elite. In 1904 was een vijfde van de leden van adel en kwamen ongeveer der-
tig leden uit aanzienlijke families. Alleen onder de antirevolutionairen en liberalen was 
een enkel lid van eenvoudiger afkomst te vinden, zoals de notaris H. Fennema. Verder 
waren er behalve Groningse en Noord-Hollandse herenboeren representanten van 
opkomende industrieën, onder wie de Maastrichtenaar H.G.L. Regout, de Twentenaar 
D.W. Stork en de Groninger J.E. Scholten. De helft van alle leden was jurist en velen
behoorden tot de rechterlijke macht. In de senaat zaten vier oud-ministers. Dertien
leden waren eerder Tweede Kamerlid geweest. Tot de leden behoorden verder de bur-
gemeesters van Amsterdam en Rotterdam, alsmede die van Den Bosch en Zwolle. De
enige hoogleraren waren de arp’er J. Woltjer en de liberaal R.T.H.P.L.A. van Boneval
Faure. Voorzitter was een luitenant-generaal, namelijk de vrij-antirevolutionair J.E.N.
baron Schimmelpenninck van der Oye. Tot 1920 kende de Eerste Kamer bovendien
alleen mannelijke leden.

Met 27 leden waren de liberalen in de meerderheid. Daartegenover stonden vijf 
arp’ers, drie vrij-antirevolutionairen, veertien katholieken en een conservatief. Die poli-
tieke verhoudingen waren daarmee tegengesteld aan die in de Tweede Kamer. Daarin 
hadden de Rooms-Katholieken, de arp van Abraham Kuyper en drie christelijk-histo-
rische partijen (toen aangeduid als ‘rechts’) bij de verkiezingen een ruime meerderheid 
veroverd. In 1904 hadden de Rooms-Katholieken vijfentwintig en de arp tweeëntwintig 
leden: tezamen met andere rechtse fracties goed voor een meerderheid van achtenvijftig 
zetels. Anders dan in de Eerste Kamer waren in de Tweede Kamer ook sociaaldemocra-
ten en vrijzinnig-democraten vertegenwoordigd. De sdap-fractie onder leiding van P.J. 
Troelstra had zeven leden, de vrijzinnig-democraten zaten met acht afgevaardigden in de 
Kamer. De Friese socialist G.L. van der Zwaag trad als eenling op.

De verkiezingsuitslag van 1901 leidde tot de komst van het kabinet-Kuyper. Dat ging 
minder soepel dan op grond van de verkiezingsuitslag mocht worden verwacht. Bij de 
jonge vorstin Wilhelmina, maar ook in de eigen partij, leefden bedenkingen tegen de 
dominante en nogal ijdele Kuyper. Th. Heemskerk, vooraanstaand arp-Tweede Kamer-
lid en wethouder in Amsterdam, ging mede daarom niet in op het verzoek van zijn 
politiek leider om minister te worden. Tot het kabinet traden evenmin vrij-antirevo-
lutionairen toe. Dat was de onder leiding van A.F. de Savornin Lohman in 1894 van de 
arp afgesplitste groep, die zich keerde tegen te grote partijdwang en die op onder meer 
sociaal gebied conservatiever was dan de arp. Lohman en de zijnen zegden wel steun toe 
aan een kabinet-Kuyper, dat dus feitelijk als minderheidskabinet optrad. 

Het kabinet had een duidelijk programma, maar uitvoering daarvan kende al even-
zeer een moeizame weg. Vooral op sociaal gebied bleef wetgeving uit. Als minister van 
Binnenlandse Zaken had Kuyper daarvoor zelf de verantwoordelijkheid op zich geno-
men. Kuyper was het liefst minister van Arbeid en Bedrijven geworden, maar door de 
weigering van Heemskerk ging dat niet door. Daarna trachtte hij tevergeefs een deel 
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van het omvangrijke werkterrein van Binnenlandse Zaken af te stoten. Een poging 
om een afzonderlijke minister van Landbouw aan te stellen, mislukte evenwel omdat 
J.P. Havelaar die post weigerde. Behalve ‘arbeid’ (sociale verzekering en arbeidsom-
standigheden) behoorde tot de taken van het ministerie van Binnenlandse Zaken ook 
onderwijs. Het was op dat terrein dat zich een botsing zou voordoen tussen kabinet en 
Eerste Kamermeerderheid.

