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INTERVIEW

Ankie Broekers-Knol: pal voor de

democratie en de rechtsstaat, 

tegen de terreur van de meerderheid1

Hans Goslinga en Alexander van Kessel

Meer dan ooit zijn veel ogen in politiek Den Haag gericht op de Eerste Kamer. Dat is 
vooral het gevolg van het ontbreken van meerderheidssteun voor het kabinet-Rutte ii in 
de senaat. Volgens critici is de Eerste Kamer daardoor ook ‘politieker’ geworden. Halbe 
Zijlstra, vvd-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, vroeg zich voorjaar 2013 zelfs af of de 
Eerste Kamer niet moest worden afgeschaft als zij steeds het kabinet om politieke rede-
nen zou dwarszitten. De politieke afweging moet immers plaatsvinden in de rechtstreeks 
gekozen Tweede Kamer.2 Zijlstra’s evenknie in de Eerste Kamer, Loek Hermans, sugge-
reerde tijdens de algemene politieke beschouwingen van najaar 2014 om een staatscom-
missie de houdbaarheid van het tweekamerstelsel eens tegen het licht te laten houden.3

De voorzitter van de Eerste Kamer, Zijlstra’s partijgenoot Ankie Broekers-Knol 
(68), wordt niet moe zich te verzetten tegen deze beeldvorming. Ze wijst erop dat de 
Eerste Kamer de afgelopen jaren 99 procent van alle wetsvoorstellen gewoon heeft 
aangenomen – en over die paar gevallen dat zij wel een wetsvoorstel afwees, valt ook 
nog wel wat te zeggen. De senaat doet ook sinds 2012 niets anders dan daarvoor: het 
zorgvuldig toetsen van wetsvoorstellen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en hand-
haafbaarheid, aldus Broekers-Knol.

Haar eigen positie staat in ieder geval niet ter discussie; er is brede waardering voor 
de wijze waarop zij de plenaire vergaderingen voorzit en het instituut representeert. Toen 
zij zich na de installatie van de nieuwe senaat in juni van dit jaar opnieuw kandideerde 
voor het voorzitterschap, vond niemand het nodig de handschoen op te nemen. Met een 
‘Noord-Koreaanse’ uitslag en onder Kamerbreed applaus werd Broekers-Knol herkozen.

Voorafgaand aan een nieuw parlementair jaar, waarin het kabinet vanwege de 
Statenverkiezingen van maart 2015 in de Eerste Kamer een nog kleinere minderheid 
heeft, maakte Broekers-Knol in een vraaggesprek de tussenstand op, opnieuw de grote 
waarde van de senaat voor de democratie en de rechtsstaat benadrukkend.

Als vandaag de dag het Nederlandse staatsbestel opnieuw ingericht zou kunnen worden, 
zou u dan opnieuw kiezen voor een tweekamerstelsel?

‘Uiteraard zal ik als voorzitter van de Eerste Kamer dit instituut in het huidige bestel 
verdedigen, maar ook met een zo neutraal mogelijke blik zie ik grote voordelen in een 
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tweekamerstelsel. Voor de checks and balances in een parlementaire democratie is het 
heel nuttig dat er op twee niveaus wordt gekeken naar wetgeving. In de direct gekozen 
Tweede Kamer wordt zo’n wetsvoorstel om allerlei redenen, ook politieke, met enige 
regelmaat ingrijpend geamendeerd. Het is dan goed als er nog een andere instantie 
kijkt of het resultaat nog wel overeenkomt met de oorspronkelijke bedoelingen en of 
dat goed is voor de samenleving. Het tweekamerstelsel past dus bij Nederland.

We zijn ook geen federaal land waar sprake is van een constitutioneel hof, dat wet-
ten toetst aan de Grondwet. Zo bewaakt zo’n federaal hof de cohesie. Dat is in Neder-
land als gedecentraliseerde eenheidsstaat niet nodig. Ik ben ook geen voorstander van 
een constitutionele toetsing door rechters die voor het leven zijn benoemd. Een derge-
lijk oordeel ontneemt de burger invloed.’

