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Moet er een ander tweekamerstelsel komen?

De weeffout uit 1983 breekt het stelsel nu structureel op

Douwe Jan Elzinga

Introductie

Op 26 mei 2015 werden de nieuwe leden van de Eerste Kamer gekozen. Bij de formatie 
van het kabinet-Rutte ii was er weinig aandacht voor de steun van de coalitie in de 
Eerste Kamer. De coalitie van vvd en pvda trad aan met de directe steun van slechts 
dertig senatoren. De geschiedenis is bekend. Door dit geringe draagvlak was het kabi-
net genoodzaakt steun te zoeken bij andere partijen, hetgeen leidde tot een indirecte 
deelname aan het kabinetsbeleid van d66, ChristenUnie en sgp. Samen bezaten deze 
vijf partijen 38 zetels in de Eerste Kamer – een nipte meerderheid om voorstellen die 
in de Tweede Kamer waren aangenomen door de senaat te loodsen. 

Bij de verkiezing voor Provinciale Staten in maart 2015 en bij de daaropvolgende 
verkiezing van de Eerste Kamer in mei 2015 stond dan ook de electorale vraag centraal 
of de genoemde vijf partijen deze nipte meerderheidspositie zouden kunnen behou-
den. Door het verlies van vvd (van zestien naar dertien zetels) en pvda (van veertien 
naar acht zetels) moesten negen zetels worden gecompenseerd door de gedogende 
partijen. d66 zorgde voor vijf zetels winst en ChristenUnie en sgp wonnen beide een 
zetel, waardoor deze noodzakelijke compensatie op zeven zetels bleef steken en de vijf-
partijencombinatie twee zetels tekortkwam om opnieuw een meerderheid te kunnen 
vormen. Dit forse verlies van de coalitiepartijen en de onvoldoende compensatie door 
de ondersteunende partijen schiep een politieke situatie die zich in de naoorlogse par-
lementaire geschiedenis niet eerder heeft voorgedaan. In wezen gaat het hier om de 
vraag of minderheidskabinetten effectief kunnen regeren. 

Met de totstandkoming van het kabinet-Rutte i (met gedoogsteun van de pvv) 
werd deze minderheidspositie in de Tweede Kamer ingekleurd door 21 zetels van het 
cda en 31 zetels van de vvd: 52 zetels totaal. Samen met de 24 gedoogzetels van de 
pvv – later 23 zetels – kwam de steun voor het kabinet-Rutte i in de Tweede Kamer 
op 76 zetels, in de laatste fase 75. In de Eerste Kamer startte het kabinet-Rutte i met 35 
zetels. Na de intrede van de pvv in de Eerste Kamer in juni 2011 (tien zetels) kwam de 
steun voor het kabinet op 37 zetels. Door het grote verlies van het cda (van 21 naar 11 
zetels) en de beperkte winst van de vvd (van 14 naar 16 zetels) was de ene sgp-zetel in 
de senaat nodig om het kabinet aan een meerderheid te helpen. 

De kabinetten-Rutte i en ii kennen derhalve wisselende beelden waar het gaat om 
de steun in Eerste en Tweede Kamer. Rutte i werkte met een minderheidspositie in de 
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Tweede Kamer, aangevuld met gedoogsteun van de pvv. In de Eerste Kamer was er 
kortdurend een minderheidspositie, later een nipte meerderheidspositie door de steun 
van de sgp. Rutte ii daarentegen bezit een meerderheid in de Tweede Kamer, maar 
een structurele minderheid in de senaat. Slechts door aanvullende steun kon hier een 
meerderheidspositie worden gerealiseerd. 