Op 11 maart 1903 diende Kuyper een wetsvoorstel in tot aanvulling en herziening 
van de Hoger-onderwijswet. Naast regeling van het hogere technisch onderwijs (waar-
door er in Delft een Technische Hogeschool zou komen) en subsidiëring van bijzondere 
gymnasia, ging het daarbij om de vrijheid van het hogere (universitaire) onderwijs. 
Die zou worden verkregen door aan de bijzondere hogescholen behaalde diploma’s het 
effectus civilis te geven. Tot dan moesten studenten aan de (gereformeerde) Vrije Uni-
versiteit om een rechtsgeldige graad te behalen examen doen aan een openbare univer-
siteit. De regering kreeg door de wetswijziging de bevoegdheid de aan de vu behaalde 
graden rechtsgeldig te verklaren, maar kon die aanwijzing ook intrekken. Daarmee 
moest de wetenschappelijke kwaliteit van het onderwijs worden gewaarborgd.

De vraag of het onderwijs aan bijzondere (christelijke) universiteiten gelijkgesteld 
diende te worden aan dat aan openbare universiteiten was een principiële kwestie. Zij 
stond centraal bij de behandeling in de Tweede Kamer, die duurde van 17 februari tot 
en met 15 maart. De liberalen beschouwden het voorstel als een ontwrichting van het 
gehele onderwijs. Zij vreesden dat het openbare onderwijs steeds verder in de verdruk-
king zou komen. De liberale voorman H. Goeman Borgesius noemde het ‘verderfelijke’ 
wetsontwerp zelfs een ramp voor het land. De waarborgen voor de kwaliteit achtte hij 
onvoldoende. 2 Gezien de verhoudingen in de Tweede Kamer was het niet verrassend 
dat het wetsvoorstel op 24 maart met 56 tegen 41 stemmen werd aangenomen. Van de 
rechterzijde was alleen De Visser (ch-Kiezersbond) tegen.

In de Eerste Kamer lagen de krachtsverhoudingen zoals gemeld anders. De libe-
ralen brachten nogmaals hun bezwaren naar voren, waarbij met name Van Boneval 
Faure zich liet gelden. De versterking van de positie van bijzondere universiteiten was 
er in zijn ogen alleen maar om een kleine kring van de bevolking te bevredigen en zou 
schadelijk zijn voor het openbaar onderwijs. Hij schetste het volgende toekomstbeeld:

En zoo dreigen we dan door al dit Calvinistisch drijven weer terug te keeren tot die 
suprematie van de Kerk in en over den Staat, nu van een godsdienstige fractie; en 
waar zal het einde zijn? Verdeeldheid onder de zonen van hetzelfde vaderland kan 
er alleen het noodlottig gevolg van zijn.3

Kuyper deed vrij luchtig over de kritiek op het wetsvoorstel: slechts tegen een van de 27 
wetsartikelen was oppositie gevoerd, en bij dat ene uit 47 onderdelen bestaande artikel 
ging het om 17 waartegen bezwaren bestonden. Het beroep dat hij op de Kamer deed 
om in de geest van Thorbecke en Groen van Prinsterer te komen tot echte vrijheid van 
onderwijs, zou evenwel die beperkte bezwaren niet wegnemen. Daarvoor lag de kwes-
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tie te principieel. Na een debat van twee dagen verwierp de Eerste Kamer op 14 juli het 
wetsvoorstel met 27 tegen 22 stemmen – een stemming die geheel volgens ‘partijlijnen’ 
verliep.4 Dat was een zuiver politiek oordeel.

