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Hoofdstuk 1

Inleiding

LI Het tweekamerstelsd " -

'Historisch sind Zweite Kammern institutionalisierte Kompromisse zwischen alten und i
Legiümitatsübcr/cugungcn' ' Dit hisionsch gefundeerde compromis' blijkt anno 2001 nog
steeds onderdeel uit te tnaken van vcle moderne staatsinstcllingcn Momcnlccl" bc\ allen de
bestanden van de Intcr-Parliamcntary Union gegevens over 180 parlcmcntairc dcmocraticcn.
Daarvan opteren er 67 voor cen vorm van bicamcralismc ' Ook in veel luiropc.se dcino-
cratiecn worden de (mcdc)wctgcvcndc taken en de parlcmcntairc bcstuurscontrolc formed
nog steeds uitgeocfend door twee kamers.* De twcckamcrstclscls in Polen. Rocmcnic cn
Tsjcchic ontstonden zelfs pas nadat het ij/eren gordijn dcfmiticf gcschicdcnis was geworden
in respccticvclijk 1989. 1990 en 1993 In Hongarijc wordt de introductic van cen tweckamer-
stelsel overwogen De parlcmcntcn van de dcmocralicCn uit Middcn cn West-Europa bestaan
in veruit de meeste gc\ allen uit twee parlemcntskamcrs Uit/ondcnngcn op die rcgcl worden
onder meer gevormd door Denemarken, waar het Landsting in 1953 is afgcschafl cn Zwcdcn,
waar medio 1973 werd overgestapt op cen eenkamer stclscl

Ecn voor de hand liggende, zij het uitcraard zeer premature conclusic die uit dit clcmcntaire
cijfcrwerk getrokken lijkt te kunnen worden, is dat twcckamcrstclscls in de staatsrcchtclijkc
en politicke constellaue van de meeste West Europese landen gcacht worden op enigerlei
wijze functioned te zijn. Anders zou men immers allang. in navolging van Denemarken,
massaal zijn overgestapt op slcchts den volksvertcgenwoordigcnd orgaan
De staatsrcchtclijkc en poliüekc realiteit is uitcraard heel wat complcxcr cn gcnuancccrdcr
dan dergelijke conclusies, die slechts gebaseerd zijn op de macht van het gctal. Allcrccrst is
daar het gegeven dat de struetuur van de enc parlcmcntairc democratic de andere nict is.
Binnen West-Europa bestaan immers eenheidsstaten cn federatics. Binnen de ccnhcidsstatcn
bestaan o.a. semi-presidenüöle modellen (Frankrijk), parlcmcntairc mccrdcrhcidsmodcllcn
(Groot-Brittannic) en parlcmcntairc conscnsusmodcllcn (Ncdcrland) Ook in de wijzc waarop
de wetgevende en bestuurlijkc institutics van Europese federal ieve staten als Zwitscrland cn
de Bondsrepublick Duitsland funetioneren, zijn grote vcrschillcn aan te wijzen AJ de/c lan-
den hebben echter een tweekamerstelscl
Venolgcns moet men zieh realiscren dat ook in juridische zin het enc twcckamcrstclscl het
andere niet is Leden van de Senaat^ worden direct of indirect gekozen voor cen periode van
bijvoorbedd vier, of negen jaar In een andere Staat worden leden van de Scnaat benoemd
voor het leven of krijgen hun zetel zelfs door overerving. De rechten die de Scnaat wcttclijk

1. S. Schüttemeyer und R. Sturm, Wozu Zweite Kammern?, Zur ReprUenUtion und FunktionaliUU Zweiter
Kammern in Westlichen Demokratien, Zeitschrift fur Parlamentsfragen 1992. p. 517.

2 September 2001
3. http://www.ipu.org/english/parlweb.htmAb 10-9-2001.
4. M. Russell, Reforming the House of Lords. Lessons from Overseas, Oxford University Press 2000, p. 22-28.
5. Telkens wanneer in dit boek in algemene zin gesproken wordt over het tweede volksvertegenwoordigende

huis zal de term 'Senaat' gebezigd worden Voor het eerrte volksvertegenwoordigende nun zal in algemene
zin de term VoUtskamer' gehanteerd worden.

1



Hoofdstuk 1

tockomcn met hct oog op hct formed tc vcrwczcnlijkcn takenpakket verschillen ook
aan/icnlijk van land tot land Hct is evident dat een Senaatskamcr die slechts de mogclijkheid
liccfl om ccn bepcrktc grocp wctsvoorstcllcn maximaal een jaar tegen de wil van de
parlcmcntskamcr met hct politickc pnmaat tegen tc houden (Groot-Brittannic), anders func-
tionccrt dan ccn Scnaat die dc grondwcttclijkc bevocgdheid heeft alle wetsvoorstellen
dcfiniticf weg tc stemmen (Ncdcrland) of ccn (weedc parlcmcntskamer die via een conciliatie-
coinmissic in ondcrhandcling kan Ireden over vomi en inhoud van ccn gezamcnltjk legislatief
cindprodnct (Fnuiknjk en dc Bondsrcpublick Duitsland).

Ook /;il dc mate van invlocd die dc Scnaat op hct wetgevingsproces heeft indien dc/e in
vnjwcl alle gcvallcn vanaf hct pnllc begin bclrokkcn wordt bij dc ontwikkcling van nieuwe
rcgclgcvingvoorstcllcn (Bondsrcpublick Duitsland). aanmcrkclijk kunncn vcrsclullen van de
invlocd die van ccn tweede parlcmcntskamcr uitgaat op nieuwe wetsvoorstellen die pas in een
vollcdig uilgcwcrkt stadium voorgclcgd plcgcn tc worden (Ncdcrland).
Dan /.ijn er Malen waar dc Scnaat /.ijn taken dient tc verrichten zondcr dc hulp van een
ambtclijk apparaat. icrwijl in andere landen juist stcrk geleund kan worden op een hoog
gckwalificccrd amblclijk apparaat Kortom. sanicastclling. werkwijze, taken en bevocgd-
hedcu van dc Scnaal vcrsclullen aan/jcnlijk van land tot land.
Tcnslottc moct ook met vergeten worden dat hct functioncren van de Senaat en daarmcc het
bestaan van twcckamcrstclscls in de allerccrste plaats bepaald wordt door politicke processcn
en nict door regcls van staatsorganisatic. Dc aan of afweziglicid van een sterke partijpoliticke
binding bijvoorbccld hecfl ontcgcn/cggclijk cnonne invloed op de wijze van functioncren van
senaalskamcrs in sialen met twcckamcrstclscls."

1.2 Voorlopigc problccmstclling

Hct totale /over gcschildcrdc plaatjc over/.iend, ontstaat dan een betrekkelijk diffuus beeld
van vcrschillcndc rcchtsstclscls, waarbinncn op gehcel eigen wijze veelal twee parlemcnts-
kamcrs actief /.ijn op hct tcnein van wetgeving en bcstuurscontrole.
Mijn bclaiigstclling in dit rcchtsvcrgclijkcnd ondcr/.ock zal bepcrkt blijven tot het functio-
ncren van senaalskamers Mccr specifick /al de vraag aan de ordc gcsteld worden of aan het
functioncren van scnaatskamers, zoals die die in verscheidenc vonnen in op westerse leest
gcschocidc democratische samcnlc\ ingen binnen Europa naast dc volkskamer vorm gekicgcn
hebben. nog tocgevocgdc waardc tocgekend wordt
Alvorcns dc/.c ccntrale problccmstclling echter vcrdcr uit te werken en het onderzocksterrein
nadcr af tc bakcucn. moctcn nog ccn aantal nood/akclijkc opmcrkingen van inlcidcndc aard
met bctrckking tot het werkterrcm van dc tweede parlcmcntskamcr tocgevocgd worden.
Daaraan voorafgaandc dient in hct kadcr van dit ondcrzoek gewezen te worden op relevant

Met name in ccn land als bijvoorheeld Frankrijk lijkt de wijze van functioneren van de Senat sferk befnvloed
tc worden door dc politickc klcur van de reger ing en de Assemble« Zie daartoe onder meer: J. Mastias et J.
Orange, l.es Secondcs Chambrcs du Parlement en Europe Occidental. Economica Pans 1987; J Cluzel. Le
Senat dans la societe franchise. Economica Paris 1990. J. Mastias. A Problem of Identity: The French Senat,
in: S.C. Patterson and A. Mughan. Senates. Bicameralism in the Contemporary World. Ohio State
University Press 1999. p. 162-198.
Zie in algemene zin ook: J. Blondel. Comparative Government. London 1990. p. 243 «.v.



Inlciding

politicologisch ondcr/ock naar hct functioncrcn van twcckamcrstclsels van dc hand van
Lijphait

L 3 Congruentie en symmetric

In een vcrgclijkcnd ondcr/ock naar dc werking van democratieCn is I iiphan oiuior nicer tot
de conciusic gekomen dat lncongrucntic in dc saincnstclling van ecrsic pailcmcniskanicr en
Scnaat (daannce doclcnd op cen verschillcnde incthodc van vcrkic/ing cn/of vcrsclullcndc
vertcgcnwoordigingsbasis voor dc scnaatskanicr en dc ccrste parlemcntskanici) uvk-
ding van wctgcvcndc macht tusscn dc twee parlcnicnlskamcrs posilicf bcm\ UKXII
lijk is die conciusic nogmaals door licm bckrachtigd en vcrdcr uitgcwcrkt" Naast incon-
gruentic' benocint hij dan namclijk tcvens /owcl dc tockenning van grondwcttclijkc rcclilcn
aan dc scnaatskamer als de aanwc/jghcid van /.gn symmetric' als bclangnjkc basisvoor-
waarden voor 'powerful' functioneren van twcckamcrstclscls En ondcr symmetric vcrstaat
Lijphart 'Symmetrical chambers arc those with equal or only moderately unequal constitutio-
nal powers and democratic legitimacy' Scnaatskamcrs die tc dcfimCrcn /JJII als s>miuctnsch
en incongruent etaleren volgens Lijphart strong bicamcralism'. Als schoolvoorbccld van
krachtig bicamcralismc benocmt Lijphart dc federaties en dan met name die fcdcmlics waarin
icder Kanton (Zwitserland) of Staat (Vcrenigdc Statcn) cvcnvccl Senatoren al mag vaardigen
naar de Scnaat, los van hct inwoncrsaantal. Ondanks hct feit dal hct aantal naar de Bundesrat
af te vaardigen leden in de Bondsrcpublick Duitland wcl gckoppcld is aan dc bcvolkings-
dichthcid der respectievelijkc Länder, valt loch ook dc/c federalic ondcr dc krachligstc
categorie. lets minder krachtig functioncrcn volgens Lijphart twcckamcrstclscls die sym-
metric en congruentie als centralc kenmcrken bc/jtten. Als voorbccldcn nocmt hij ondcr
andere Belgie, Nederland en Italiö. Als asymmetrisch en incongruent en dcrhalvc /wakkcr
('medium-strength bicameralism') worden in dit kadcr dc twcckamcrstclscls van landen als
Frankrijk en Spanjc gcclassificccrd. In die landen is cen afwijkcndc vorm van vcrkic/ing/
vertegenwoordiging voor de scnaatskanicr gckoppeld aan hct be/it van slcchts rclalicf zwakkc
grondwcttelijke instrumenten tcr stunng van hct Icgislaticvc proccs Ook hct Iwcckamcrstclscl
van Groot-Brittannie valt formeel onder voomoemde categonc. Lijpliart incende hct Vcremgd
Koninkrijk echter in te moeten delen in de nog zwakkcre categorie: 'Between medium-
strength and weak bicameralism'. De reden lag voor de hand: British bicameralism. although
technically incongruent. is demoted by half a point because the upper house is a relic of a
predemocranc era'.'" Ronduit zwak bicameraJismc tenslotte etaleren, / o blijkt uit hct ondcr-
zoek, statcn met asymmetrische congrucntc parlcmcntskamcrs Voorbccldcn in Europa /jjn
Ierland en Oostennjk " De potentiäle pohtickc invlocd die scnaatskamcrs in die landen nog

7. A. Lijphart, Democncies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries,
Yale University Press, New Haven 1984.

8. A.Lijphart. Patterns of Democracy: government forms and performance in thirty-six countries, Yale Univer-
sity Press New Haven 1999. p 200-215

9. A. Lijphart 1999, a.w., p. 206.
10. A. Lijphart 1999. a.w., p 213.
11. A. Ujpharl 1999, a.w., p. 212.
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uil kunncn oefcnen op het wetgevingsproduct moet volgens Lijphart als gering geclassificeerd
worden.