Hoewel dus nogal afwijkende varianten zijn gepraktiseerd, is een gemeenschappe-
lijk element dat wordt afgeweken van de gebruikelijke formule waarbij een kabinet in 
de beide Kamers kan rekenen op meerderheidssteun. Ook bij die gebruikelijke formule 
zullen Eerste en Tweede Kamer niet altijd eensluidend opereren en stemmen, maar derge-
lijke situaties kunnen worden gekwalificeerd als uitzondering op de regel waarbij politieke 
coalitieformaties in de beide Kamers gelijk optrekken. Hieruit kan de hypothese worden 
afgeleid dat het werken met minderheidskabinetten in de verschillende varianten druk 
legt op het tweekamerstelsel. In dat geval is ook de wijze waarop de beide onderdelen 
van de Staten-Generaal democratisch worden gelegitimeerd al snel problematisch. Is er 
daarbij sprake van een gescheiden legitimatie in de tijd – verkiezing van beide Kamers op 
afzonderlijke tijdstippen – dan is het logisch dat bij de verkiezingen van de senaat de posi-
tie van het dan functionerende minderheidskabinet een hoog electoraal profiel krijgt. Is er 
daarentegen sprake van kabinetten met brede steun in de beide Kamers, dan is dat profiel 
veel minder scherp. Met andere woorden: het functioneren van een tweekamerstelsel kan 
op scherp worden gezet door te gaan werken met minderheidskabinetten. 

Een dergelijke constellatie kan nog scherpere kanten krijgen door de wijze waarop 
de beide Kamers aan hun democratische legitimatie komen. De problemen die zich 
hebben voorgedaan tijdens de kabinetten-Rutte i en ii zouden er niet of veel minder 
zijn geweest indien er geen Eerste Kamer zou hebben bestaan. Indien deze kabinet-
ten reguliere en brede meerderheidskabinetten zouden zijn geweest, ook dan zou het 
tweekamerstelsel niet wezenlijk onder druk hebben gestaan. En ten slotte: zouden bij-
voorbeeld de verkiezingen van Eerste en Tweede Kamer op hetzelfde tijdstip worden 
gehouden of zou per keer slechts een deel van de senatoren zijn gekozen, dan zou ook 
dat voor aanzienlijke probleemreductie hebben kunnen zorgen. Wordt echter bewust 
de route van minderheidskabinetten bewandeld, met daarbij een tweekamerstelsel in 
de huidige Nederlandse vorm, dan ontstaat een politieke cocktail die een reeks van 
vraagstukken en problemen genereert. In dit essay blijven in beginsel de voor- en 
nadelen van meerderheids- en minderheidskabinetten – ondanks hun betekenis voor 
het vraagstuk – buiten beschouwing en concentreert de aandacht zich op de ordening 
en vooral de legitimatie van het Nederlandse tweekamerstelsel. 

Bevoegdheidsmutaties zijn kansloos

De afgelopen jaren zijn tal van voorstellen de revue gepasseerd om de druk van het 
tweekamerstelsel af te halen door wijzigingen in met name de taakstelling van de Eer-
ste Kamer. Indien de senaat bijvoorbeeld de bevoegdheid zou worden ontnomen om 
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wetsvoorstellen goed- of af te keuren en deze bevoegdheid zou worden omgezet in een 
terugzendrecht in enigerlei vorm, dan zouden kabinetten minder afhankelijk worden 
van de steun van de Eerste Kamer. Ook kan de stelling worden betrokken dat de Eer-
ste Kamer onder alle omstandigheden het primaat moet laten aan de Tweede Kamer, 
en wel vanwege het feit dat dit deel van de Staten-Generaal kan bogen op een recht-
streekse legitimatie van de kiezer, terwijl bij de senaat slechts sprake is van een indi-
recte kiezerslegitimatie. De hieruit voortvloeiende prudentie zou tot resultaat moeten 
hebben dat de Eerste Kamer slechts bij hoge uitzondering kernvoorstellen van kabi-
netsbeleid zou kunnen tegenhouden. 

Hoewel in de sfeer van taakstelling en bevoegdheden tal van mutaties denkbaar 
zijn en ook wel enig effect zouden kunnen sorteren, wordt hier ‘des Pudels Kern’ niet 
geraakt. Een Eerste Kamer met weinig of geen bevoegdheden is een nutteloos insti-
tuut en de creatie van een dergelijke instelling staat in feite gelijk met afschaffing. Veel 
minder vergaande mutaties op het punt van taken en bevoegdheden zullen de basis-
bevoegdheid om voorstellen te kunnen aanvaarden of verwerpen in stand laten, en 
het is juist deze bevoegdheid die tot in de hoogste graad kan worden gepolitiseerd. In 
staatsrechtelijk opzicht is er namelijk geen enkele rechtsgrond te bedenken die kan lei-
den tot een gedwongen terughoudend gebruik van deze bevoegdheid door senatoren. 