Het kabinet-Kuyper ontbond na zijn nederlaag op 21 juli de Eerste Kamer.  Kuyper 
had die ontbinding al bij de formatie als mogelijkheid geopperd.5 Daarmee kon 

Een staatsgevaarlijk minister-president [spotprent albert hahn, het volk, 24 juli 1904]
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‘rechts’ de versterkte positie in de Provinciale Staten versneld laten doorwerken in de 
samenstelling van de Eerste Kamer. Die versterking was mede een gevolg van de in 
juni gehouden periodieke verkiezingen voor de helft van alle Statenleden. Met de ont-
binding werd de toen geldende zittingsduur van negen jaar doorbroken. Die lange 
zittingsduur moest een waarborg zijn tegen ‘de waan van de dag’. Tegenstanders ver-
weten Kuyper dan ook te zijn ingegaan tegen de geest van de Grondwet. Het Algemeen 
Handelsblad noemde dat zelfs een ‘halsmisdaad’.6 

De Statenverkiezingen stonden, net als in 2015, grotendeels in het teken van de 
landelijke politiek en waren toegespitst op Zuid-Holland. De liberalen beschikten over 
36 Statenzetels tegen 46 van ‘rechts’. De liberalen hadden gehoopt de drie zetels in het 
district Den Haag te kunnen veroveren. Dat zou hebben geleid tot een verhouding 
van 40:42, en door winst in bijvoorbeeld Gouda of Schiedam zou Zuid-Holland in 
meerderheid liberaal zijn geworden. In dat geval was er kans geweest dat ‘links’ in de 
senaat de meerderheid had behouden. Dat was echter allemaal niet gebeurd. Van de 41 
gekozen leden waren er 21 ‘rechts’ en 20 ‘links’, waardoor de rechtse meerderheid nog 
groter was geworden: 51 tegen 31 Statenleden.

De Eerste Kamerverkiezingen van 3 augustus waren daarna feitelijk een formali-
teit. Bij voorbaat stond vast dat de regeringspartijen een meerderheid zouden behalen. 
Alleen in Overijssel spande het er nog om, maar het resultaat daar zou niet door-
slaggevend zijn. Er waren na de verkiezingen nog maar 17 liberalen en een vrijzinnig- 
democraat, tegen 29 christelijken.7 

Op 12 november 1904 diende Kuyper de wijziging van de Hoger-onderwijswet 
opnieuw in. De Tweede Kamer nam het voorstel, na een behandeling van opnieuw 
enkele dagen, op 9 maart 1905 met 53 tegen 38 stemmen aan. De debatten hadden geen 
nieuwe inzichten opgeleverd, laat staan een andere uitkomst.

In de Eerste Kamer was de voornaamste opposant S. van Houten, de vooraan-
staande Groningse liberaal, die na de ontbinding van 1904 door de Staten van Fries-
land tot Eerste Kamerlid was gekozen. Hij typeerde de verkiezingen na de ontbinding 
als een volksstemming. Maar wat nu, zo vroeg hij in een betoog dat de gepolariseerde 
verhoudingen goed weergaf, als bij de Tweede Kamerverkiezingen van juni 1905 ‘rechts’ 
weer in de minderheid zou komen?

Dan is weer dat geheele systeem veroordeeld door een nog hoogere macht dan de 
provinciale kiezers, door de kiezers voor de Tweede Kamer. Ik verwacht niet dat op 
de meerderheid die uit de verkiezingen van augustus is voortgekomen mijn betoog 
eenigen invloed zal hebben, maar als de meerderheid aan een andere zijde komt, 
dan zal men toch ook niet kunnen ten kwade duiden, als zij ook met alle te harer 
beschikking staande middelen deze wetgeving zal verijdelen.8

Op 20 mei nam ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan. De stemverhouding in de 
senaat was nu 27 vóór en 15 tegen. Opnieuw was het ‘rechts’ tegen ‘links’. Van  Boneval 
Faure was er niet meer bij.9
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Politiek en Eerste Kamer in 2014

De Eerste Kamer maakte na 1904 enorme veranderingen door. Zij werd ‘gedemocra-
tiseerd’ doordat in 1917 de vereisten voor het lidmaatschap gelijk werden aan die voor 
de Tweede Kamer en bij de Statenverkiezingen het algemeen kiesrecht werd ingevoerd 
– eerst alleen voor mannen en vanaf 1919 ook voor vrouwen. Het kiesstelsel werd in 
1923 en 1982 veranderd. In 1923 werd de evenredige vertegenwoordiging ingevoerd, in 
combinatie met een beperkt districtenstelsel. Het land werd namelijk verdeeld in vier 
‘districten’ (groepen van provincies) die elk een vast aantal Eerste Kamerleden kozen. 
De zittingsduur werd toen teruggebracht van negen naar zes jaar, waarbij om de drie 
jaar de helft van de leden werd gekozen.