Deelt u ook de kritiek van uw partijgenoot Joost Taverne op de toetsing van onze wetten 
door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

‘Daar zit een verdrag tussen, dat heeft Nederland destijds willens en wetens ondertekend. 
Nederland moet zich gewoon houden aan dat verdrag, ook al vanwege de voorbeeldfunc-
tie. De Britse ergernis over de bemoeienis van het Europees Hof over de vraag of gedeti-

Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol [foto: anp – martijn beekman]
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neerden al dan niet kiesrecht moeten hebben, kan ik me wel voorstellen. Zij hebben dat al 
sinds jaar en dag in de wet staan. Dan is het nogal wat als vanuit Straatsburg een hof, met 
buitenlandse rechters van divers pluimage, gaat vertellen dat het anders moet.

Er is in het Verdrag een margin of appreciation, die kan ruimer of beperkter uitgelegd 
worden. Ik heb de indruk dat de marges de laatste tijd door het Hof verkleind zijn.’

U heeft eerder in 2015 gewaarschuwd voor de dictatuur van de meerderheid en gepleit voor 
open debat tussen regering en parlement. Wat is daarvan de achtergrond?

‘Ik ben allergisch voor de terreur van de meerderheid, waarbij de helft plus één steeds 
zijn mening kan doordrukken. Besluiten moeten genomen worden op basis van goede 
argumenten, niet door powerplay. Daarom is het ook goed dat er meer dan één Kamer 
is. Daardoor heb je een natuurlijke rem. Kort nadat ik voorzitter was geworden, ben 
ik op werkbezoek geweest in Hongarije. Premier Orbán had daar toen meer dan een 
tweederde meerderheid in het parlement. Bij sommige wetgeving werd de bepaling 
opgenomen dat de wet slechts met tweederde meerderheid zou kunnen worden gewij-
zigd. Dat betekent in feite dat wetswijziging in de toekomst nauwelijks mogelijk is. Ik 
zie zoiets hier niet gebeuren, Nederland is in de diepste vezels een democratisch land, 
maar toch: als er kwaadwillende types zouden komen, is er een rem.’

U waarschuwde niet alleen voor de terreur van de meerderheid, maar wilde ook af van de 
regeerakkoorden.

‘Dat is misschien wat veel gevraagd. Je moet natuurlijk afspraken maken, wil je een 
samenwerking aangaan. Wat ik echter bezwaarlijk en zorgelijk vind is de enorme bin-
ding van de fractieleden van de coalitie aan zo’n regeerakkoord. Het moet een belang-
rijk richtsnoer zijn voor de fractieleden, maar alsjeblieft: blijf wel zelf nadenken. Als 
het betekent dat je bij wetsvoorstellen moet tekenen bij het kruisje, waar is dan je con-
stitutionele opdracht “zonder last” te stemmen. Je bent weliswaar als partijlid gekozen, 
maar je zit in de Kamer als Kamerlid met een individueel mandaat. Als je bezwaren 
hebt tegen een gemaakte afspraak, laat dat dan horen. Als dat niet zou kunnen, welke 
betekenis heeft dan het parlement nog?’

Begin 2012 heeft de pvda in haar statuten opgenomen dat alle (kandidaat-)volksvertegen-
woordigers gebonden zijn aan het regeerakkoord, mocht de partij deel uitmaken van de 
coalitie. Is uw pleidooi niet wat idealistisch? Ziet u de machtsfactor niet over het hoofd?