1.4 Werktcrrein van de Senaat

Dc Scnaat is /.ich in vrijwcl alle West Europcse landen gaandeweg (zic hoofdstuk 2) gaan
ontwikkclcn tol ccn in inccrdcrc of mindere male democratisch gelcgitunccrd volks-
vertcgcnwoordigcnd orgaan waaraan door de (grond)wctgcvcr dc nodige taken op met name
wetgevend tcrrcin werden ovcrgclalcn In ccn samcnlcving die /ich. zeker in de tweede helft
van dc twmligstc ccuw sociaal-cconomisch in sncl tempo ontwikkcldc tot ccn vcr/.orgings-
staat. blckcn dc taken die dc wetgever in beide parlcmcntskamcrs diende te vcrvullen. sncl in
omvang toe tc nemen
In dc groolstc grocp West Europcse landen opcrccrt dc Scnaat in dc schaduw van dc parle-
mentskamer die als direct gcko/cn volksvcrtcgcnwoordigcnd orgaan net politiekc primaat
be/it Dc ccrstc taak van dc Scnaat bctrcft. /.oals gc/cgd. met name dc heroverweging van
wetgeving Dc wij/c waarop dc/.c heroverweging /.ich kon manifesteren vcrschilt aanmcr-
kclijk van sfcwl lot stoat. Jn ccn land als Italic bijvoorbecld, is sprakc van cen volledige
juridische ön politiekc heroverweging,' * terwijl dc Senaat in landen als Groot-Brittannie en
Ncdcrland /.ich loch vceleer lijkt te concentrercn op de juridisch dogmatische controlc van
wetsontwerpen "
Naast dc taken nil hoofdc van wetgeving kreeg de Senaat in de meeste landen ook een aantal
juridische instrumental in handen om controlc uit te ocfenen op het bcstuurlijk functionercn
van dc rcgering Het aloude budgetrecht, het vragen- en intcrpcllaticrccht. het enqucterccht en
in ccn cnkcl gcval ook het recht om dc vcrtrouwensvraag tc stellen, alsmcdc ecn aantal
afgeleidc uitingsvormen van voornoemde rechten (beleidsdebattea semi-zelfstandig onder-
/ock en/.) kwamen in dc loop van dc tijd in handen van de Senaat.
Kanltckcningcn bij he» fiinctioncrcn van dc Scnaat binnen voomocmd werkterrein en daaruit
voortvlocicnde twijfels over het bestaansrecht van de tweede parlemcntskamer zijn er de af-
gclopcn 150 jaar voortdurcnd gewcest Dc kritick was niet alleen aikomstig uit politieke
knngen. doch cvcnccns uit wctcnscliappelijkc hoek.'^
Een veel gchoord argument bctrcft dc mogehjkc doublure van het wetgc\ingsproces. Waarom
wetgevingswerk dat needs grondig gcdaan is door de regering in nauwe samenwerking met de
democratisch het best gelcgitimccrdc parlemcntskamer nog eens uitgcbrcid overdoen? Kan
een dcrgclijkc activiteit nog wezcnlijk surplus oplcvcrcn? Les secondes Chambrcs doivent au

12. KM II Hirsch lUllin. Dc Italiajuisc Republick, in; 1. Prakke en C.A.J.M Kortnuum (red). Het Staatsrecht
van de landen der Kurxipcse Gcmeenschappcn. Dcventer 1998. p. 438 e.v.

13. Zie voor Oroot-Hrittannif: I). Thompson, Constitutional & Administrative Law, Longman, London 1993, p.
173 e.v.
Zie voor Nederiand o a.: N. Cramer. De Ferste Kamer na 1917 in heroverweging. in: Postma, A. ca., Aan
dc/e zijde van het Binnenhof. Sdu 's-C>ravenhage 1990. p. 290.

14. Onder andere: P. Carmichael and A. Baker. Second Chambers, A Comparative Perspective, in: The House
of Lords. Its Parliamentary and Judicial Roles, Oxford 1999, p 69; Y. Meny. Government and Politics in
Western Kuropc. Oxford 199.1. p.188 e.v; S. Schüttemcvcr und R Sturm. Wozu Zweite Kammern''. Zur
Repräsentation und Funktionalität Zweiter Kammern in Westlichen Demokratien. inZeitschnft fur Paria-
mentstragen 1992, p. M 7-536.
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moins apparaitrc complementaire par rapport a l'Asscmblcc. Un dclicat dosage doit ctre
cffectuc qiiant a sa spccificitc sans pour autant quc scs fonctions IK soicnt alienees Sans cd
equilibrc. le bicamcralisme est voue a 1'echcc'.'*
Vanuit de politick blekcn de bezwaren aangaaiidc hct fuiictioncrcn van dc Scnaat vcclal tcrug
tc vocrcn tot tcchnickcn die. ge/icn door dc bril van regenng en rcgcringspartij(en) in dc
volkskainer. als bewust bclcidsondcnnijnend of gewoon erg lastig beschouwd werden.
Daarbij moct gedacht worden aan lict (in dc optick van dc regenng) bewerkstelligen van
scricuzc vertraging van hct wctgcvingsproccs. hct kapot amendcren van wctsvoorstcllcn. liet
(uit oogpunt van bclcidsontw ikkchng /.o hindcrlijkc) wcgstcininen van wctsvoorstellen of liet
anderszins rcaliscrcn van afstel van rcgelgevingvoorstcllcn gckniticcrd door dc regenng
Bij/ondcr sprckend was in dit kadcr /ckcr dc poging die de Franse President de Gaulle in
1969 ondcrnain oni de macht van ccn hem rcgclinatig politick onwclgcvalligc Senat \ erder in
tc dämmen."' Hij schrecf daartoc per dccrcct ccn referendum uit. gebascerd op art 11 van de
constitute uit 1958.' Aan dc uitslag van hct juridisch kwesticu/c refcrenduin verbond le
plus illustre des Francais' zijn politickc leven. /.odat Franknjk in 1%9 vrij plotscling afschcid
nam van /jjn gencraal en dc positic van de Franse Senat in hct wctgcvingsproccs formed
onaangetast blccf (/JC ook hoofdstuk 2).

De Scnaat in de mceste Europcsc democratiaSn lijkt tc moctcn manoevrcren tusscn 'doublure'
en te grote (politiekc) bemocizucht'. W61 eigen acccnlcn tocvocgen aan wclgcvings-
voorstcllen, /.odat dc 'doublurckritick' achtcrwcgc kan blijven, maar in ecu mate en op ccn
wijze die recht doen aan de positie van ccn parlemcntair wetgevend orgaan dat liel politick
primaat nict be/it: 'Zweite Kammern müssen also den Weg /.wischen der Scilla der Identität
und der Charybdis der zu grossen Abweichung steuern'.'" Concrccl kan daarbij ideaallypiseh
gedacht worden aan activiteiten die te vatten zijn onder termen als 'revisic' en reflexie'.
Wetsontwcrpcn geinitieerd door dc regering cn bcliandcld door dc Volkskamcr worden
nogmaals grondig onder de loep genomen door dc Scnaat cn bekeken op onder meer juridisch
dogmatische merites en maatschappclijk-politick belang buiten dc 'waan van dc dag'.' '
Daarmec zijn echter nog met alle Staatsrechte!ijke strueturen cn politickc invlocdcn benoemd.
die samen het globale 'werkterrein' van de Senaat als wetgever cn bclcidscontroleur af plcgcn
te bakenen Van eminent belang in dit kadcr is immers ook hct karaklcr van hct staalsbcsiel
waarbinnen het twcckamerstelscl funetioncert cn vooral dc vraag wie daarbinnen door dc Sc-
naat vertegenwoordigd worden. In cen cenheidsstaat waar Volkskamcr cn Scnaat op vrijwcl
identieke wijze gekozen worden door dezelfdc groep stcmgcrechtigdcn (bijvoorbccld Italic cn
ook Nederland). zullen dc afgevaardigden uit dc tweede parlcmcntairc kamer duidelijk andere

13. M.Sousse. le bicameralisme: bilan et perspective!. Revue du Droit Public et de la «cience politique en
France et a l'etranger. Juillet-Aout 1997, p. 1332.

16. S Finer. Comparative Government. An introduction to the study of politic«, Harmondxworth 198$, p. 335-
349

17. Het referendum werd door de Gaulle urtgeschreven op ba»i» van art.II Conxtitution I9S8, ondank» het
dringende advies van de Cornell d'Etat om dit met te doen. Door art. 11 Const te härteren zou hij het parle-
ment echter in het geheel niet in de procedure hoeven te bctrekken.

18. S. Schuttemeyer und R Sturm, a w . p. 519
19. Zie voor bijvoorbeeld Nederland hiertoe o a : H. Kummeling, De Eerite Kamer: Chambre de Revolution?,

NJB 1990, p. 262, Voor Groot-Brittanm« D Shell. The House of Lord«, aw., p 128-156
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acccnten zetten, dan afgevaardigdcn uit ecn fedcratieve Staat, waar de Senaat de af/onderlijke
iandsdclcn vcrtcgcnwoordigt (Zwilscrland of dc Bondsrcpublick Duitsland).""
Tcnsloltc mocl nog gcwe/cn worden op het voortdurend grote belang in dit kader van partij-
politickc vcrhoudingcn Fen Scnaal die qua partijpolitickc samenstelling met of nauwelijks
afwijkt van dc v crhoiidingcn dicnaangaandc in dc Volkskamcr, zal de revisie- en reflexie-
werkzaamheden. alsmcdc dc algcmcnc bestuurscontrole anders aanzetten dan ecn Senaats-
kamcr die gedomincerd wordl door dc oppositic. Dc Gaulle wilde in 1969 dc invlocd van de
Senat op hct wctgcvingsproccs vcrdcr indammcn door er ecn zuiver adviscrcnd orgaan van te
inaken, juist omdat dit orgaan gedomincerd wcrd door poll tick c tegenstanders."' In het
moderne Frankrijk /.ijn fraaic voorbccldcn voorhanden van het belang van parujpolitieke
vcrhoudingcn voor lict functioncrcn van dc Scnaat. Sinds 1981 is. ten gevolge van verkic-
zingen voor dc Asscmblcc, imincrs al dnc maal sprakc geweest van een cohabitation tussen
ecn linksc President en ecn rcchlsc regenng of andcrsom Evcn/o vele malen vcranderde de
opstclling van dc (partijpolitickc stabiclc) Senat, dc President en regenng/Asscmblcc natio-
nale ten op/ichtc van clkaar drastisch "

In dc Bondsrcpublick woedt momcntccl ecn discussic over dc vraag of hcrvorming van hct
aldaar functioncrcndc twcckamcrstclscl gewenst is Dc bchocftc tot hct voercn van dcze
discussic is ontslaan omdal de üundcsratmccrdcrhcid de laatstc decennia mcestentijds oppo-
silionccl samcngcstcld blijkt tc /Jjn. hetgecn (tc) veel schipperen' tussen Bundestag en
Bundesrat tot gcvolg hccfl."'
Ook voor Groot-Bnttannic kan dc invlocd van parujpolitieke verhoudingcn op de wijze van
functioncrcn van dc Scnaat gcillustreerd worden aan dc hand van ecn sprckend voorbeeld. De
Labour Party, ecn partij die zeer kritisch stond ten opzichte van een het bestaansrecht voor het
(permanent door dc Conservatives gcdominccrdc) House of Lords, won in 1945 dc verkic-
/jngen voor hct House of Commons overtuigend Vanuit een riantc absolute meerdcrhcid kon
vervolgcns door ecn Labourrcgering gewerkt worden aan dc uitvoering van het verkiezings-
manifest Ondcr dc gegeven omstandigheden besloot de permanente Conservaticve mcerder-
heid van hct House of Lords ondcr aanvocring van Lord Salisbury om in dc tockomst geen al
tc fcllc oppositic nicer tc voercn en in icdcr gcval regenng en House of Commons met meer
hindcrli jk in de weg tc lopcn, waar de realisatie van plannen uit het verkiezingsmanifest in hct
gcding blcck tc /.ijn."''
Uit bovenstaande voorbcclden mogc tcvens blijkcn dat dc globaal geschilderdc bandbrcedte
waarbinncn dc Scnaat in Franknjk en Groot-Brittannic (maar ook in andere West Europese
dcmocraticCn) zieh kwijt van dc mcdcwctgevcndc en belcidscontrolcrcndc taken, allerminst
ecu statisch karaktcr hocft tc hebben.
Parlcmcntairc controlc van hct rcgcringsbeleid door ecn formed van de regenng onafhanke-
lijkc instantic wordt vanuit staatsrcchtclijk oogpunt vooral opportuun geacht in staten waar
sprakc is van duidclijk monismc. zoals in hct parlcmcntaire stelscl van Groot-Bnttanrue of

20. J. M«sti«set J. Grange, a. w.. p. 21-22.
21. Zie S Finer, a w . p. 336
22. Zic daartoc uitgebreid: J-E. Oiquel, Le Senat sous I* sccondc cohabitation. Revue du droit public et de la

Science Politique en France et a I'̂ tranger 1996. p 1069- 1094. Nadere besprcking volgt in hoofdstuk 5 van
dit bock

23. R Dol/cr und M Sachs. Das parlamentarische Regierungssystem und der Bundesrat. Entwicklungsstand
und Rctormbcdarf. »erlin 1999. p 1-138