Kleinere mutaties in het bevoegdheidsbereik van de Eerste Kamer bieden derhalve 
in geen enkel opzicht een oplossing van de problemen die zich de afgelopen jaren heb-
ben aangediend. Het enige wat zou kunnen helpen is het wegnemen van de bevoegd-
heid van de senaat om voorstellen te verwerpen of aan te nemen. Een dergelijke sub-
stantiële bevoegdheidsmutatie vereist echter wijziging van de Grondwet, hetgeen 
betekent dat 26 leden van de Eerste Kamer in tweede lezing een verandering kunnen 
blokkeren. Alle voorstellen die in enigerlei variant een dergelijke ingreep proberen te 
realiseren, zullen door een dergelijke blokkade worden getroffen, en wel omdat deze 
mutatie gelijkstaat aan de opheffing van de Eerste Kamer, en daarvoor is geen enkel 
draagvlak. Om die reden is deze route van probleemoplossing geheel onbegaanbaar. 

De electorale duiding van de Eerste Kamerverkiezing

Dat minderheidskabinetten het moeilijk kunnen krijgen in de Eerste Kamer is de 
afgelopen jaren op allerlei manieren geïllustreerd. Maar ook meerderheidskabinetten 
kunnen in beginsel hun Waterloo vinden in de senaat. Tijdens de verkiezing van de 
Eerste Kamer in 1987 opereerde het kabinet-Lubbers ii, samengesteld uit cda en vvd. 
Bij die verkiezing was de vraag actueel of dit kabinet zijn meerderheid in de senaat 
zou kunnen vasthouden. Het behaalde gezamenlijke zetelaantal van 38 zetels was nipt 
voldoende. Zou het aantal lager zijn geweest, dan zou dit tot aanzienlijke politieke 
moeilijkheden hebben kunnen leiden. 

Ook indien er geen meerderheidspositie in de senaat in het geding is, kunnen Eer-
ste Kamerverkiezingen leiden tot aanzienlijke politieke zwarigheden voor een zittend 
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kabinet, en wel omdat de onderlinge partijverhoudingen substantieel muteren. Een 
voorbeeld daarvan zijn de lotgevallen van het eerste paarse kabinet-Kok na de formatie 
van 1994. Door de Statenverkiezing en de daaropvolgende Eerste Kamerverkiezing van 
1995 kwam er een wijziging in de verhouding tussen de partijen die het kabinet-Kok i 
steunden. Na 1995 was de vvd veruit de grootste fractie in de Eerste Kamer (23 zetels), 
terwijl de pvda ‘slechts’ de derde fractie werd in de senaat. In de Tweede Kamer daar-
entegen was de pvda de grootste fractie (37 zetels) tegenover de vvd met 31 zetels. 

Nog groter waren de verschillen bij de derde ‘paarse’ coalitiedeelnemer: d66. Deze 
partij nam deel aan de coalitie op basis van 24 zetels in de Tweede Kamer. Na de ver-
kiezing van de senaat in 1995 bezat d66 zeven zetels in de Eerste Kamer. In de Eerste 
Kamer was de vvd derhalve groter dan pvda en d66 samen. In de Tweede Kamer 
waren pvda en d66 samen twee keer groter dan de vvd. Deze gewijzigde partijverhou-
dingen hebben voor het kabinet-Kok i niet geleid tot noemenswaardige problemen, 
maar in potentie kunnen dergelijke wijzigingen wel een bedreiging vormen voor de 
stabiliteit van een kabinet. 