In 1982 volgde een tweede hervorming. Vanaf toen kozen alle Statenleden tegelij-
kertijd alle Eerste Kamerleden. De zittingsduur ging terug naar vier jaar en de gedeel-
telijke vernieuwing verdween. Het belangrijkste oogmerk was dat de verkiezing van de 
Eerste Kamer altijd aansluitend aan de Statenverkiezingen zou plaatsvinden. Tussen 
1923 en 1982 kwam het wel eens voor dat Statencolleges tijdens hun vierjarige zittings-
periode in het geheel niet tot verkiezing van senatoren werden geroepen. De veran-
dering in 1923 zorgde ervoor dat Tweede en Eerste Kamer qua politieke samenstelling 
voortaan sterk overeenkwamen. Situaties waarin een tegengestelde meerderheid in 
beide Kamers voorkwam, verdwenen. Dat veranderde pas in 2010.

Die nagenoeg gelijke politieke verhoudingen leidden ertoe dat heftige conflicten 
zoals in 1904 tussen beide Kamers evenmin meer voorkwamen. De Eerste Kamer ver-
wierp soms wel wetsvoorstellen en in 1927 leidde dat zelfs tot het aftreden van een 
minister, maar steeds vaker klonk het verwijt dat de behandeling in de senaat over-
bodig was. De senaat trachtte wel een rol te spelen als chambre de réflexion, bijvoor-
beeld door toetsing van voorstellen aan de Grondwet, maar daarin slaagde hij maar in 
beperkte mate.

Die rol kon hij feitelijk pas weer goed op zich nemen vanaf de jaren tachtig, toen 
afspraken bij kabinetsformaties veel hechter en gedetailleerder werden. Kabinetten die 
toen optraden, moesten bovendien wetgeving tot stand brengen om de uit de hand 
gelopen overheidsfinanciën te saneren en de uitgedijde overheidssector af te slanken. 
Dat leidde tot maatschappelijk verzet en vroeg ook om meer aandacht voor bijvoor-
beeld het overgangsrecht. Spoedeisende wetgeving zorgde verder soms voor onzorg-
vuldigheden. De uitkomst van in de jaren zestig gestarte discussies over het bestaans-
recht van de Eerste Kamer waren bovendien geëindigd in herbevestiging daarvan. 
Tegenstanders van de Eerste Kamer konden niet veel anders dan zich daar voorlopig 
maar bij neer te leggen. Zij ‘ontdekten’ tegelijkertijd de mogelijkheden die een wat 
minder ‘gebonden’ senaat bood om oppositie te voeren.

De directe koppeling van de Eerste Kamerverkiezingen aan de voorafgaande Sta-
tenverkiezingen en het tegelijkertijd verkiezen van alle senatoren zorgden voor een 
toenemend landelijk belang van de Statenverkiezingen. Landelijke thema’s gingen 
provinciale onderwerpen in de verkiezingsstrijd overschaduwen. De Statenverkiezin-
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gen werden daarmee tevens steeds meer een tussenbalans voor het zittende kabinet. 
Daarbij speelden eveneens de toegenomen fluctuaties in het stemgedrag van kiezers 
een belangrijke rol. In 1999 wisten de drie coalitiepartijen pvda, vvd en d66 ternau-
wernood hun meerderheid te behouden. Enkele wetsvoorstellen van het tweede kabi-
net-Kok (1998-2002) werden in de senaat met de kleinst mogelijke meerderheid aan-
genomen. Na de verkiezingen van 2011 was bij enkele belangrijke wetsvoorstellen steun 
van de enige sgp-senator nodig, om het eerste kabinet-Rutte aan een meerderheid te 
helpen.