24. R. l\xw and D. Welfare. Unfinished Business. Reforming the House of Lords. London 1999. p. 33-33.
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staten »Bar sprakc is van steeds uitgebrcider en \nj strakkc rcgccrakkoordcn. /oals in Ncder-
land.~* Maar ook in /ijn algcmccnhcid is extra controlc door ecu tweede parlcmcntskamcr in
net kader van ccn uitgcwerki systccm van checks and balances" good mpasbaar'"

1.5 Problcemstclling

Een nauwfceurigc afbakening van hot wcrktcrrcin van dc Senaat. dc kamcr die hcl politieke
pnmaal mcl bc/it, blijkt met ccnvoudig tc geven. Wcl kan. /o licbbcn WIJ ge/.icn, ecu band-
breedte aangegeven worden waarbinncn dc Senaat /jch in dc inccstc Wcst-Buropcsc demo-
craticcn moct kwijtcn van haar taken Omdal dc Senaat in het parleinctit in veel gcvallcn de
tweede vjool lijkt tc nioctcn spclcn op ecn wij/c djc cncrzijds gecn of met tc veel doubl ua-
mag zijn van dc werkzaamheden van dc Volkskamcr en andcr/ijds met le veel inag inler-
fcrcrcn met hct politieke primaat van dc ccrstc parlcmcntskamcr'. steckt de vraag iiaar de
cvcntuclc mccrwaarde van twcckamcrstclscls ten op/ichtc van ccnkamcrstclscls ccnvoudig dc
kop op
Zckcr in ccn tijd dal Europa' /.ich in juridische /in ontcgcn/cggclijk sncl onlwikkclt, bmncn-
gren/en vcrvagen en de organisatic van gc/aincnlijkc Europcsc rcgclgcving, bclcidsuitvoc-
ring inaar vooral Europcsc rechtspraak in ccn stroomvcrsnclling lijkt tc /ijn tcrcchtgckomcn,
kan de vraag naar het bestaanrccht van incdcwctgevcndc twcckaincrstclscls in feile niel langer
mecr worden afgedaan, met hct (mecstal onuitgesproken) argument dat hct nu ccnnuuil altijd
zo gewcest is. Met name in landen als Groot-Brittanniö en Ncdcrland, landen die iiuuiddcls
kunnen bogen op een onondcrbroken bicamcralc parlcmcntairc praktijk van /even c.q twee
eeuwen, heefi een dcrgelijke attitude met cmgc rcgclmaat opgcld gcdaan.

Zo kom ik dan definitief uit op de volgcndc algcmcnc v ragen waarop in hct kadcr van dil
ondcrzoek gepoogd zal worden een bevTcdigcnd antwoord te fonnulcrcn:
- Wordt aan hct functionercn van scnaatskamcrs, /oals die in vcrschcidcnc vonncn in op

westcrse leest gcschocidc dcmocratischc saincnlcvingcn binnen Europa naasl de volks-
kamer vorm hebben gekregen, nog tocgcvocgdc waardc tocgekend?

Spccifieker:
- Wordt aan het functionercn van senaatskamcrs nog voldocndc nut tocgekend in hct

wetgevingsproces en tcr controlc van het rcgcnngsbclcid om hct bestaansrecht van twec-
kamerstclscls tc rechtvaardigen?

- Kunncn dcugdclijk democratisch gelegitimccrde scnaatskamcrs hun mcdcwctgcvcndc en
bestuurscontrolcrende taken effectiever uitoefencn, dan senaatskamcrs die met of slcchts
indirect democratisch gelegitimecrd zijn?

- Kunnen scnaatskamers in de hedendaagse parlcmcntairc praktijk nog ccn rol van bctckc-
rus vervullcn in hct kader van hct systeem van 'checks and balances'?

25. In 1992 gaf de de voorzrüer van de CDA-fractie in de Nederiandse Eente Kamer aan een wann voorvechter
te zijn van control« van hcl overheidsbeleid door de Senaat uit oogpunt van het machtsevenwicht Zie
daartoe: Handelingen EK 1991-1992, p 1383.

26 J Mastias et J Grange, a w , p 81-89



Hoofdstuk 1

/. 5. / /vWere

Op dil punt aangckomcn is hcl /invol hd tcrrcin waarloe dit onder/oek zieh zal beperken
concrctcr in tc gaan kadcrcn Bcslotcn is om ecn rcchtsvcrgclijkcnde studic te maken van de
(wcckamcrstclscls van Groot-Brittanniö. Franknjk. Ncdcrland en Duitsland. waarbij explidet
gekeken wordt naar dc wij/c waarop hct staatsrcchtclijk kadcr gehantcerd wordt in de parlc-
mcnlairc pol Kickc praktijk
Dc kcu/c voor juist de vier genoemde West Europesc landen lag voor dc hand. Voor ccn
cerste reden grijp ik (crug naar dc rcsultatcn van hct reeds gememoreerdc vergclijkend
ondcr/ock van Lijphan nit 1999 Daarin kon hij dc Iwcckamcrstclscls van icder der vier door
mij gcko/cn ondcr/ockslandcn in ccn andere categoric rubriccren. variörend van sterk tot
zwak. dnanncc doclcnd op de politickc kracht van hct bicanicralismc per land Onderzocks-
componcnlcn die tot dc/c fraaic indcling gclcid hebben waren onder andere: hct gchantccrdc
kicsstclscl. dc mate van dcmocratischc lcgitimatic. dc wij/c van samcnslclling van de beide
parlcmcntskamcrs en hct be/it van juridische bcinv locdingsrechten Zondcr uit/ondcring
aspecten die ook in mijn ondcr/ock ccn rol van betckenis /ullcn spclcn
Vcrvolgcns kan opgcnicrkt worden dat dc staatsinstcllingcn van de vier landen die hct
ondcrwerp van ondcr/ock /ullcn worden, /ccr divers gcorganisccrd en gestructureerd zijn. Dc
Bondsrcpublick Duitsland kent ccn federate staatsstructuur Franknjk is ecn cenhcidsstaat.
waarin sinds dc invocring van dc constitute van dc vijfdc Republick in 1958 cen stelsel func-
tionccrt dat in dc iitcratuur vvel wordt omschrcven als semi presidenticel In dit stelsel blijkt
zowcl op wetgevend als bcstuurlijk tcrrcin ook dc President van dc Rcpubliek een actor tc zijn
met substantiate rechten In dc cenhcidsstaat Groot-Brittannic is hct rocmruchtc Cabinet
Government' steunend op wissclcndc parlcmcntairc absolute mccrderhcdcn ontstaan. Ncdcr-
land tenslottc hecfl ccn bestel dat zieh juist kenmerkt door de afwezigheid van automatische
parlcmcntairc mccrderhcdcn. Consensus is daar dan ook hct tovcrvvoord Door dezc varietcit
aan stclsels in hct ondcr/ock tc betrckken ontstaat ccn aanmcrkclijkc verbreding van het
ondcr/.ocksspcctrum.

Ten dcrdc wcrd van belang gcacht dat dc ondcrzockslandcn met uitzondering van 'thuisland'
Ncdcrland tc bock staan als politick toonaangevend binnen Europa.
Ecn vicrdc en laatstc reden om tc opteren voor de vier genoemde landen is van puur opportu-
nistische aard: dc Europesc kaart wordt ondanks de Schengen akkoorden nog altijd gcdo-
minccrd door ontclbarc taalbarricrcs. die ook voor mij lang nict altijd eenvoudig tc siechten
zijn
Tenslottc dient hier nog melding gemaakt tc worden van het gegeven dat hct ook voor Europa
en dat met name voor dc politickc organisatic van dc Europesc Urtie van belang kan worden
in/icht tc krijgen in dc vraag of tweckamcrstclsels meervvaardc hebben ten opzichte van een-
kamcrstclscls.
Bcantwoording van dc vTaag of ecn tockomstig Europa bchoeftc heeft aan cen twee-
kamcrstclscl /al echter ecrst dan echt actuccl kunncn worden indien op enig moment de
mogclijkhcid van ecn al dan met fcdcraticf Europa vanuit ccn solide parlcmcntaire basis
voor dc politickc lcidcrs van dc EU-lidstatcn onderwerp van serieuze Studie zal gaan
worden. Ondcr andere Jacques Chirac* en Gerhard Schröder* hebben dit thema in 2001

27. Message rfu President de la Republique a I'occasion de l'ou\«rture du Forum sur I'avenir de I Union euro-
peenne. Palais de CEK-see 9-5-2001.
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weiiswaar opnieuw aangckaart in hun rcspecticvclijkc politickc arena's maar daanncc werd
al dan met onbcdoeld tcgclijkertijd eigcnlijk nog maar cens (en ovcrv loede aangegeven dat
de weg naar ccn Europcse (bonds)staat. zo die cr al koint. nog lang /ail /.ijn. Wat hier vcrdcr
ook van koint: in het kader van dit bock zal op geen cnkclc wij/e nicer aandacht bestccd
worden aan het fenomcen bicameralismc in rclatic tot ccn tockomstigc staatsstnictuur voor
de EU.

7.5.2 Mjde/r de/m/£rmg

De Scnaat van de vier ondcrzockslandcn vcrtoont naast bclangrijkc vcrschillcn in wcrkwijzc
ook ccn aantal opincrkclijkc vcrschillcn qua samcnstclling. zittingstcniiijncn. en demo-
cralischc legitimatic Zo is dc /ittingstcrnujn van dc leden van dc Ncdcrlandsc 1'crstc Kamcr
gestcld op vier jaar, terwijl dc "Peers' die /itting hebben in net House of Lords' grotcndccls
lcvcnslang benoemd zijn. Dc benocmingstennijn van Senatoren in de Bundesrat kan /.ich
bepcrken tot ccn cnkclc vergadenng, doch is in icder gcval formccl gckoppcld aan dc Icvcns-
duur van de Landesregierung' Franse scnaatslcdcn mögen negen j;uir blijven /iltcn, alvorens
cvcntucic hen crkiczing nood/akclijk wordt. Ook het aantal Icdcn dal zilting liccll in dc
Scnaat. vcrtoont per land enorme vcrschillcn: mini 700 Peers' in Groot-Brittannic en bij
lange na geen 100 'Mitglieder' in de Duitsc 'Bundesrat' en dc Ncdcrlandsc Ficrstc Kamcr
De wijze waarop dc leden gekozen c.q. benoemd worden is zclfs slcchts met dc grootsl
mogelijkc moeite vcrgclijkbaar Immcrs, Britsc Scnaatslcdcn worden grotcndccls benoemd
door de Prime Minister. Duitsc Icdcn worden als rcgcl en bloc' benoemd vanuit dc Lindcs-
regierungen'. zodat. aihankclijk van het bclcidsondcrwcrp dat aan dc ordc is, altijd dc nicest
gespecialiseerde minister uit het Land naar de Bundesrat afgevaardigd kan worden. Franse
Icdcn worden indirect gekozen via ccn bijzondcr ingcwikkcldc procedure die prcgnantc
gcvolgcn heeft voor dc partijpolitickc samcnstclling van de Senat' (zic hoofdstuk 1) Ncdcr-
landsc Senatoren tcnslotte worden weiiswaar formccl nog altijd indirect gcko/cn, maar in dc
praktijk beinvlocdt dat gegeven dc partijpolitickc samcnstclling van dc Scnaat nict of
nauwelijks mcer.

De geconstatccrde vanetcit aan twcckamcrstclscls. zowcl qua vcrkiczing/bcnocming als qua
samenstelling noopt mij ertoc het begrip twcckamcrstclscl nader tc definieren De noodzaak
tot ccn nadcrc definicring wordt ook gcdcmonstrccrd aan dc hand van ccn uitspraak van het
Duitse Bundesverfassungsgericht: 'Nach der Regelung des Grundgesetzes ist der Bundesrat
nicht eine Zweite Kammer eines einheitlichen Gesetzgebungsorgans, die gleichwertig mit der
ersten Kammer entscheidend am Gcsetzgebungsverfahrcn beteiligt wäre'.*'' 'Gleichwertig' is
hier het sleutelbegrip.
Het Bundesverfassungsgericht verwijst vervolgens naar bronnen die stellen dat es der Belie-
bigkeit des jeweiligen Autors anheimstellt den Begriffen 'zweite Kammer' und 'Parlament'
einen entsprechenden Inhalt beizulegen'.*' En dat is precies wat ik nu doc met betrekking tot
het begrip tweekamerstelsel: in dit onderzoek wordt gesproken van twcckamcrstclscls indien

28. Opciungsspeech van Gerhard Schröder bij de opening van het 5e congrei voor Europe« »ociali»ti»che en
sociaal-democratische partijen. Berlijn 7-5-2001.

29. Bundesverfassungsgerichl 37. 363 ft*. 380
30. K.Reuter. Praxishandbuch Bundesrat, Verfassungsrechtliche Grundlagen, Kommentar zur Ciew:hafUord-

nung. Praxis des Bundesrates, Heidelberg 1991. p 109-110, E Friesenhahn, Der Bundesrat als Verfassung*-
organ und politische Kraft. Zeitschrift Ar ParlamenUfragen 1974, p 253. Zie ook: K. Reuter, a w. p 15)2.
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wctgcving op nationaal nivcau slcchts tot stand kan komcn door middcl van dc verplichte
mcdcwcrking in cnigerlci vorm (van uitsluitcnd strikt formed tot volledig formeel en mate-
riccl) van beide parlcmcntskamcrs aan hct wetgevingsproces.