In het Nederlandse stelsel is de kans gering dat verkiezingen van Provinciale Staten 
samenvallen met die van de Tweede Kamer. De Statenverkiezing volgt een vast ritme 
vanwege de onmogelijkheid om de Provinciale Staten te kunnen ontbinden, en de Eer-
ste Kamer volgt dat ritme. Het verloop in de tijd van de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer is grillig omdat maar weinig kabinetten hun zittingsperiode volmaken. Dit heeft 
tot gevolg dat er in iedere kabinetsperiode vrijwel altijd voor de kiezer één of meer tus-
sentijdse mogelijkheden zijn om een indirect oordeel te geven over het kabinetsbeleid. 
Dat kan door middel van verkiezingen voor gemeenteraden, voor het Europese Parle-
ment, voor de waterschappen, maar bij uitstek bij de Provinciale Statenverkiezing, en 
wel omdat de samenstelling van de Eerste Kamer voor een zittend kabinet van grote 
betekenis is. En daarbij maakt het ook nog wel verschil of dit oordeel wordt geveld aan 
het begin van de kabinetsperiode of pas tegen het einde. In de regel zal voor nieuwe kabi-
netten wat gemakkelijker zijn om aan het begin van de kabinetsperiode de gunst van de 
kiezer vast te houden, terwijl dat voor bijna uitgeregeerde ministersploegen minder het 
geval kan zijn. Een echt algemeen patroon valt hier echter niet te ontwaren, want ook 
interne verschuivingen tussen partijen kunnen – zowel aan het begin als aan het einde 
van een kabinetsperiode – voor veel politiek chagrijn zorgen. 

Een belangrijk element bij dit alles is de vraag naar het gemak van de electorale 
duiding. Bij raads- en waterschapsverkiezingen bijvoorbeeld wordt die duiding aan-
zienlijk vervuild, en wel omdat naast de landelijke politieke partijen tal van andere 
politieke groeperingen meedoen, waardoor een duiding in de richting van het natio-
nale politieke landschap niet echt veel oplevert. Een bijzondere invalshoek in dit ver-
band is dat dit in vroeger tijden ook gold voor de verkiezing van de Eerste Kamer. Die 
verkiezing was namelijk destijds zo georganiseerd dat dit heel weinig ruimte gaf voor 
een directe vertaling naar het nationale partijpolitieke landschap. Door de grondwets-
herziening van 1983 is die verkiezingswijze veranderd, en het is dan ook pas sinds-
dien dat het functioneren van kabinetten in de senaat een probleem van betekenis is 
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geworden. Waarin schuilt die breuk? Wat waren de motieven om dit gevolg voor lief 
te nemen? Welke argumenten zijn doorslaggevend geweest om door een grondwets-
herziening de politieke statuur van de Eerste Kamer een stevige impuls te geven? 

 

De onopgemerkte weeffout van 1983 

Al in 1848 werd besloten om de Provinciale Staten te laten functioneren als kiescollege 
voor de Eerste Kamer, dit ter vervanging van een benoeming voor het leven door de 
Koning. Vooral het element van periodiciteit was van betekenis, want het zorgde voor 
een regelmatig hernieuwde samenstelling van de senaat. In de eerste periode was er 
een zittingsduur van negen jaar, waarbij eens in de drie jaar een derde deel van de 
Eerste Kamer werd vervangen. Vanaf 1922 gold een zittingsduur van zes jaar, waarbij 
eens in de drie jaar de helft van het aantal senatoren opnieuw werd aangewezen. 