Geleidelijk was eveneens het profiel van de Eerste Kamer iets veranderd. Lang 
waren daar veel burgemeesters, wethouders en gedeputeerden in te vinden geweest, 
naast vertegenwoordigers van verzuilde maatschappelijke organisaties. Vooral die laat-
sten verdwenen echter geleidelijk. Vanaf 1991 kwamen er wat meer politieke zwaar-
gewichten in de senaat. Dat onderstreepte en versterkte tevens het politieke belang van 
de Eerste Kamer. Ervaren lokale en provinciale bestuurders en wetenschappers (hoog-
leraren) bleven echter domineren. Een grotere aandacht voor aspecten als uitvoer-
baarheid en rechtmatigheid vroeg om deskundigen op het gebied van zorg, onderwijs, 
financieel beheer, Europees recht et cetera. Die verzamelde kennis droeg evenzeer bij 
aan versterking van de positie van de Eerste Kamer in het proces van wetgeving. Tegen-
over die ervaring stond bovendien een grotere doorloopsnelheid van Tweede Kamerle-
den en, daarmee gepaard gaand, verlies aan ‘geheugen’.

Vooral tijdens het derde kabinet-Lubbers (1989-1994) bleek dat oppositie voeren 
feitelijk alleen kansrijk is als de Eerste Kamer als ‘instituut’ optreedt, waarbij de nadruk 
ligt op het bewaken van de wetgevingskwaliteit. Vooral Eerste Kamervoorzitter Her-
man Tjeenk Willink stimuleerde dat. En kwaliteit was meer dan alleen wetstechnische 
‘zorgvuldigheid’. Het ging ook om uitvoerbaarheid, proportionaliteit en het regelen 
van het overgangsrecht en financiële consequenties. Die kwaliteitsbewaking kreeg 
gestalte door dreiging met verwerping van een wetsvoorstel, maar met steeds de moge-
lijkheid voor het kabinet om verwerping te voorkomen door toezeggingen of door 
een novelle (een wetsvoorstel tot wijziging van een aanhangig voorstel). In de praktijk 
werkte dat beter dan louter op politieke gronden gebaseerd stemgedrag. Dat betekende 
nochtans niet dat het politieke oordeel daarbij geen of een minder grote rol speelde. 
Integendeel. De mate waarin kwaliteitseisen een rol moesten spelen bij het eindoordeel 
was evenzeer een politieke afweging.

Bij regeringsfracties is de kans op steun (of in ieder geval een welwillende hou-
ding) voor regeringsvoorstellen per definitie altijd groter dan bij oppositiefracties. Als 
regeringsfracties een meerderheid hebben, is het aannemen van wetsvoorstellen erg 
kansrijk. Het na de verkiezingen van 2012 gevormde tweede kabinet-Rutte kon in de 
Eerste Kamer echter niet op een meerderheid rekenen. Om daar bij ingrijpende wets-
voorstellen toch van verzekerd te zijn, werden daarom vóór de behandeling van wets-
voorstellen in de Tweede Kamer akkoorden gesloten tussen regering, regeringsfracties 
en enkele oppositiefracties (de zogenoemde ‘constructieve oppositie’). Die laatsten 
committeerden zich daarbij aan het tot stand brengen van belangrijke wetgeving. In 
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politieke zin werden ook de senaatsfracties van de constructieve oppositie daaraan 
gebonden.