‘De fracties in de Eerste Kamer zijn formeel niet gebonden aan het regeerakkoord, al 
lijkt daar bij de pvda iets veranderd te zijn met die nieuwe regel. De vvd-fractie is in 
ieder geval niet gebonden aan het regeerakkoord, kan ik in alle oprechtheid verklaren. 
Dat betekent niet dat we erop uit zijn het kabinet ten val te brengen. Integendeel. Maar 
we blijven wel kritisch naar de wetgeving kijken.
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Als het kabinet met goede voorstellen komt, is er niets aan de hand. De argumenten 
moeten deugen! Dan kan er een goede dialoog tussen kabinet en Kamer plaatsvinden. 
Daarom maken wij bijna standaard gebruik van twee schriftelijke rondes in de voorbe-
reiding van het debat. Vaak is het eerste antwoord van het kabinet een “kluitje-in-het-
riet”, dan stellen we opnieuw vragen. Dat zijn lastige inhoudelijke en juridische vragen, 
maar soms ook hele praktische bezwaren tegen de uitvoerbaarheid. Een bewindsper-
soon heeft me wel eens gezegd: het verschil tussen de Tweede en Eerste Kamer is dat 
jullie echt antwoord op de vragen willen. Ik vond dat opmerkelijk.

Wij nemen de toetsing heel serieus. Bij de Prostitutiewet maakten wij bezwaar 
tegen het onderdeel van de vergewisplicht, waarbij een bezoeker van de prostituee 
verplicht zou zijn zich ervan te vergewissen dat de dienstverlener geregistreerd staat. 
We hebben ons toen afgevraagd of dat wel uitvoerbaar is. In het debat met de minister 
concludeerde hij dat hij het beste kon vragen om het wetsvoorstel aan te houden. Dat 
betekent een novelle, waarbij de wet aangepast gaat worden. Dat “hangt” nu nog. De 
minister vond eigenlijk dat we de wet wel konden aannemen, maar nee, we gaan geen 
“dode letter” aannemen.

We zijn in de Eerste Kamer minder gericht op beeldvorming, meer op de inhoud. 
Vergeet niet: het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een nevenfunctie. Iedereen heeft 
een andere carrière. Er is dus minder sprake van scoringsdrift.’

Wat zou de door Loek Hermans voorgestelde staatscommissie moeten gaan onderzoeken? 
Wie moeten deel uitmaken van die commissie?

‘Op zich is het een goed idee om het functioneren van het staatsbestel van tijd tot tijd 
tegen het licht te houden. De inzet moet dan echter niet louter zijn het functioneren 
van de Eerste Kamer. De discussie verengt zich al snel tot de keuze tussen de afschaffing 
of de invoering van een terugzendrecht. Je zou ook andere zaken moeten meenemen, 
zoals de rol van de Raad van State, het kiesstelsel en de werkwijze en het functione-
ren van de Tweede Kamer. Wat zouden bijvoorbeeld de effecten kunnen zijn van het 
verhogen van de kiesdrempel, die in Nederland erg laag is. Ik ben daar trouwens niet 
direct een voorstander van. 

Ik vraag me overigens af of de staatscommissie er op korte termijn komt. Er is tijdens 
dat debat geen motie ingediend die de instelling van een staatscommissie vastlegde. Dat 
was niet voor niets, ik denk dat er geen meerderheid voor was geweest. Mocht zo’n com-
missie er toch komen, dan is het zinnig er ook oud-politici met verstand van constituti-
onele zaken in te zetten. Ik denk aan mensen als Hirsch Ballin, Korthals Altes, maar ook 
aan iemand als Rob van de Beeten. Die had als Eerste Kamerlid4 altijd goede argumenten 
in het debat. Ik zie het volstrekt niet zitten dat actieve prominente politici deel uitmaken 
van die staatscommissie. Die zijn te zeer gebonden aan hun partij en de politieke actu-
aliteit, hebben onvoldoende afstand. Dat vroeger politieke leiders wél deel uitmaakten 
van dergelijke staatscommissies, zegt mij weinig. De tijden zijn veranderd. Bovendien: 
iemand als Oud5 was een autoriteit op het gebied van het staatsrecht.’
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Zijn politici van dergelijk kaliber er niet meer?

‘Dat hoort u mij niet zeggen.’

 Het spanningsveld rond de Eerste Kamer is ontstaan tijdens de kabinetsformatie van 2012. 
Wat is er toen verkeerd gegaan?