In de periode na 1945 werd met regelmaat debat gevoerd over de vraag of deze 
indirecte verkiezing door de Provinciale Staten nog wel past bij een modern functi-
onerende nationale volksvertegenwoordiging. Op basis van adviezen van de Staats-
commissie-Cals-Donner uit 1971 stelde het kabinet-Den Uyl voor om de Eerste Kamer 
rechtstreeks door de burgers te laten kiezen. Een en ander leidde tot debat dat zich 
concentreerde op de vraag of door een directe verkiezing de senaat niet te veel een 
doublure zou gaan vormen van de Tweede Kamer. Vanwege die overweging blokkeerde 
in 1974 een meerderheid van de Tweede Kamer deze rechtstreekse verkiezing. Zonder 
enige discussie werd echter een ander onderdeel van het regeringsvoorstel aangeno-
men en dat betrof de afschaffing van de gehalveerde vervanging van de senaat eens in 
de drie jaar en de daarmee samenhangende zittingsduur van zes jaar. Daarvoor in de 
plaats kwam een zittingsduur van vier jaar voor alle senatoren. Alle Eerste Kamerleden 
zouden voortaan (art. 55 Gr.w) worden gekozen binnen drie maanden na de verkiezing 
van de leden van Provinciale Staten. In eerder jaren was wel bezwaar gerezen tegen 
deze gehalveerde vervanging, maar dat bezwaar stond geheel in het licht van de nood-
zaak om bij grondwetsherzieningen ook steeds de Eerste Kamer te ontbinden. Dat 
gebeurde dan in zijn geheel, terwijl bij reguliere verkiezingen ‘slechts’ de helft mocht 
worden vernieuwd. Bij die discussie en ook later bij de grondwetsherziening van 1983 
heeft niemand zich bekommerd om de politieke effecten van deze verandering. Bij de 
grondwetsherziening is de verandering onbesproken gebleven en is geen enkele aan-
dacht besteed aan de effecten van deze mutatie op het tweekamerstelsel. 

In de periode voor 1983 zorgde de verkiezingssystematiek ervoor dat de ‘doorver-
taling’ van de uitslag naar de landelijke politieke verhoudingen een vrijwel zinloze 
bezigheid was. Bij een zittingsduur van negen jaar, waarbij om de drie jaar een tiental 
nieuw gekozen senatoren aantrad, is er voor een dergelijke vertaling geen enkel aan-
knopingspunt. Onder het stelsel van de gehalveerde vervanging eens in de drie jaar 
met een zittingsduur van zes jaar is bij een aantal van 75 senatoren die vertaalslag wel-
iswaar iets gemakkelijker, maar ook dan hebben mutaties in de partijverhoudingen 
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een geheel andere uitwerking op de samenstelling van de senaat dan een verkiezing 
van de hele senaat in één keer met een zittingsduur van vier jaar. 

De politieke feiten hebben laten zien dat de herziening van 1983 heeft geleid tot een 
breuk van formaat. Meteen na de grondwetsherziening stond de verkiezing van de Eerste 
Kamer in een geheel ander licht dan voorheen. Al meteen de eerste keer – bij het eerder-
genoemde kabinet-Lubbers ii in 1987 – spande het erom of de ministersploeg blijvend 
kon rekenen op meerderheidssteun in de Eerste Kamer. Tijdens en rond deze verkiezing 
werd druk gespeculeerd over de vraag of de zogenaamde ‘Staphorstvariant’ eventueel zou 
moeten worden beproefd. Het kabinet zou dan steun moeten gaan zoeken bij de kleine 
protestants-christelijke partijen. De senaatsverkiezing werd aangeduid als een ‘vuurproef ’ 
voor het kabinet-Lubbers ii. Er werd gesproken van ‘midterm elections’. pvda-oppositie-
leider Kok beschouwde de uitslag in 1987 als een ‘gele kaart’ voor het kabinet. Voor het 
eerst werd de uitslag van de Eerste Kamerverkiezing meteen vertaald in ‘fictieve Tweede 
Kamerzetels’. Deze semantiek laat zien dat er – hoezeer ook onbewust – een majeure 
verandering had plaatsgevonden in het Nederlandse tweekamerstelsel. 

Minister-president Mark Rutte en minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert voeren in 
Amstelveen campagne voor de vvd voorafgaand aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten, 
maart 2015 [foto: anp – bart maat]
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In de periode na 1987 werden er acht reguliere Eerste Kamerverkiezingen gehou-
den. Tot 1995 vonden daarnaast ook nog enkele verkiezingen plaats vanwege een 
grondwetsherziening; in 1995 is die verplichte ontbinding voor de Eerste Kamer bij 
herziening van de Grondwet geschrapt. Bij de reguliere senaatsverkiezingen in 1991, 
1995, 1999, 2003, 2007, 2011 en 2015 herhaalde het patroon van 1987 zich in allerlei vor-
men en maten. De Provinciale Statenverkiezing werd definitief getransformeerd tot 
een seminationale verkiezing en de gewijzigde verkiezingswijze gaf een enorme impuls 
aan de Eerste Kamer om een meer politieke rol te gaan vervullen. 