Li Opzet van hct onder/ock

Rest mij, tcr afsluiting van hct inlcidcndc hoofdstuk, nog aan te geven op welke wijze hct
ondcr/ock naar hct functioncren van dc Scnaal in een viertal West-Europese tweekamer-
stclscls von» zal krijgen.
Hct vcrvolg van dil bock zal uitccnvaJIcn in een zcvcntal hoofdstukken en een conclusie. In
dc hoofdstukken 4 t/m 7 ligt hct accent op ccn rcchtsvcrgelijkendc Studie per onderzoeksland.
Dc bcvocgdhcdcn van dc Scnaat rondom dc cffcctucring van dc (mcdc)wctgcvcnde en de
bcstuurscoiilrolcrcndc taakstclling sUum daann ccntraal Allcrccrst zal echter ccn kort histo-
risch ovcr/ichl gegeven worden van ontstaan en ontwikkcling van hct House of Lords, de
Bundesrat, dc Ecrstc Kamcr en de Senat (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 wordt uitgebrcid
aandichl bestced aan dc wij/c waarop dc vcrkic/ing c q. bcnocnving van de scnaatslcdcn in dc
vier ondcr/ockslandcn gestalte plccgt tc krijgen. Tcvcns zal dan uitcraard bekeken worden op
welke wij/.c dc vcrkiczing/bcnocming uit werkt op zowel de samenstelling als de zittingsduur
van dc Scnaat. Tcnslottc zal in hoofdstuk 3 ook kort aandacht bestced worden aan de organi-
saticstmctuur van dc Scnaat in dc ondcr/ockslandcn. Wordt de Senaat onderstcund door een
ambtclijk apparaat? Zijn cr gcspccialisccrdc commissics in het leven geroepen?
In dc hoofdstukken 4 t/m 7 worden de twcckamcrstclsels van achtercenvolgcns Groot-
Brittanniö. Fninkrijk. Ncdcrland en dc Bondsrcpublick Duitsland bchandeld.
Zondcr daarbij ccn conscqucntc. strakkc en uniforme structuur aan tc houden, wordt in deze
vier hoofdstukken steeds ccrst aandacht bestced aan de wetgevingsgelieerde rechten. Daarbij
moct in icder gcval gedacht worden aan: hct recht van initiaticf. hct recht van amendement,
hc( tcrug/cndingsrccht. hct rcchl wclgevingsvoorstcllcn te verwerpen dan wel bczwaar aan te
tekenen, hct conciliaticrccht en de rechten met betrekking tot herziening van de Grondwet. Op
mccrdcrc nioincntcn /al (aan dc hand van dc gang van wctsontwerpen in de vier landen) in
dc/.c hoofdstukken uitcraard tcvens stil worden gestaan bij in het cog springende verschillen
in hct bcvocgdhcdcnpakkct van beide kamers en dc gevolgcn die dit hceft voor het politieke
functioncren van dc parlcmcntskamcrs Met name wordt natuurlijk bekeken of nationale
wcttclijkc rcgclingcn voorzicn in ccn conflictenregcling en zo ja. hoc dcze is uitgewerkt.
In hct tweede gcdccltc van dc hoofdstukken 4 t/m 7 wordt de bestuurscontrolercndc functie
van dc Scnaat in de vier ondcr/ockslandcn ondcr dc locp genomen In wclkc mate is hct
vragen- en iiitcrpcllaticrccht gcincorporcerd en uitgcwcrkt in de respectievclijkc staatsorgani-
satics? Hceft dc Scnaat hct cnquctcrccht en wordt daar gcbruik van gemaakt? Bcstaat cr een
(fonnclc cn/of matcricle) vcrtrouwcnsrclatic tussen Scnaat en regcring en zo ja. kan de Senaat
die cvcntuclc vcrtrouwcnsrclatic dan /.clfstandig activcren? Beschikt de Senaat over een reeel
budgetrecht'.' Naast de/c traditionclc bcvocgdhcdcn tcr controle VTUI het bestuur zijn senaats-
kaincrs ganndeweg tcvcns mcer tijd gaan steken in /aken als zclfstandig ondcrzock via daar-
toc ingcstcldc commissics (bijvoorbceld op het tcrrcin van de EU-regelgeving) gevolgd door
verdicpend plcnair debat v^n inhoudclijke aard Ook hct belang van deze activiteiten wordt
vanzelfsprckend mccgenomen.
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In de marge zal tcnslotte ook voortdurcnd mccgcwogcn worden in hoevcrre dc scnaatskamcrs
in kwestie onlbondcn of zelfs opgeheven kunnen worden
Hoofdstuk 8 kan beschouwd worden als dc keni van dit bock. In dat hoofdstuk /al de
poliückpraktische wcrking van dc rcchtstclscls van dc \icr ondcr/ockslandcn op hcl vlnk van
net functioncrcn van scnaatskamcrs thematisch vcrgclckcn worden In dc ccrsic paragmaf
zullcn de vier gehanteerde kies- en benoenüngstclscls centraal staan Dc tweede paragraaf /al
handclcn over dc wetgevende taakstclling van dc senaat Hcl derde cn laatstc gcdccltc heef) dc
bcstuurscontrolcrcndc prakujk van dc vier senaatskamer tot theina
In dc conclusic wordt vanzelfsprckcnd cen antwoord gegeven op op dc ccntralc onder/ocks-
\ ragen, /oals gefonmücerd in dit inlcidcndc hoofdstuk
Het bronnenmatenaal is door mij vcrauncld in Ncdcrland. Londcn. Bcrlijn cn Parijs Allcr-
eerst zijn daar natuuriijk de relevante parlcmcntairc stukken. Vcrvolgcns dient melding gc-
maakt tc worden van een substanticlc hocvcclhcid bronncnmatcriaal van scaindairc aard Hct
betreft dan staatsrcchtclijkc cn politicologischc litcratuur ml dc vier landen
Tijdcns voomoemde bc/ocken aan dc hoofdsteden van Groot-Bnttanniö. dc Bondsrcpublick
Duitsland cn Frankrijk heb ik ook van dc gclcgcnhcid gebnuk gemaakt om met Senatoren van
gedachten tc wissclen over de wij/c van functioncrcn van nun' senaatskamer
Verder worden vanzelfsprckcnd dc beschikbarc kwantitaticvc gegevens over dc male waarin
de Senaat gebruik blijkt tc (kunnen) maken van /Jjn rechten gcraadplccgd Mcl name op dat
terrein is het belang van het Internet nauwclijks nog over tc waarderen.
Uitcraard /Jjn tevens dc relevante parlcmcntairc stukken gcraadplccgd Als sluitstuk werd
tenslottc ook nog gebruik gemaakt van artikclcn uit gczaghcbbcndc krauten der vier onder-
zockslandcn

1.7 Het belang van de rede

Ruim twee ecuwen geleden, tijdcns dc turbulente jaren van dc. ook uit slaatsrcchtclijk
oogpunt /o belangrijke Franse revolutie, opperde cne Boissy d'Anglas fllosofcrcnd over dc
wijze waarop hct nog zo prillc twcckamcrstclscl in dc nieuwe Rcpublick /ou mocten funetio-
neren: ies Cinq-Ccnts (de Volkskamcr) sont limagmation dc la Rcpubliquc' et les Ancicn
(de Senaat) 'la raison de la Republiquc' Het is hoe dan ook interessant om cens tc onder-
zoeken in hoeverre en op welke wij/£ dezc sterk rcchtstatclijk gcfundccrdc visic ook in dc 21c
eeuw in cen aantal West Europcsc dcmocraticän nog rcalitcitswaardc blijkt tc bc/jtten
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Hoofdstuk2

Historische ontwikkeling - .^ v, , ^ ,.

2.1 Tnleiding ' ° ' - ' '

/ / y a tow/ours aW? uw fiYaf rfe.t g?n.t rfi.tfi>ijju('j par rtai.vtanrf, /«>.t nr/tM.tt>.T OM /r.t
m a » 5 'I/J ^to/enf cfwi/bnrfi« parm/ /e p«<p/? ef J 'i/.t w Y auaiVwf </« 'i*«<* voi.r nimmi' /t*.t rt«/n».T. /a
/lAerf^ co/mHtt/if .wraif /e«r «r/awj^e. ef lii n aurnic*!/ uuru/i inrt*r<>r « /« </«(A<''i</n'. /wrt't* </i<r /a
p/u/wrr </» n>5o/ufio*iA 5eraicnr rarifrv cu.r /^i parr c/w V/.T «rif a /a /i'>;/.v/<i/i(»i </<>ir </(wic i'rr«
propornoM««;«? au* au/rt\s ava/i/a^w OH 'ill ow/ aa/» / V/a/. re </ui cimVfra .v VAvyiwrnrtir u« cdrpj
aui a/7 c/ro/Y a"arr^/fr /ej wirrepri.n'.i rfu peup/e, comfflr /e p**up/e a </roiY i / M / « r /«*J /eunr.

M, De / 'ZiipnY a"ej Zx)/^

De inrichting \an dc staat in de landen van Europa wordt tnlcraard | Mf H«t
door ccn mcng\ onn \ an op clkaar inwcrkcndc monarclialc. anstocfidtefie «n
krachten. De monarchic vcrvult in West Europa tcgcnwoordig vnjwcl uitsluitcnd nog
ccremoniclc functics. tcnvijl dc aristocratic, met uit/ondcring \an Grooi-RrillanniC ininiddcls
vollcdig van het ovcrhcidstonccl verdwenen is. Toch worden via Montesquieu's visic op dc
organisatie van de wetgevende macht wcl ccn drictal interessante vrageii opgerocpen. Allcr-
ccrst: als aan een speciale parlcmcntskamcr tcr bchartiging van de belangen van hcl aristo-
cratischc dcel van dc bcvolking op cnig moment in dc gcschicdcnis geen bchocftc nicer was,
waarom zijn de vigcrendc twcekamerstclscls op dat moment dan niet gewoon afgcscliafl'' En
vervolgens: aangc/.icn twcckamcrstclscls nog steeds ccn staatsrcchtclijkc rcalitcit /.ijn; hoc
hebben /ij zieh dan ontwikkcld \an aristocratisch bolwcrk tot hetgeen /jj nu /.ijn? Tcnslottc:
vcrlicp die ontwikkeling in dc ondcr/ockslandcn op identicke wij/c?
Een compact vergelijkend historisch ovcr/icht aangaande dc staatsrcchtclijkc ontwikkeling
van het parlcmcntair tweekamerstclscl in de vier ondcr/ockslandcn wordt. in verband mcl dc
ovcrzichtclijkhcid. hoofdzakelijk gcprescntccrd via ccn gcschcidcn besprcking per süial (par.
2.2 t/m 2.5). In de nabeschouwing zal gepoogd worden enige relevante ovcrccnkoinstcn en
verschillen in rcchtscvolutie, alsmedc gezamcnlijkc ontwikkclingslijncn nadcr tc duiden.