‘Ik ben er niet bij geweest, maar de informateurs zijn toen blijkbaar te snel heen gestapt 
over de vraag wat de consequenties zouden zijn van het feit dat het kabinet geen meer-
derheid in de Eerste Kamer zou hebben. Ze meenden dat het zo’n vaart niet zou lopen. 
Ik blijf overigens benadrukken dat het zo’n vaart ook niet gelopen is. Veruit de meeste 
kabinetsvoorstellen halen het in de Eerste Kamer gewoon.

Slechts twee à drie voorstellen hebben het niet gehaald of zijn door de regering 
teruggenomen, zoals de eerste Pensioenwet. Die is niet verworpen in de Eerste Kamer, 
zoals veel mensen zich menen te herinneren. Staatssecretaris Klijnsma kondigde al bij 
het indienen van het wetsvoorstel aan dat er aanvullende en corrigerende maatregelen 
nodig zouden zijn. Daarmee gaf ze eigenlijk zelf al aan dat de wet niet in alle opzichten 
voldeed. Dat bleek ook tijdens de behandeling. Het kabinet heeft het wetsvoorstel toen 
zelf teruggenomen.

Of neem de controverse rond de verhuurdersheffing, eind 2013. De kritiek kwam 
toen nota bene van een van de leden van de coalitiefracties! Adri Duivesteijn was vol-
gens mij toen helemaal niet uit op de val van het kabinet; hij verkondigde gewoon de 
mening die hij al dertig jaar had, hij was daarin volstrekt consistent.

Ook het sneuvelen van het kabinetsvoorstel inzake het aanbieden van een zorg-
polis met een beperking van de vrije artsenkeuze was een zaak van de coalitie: drie 
pvda-senatoren stemden tegen. Ook in de vvd-fractie is overigens uitgebreid over 
dat voorstel gediscussieerd, maar we meenden dat minister Schippers haar voorstel 
in het debat goed had uitgelegd, en dat het aanvaardbaar was. Opmerkelijk trouwens, 
dat mensen die met kracht van argumenten voor hun persoonlijke mening uitkomen, 
meteen “dissident” genoemd worden.’

Misschien zegt het iets over de tendens de meerderheid als maat der dingen te zien dat 
zulke mensen ‘dissidenten’ worden genoemd.

‘Ik vind dat heel raar, dat mensen die op grond van hun eigen overtuiging met goede 
argumenten een ander standpunt innemen als “dissidenten” worden weggezet. En kom 
bij mij dus ook niet aan met het verhaal dat de Eerste Kamer steeds dwarsligt.’

Moet überhaupt de Eerste Kamer betrokken zijn bij de formatie? 

‘Tijdens de formatie van 2012 heeft mijn voorganger Fred de Graaf in het gesprek met 
verkenner Henk Kamp alleen namens zichzelf gesproken. Dat kan ook niet anders. 
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Als een informateur wil weten hoe het zit, zou hij met de voorzitters van de verschil-
lende fracties moeten spreken. De kwestie die aan het einde van de formatie van 2012 
opspeelde, over de inkomensafhankelijke zorgpremie, was een principiële kwestie voor 
de vvd. De Eerste Kamerfractie was daar in ieder geval geen voorstander van.’

In die formatie vervulde de Koning niet de gebruikelijke rol, de meerderheid in de Tweede 
Kamer formeerde in razende vaart zelf een kabinet. Was dat ook een teken van het uit-
schakelen van checks and balances?

‘Eerlijk gezegd vind ik ook dat zo’n formatie best sneller kan dan vroeger wel gebeurde. 
Al dat gedraai, een halfjaar lang praten wat er zou kunnen gebeuren… ik vind het best 
dat het nu snel gebeurt. Maar zeur dan niet als er kritiek komt op je afspraken en kom 
met goede voorstellen. Dus bijvoorbeeld geen wetsvoorstellen met terugwerkende 
kracht invoeren, omdat dat financieel toevallig iets oplevert. Dat kan niet, daar gaan 
we als Eerste Kamer voor liggen. Het gaat dan om rechtmatigheid. De rechtsstaat moet 
gekoesterd en verdedigd worden, daar ligt een belangrijke taak voor de Eerste Kamer.