Indien bij Statenverkiezingen structureel wordt gefocust op de positie van het zit-
tende kabinet, dan heeft dat ook invloed op werkwijze en samenstelling van de Eerste 
Kamer. Naarmate de senaat politiek interessanter wordt, zal dat de animo bij oud- 
bewindslieden en oud-politici om senator te worden doen toenemen. Hoewel concrete 
cijfers hier ontbreken, lijkt de indruk te worden bevestigd dat het sterkere politieke 
profiel van de Eerste Kamer vanaf 1987 ook deels een selffulfilling prophecy is gewor-
den. In dat verband spelen uiteraard ook andere factoren een rol – zoals de versplin-
tering van het politieke krachtenveld, de slordigheden in het wetgevingsproces van de 
Tweede Kamer, de tanende rol van de Raad van State etc. –, maar evident is dat meteen 
na de herziening van de Grondwet van 1983 het tweekamerstelsel een wezenlijk ander 
en een meer politiek aanzien heeft gekregen. 

Naar een ander verkiezingssysteem?

Een kritische senaat die functioneert op basis van een eigen en vaak actuele democrati-
sche legitimatie en die enige afstand houdt tot de waan van de dag, kan als een sieraad 
van de democratie worden beschouwd. De senaatsverkiezing geeft als midterm election 
een moment van heroverweging aan de kiezer, en dit instrument houdt het zittende 
kabinet en de Tweede Kamer scherp. In deze zin zou dit format conceptueel een sterke 
kaart kunnen hebben en heel goed passen in de Nederlandse verhoudingen van checks 
and balances. Het is echter in de huidige vorm geen goed doordacht concept. Het con-
struct is onbewust en bij toeval ontstaan. En de effecten van deze werkwijze heeft nie-
mand zien aankomen. Maar er kan wel een helder constitutioneel concept uit worden 
afgeleid. Wil men een dergelijke rol van de Eerste Kamer bewaren en verbeteren, dan 
is er alle reden om de Provinciale Staten als kiescollege te schrappen en alsnog over 
te gaan tot een rechtstreekse verkiezing van de Eerste Kamer, en wel op een zodanig 
moment dat altijd sprake is van een midterm election voor het zittende kabinet. De 
voorstellen die destijds door de Staatscommissie-Cals-Donner werden vervaardigd, 
bieden uitstekende aanknopingspunten voor een hernieuwd debat hierover. Het wiel 
hoeft op dat punt niet opnieuw te worden uitgevonden. 

Wordt een politieke spanning in het tweekamerstelsel daarentegen als bezwaar-
lijk en ondoelmatig gezien, dan kan ook dat bezwaar betrekkelijk eenvoudig door een 
andere verkiezingswijze van de Eerste Kamer worden ondervangen. Uitbreiding van 
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de zittingsduur van de senatoren naar zes jaar en vervanging van 25 senatoren eens in 
de twee jaar maakt het volstrekt onmogelijk om deze partiële Eerste Kamerverkiezin-
gen te extrapoleren naar de politieke verhoudingen in de Tweede Kamer. Ook in een 
dergelijk stelsel kunnen in de Eerste Kamer veranderingen in de politieke verhouding 
optreden, maar door de langzame doorwerking daarvan zal het effect veel geringer zijn 
dan in het huidige stelsel. 

Dat betekent derhalve dat er eerst een fundamentele keuze moet worden gemaakt 
over de aard van het Nederlandse tweekamerstelsel. En vervolgens moet daar een 
constitutionele organisatievorm bij worden gezocht. Dat is een volgorde die ons als 
Nederlanders niet erg ligt, maar het is de enige manier om voor het vraagstuk van het 
tweekamerstelsel een adequate oplossing te realiseren. Wil men handhaving van het 
tweekamerstelsel met daarin een volwaardige rol voor de Eerste Kamer – en dat lijkt 
het uitgangspunt te zijn –, dan is wijziging van het verkiezingssysteem de enige effec-
tieve mogelijkheid om de problemen die zich nu voordoen op te lossen. 
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