2.2 Vcrcnigd Koninkrijk

2.2/ De e r̂vfe v/^

Een parlcmcntskamcr waar de 'Lord High Chancellor of Great Britain' als 'Speaker' dn
'Keeper of the Great Seal' mcc debattcert vanuit 'the Woolsack', een indnikwckkcndc /etc!
ruim afgezet met wol. 'ten teken van Engeland's grote middclccuwsc wclvaart',' moct wcl
een lange en rijke historic ten deel zijn gcvallcn. Dc worlds van net House of Lords liggen
dan ook in de dertiende eeuw. De Engclsc koningen uit die tijd plachtcn rcgclmatig raads-
vergadcringen te beleggen met zowcl riddcrs als burgers uit dc steden Dczc raadsver-
gadenngen, waarin in de loop van de tijd algemene regclgcvingvoorstcllcn voorwerp van

1. O. Hood Phillips'. Constitutional and Administrative law. London 1987, p. 160.
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Hoofdstuk 2

bcsprcking uit gingen maken. luistcrden al sncl naar dc naam 'parliament' * Tijdens de eerste
decenma van dc vccrticndc ccuw ontstond de gewconle dat dc afgev aardigden uit dc graaf-
schappen en steden geschcidcn gingen vergaderen van de adellijke collega's. Op die wijze
wcrd naast hct House of Commons ook hct Domus Superior' of'Upperhouse' realiteit.' Hoe-
wcl in dc loop van dc vccrticndc ccuw duidclijk gesproken kon worden van ccn zekere
institutionaJiscnng van dit twcckamcrstclscl, was dc cnige politieke factor van betekenis in
die tijd /.ondcr mccr dc Koning Hct House of Lords dat rondom hct jaar 150Ü was samen-
gcstcld uit ongevcer MX) leden, bestond uit Lords Spiritual (hogcrc gccstelijkcn) en Lords
Temporal. Dczc laatstc grocp bestond uit graven, baronncn en markiezen met overerfbare
tilcls/* Hct automatismc waannce overerfbare Peerages' recht gaven op hct lidmaatschap van
hct House of Lords, kwam op dc/c wijzc tot ontwikkcling Hct aantal Lords Spiritual dat
/itting mocht licbbcn in licl Hogcrhuis werd structured behoorlijk vcrminderd na de roem-
ruchtc clash tusscn Henry VIII en de paus die wcigcrde hct huwelijk van de Engclse vorst met
Cathcnna van Aragon tc ontbindcn Ecn mccrderhcid van gccstelijkcn in hct Hogcrhuis is
sindsdicn nooit mccr voorgekomen

lialfwcg dc /.esiicnde ccuw wcrd duidclijk dat de invlocd die de leden van hct House of Lords
uitocfenden op hct wctgcvingsproccs afbrokkcldc ten favcurc van de Commons, met in de
laatslc plants omdat dc rclatic tusscn vorst en Hogcrhuis in die tijd rcgclmatig ondcr druk
stoiid Van/cllsprckcndc en vollcdigc loyahtcit van dc Lords aan dc Koning was inmiddcls
duidclijk gcschicdcnis geworden. Tijdens de Tudor periode ontstond in feite de klassieke
thcoric aangaandc dc Engclsc constitutic: een gemengde regeringsvorm waarin de koning het
monarchistische clement vcrtcgcnwoordigdc; hct House of Lords het aristrocratische en het
House of Commons hct democratische. Op die wijzc werd achteraf voorzien in een theo-
retische ondcrbouw ing van ccn in historisch vcrgclijkcnd pcrspectief rcdclijk geruisloze
lnslitiidonclc ontwikkcling."
Minder gcruisloos was dc Civil-War pcriodc (1649-1660) waarin Engcland hct zonder
monarch mocst stellen en Cromwell ccn toonaangevende rol speelde. Het Engclse Hogcrhuis
kwam in die pcriodc 11 jaar lang nict in vcrgadcring bijecn; werd zelfs formcel opgeheven.'
Op de vordere ontwikkcling van ccn parlcmcntair stclsel bleck dit alles ccn heilzame uit-
wcrking tc hebben Na dc rcstauralic in 1660 van Monarchie en Hogcrhuis had zieh een
vcrdcrc modificcring van dc Engclsc staatkundige instituties (inperking van de invloed van de
monarch en grotcrc invlocd van de Commons op hct wctgevingsproces) richting parlcmentair
stclsel voltrokkcn. Dc vcrandcrcndc vcrhouding Lords-Commons bleck bijvoorbeeld duidclijk
uit hct gegeven dat amendcring % an 'financial bills' door het Hogcrhuis nict langer gctolc-
rccrd werd door hct Lagcrhuis. Ecn praklijk waar dc Lords al sncl in blcken tc berustten* Niet
vergeten dient tc worden dat in die tijd ook dc Bill of Rights hct licht zag. Daaruit bleek voor

2. )•' 1 ongford. A history of the House of Lords. London 1988. p. 28 e.v.
3. K. Longford, aw., p 31.
4. A. »rown. Parliament 1377-1422. in: R Davies and J.M. Denton (eds). The English Parliament in the

Middle Ages. Collins tendon 1984. p 47
5. F. Longford, aw . p. 43.
6. D Shell. IT« House of 1 ords. I ondon 1992. p 7-8
7. Het House of Commons gaf op 19 maart 1649 aan dat het House of Lords beschouwd moest worden alt

'useless and dangerous'. Ken 'ad of parliament' werd dan ook aangenomen 'that from henceforth the House
of Lords in Parliament shall be and is wholly abolished and taken away'.

8. D. Shell, a. w . p 7-10
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het eerst glashelder dat het pariement inmiddcls beschomvd kon worden als cen csscnticcl
element in het (ovengens ongeschre\ en) constituüonclc raamwerk van Groot-BnttanniC '
De geschetste ontwikkeling kon vervolgens andcrhalvc ccuw lang rclaticf ongestoord vorder
evolucren Daarbij dient wel aangetckend tc worden dat de samcnstcllmg van licl House of
Commons lang sterk aristocraüsch getint /.ou blijven lets waann de mdustnelc revolutie en
de Sterke soetaie cn ccononuschc verandenngen die daarmee gepaard gingen pas stmcturcel
wijzigmg /.ou brengen'"
Wat üjdens de 17e cn 18e eeuw niet evoluecrde was de wijze van benoenung van de 'Peers*.
Het koninklijk voorrecht van benoeming bleef volledig intact. Het prerogaticf is ook nicer dan
eens gehanteerd als cen bclangrijk politick nuddcl In 1712 bijvoorbccld decide Queen AIUK

12 nieuwe overerfbarc Peerages uit om er zcker van te kunnen /JJII dat het House of Lords in
zou stemmen met het Verdrag van Utrecht."
Zo verschoof de (wctgcvcndc) macht in de loop van vijf ceuwen lang/aam maw zflker in de
richting van cen verlegenv\oordigcnd staatsbcstcl. waann /.owel de Monarch all het Bntse
Hoger- en Lagerhuis een rol gingen vcrvullcn.

2 2 2 De /Peeewu'

De overgang van de achttiende naar de ncgciUicndc ccuw markeerde cen periode van
maatschappelijkc verandenngen. De impact van de industriclc revolutie op de struetuur van
de Britsc samenleving bleck groot te zijn. Daarnaast misten uitcraard ook de ideologische
ontwikkelingcn ten gevolge van de Franse revolutie cn de Amcrikaansc vnjhcidsstnjd hun
invloed op de constitutionclc ontwikkelingcn in Groot-Brittanniö nict
De Reform Bill van 1832 voorzag echter op Britsc weinig polariscrcndc wijzc in aanpas-
singen aan de nieuwe maatschappelijke real iteit Het kicsrecht voor de Commons werd uilgc-
breid naar middenklas groepen uit de (nieuwe) steden. De gcografischc kaart van stemdistric-
ten werd aangepast in de zin dat de nieuwe verstcdclijkte middcnklassc cen grotere stem
kreeg, doch de poliueke macht van de plattclandsaristocratic vooralsnog redelijk in tact kon
blijven. Dit betckende weer dat de indireetc invloed van de Hogcrhuislcdcn op de landspoli-
tiek via patronage nog decennia lang groot kon blijvcn.'" Zo hadden in het Lagcrhuis tussen
1841 en 1847 nog 172 zonen en 27 kleinzonen van Hogcrhuislcdcn zitting. In 1865 waren dat
er nog altijd respccticvelijk 101 en 15. De zieh duidelijk ontwikkclcndc potentiate Suprematie
van de Commons (als volksvertegenwoordigcnd orgaan) op het wctgcvingsproccs werd op
deze wijze nog eruge tijd door de aristocratic gcrcgulccrd ' Toch was de weerstand van het
House of Lords tegen de Reform Bill groot geweest cn stemden de Peers pas in mcl de
verandenngen nadat gedreigd was met massalc benoeming van nieuwe leden voor het Bntse
Hogerhuis door een met de hervormers meewerkende korung Dczc weerstand kwam vooral
voort uit de omstandigheid dat het klassiek Britsc mixed-government'-model (Koning,

9. F. Longford. a.w.. p. 96.
10. E A Smith, The House of Lords in British Politic» & Society 1815-1911, London 1992, p. 2 e.v.
11. O. Hood Phillips'. a.w., p 140.
12. E.A. Smith, a.w.. p i 16 e.v. Pas na de Reform Act van 1867 zou de invloed van het Hogcrhuis op de samen-

ftelling van het Lagerhuis vrijwel gaan verdwijnen
13. V. Cromwell. Peers and personal networks: the link between the two Mouses of Parliament since the mid-

raneteenth century, in: H.W. Blom e.a. (red), Btcameralisme, Tweekamerstelsels vrocger en nu, 's-Graven-
hage 1992, p 383-395
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Lords, Commons) met aannamc van de Bill ten graven leek te worden gedragen. De Körung
kwam steeds vcrdcr op de achtergrond te staan en over het Hogerhuis werd meer en meer
gcsprokcn als ccn huis van rcvisic, /.oals ondcr andere bleck uit ccn commentaar in ccn
gc/aghcbbcndc Britse krant: 'It is undoubtedly true, that among the uses of an Upper Cham-
ber ought to be accounted that of checking occasionally the too impetuous flight of popular
impulse, and subjecting that which may be but a light or transient caprice, to the test of calm,
laborious, and reiterated deliberation' "

Dc jarcn na 1812 loonden echter aan dat dc Britse Scnaat goed in Staat bleck /ich hernicuwd
tc positioncrcn Het House of Commons ging steeds duidchjker dc ccrstc viool spelen in net
wctgcvingsproccs en werd daarbij kritisch doch in cerstc instantie met al te hindcrlijk begelcid
door dc Lords Hcl afstemmen van ccn wetsvoorstel door het Hogerhuis leidde ook met
(nicer) automatisch tot dc val dc regenng
Toonaangcvcndc Hogcrhuislcdcn begonnen /ich echter wcl /orgen te maken over de status
van nun huis "Die House should be a free, independent House of the Legislature, and that
you (collcga-Hogcrluuslcdcn) will consider any other more timid or subservient course as at
once unworthy of your traditions, unworthy of your honour, and. most of all, unworthy of the
nation you serve' ^ Ondcr invlocd van vooral dc partijpolitiekc ontwikkelingcn in dc tweede
helft van dc ncgcnticndc ccuw blcck dc actualitcitswaardc van Lord Salisbury's woorden
vcrvolgcns lang groot Het ontstaan van moderne strak gclcide politieke partijen /orgde voor
duidclijkc schcidslijncn. Wctsvoorstcllcn van cen door de liberalen gedomineerd Lagerhuis
werden gcrcvisccrd' door ccn Conscrvatief Hogerhuis. Dit betckende dat menig wetsvoorstel
dc cindstrccp nict liaaldc of werd ondcrworpen aan de zgn.: Referendal theory•'."" Wets-
voorstcllcn die door het House of Commons waren aanvaard werden door de Lords meer dan
ecus aangchouden tot na dc volgcndc vcrkiezingen zodat het volk /ich via het algemene
stcmrccht als het ware kon uitsprcken over dc kwestic.

Their Lordships most militant hours kwamen wcllicht tegen het eindc van de eeuw toen eerst
in 1893 het door dc Liberals in het House of Commons aanvaardc wctvoorstel tot zelfbestuur
voor dc lcrcn met grotc mccrdcrhcid werd vcrworpen in het Hogerhuis en vervolgens de
Lagcrluiisvcrkic/ingcn van 1895 ook nog cens ccn solide overwinning voor de Conserva-
ticvcnoplcvcrdc.''

2 2 i De 2öe eeww

De scricuzc polansatie die het gcvolg was van de geschetstc ontwikkelingcn trad onver-
blocmd aan hcl voctlicht nadat de Liberals dc algemene vcrkiezingen van 1906 bleken te
hebben gewonnen. Het Iciddc cr in 1909 zelfs toe dat dc begroting door het House of Lords in
zijn gchcel werd verworpen."* Discussics over het inuilkorvcn van liet Hogerhuis laaiden
hoog op Dc Koning was echter nict gencgen om nieuwe (liberale) Peers te benoemen zonder
dat ccrst dc bevolking gcraadplccgd werd. De volgende verkiezingen verandcrden dc machts-

!•» In K.A. .Smith, a.w.. p. 118. Het betrofeenartikel uit de Times van 3 October 1831.
13. Lord Salisbury in 1868 in het House of Lords.
16. D. Shell, a w . p 8
17. F. 1 ongtord. a w . p 118 e.v.
18. En niel zo maar met een nipte meerderheid van stemmen. Uitcindelijk bleken slechts 7 leden van het Bntse

Hogerhuis him stem uitgebracht te hebben ter faveure van Lloyd George's budget vooorstellen. Niet minder
dan 3)0 Senatoren stemden tegen
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verhoudingen nauwelijks. waama het conservatieve Hogcrhuis uiteindclijk in 1911. onder
dreiging van massalc benoenung van nieuwe liberale collcga's mstemde inet de Parliament
Act' die de invioed \an het Hogcrhuis op liet wetgevingsproecs defmitief aan banden /ou
lcggcn." Indien het House of Lords in de tockomst nict in /ou stemmen met ecn door de
Speaker of the Commons' als zodarüg gerubneccrde Money Bill' (wctsvoorstel van linan-

cifile aard). /.ou dit voorstel uitcrlijk c&i maand later toch kracht van wet krijgen Ovcngc
wetgcvingsvoorstellen in formclc /in vanuit net House of Commons konden maximaal twee
jaar vertraagd worden. Het Vetorecht wcrd dc Lords hiennce voorgocd nil liandcn geslagcn.
Een uitzondenng op de regel moet hier vollcdighcidshalvc wel vermeid worden: ecn even-
tueel wetsvoorstel om ecn kabinctspcriodc tc vcrlcngen tot nicer cLm dc tocgestanc vijf jaar
kan ook na 1911 onvcrkort door ecn veto van net Hogcrhuis getroffen worden Het möge,
afgezet tegen dc wettelijke mogclijkhcdcn van vöor 1911 nict meer \ ecl /.ijn. muar dc over-
geblcven machtsmiddelen werden /eker in den beginne nog met passic en overtuiging
gehanteerd door dc Lords.*"