Een van de akkoorden betrof de zorg, zij het dat het in eerste instantie ging om 
afspraken tussen kabinet en zorgsector. Doel was kwaliteitsverbetering en grotere doel-
matigheid en een besparing tot en met 2017 van één miljard euro. Dat moest worden 
bereikt door zorgverzekeraars de gelegenheid te bieden scherper op prijs en kwaliteit 
in te kopen. In april 2014 bereikten ook regering(sfracties) en constructieve oppositie 
een akkoord over de uitvoering. Al sinds september 2012 lag er een wetsvoorstel van 
minister Schippers om de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzeke-
ringswet (Zvw) aan te passen. Dat beoogde onder meer verticale integratie te ver-
bieden, een constructie waarbij zorgverzekeraars zorg laten verlenen door aanbieders 
waarover zijzelf zeggenschap hebben. Tegen dat onderdeel bestonden wel bezwaren, 
maar minder dan tegen een later door amendering en via een nota van wijziging in het 
voorstel ingebrachte wijziging.10 Dat betrof artikel 13 van de Zvw, waardoor aanbie-
ders van een naturaverzekering (waarbij de verzekeraar vooraf zorg contracteert) zelf 
zouden kunnen bepalen of, en zo ja tot welke hoogte, zij de zorg bij een niet-gecon-
tracteerde zorgaanbieder zouden vergoeden. Dure of slecht presterende ziekenhuizen 
en artsen zouden bij sommige polissen niet meer hoeven te worden vergoed. Tot dan 
bepaalde de Zvw dat zorgverzekeraars altijd circa 70 procent moesten vergoeden, ook 
als een patiënt naar een ziekenhuis of arts was gegaan die geen contract met de verze-
keraar had. Verzekeraars zouden zo voortaan kunnen bepalen met welke zorgverlener 
(arts of ziekenhuis) zij wel of niet in zee wilden gaan en verzekerden konden aldus in 
hun artsenkeuze worden beperkt.

Nu gold de voorgestelde beperking van de vrijheid niet voor acute hulp, niet als de 
zorg alleen op langere termijn of afstand beschikbaar was, niet als de behandeling al 
was begonnen voordat het contract met de aanbieder was beëindigd, en ten slotte niet 
als zes weken voor afsluiten van een verzekering het beperkte aanbod nog niet bekend 
was. Verder bleef een groot deel van de eerstelijnszorg (huisartsen) buiten werking van 
artikel 13.

Het probleem zat vooral bij verzekerden die een goedkopere naturaverzekering 
hadden (circa 600.000 mensen). Dergelijke budgetpolissen vergoedden zorg in min-
der ziekenhuizen dan duurdere polissen. Sommige fracties vreesden dat vooral mensen 
met een laag inkomen voor zo’n budgetpolis zouden kiezen en dat de wetswijziging 
juist hun vrije artsenkeuze zou beperken. Gewaarschuwd werd voor een tweedeling in 
de zorg. Artsen, verpleegkundigen en patiëntenverenigingen waren ook huiverig voor 
een (nog) grotere macht van de verzekeraars in de zorg, waardoor zij zich op den duur 
ook met bijvoorbeeld keuze voor medische apparatuur zouden gaan bemoeien. Het 
wetsvoorstel werd niettemin op 24 juni 2014 door de Tweede Kamer aangenomen, met 
sp, pvv, cda, GroenLinks, pvdd tegen, en vvd, pvda, d66, ChristenUnie, sgp, 50plus, 
Groep-Bontes/Van Klaveren en Van Vliet vóór.

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer begon op 8 december. Aan de voor-
avond ervan boden meer dan vijftig organisaties, waaronder de vakbond en de con-
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sumentenbond een petitie aan tegen de voorgestelde wijziging. Partijen die in de 
Tweede Kamer ernstige bezwaren hadden laten horen tegen de mogelijkheid de vrije 
artsenkeuze te beperken, deden dat in de senaat opnieuw. Zij stelden dat verzekerden 
moeilijk konden bepalen welke zorg het beste zou zijn en welke verzekeraar daarin 
dan kon voorzien. Omdat niet bekend zou zijn welke specialisten de verzekeraar had 
gecontracteerd, kon ook de huisarts daarover niet adviseren. Kritiek was er verder op 
de grote macht die verzekeraars kregen. De pvv stelde dat de zorgkosten steeds meer 
bij ‘hardwerkende burgers’ kwamen te liggen, terwijl de buffers bij verzekeraars steeds 
groter werden. De sp vond dat de inperking van de vrije artsenkeuze gebeurde op basis 
van valse veronderstellingen en argumenten. De minister verdedigde haar voorstel 
uiteraard krachtig. Zij noemde de combinatie van het verbod van verticale integratie 
en artikel 13 juist een goede balans in de machtsverhouding tussen zorgverzekeraar, 
aanbieders en patiënten. Verder wees zij op uitzonderingen bij het beperken van de 
vrije artsenkeuze.