Zo vind ik ook dat je voorzichtig moet zijn met kritiek vanuit het parlement op de 
rechterlijke macht. Wat moet de burger daar niet van denken? Dat erodeert de rechts-
staat. Vandaar dat ik, toen ik nog woordvoerder Veiligheid en Justitie was voor mijn 
fractie, het debat over de staat van de rechtsstaat heb voorgesteld. Gewoon om eens 
met enige afstand te reflecteren op het effect van verschillende wetten in samenhang. 
In maart 2014 is dat debat voor het eerst gehouden. Onze oud-collega Willem Witte-
veen had toen ook een relevante inbreng. Zoiets moet je niet ieder jaar doen, maar eens 
in de drie jaar is heel zinvol.’

Tijdens de formatie van 2012 verloren – behalve de Koning – ook zijn vaste adviseurs hun 
rol. De Eerste Kamervoorzitter is een van die drie vaste adviseurs. Wat houdt dat advi-
seurschap nog in?

‘Een paar maanden nadat ik voorzitter was geworden, vroeg ik me dat ook af. Ik heb 
dat toen aangekaart bij het Kabinet van de Koning. Sindsdien heb ik, net als de voor-
zitter van de Tweede Kamer en de vicepresident van de Raad van State, twee keer per 
jaar een gesprek met de koning. Dat zijn ontspannen, plezierige gesprekken, niet over 
koetjes en kalfjes, maar over actuele inhoudelijke politieke zaken.’

Vaak wordt vastgesteld dat de omloopsnelheid van de Tweede Kamerleden dermate hoog is 
dat het institutionele geheugen van die Kamer aangetast wordt. Nadere beschouwing wijst 
uit dat ook in de Eerste Kamer dat ‘institutionele geheugen’ dreigt af te nemen. Afgelopen 
verkiezingen vertrokken 35 Eerste Kamerleden; er zijn nog slechts drie senatoren die vóór 
2007 benoemd zijn. U bent zelf behalve voorzitter ook de nestor van de Eerste Kamer. Kan 
deze ontwikkeling een probleem worden?
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‘Ten eerste: de omvang van de wisseling dit jaar was vooral het gevolg van de Staten-
verkiezingen: veel zetels wisselden van partij. Dat is het democratisch proces. Drie 
termijnen voor Kamerleden is meestal het maximum, sommige partijen hebben dat 
reglementair ook vastgelegd. Mijn partij heeft gemeend voor mijn geval een uitzon-
dering te kunnen maken. De meeste senatoren zitten er acht jaar, dat is toch een aan-
zienlijke tijd. Veel nieuwelingen zijn bovendien geen novices, die hebben in allerlei 
andere functies veel politiek-bestuurlijke ervaring opgedaan. Denk aan Paul Schnabel, 
Alexander Rinnooy Kan of Annemarie Jorritsma. Ze zijn geen onbekenden met het 
politieke proces.’

Zou het zinnig zijn terug te gaan naar het stelsel van voor de Grondwetswijziging van 
1983 – dus een zittingstermijn van zes jaar, maar vervanging van de helft elke drie jaar? 
Dat zou dempend kunnen werken met betrekking tot de verschillen met de samenstelling 
van de Tweede Kamer.

‘Ik heb dat wel eens geopperd, ik vind het helemaal niet zo gek. Nu is ontbinding 
van de Eerste Kamer zinloos. Bij ontbinding zou de Kamer in dezelfde samenstelling 
terugkeren, omdat de Provinciale Staten dezelfde zijn. De binding met de provincies, 
dus via de getrapte verkiezingen, is historisch gegroeid en vind ik wel nuttig. Het zou 
wel goed zijn als bij de verkiezingen van de Provinciale Staten aan de burger duidelijk 
wordt gemaakt dat hij ook mede de samenstelling van de Eerste Kamer bepaalt. Er zou 
gekeken kunnen worden naar mogelijkheden om ook invloed uit te oefenen op wie 
van de kandidaten voor de Eerste Kamer gekozen wordt. Er is inderdaad wel vooruit-
gang geboekt, veel mensen weten inmiddels wel dat een stem bij de Statenverkiezin-
gen ook gevolgen heeft voor de samenstelling van de Eerste Kamer, maar het kan wel 
duidelijker. Overigens: pogingen om dat via debatten tussen de lijsttrekkers voor de 
Eerste Kamer duidelijk te maken, vind ik niet gelukkig. Die debatten wekten een beetje 
de indruk van toneelstukken, waar niemand echt gelukkig over was. Wat mij betreft, 
niet voor herhaling vatbaar.’