Omdat dc Parliament Act van 1911 wcrd beschouwd als ecn tijdclijkc maatrcgcl. wcrd in
1917 ecn comniissic bestaandc uit 15 Hogcrhuislcdcn en 15 Lagcrimislcdcn gclnstallccrd die
de opdracht nice kreeg tc ondcr/ocken op welke wij/c sanicnstclling en bcvocgdhcdcn van
het House of Lords nadcr aangepast zouden kunncn worden aan de moderne tijden ' Dc/.c
commissic kwam aangaandc dc wijzc van sanicnstclling van het House of Lords met voor-
stellen die in esscntie bijzonder veel overeenkoinst vertoonden met dc voorstcllcn die 8.1 jaar
later (zic hoofdstuk 3) wederom gclanceerd zouden worden Dricvicrdc deel van hct totale
aantal Hogerhuislcden zou verkozen moctcn worden door middcl van indircctc vcrkic/jng via
de regio's. De overige Peers zouden benoemd moctcn worden door ecn parlcmcntscommissic.
De voorstellen van de Brycc commissic gingen echter verloren in licl gcwcld dat dc Ecrstc
Wercldoorlog ook voor Groot-Brittanniö met zieh mec bracht
Na afloop van de Eerstc Wereldoorlog wcrd dc aandacht betreffende hct functioncrcn van hct
Britsc Hogcrhuis meer en meer verschoven naar hct zo zichtbarc gcbrck aan dcmocratischc
Icgiümaüe Hct House of Lords bestond inmiddcls. naast enige hogc rechten, en ecn twinhglal
geestelijkcn. vooral uit een kleine 500 (in hoofdzaak conscrvaticvc) Hereditary Peers Ook in
Groot-Brittannie wcrd het in toenemendc mate als gckunstcld crvarcn dat ecn uit nict-geko/cn
leden samengestelde parlcmcntskanicr kon bcslisscn over dc vraag of dc voortgang van
voorliggendc wetgevingsvoorstellen al dan nict vertraagd diende tc worden (in voorkomende
gevallen tot na volgendc algemene verkiczingen voor dc Commons)"' Scricuzc pogingcn om
het House of Lords om te vormen of op te heffen blcvcn echter uit. nict in dc laatstc plaats
omdat dc Conservalievcn tijdens vrijwcl het gehclc intcrbcllum dc regcringsmacht konden
uitocfenen. Ecn drietal Private Member Bills die hcrvorming van hct Britsc Hogcrhuis tot
onderwerp hadden. werden tijdens hct interbellum (1929, 1933 en 1935) door dc zittende
regering eerrvoudig tcrzijde geschoven."

19 O Hood Phillips'. a.w., p. 140 e.v.
20. De politick zwaar beladen 'home rule bill Tor Ireland' bijvoorbeeld kon pas kracht van wet krijgen nadat alle

denkbare vertragingstechmeken van het Mouse of Lords urtgeput waren
21. The Bryce Report 1918
22. D Shell, a.w , p 11
23. http://www p«rii«ment the-iationery^ffic« co uk/pa^d 1997978/ldbnef/ldreform htm, 30-10-2000
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2 2 4 Ate «aort

Na 1945 ging Labour rcgcringsvcrantwoordclijkheid dragen Hct Hogcrhuis had /ich m-
middcls echter vnjwel vollcdig gcschikt in ccn medcwetgcvende rol op het twecde plan. Dat
van grotc partijpolitickc tcgcnstcllingcn over hct nut van cen Hogcrhuis in dc cerstc jaren na
dc Twecde Wcrcldoorlog cigcnlijk geen sprakc was blcck ondcr mccr uit dc slotparagraaf van
ccn 'all-party discussion' uit 1948: 'The House of Lords should continue to play its proper
part in the Legislature: and in particular to exercise the valuable functions of revising Bills
sent up by the Commons (...)'.*
Hcrvormingsvoorstcllcn ingediend tijdens hct bewind van dc Labourregering konden mede
daardoor dan ook ccn rcdclijk padficcrcnd karakicr krijgen. Dc Parliament Act van 1949 (die
overigens /.ondcr medewcrking van hct Hogcrhuis tot stand kwam) vcrkorttc dc periodc dat
ccn door hct I-agcrluns aangcnoincn wetsvoorstel kon worden vertraagd van twee jaar naar
den jaar Cher afschaffing of aanpassing van hct ovcrcrfbarc lidmaatschap van het Hogcrhuis
wcrd met gcrcpl Ook aan /ctcls van dc Lords Spiritual wcrd nict gc/aagd
Ecn volgcndc bclangnjkc wij/iging die in hct kadcr van dit kortc historische over/icht over
het Hogcrhuis nog vermeid'moct worden, öctrcif üb nnrouücnt: vair iiii(ri*fceragisr'iir iVflSS
Naast hct gegeven dat dc dcmocratischc legitimatie van hct House of Lords volledig ontbrak.
klccfdc cr ccn bclangrijk politick bc/.waar en twee praktische bezwaren aan het benoemings-
syslccm van Lords, /.oals dat al ecu wen lang bestond. Het politickc bezwaar gold het feit dat
dc 'Hereditary Peers' vrijwcl /.ondcr uit/.ondcring met blauw bloed' geboren werden. Een
gegeven waar dc Liberals en dc Labour party vanzelfsprckend niet gelukkig mee waren. De
praktische bc/.warcn waren van ccn andere ordc.

In dc cerstc plaats was het natuurlijk bijzonder gocd denkbaar dat de zoon, kleinzoon of
achtcr-achtcr klcin/.oon van ccn ooit in hct Hogcrhuis benoemde Lord geen belangstelling
bleck tc hebben voor hct parlcmcntswcrk. Dat betekende uitcraard pennanentc afwe/igheid
van dcrgelijkc leden. Een twecde nadcel betrof het gegeven dat voor het toch steeds speciali-
satic vereisende parlcmcntswcrk geen 'tijdelijke' (lees: maximaal levenslange) special ist en in-
gchuurd konden worden Met dc 'Life Peerage Act' van 1958 werd voorzicn in ccn oplossing.
Nicuwc Peers waren vanaf dat jaar ook benoembaar voor hct leven. Zij werden vooral
gcrcknitccrd uit dc kringen van politici. zakcnwcrcld. vakbond, academici en ambtenarij." Na
1958 traden indcrdaad vcrbctcringcn op Peers zondcr belangstelling voor het Hogcrhuiswerk
konden tijdclijk leave of absence' vragen Voor dc pcriode van cen of meerdcre parlemen-
tairc jarcn werden dczc Peers dim gcacht ook niet meer tc Westminster tc verschijnen. Daar-
naast wcrd door hct massaal benocmen van 'Life Peers' veel kennis van zaken in hct House
of Lords gclntroducccrd Tcvcns werden vclc nict-conservatic\c Life Peers benoemd, zodat
dc cnonnc gctalsmatigc donunantic \an dc Conscrsaticvcn in hct Hogcrhuis crugszins afham.
Een onbcdocld gcvolg \an dc Life Peerage Act' tcnslotte was de vrij explosievc groei \an de
groep der zgn. CrossbcnclKrs': Peers die ccn politick onafhankclijkcr koers pleegden te
\ arcn. dan dc Conservatives en dc aanhangcrs \an Labour. Crossbcnchcrs achtten zieh ook in
mindere mate gebonden a;in vcrkic/ingsmanifcstcn.**

24. Cmd 7380. 1948.
25. J. Griffith and M Rylc. Parliament. Functions. Practice and Procedures. London 1989. p.
26. J. Griffith. a.w.. p. 467.
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Natuurlijk kan ook de Peerage Act uit 1963 nict onvcrmcld blijven. Tot dat JMT was hct voor
\Touwen formeel onmogelijk om iid te worden \an net House of Lords Daamwtst bleck hot
eveneens nict mogclijk voor dicgenen die via overcrfbarc titel het recht op ecu /del in hot
Britsc Hogerhuis bezaten. om voomoemd recht voor gocd op tc geven Dil klcmdc vooml
omdat ambitieuzc Hereditary Peers dan nooit ccn politickc carricrc in hct House of Commons
/.ouden kunncn nastreven. Ook in Groot-BrittanniC kan immcrs nicnumd Icgclijkcrtijd lid zijn
van beide parlemcntskamers De /aak kwam ten volle in de politickc spotlights' tc st;ian
nadat Tony Bcnn. ccn vooraanstaand lid van het House of Commons (met aspiraties om ooit
rcgcnngslcidcr te worden), via ecn stcrfgeval in dc familic. opgczadcld wcrd met ccn I Icrcdi-
tary Peerage Inecns raaktc hij daardoor /ijn Lagcrhuiszctcl kwijt Dric jaar later is dan uit-
eindclijk dc wcttelijkc mogclijkhcid gcscliapcn om voor hct lcvcn afstand tc docn van dc
'Peerage'. Naast Tony Bcnn (die hct uitcindclijk heeft wet en tc schoppen tot lijsttrckkcr voor
Labour) profitcerdc bijvoorbccld ook dc Conservative Lord Home (die vrijwcl direct na aan-
namc van dc Peerage Act 1963 rcgcnngslcidcr wcrd) ten voile van dc fonnclc wij/iging.*'
In 1968 wcrd cen White Paper over 'House of Lords Reform' samcngcstcld Daarin wcrd
voorgesteld de Hereditary Peers hun stcmrccht in hct Hogerhuis tc onlncmcu Dc stemge-
rechtigde leden van hct Hogerhuis /ouden in dc tockomst nog slcchts cxclusicf en voor hct
leven benocind kunncn worden door dc Prime Minister. Per saldo /.ou vooral dc invlocd van
de Crossbench enorm toenemen, indien de plannen werden doorgczct Uitcindclijk was vooral
in het House of Commons te veel oppositic waamccmbaar legen de voorncmens "*
Sindsdien is in Labourkringen ecn twectal decennia lang gcspccld met de gedachte liei House
of Lords dan maar volledig op te heffen. In 1983 wcrd die voorkeur zclfs opgenomen in hct
Labour Party verkiezingsmanifest: We shall take action to abolish the undemocratic House of
Lords as quickly as possible and, as an interim measure, introduce a Bill in the first session of
Parliament to remove its legislative powers, with the exception of those which relate to the
life of a Parliament'. Labour verloor de verkiezingen in 1983 echter fors en mocst nog tot
1997 wachten alvorens zij als New Labour weer eens regenngsmacht mocht gaan uitocfencn.
Uit hct Labour-verkiezingsmanifest van 1997 wcrd al duidchjk dat hct rocr met bctrckking tot
het bestaansrecht van het House of Lords nogmaals omgegooid was. Hct Hogerhuis zou, mits
more democratic and more representative', haar rol als mcdewctgcvcndc en het regcrings-

bclcid controlcrcndc tweede parlcnicntskamcr ook in dc tockomst mögen blijven spclcn In
hoeverre de Labourrcgenng vanaf 1997 de daad ook daadwerkclijk bij hct woord heeft
gcvoegd blijft op dezc plaats nog even in hct midden In hoofdstuk 3 zal die problcmatick
namelijk uitvoeng aan de ordc gesteld worden.

27. R Brazier. Constitutional Practice. Oxford 1988. p. 201-202.
28. Het House of Lords ging akkoord met 231 stemmen vöor en 56 legen In het House of Commons itemden

echter 270 leden legen de hervornungsvoorstellcn, lerwyl slechts 159 leden van het Ltgerhuu voor im-
plenientering van de voorstellen stemden.
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2.3 Frankrijk

2 5. /

In tcgcnstclling to( in Groot-Bnttanniö waar dc ontwikkcling van hct parlementaire stclsel
wcrd gckcnincrkt door gcstagc voorlgang van hct dcmocratiscringsproccs in ccn relaticf sta-
bicl politick klimaat. block dc staatsrcchtclijke ontwikkcling in Frankrijk vooraJ gekcrunerkt
te worden door rcgclinatig optrcdende politiekc instabilitcit
Tot hct rcvolulicjaar 1789 werden in hct ccntralistisch en absolutistisch gcrcgccrdc koninkrijk
Franknjk iiauvvclijks scricu/c pogingen ondcniomcn om volksvcrtegcnwoordigcndc organcn
op cnigcrlci wij/c tc betrckken bij hct wctgcvingsproccs. Vanaf dc vecrtiende eeuw tot 1614
lict de Koning /.ich wcl met cnigc rcgclmaat (vooral met hct oog op hct oplcggcn van be-
lastingen) adviscrcn door de "Etats gencraux" Dczc Franse Statcn-Gencraal. waarin dc dric
standen (gccstclijkhcid. add cn steden) vertegenwoordigd waren, hebben zcker in de veer-
tiende ccuw ook mogclijkhcdcn gcliad om invlocd tc krijgcn op hct Franse wetgevings- en
bclcidsvormingsproccs Ondcrlingc vcrdccldhcid tussen dc standen, beperkte mandaten cn in
/jjn algcmccnlicid ccn siechte orgamsatiestruetuur waren er echter debet aan dat dc Etats
gencraux' nooil meer geworden /JJII dan ccn rclaticf onbeduidende scmi-ad\iscrcndc instituüc
in licl absolutistische Frankrijk van hct Ancicn Regime."'' Vanaf 1614 tot 1789 zijn dc Franse
Stalcn-Gcncnial zclfs nict meer in vergadering bijeen geweest.