vvd en de constructieve oppositiefracties steunden het wetsvoorstel, ondanks kritiek 
op bepaalde onderdelen. Bij de pvda lag dat anders. Woordvoerster J. Beuvink stelde veel 
vragen. Na het antwoord van de minister bleven er bezwaren, en de pvda-senator zei aan 
het einde van haar korte tweede termijn: ‘Mijn fractie zal mede op basis van het debat 
van de afgelopen bijna 24 uur zich zeer zorgvuldig beraden op dit wetsvoorstel en heel 
zorgvuldig haar eindafweging maken.’11 

Fractievoorzitter M.A.M. Barth vroeg aan het begin van de vergadering op 16 
december de stemming tot de avond uit te stellen. Zij liet weten dat haar fractie nog 
een aantal technische vragen had. Voor dat verzoek was geen bijval – ook niet van 
coalitiegenoot vvd – en er was zelfs ontstemming, onder meer omdat de zieke sgp’er 
G. Holdijk speciaal naar Den Haag was gekomen om te kunnen stemmen. Uiteinde-
lijk was uitstel tot 15.30 uur toegestaan, maar dat was onvoldoende om een dreigende 
‘crisis’ te bezweren. Daarbij leken pvda-top en kabinet, en ook vvd, ‘overvallen’ te zijn 
geweest door de dreigende tegenstem van enkele pvda’ers, waardoor er geen meer-
derheid zou zijn. Bij de hervatting van het debat verlangden diverse woordvoerders 
van Barth een verklaring over het uitstel en het fractieberaad. Zij zei echter dat dit 
beraad vertrouwelijk was geweest. Beuving deelde daarna in de stemverklaring namens 
haar fractie alleen mee dat een grote meerderheid voor het wetsvoorstel zou stemmen 
en een kleine minderheid niet. Enkele toezeggingen van de ministers waren voor hen 
(nog) onvoldoende.

J.G. Nagel liet weten dat 50plus, anders dan in de Tweede Kamer, tegen zou 
stemmen. Het wetsvoorstel werd daarna met 38 tegen 33 stemmen verworpen. Drie 
pvda-leden (A.Th. Duivesteijn, M.Y. Linthorst en G. ter Horst) stemden tegen.12 Zij 
deelden de mening van een deel van de oppositie dat de beperking van de artsenkeuze 
in goedkopere polissen tot een tweedeling in de zorg zou leiden. Overigens waren 
er ook speculaties over toch al bestaande onvrede bij met name Duivesteijn over de 
samenwerking met de vvd. Inhoudelijke argumenten leken evenwel doorslaggevend 
te zijn geweest.
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De verwerping was reden voor de Tweede Kamer om op 18 december te debatteren. 
Het kabinet had eerder die dag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin het 
meedeelde dat er een aangepast wetsvoorstel zou worden ingediend om uitvoering te 
geven aan het eerder gesloten zorgakkoord. In dat nieuwe wetsvoorstel zou rekening 
worden gehouden met eerder tijdens de behandeling in beide Kamers geuite bezwaren, 
vooral waar het ging om de positie van verzekerden. Verwezen werd daarbij naar een 
met algemene stemmen door de Eerste Kamer aangenomen motie-Kuiper daarover. 
Als dat wetsvoorstel echter niet zou worden aangenomen, dan zou het kabinet bezien 
hoe op andere wijze uitvoering aan het zorgakkoord kon worden gegeven. Het Tweede 
Kamerdebat eindigde met de verwerping van een motie-Van Haersma Buma waarin 
de regering werd verzocht het wetsvoorstel niet (opnieuw) in te dienen onder drei-
ging van een regeling bij amvb (waarvoor geen parlementaire goedkeuring nodig was). 
Even had het er namelijk op geleken dat het kabinet die weg zou kiezen, als ‘ontsnap-
ping’ bij verwerping van een hernieuwd wetsvoorstel. vvd en pvda en de constructieve 
oppositiefracties stemden tegen de motie. Dat na een tweede verwerping de weg via 
een amvb zou worden gekozen, stond nog geheel niet vast.