Veel burgers weten niet goed wat de Eerste Kamer doet. U blijft zich daarvoor niettemin 
inzetten. Maakt het soms niet moedeloos?

‘Het is soms inderdaad teleurstellend om vast te stellen dat ook goed opgeleide burgers 
nauwelijks weten wat wij doen. Ik blijf mijn best ervoor doen; ik wil blijven bijdragen 
aan de herkenbaarheid van de Eerste Kamer als volwaardig onderdeel van de volksver-
tegenwoordiging. Onder andere met als voorbeeld de Politiewet, die in 2012 aangeno-
men was onder voorwaarden ter verbetering die we in het debat hebben afgedwongen, 
heb ik bij diverse spreekbeurten het nut van de Eerste Kamer kunnen aantonen. Ook 
via onze website wil ik aan grotere bekendheid van ons werk bijdragen. Het lijkt me 
wel een aardig idee om bijvoorbeeld als voorzitter op vrijdag in een korte video op de 
site een overzicht te geven van wat er die week in de Eerste Kamer gebeurd is.
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Ik lig niet wakker van kritiek als zouden in de Eerste Kamer politici hun eigen 
belangen behartigen. Inderdaad is het zo dat senatoren andere banen hebben, het Eer-
ste Kamerlidmaatschap is immers een nevenfunctie. Maar alle functies en belangen 
worden aangemeld en zijn bekend, er is maximale transparantie. Daarbij is het zo dat 
leden die bepaalde belangen hebben, op dat dossier geen fractiewoordvoerder zijn. In 
de vvd-fractie wordt daar altijd scherp naar gekeken.’

Nog een kritiekpunt dat de checks and balances raakt: de vvd bezet thans vier van de 
hoge posten in het politiek-bestuurlijke complex en van de Hoge Colleges van Staat. Mark 
Rutte is premier, Anouchka van Miltenburg voorzitter van de Tweede Kamer en u van de 
Eerste Kamer. Onlangs is Arno Visser ook nog president van de Algemene Rekenkamer 
geworden. Is dat een goede zaak? Het cda werd in het verleden verweten te zeer uit te 
stralen dat zij het land ‘runden’.

‘Ik kan er niet veel aan doen. Laten we ze een voor een langslopen. Dat Rutte premier 
is geworden, is het gevolg van democratische verkiezingen en coalitievorming. Van 
Miltenburg werd in 2012 Kamervoorzitter na een open verkiezingsprocedure: er waren 
andere kandidaten. Bij de Algemene Rekenkamer was de benoeming van Arno Visser 
een logische uitkomst. Kees Vendrik stond voor zover mij bekend niet te trappelen, en 
voor zo’n functie is het niet verstandig een nieuweling te kiezen. Dat ik in 2013 voorzit-
ter van de Eerste Kamer werd, was ook geen uitgemaakte zaak. Er waren, met mij erbij, 
vier kandidaten. Een rol speelde bijvoorbeeld dat de pvda niet met één, maar met 
twee kandidaten kwam. En afgelopen juni hadden zich ook gewoon anderen kunnen 
kandideren. Ik heb het sluiten van de kandidaatstelling met enige spanning afgewacht.

Ik kan het ook niet helpen dat niemand zich kandidaat heeft gesteld. Zelf heb ik in 
ieder geval geen gevoel van “We run this country”.’
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