2 i. 2 De Avwwe Äevo/i/fte

Dc Franse constitutionclc gcschicdcnis betreffende dc Senat begint, voor zover van belang in
hct kader van dit bock, in feite dan ook pas tegen hct cindc van dc achttiende eeuw Dc roep
om ccn grondwet wcrd in dczc zowcl politick als sociaal zecr turbulente tijd dusdanig groot
dal dc Koning in 1789 bcsloot dc Etats genöraux' tc laten herleven. Daaruit maaktc de revo-
lutionairc burgcrlijkc derde stand' zieh al sncl los. cn proclaniccrdc zieh/elf tot Assemblee'.
Na twec jaar van debat op basis van dc gedachten verwoord in de wcreldbcrocmdc Decla-
ration des droits dc 1'horrunc et du citoyen' ontstond in 1791 de eerste geschreven Franse
grondwet waarin democratischc aspecten dc boventoon voerden Wetgevende en uitvoerende
macht werden vrij strikt gcschcidcn. Dc wetgevende macht lag grotendcels™ bij dc (via
ccnsuskicsrccht) gekozen volksvcrtcgcnwoordiging die uit slcchts een kamer bestond. de
'Asscmblcc legislative'. Tot unicamcralismc wcrd bcslotcn omdat hct Comitc dc Constitu-
tion" van mening was geweest dat inet hct crccrcn van ccn twcckamerstclsel relatief een-
voudig ccn nicuw soort aristocnitic zou kunnen ontstaan en dät diendc. zo meenden \clen in
die tijd, vooral voorkomen tc worden. Dc Koning. die de uitvoerende macht zou bezitten,
bchicld met betrekking tot hct wetgevingstrajeet wcl ccn suspensief \cto. waardoor wetsvoor-
stcllcn waartegen dc Koning gekaut was maximaal vier jaar tegengehouden zouden kunnen
worden."

29. J. Giqucl. Droit constititionncl et instilutiims politiques, Paris 1997. p 425 e.v
30. IX- Koning bchicld wcl de mogolijkheid om welgcvingsvoorstellen v«n de .Assemble« te treffen met een sus-

pcnsict veto.
31. J-J C'hcvaillicr. llistoire des institutions et des regimes poliliques de U France de 1789 a nos jours, Paris

1991. p 46 e.v
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Lang heeft de eerste Franse constituüonclc monarchic nict stand kunnen houden De revo-
luüegeest. de honger naar echte volkssocvcreiniteit. maaktc handhaving van hc( koningscltap
al sncl tot ecn onhoudbarc zaak. In 1795 zag ecn grondwet Iwt licht, u.iann de machten-
scheiding strikt werd doorgevoerd De wetgevende macht in de jonge rcpublick Franknjk /ou
gaan berusten bij twee indirect gckoz.cn colleges. De saincnstcllcrs van de const itutic liooptcn
dat op deze wijze de cne kamer een ncutraliserende invioed /ou hebben op de andere kamer '*
Naast de Conscil des Cinq Cents' ontstond het Conscil des Ancicns" Hct cerste Fninse
tweekamerstelsel. /.oals ontworpen in de constitutic van Tan III', lud in tcgcnslcllmg tot hct
reeds lang bestaande en constituüonccl mcdcgccvoluecrdc Britsc tweckamcrstclsel echter iets
kunstmatigs. waardoor nuttig funetioncren mocilijk bleck Reclc machtsmiddclcn nin hct
bcleid van de politick nict tcr verantwoording tc roepen uiivocrcndc uiachl (c kumicn
belnvlocdcn ontbraken namelijk vrijwel vollcdig" De werkvcrdeling tussen de twec parlc-
mentskamers vertoonde overigens veel gclijkcnis met de sitiiatic /.oals die in Ncdcrland gang-
baar zou worden: lc Conscil des Cinq-Ccnts amcndccrdc of miticcrdc wclgcvingsvoorstcllcn
en le Conseil des Anciens kon die voorstcllcn vcrvolgcns slcchts in zijn gchccl aanvaarden of
verwerpen."

De strikt doorgevoerde machtcnschciding van de constitutic uit 1795 leidde tot ecn macht s-
vacuüni dat na de nodige turbulcntics uitcindclijk werd ingevuld door Napoleon Bonaparte In
1799 ontstond een nieuwe grondwet die (althans formed) tot 1X14 dienst /ou doen In die
constitutic werd de wetgevende macht complex georganiscerd. Nict ecn of twee niaar nict
minder dan vier organen vormden samen de wctgcvingsmachincric.^ Allcrccrst was daar de
'Conscil d'Etat' die de door de regering. Consul dan wcl Kci/cr gewenste wetgeving voor-
bereidde.** Het Tribunat' en hct Corps legislatif* liaddcn vcrvolgcns slcchts hct recht om
voorstellen tot wet in nun gchccl tc aanvaarden of tc verwerpen Amcndcnng was nict mogc-
hjk De Senat conservatcur' tenslotte, bekeck of de voorstcllcn met in stnjd waren met rcgcl
en geest van de grondwet. Mocht dit hct geval zijn. dan had dit orgaan tot taak de betreffende
regelgcvingvoorstcllcn aan te passen/ In de praktijk stond hct gehcle wetgevingsapparaat
volledig in dienst van Bonapartc.
Na Waterloo en de restauratie van hct koningschap ontstond opnicuw ecn twcckamcrstclscl,
dezc keer echter sterker leunend op hct Britsc model. Via censuskicsrccht werd de 'Chambrc
des deputes' samcngcstcld, hetgeen bctckcndc dat ongeveer 9().(KK) wclgcstcldc Franse Staats-
bürgers van 30 jaar of ouder stemrecht hadden. De andere mcdcwetgcvcndc parlcmcntskamcr
bestond uit leden die een overerfbaar recht om zitting tc hebben op hct pluchc van de Cham-
bre des Pairs' ontvingen uit handen van de Koning. " Bicamcralismc kreeg in de Chartc van
1814 met name de voorkeur boven unicamcralismc omdat na de revolutionaire jaren cn de
periode Bonaparte zcker ook aangaandc hct wctgcvingsproccs behoefte bestond aan st nie-
tureel verankerde reflexie van seneu/xr aard. Van de anstoeratische Chambrc des Pairs' zou

32. J-J Chevailler. a w , p 77.
33. J-J Chevailler. aw., p 78.
34. J. Oicqucl. a w . p. 446.
35. J. Gicquel, a.w. p. 447 e.v.
36. T. Sauvel, L'Empereur et le Cornell d'etat statuant au contentieux, Revue du Droit PolHiquc et de ta

Science Polrtiquc en Prance et a I'Ktranger 1973. p. 1389.
37. J. GicqueL a w . p 448
38. J-J. Chevailler, a_w . p. 140 e.v. De benoerrung van Pain kon ook voor net leven geschiedden, doch van die

mogelijkheid werd door Koning Lodewijk XVIII nooit gebruik genuakt.
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als vanzclfsprckcnd ccn matigcndc, rcgulcrcndc wcrking uitgaan op het wetgevingsproces, zo
was de gedachte" Tijdens de penode 1814-1848 begonnen langzaam dc eerste aan/cttcn van
politickc ministende vcrantwoordelijkheid zichtbaar tc worden/"
Ten gcvolgc van dc rcvolutic van 1830 wcrd bcslotcn net overerfbare lidmaatschap van de
'Chambrc des Pairs' maar wcer af te schaffen. Het Franse equivalent van de Hereditary Peer-
age hccfl dus 16 jaar stand kunncn houden Daarvoor in de plaats kwam benocrrung voor het
leven door dc Koning Dc/c mocht nicuwc leden slechts kiczen uit limitatief in dc wet om-
schrcven catcgoncön van aanzicnlijken'/"
Na hcl uitrocpcn van dc 2c rcpublick in 1848 wcrd het twcckamcrstclsel weer afgezworen.
Nodclo/c sinjd tussen beide kamers /ou zo voorkomen worden, was dc opinic: Or, la luttc en
haut e'est I'anarchic en bas, deux Chambres sont done un pnncipe dc desordre'.^
Naar wat lijkt op ccn typisch Frans gcbniik uil dc ncgcnticndc ceuw. was ook dc constitute
van dc 2c Kcpublick geen lang leven beschoren Reeds na vier jaar ontstond net 2c kei/.emjk
en ccn daarbij passende grondwet Dit bctckcndc ondcr nicer, dc hcnntroductie van cen Iwcc-
kamcrmodcl Naast lict gcko/cn Corps lcgislalif dat wetgeving kon lruuorcn creöcrde Lode-
wijk Napoleon ccn S<5nat' bestaande uit HO voor lict leven benoemde leden Opmcrkclijk is
hcl gegeven dal de leden nict uit si intend gcrckrutccrd werden vanuit de tradiüonelc kadcrs.
Nuasl geeslelijken en andere rcchtsgc/indc aan/jcnlijken benoemde dc Kci/cr ook citoyens
quc ITnipcreiir jugc convcnablc d clever ä la dignile dc scnatcur'."

De Senat krecg als bclangnjkstc taak het toctscn van wctgcvingsvoorstcllcn aan dc grond-
wet. Bij gcconstatccrdc ongrondwettighcid kon de Senat in principc (met instcmrning van
dc uitvocrende macht) eigenmächtig dc nodigc aanpassingen realiscren. Daarnaast had dc
Senat hcl recht oin het Corps lcgislatif tc ontbindcn" Dc organisatic van de staats-
inslilulies, die in formclc /.in veel weg had van dc situatic ten tijde van Napoleon Bonaparte
cvoluccrdc overigens geens/ins op gclijkc wij/c. Vanaf 1860 was duidelijk sprakc van cen
ontwikkcling in dc richting van ccn libcraalparlcnientaire dcmocratischc cenheidsstaat/"
Formaliscring van dc bclangnjkstc parlcmcnuiirc tendensen vond plaats in 1870 met de
verankenng van dc politickc ministerielle vcrantwoordclijkheid in dc grondwet.'"'

2.3.3 /Je /<ty>M/>/K?A'

Bclangnjk brcckpunt in dc ontwikkcling van het Franse tweekamerstelsel vonnde het jaar
1875. tocn definihef gcko/cn wcrd voor de republikcinsc staatsvorm. Vanaf dat moment wcrd
ccn uit gcko/cn leden bestaande Senat, die als mcdcvvctgcvcnd orgaan functionecrdc naast de
(direct via algcmccn kicsrecht) gcko/cn leden van dc Cliambrc des deputes" ccn constante
Staatsrechte!ijkc en politickc rcalitcit. In de zieh verdcr ontwikkelendc, door partijpolitiek

39. J. Mastias, Titre IV le parlement, Article 24, in: La constitution de la republique trancaise, Paris 1987, p.
634

40. J. Uicqucl. aw . , p. 450 e.v.
41 J-J C'hcvaillcr. a w., p. 171.
42. Rapport Marrast
43. J-J. Chevaillcr. a w . p. 217
44. V A Ashworth. I< contrdle de constitutionnalite des lois par le Senat du Second Empire, Revue du Droit

Public et de la Science Politiquc en France ct a I'Etranger 1994. p. 45.
45. J-J. Chevaillcr. a w , p 221 e.v.
46. C.A.J.M Kortmann. De Franse Republick. in: Het Staatsrecht van de landen der Europese Gemeenschappen.