In februari 2015 kwam minister Schippers met een alternatief om aan de eerdere 
bezwaren tegemoet te komen. Zij stelde voor de positie van de verzekerden te verster-
ken, onder meer door verzekeraars een korting te geven als ze naar een gecontracteerde 
zorgaanbieder zouden gaan. Verder moesten verzekerden meer invloed krijgen op het 
beleid van de verzekeraars. Het toezicht op fusies en concentratie van zorgaanbieders 
zou worden verscherpt. De minister liet de Tweede Kamer weten dat zij in overleg 
zou treden met de partijen die het zorgakkoord hadden gesloten. Of dat compromis 
aanvaardbaar is, moet nog blijken. De ‘akkoord-partijen’ hebben in de nieuwgekozen 
Eerste Kamer 36 zetels; en aansluiting van nog twee oppositionele senatoren bij de 
voorstanders is dus een voorwaarde om tot een meerderheid te komen, en dan moeten 
er ditmaal geen ‘dissidenten’ zijn.

1904 en 2014: andere context, andere oplossing

De positie die de Vrije Universiteit in 1904 alsnog verwierf, kan achteraf moeilijk als 
een ramp voor het land worden beschouwd. De universiteit werd een kweekvijver van 
vele wetenschappers en bestuurders, onder wie drie ministers-presidenten. In hoeverre 
zorgen over de gevolgen van het enigszins beperken van de vrije artsenkeuze zullen 
uitkomen, ligt nog verborgen in de toekomst. De vraag is bovendien of dat onderdeel 
wel essentieel is voor het betwiste wetsvoorstel, dat immers veel meer omvat dan alleen 
beperking van de vrije artsenkeuze. 

Anders dan in 1904 zet verwerping van een wetsvoorstel de oppositie in 2014 niet 
buitenspel, maar wordt zij hierdoor juist betrokken bij het zoeken naar een compro-
mis. Anders dan in 1904 is de oppositie ook niet één gesloten blok. Nu lag de vraag of 
er christelijk hoger onderwijs kon en mocht zijn uiteraard wel sterk in de principiële 
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sfeer. Aan de vrije artsenkeuze zit eveneens een principiële kant, maar het onderwerp 
leent zich meer voor overleg. Je kunt stellen dat een compromis in 1904 ondenkbaar 
was en dat dit nu anders ligt. De bereidheid van de constructieve oppositie om steun 
te geven aan het kabinetsvoorstel heeft dat laten zien. In 1904 lag dat niet of nauwelijks 
voor de hand. In 1904 was de Eerste Kamer eigenlijk veel ‘politieker’ dan tegenwoordig!

Kuyper kon door de ontbinding succes afdwingen. De negenjarige zittingsduur 
vertraagde de doorwerking van de feitelijk veranderde politieke machtsverhoudingen. 
De mogelijkheid dat eerdere electorale winst bij Statenverkiezingen via het ontbin-
dingsrecht versneld kon worden verzilverd, had zich voor eerdere kabinetten nooit 
voorgedaan. Kuyper kon zich bovendien beroepen op ‘de volkswil’.

In 2014 was die volkswil moeilijker te bepalen. De in 2012 gekozen Tweede Kamer 
was later gekozen dan de Eerste Kamer (waarvoor verkiezingen immers in 2011 hadden 
plaatsgevonden), maar de populariteit van kabinet en regeringspartijen was laag. 

Politieke besluitvorming is steeds meer een proces van overleg en compromis-
sen geworden. De ontideologisering maakt een pragmatische, wellicht zelfs techno-
cratische benadering mogelijk. Daarin speelt de Eerste Kamer dankzij haar vetorecht 
evenzeer een rol. Dat typeert tegelijk de positieverandering die de senaat heeft door-
gemaakt. Hij probeert tegenwoordig niet slechts het ‘kwaad’ te voorkomen, maar is 
bereid mee te denken over het ten goede keren van voorstellen waarmee problemen 
worden voorzien.13
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