Dcwnter I99S. p. 225
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gedomineerde. Franse libcraal-democratic bleek bicamcralismc gocd tc kunnen aarden/* De
Senat was samengcstcld uit 225 indirect via dcpartcmcntalc Organen cn gcinccntcmdcn ge-
kozen leden die een mandaat kregen voor 9 jaar, alsmedc 75 door de Senat /.elf gcko/.cn leden
die onafzetbaar waren De (bijzondcr ingcwikkcldc) wijzc van verkic/ing van de Senatoren
had tot gevolg dat het Franse Hogerhuis gedomineerd werd door afgevaardigden uit de (in de
meeste gevallen erg kleine) gemeenten. De nieuwe ruralc elite was encrajds door en door
republikeins gezind. doch andcrajds gekant tegen te rigoureuze verandenngen: plus attachee
aux realitcs de la terrc qu'aux speculations de resprir/*
Van eminent belang voor het funetioncren van hcl Franse twcckamerstclscl was het gegeven
dat beide Kamers van het parlcmcnt (vrijwcl) dczclfdc rechten tocbcdccld kregen Du betc-
kende onder meer dat amcndering in ieder gewenst stadium van hcl wetgevingsproces door
ieder der Kamers tot de mogclijkhcdcn ging behoren Het voorstcl kon pas kracht van wet
krijgcn na volledige overecnstemming tusscn Senat cn Cliambrc des deputes. Om die over-
censtemming te bereiken inoest veelvuldig gebruik gentaakt worden van de zgn. 'navette',
een pcndcldicnst tusscn de parlcmcntskamcrs. Vclc wct.s\ oorstcllcn haalden de cindstreep
nooit omdat totale ovcrccnstcmnung tusscn beide parlcmcntskamcrs (politick) nicl liaalbaar
bleek te zijn, terwijl in de grondwet geen mogclijkhcid was opgenomen tot het eventuccl
formeren van een conciliaticcommissic.'''' Dczc beruchte periode van het 'bicamcralismc par-
fait' had ook bclangrijkc politicke gcvolgcn op het lerrcin van de bcsluurseonlrole De Senat
beschiktc namelijk cvcnals de Chambrc des deputes over de mogclijkhcid de vertrouwens-
vraag te hanteren ten opzichte van de regenng of individucle ministers. Dat dit recht zeker
niet als een dode letter beschouwd moest worden, heefl de Senat rcgclmatig gcötalccrd in de
periode tot de Tweede Wereldoorlog.*' Interessant is het ook nog op tc merken dat de
Chambre des deputes door de President van de republick slcchts ontbonden kon worden na
toestemming van de Senat/' In zijn algcmccnhcid kan gcconstatccrd worden dal de politick
relatief instabiele periode van de 3e republick (95 regeringen) gekemnerkt werd door cen
groot overwicht van een steeds onevenwichtiger parlcmcnt. Het bicamcralismc parfait'
speelde een duidclijke rol in dit proecs.

Na afloop van de Twccdc Wcrcldoorlog gaf de Franse bcvolking via ccn referendum aan nicl
verder te willen met de grondwet uit 1875 De vervolgens in het leven geroepen Consti-
tuante' stelde onder meer voor om het unicameralismc wederom in tc voeren. De behoefte aan
grotere politickc en bestuurlijke stabilitcil lag ten grondslag aan dit voorstcl ^ Dit ccrslc
grondwetprojeet werd echter weggestemd bij referendum Een twccdc Constituante' had
meer succes met haar grondwetsontwerp. In 1946 stemde ccn (kleine) meerderheid van de
Franse kiezers in met de constitutic voor een 4c Republick Daarin was plaats voor twec
parlcmentskamers: de Assemblec nationale' en de indirect voor 6 jaar gekozen Conscil de la
Republique' Zoals de naam al doct vcmiocdcn. waren de wctgcvcndc bcvocgdhcdcn van net

47. J. Mastias. a.w., p. 634 e.v.
48. J-P. Marichy, La deuxieme chambre dans la vie politique francaite, Pari» 1969, p. 133.
49. J. Gicquel, a.w., p. 470.
50. De Senat wierp zieh vooral tijdens de cerste decermia van de tuintigstc ceuw regclmalig up al« benchermer

van het gedachtengoed uit het politieke midden. DH had tot gevolg dat de kabinetten Mriand 0913), Merriot
(1925), Tardieu (1930), Laval (1932) en Blum (1937 en 1938) vielen door toedoen van het Frame llogcr-
huis.

51. Art. 5 duloi coastitutionnel du 25 fevrier 1875.
52 J-J. Chevailler, a.w . p. 510-513.
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nieuvvc Franse Hogcrhuis echter beperkt Na aanname van een wetsvoorstel door de Assem-
blcc mocht dc Conscil dc la Rcpubliquc amenderen cn adviseren Aan zowel amendement als
advies was dc Assemblce op geen enkele wijze gebonden. tenzij een absolute meerderheid
van dc Conscil de la Rcpubliquc via opcnbarc stemming te kennen had gegeven het met de
voorstcllcn van dc Asscmblcc met ecns tc zijn In dat geval was de Asscmblcc verpiieht tot
hcmicuwdc aannainc van net wetsontwerp via opcnbarc stemming en met ccn absolute meer-
derheid (waarna net wetgevingstraject deflnitief bccindigd was). In 1954 werd deze proce-
dure (die in het door parlcmcntansmc gcdominccrde Franse staatsbestel met echt bcvrcdigdc)
via ccn grondwctswij/iging aangepast. Dc 'navctte' deed haar henntredc, zij het dat tot maxi-
maal hondcrd dagen na aannainc van ccn wetsvoorstel door dc Assembles nationale gepen-
dcld' kon worden Daarna prcvalccrdc automatisch de visic van de Assemblce nationale
Omdal ook lict Franknjk van dc 4c Rcpublick wederom gckcnmcrkt wcrd door grotc politickc
cn staalsrcchtchjkc instabilitcit (25 regenngen in 12 jaar in ccn tijd dat Franknjk geconfron-
tccrd wcrd met bclangrijkc externe ön interne conflictcn) ontstaat in Franknjk het besef dat
ccn sliibicl constitiitionccl fundament absolute voorwaardc is voor ccn functioncrcnd staats-
bestel. Dat besef ligt ten grondslag aan dc teloorgang van dc 4c Rcpublick cn het ontstaan van
dc 5c Rcpublick. Dc door Dc Gaulle es. ontworpen grondwet van 'zijn' 5e Rcpublick wordt
dan ook gckcnmcrkt door o.a. ccn aanmcrkclijkc inperking van dc invlocd van het parlcmcnt
ten favcurc van dc regenng cn dc President van dc Rcpublick. Voor ccn Senat met ccn duidc-
lijk afgebakend takenpakkct. bcdocld om ccn bijdragc te levcren aan de modificatie van een

cvcnwiciiligcr ovcriicid, vvcrci opmcuw ccn plaats in lict hransc staatsbestel lngeruimd '
Uitcraard wordt in ccn volgcnd hoofdstuk (hoofdstuk 5) uitgebreid aandacht bestced aan de
mogclijkhcdcn cn onmogclijkhcdcn die de Senat onder het regime van de 5c Rcpublick ten
dicnstc /.ijn gcstcld tcr ciTcctucring van ccn cvcnwichtigcr overheidsbeleid. In het kader van
dit historische ovcr/ichl is het wcl van belang hier nog even icts uitgebreider stil tc staan bij
ccn (ook reeds in het inlcidcndc hoofdstuk aangehaalde) poging van President dc Gaulle uit
1%9, om dc invlocd van de Senat aamncrkclijk in te dämmen.^ AI vanaf het prille begin van
dc 5c Rcpublick bleck de Franse Hogerhuiskamer haar medewetgevende rechten frequent te
hantcrcn om de plannen van de President en zijn regcring te dwarsbomen. Dit was de relatief
autontair rcgcrcndc Dc Gaulle (I Etat, e'est moi) al sncl een doom in het oog. Dc openlijke
vetc tusscn dc Gaulle cn dc tocnmaligc voor/itter van de Senat, Gaston de Monnerville nam
in dc loop van dc /.estiger jaren lang/amcrhand groteske proportics aan. Daarbij dient men
/ich tc rcaliscrcn dat dc Franse tweede parlcmcntskanier in meerderheid met gaullistisch
samcngcstcld was.

In 1%K was dc Gaulle het blijkbaar /at cn lancccrdc voorstcllcn die in hoofdzaak inhielden
dat dc Senat omgcvonnd /.ou dienen te worden tot ccn orgaan met nog slechts adviserende
bcvocgdhcdcn op het terrcin van de wetgeving. Om dit te doen zou natuurlijk wcl een
grondvvctsvvij/iging nood/akclijk /ijn Nu omvat het Franse Staatsrecht sinds 1958 ook een
mogclijkhcid om grondwctswij/.igingen doorgevoerd tc krijgen /önder medewerking van de
parlcmcntkamers. Dc grondvvetgever voor de 5c Rcpubliek had een dcrgelijkc mogclijkhcid
in dc constitutic van 1958 opgenomen. omdat hoe dan ook voorkomen diendc te worden dat

5.V F Uogucl. IXI Senat de la Ille a celuit de la Ve. Pouvoin 1988, p. 5-9.
54. J. Mastias. a.w . p. bJ6 e.v.
55. De gehcle kwcslie is grondig en fraai beschreven in: S.E. Finer. Comparative Government, An introduction

to the study of politics. Harmondsworth 1985. p. 331-349.
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een of beide parlementskamers scmi-perniancnte patstellingen' zoals gcbruikelijk ten tijdc
van de 3e en 4e Rcpubliek zouden kunnen ensccncrcn Artikel 11 Constitution 1958 voorzag
overeenkomstig die wens in de mogclijkhcid du de President van de Rcpubliek de bcvolking
rechtstreeks via een bindend referendum mocht consultcrcn over grondwctswijzigingcn aan-
gaande: ^'organisation du pouvoir public'. Het (in geval van voorgenomen grondwetswij-
zigingen) normaal gangbare artikel 89 Constitution 1958 zou daannce vollcdig oiu/cild
worden. In dat artikel was onder meer opgenomen dat: Lc projet ou la proposition de revision
(de la Constitution EK) doit etre vote par les deux assemblers en tenncs idcntiqucs La revi-
sion est definitive apres avoir etc approuvee par referendum/"
De Gaulle dacht, gezicn dc redactic van het artikel. rclalicf ccnvoudig aan tc kunnen Ionen du
voorstellen tot wijziging van het bcvocgdhcdcnpakkct der Franse Senat onder dc paraplu van
art. 11 Constitution 1958 voorgelegd mochten worden aan dc Franse bcvolking Dc Conscil
d'Etat dacht daar echter anders over. Dit adviscrend orgaan achltc dc weg \ ia art 11 onder dc
gegeven omstandigheden onconstitutioneel Dc Gaulle /ette echter door. Slcrkcr nog Via cen
cn hct/clfdc referendum wertste ruj nict allecn dc Senat dc mcdcwctgcvcndc bcvocgdlicdcn tc
ontnemen. Ook zou dc rcikwijdte van art. 11 Constitution 1958 uitgebreid mocten worden (ot
dc mogclijkhcid voor eventucle amendering van dc Grondwct /elf Tcnslottc diende dc Franse
bcvolking zieh via den enkcl oui" of 'non' tevens uit tc spreken over dc vraag of dc voor/ittcr
van dc Senat de aangewe/cn persoon moest blijvcn om dc funetie van President tijdclijk waar
te nemen in geval van calanütcitcn, zoals ovcrlijdcn of plotscling ontslag ncnicn.
Het werd dus non'. De Gaulle nam ontslag en dc Franse senaatskamer is tot op dc dag van
vandaag een volledig medewetgevendc parlemcntskamcr.

2.4 Nederiand

Nu in Ncdcrland in 1998 nog een uitgebreide cn hcldcrc dissertatie op dc markt is versehenen,
die de geschiedenis van dc Nederlandse Eerste Kamer tot onderwerp had." zal ik nuj aan-
gaandc dc ontwikkeling van de Nederlandse senaatskamer vanzclfsprckcnd beperken tot
hoofdlijnen.
In het Bourgondische Nederiand van de vijftiende ecuw werden dc Statcn-Gcncraal (af-
gevaardigden uit de provinciale standen) in 1464 tc Brügge voor het cerst in gc/amcnlijkc
vergadering bijeen geroepen Hicrmcc werd door de Graaf van Bourgondiö bcoogd nood-
zakclijkc belastinghcffingcn te kunnen versncllen.^
Na het uitbreken van de 8O-jarige oorlog cn de daarmee gepaard gaande splitsing Hissen het
zuidclijke Spaans Nederiand en de noordclijkc Rcpubliek van de Zcvcn Vcrcnigdc Ncdcrlan-
den heeft de Statcn-Gcncraal allecn nog in dc Noord Nederlandse Rcpubliek (cen statenbond)
een rol van betekenis kunnen speien. Gemeenschappclijkc aangclcgcnhcdcn werden aan
afgevaardigden uit de autonome provincics voorgelegd. Dczc raadplccgdcn vcrvolgcns hun

56. Art 89 AI 2 Constitution 1958.
57. B van den Braak, De Eerste Kamer. Geschiedenis. samenstelling en betekenis I8I5-I995. Den Haag 1998.
58. R. Wellens. Les EtaLs-Generaux des Pays-Bas des origines a la fin du regne de Philippe le Beau 1440-1506,

Heule 1974, p. 373-377
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achlcrban in de Provinciate Statenvergaderingen om dan met hun 'last' terug te keren naar de
vcrgadcrtafcl van dc Statcn-Gencraai. Dat deze wijzc van besliutvorming veel tijd in bcslag
kon ncmcn mogc duidclijk zijn.** Omdat de afgevaardigden voortdurcnd ruggcspraak
mocstcn houdcn met hun achtcrban en net ook nict mogclijk was voor de enc stand om de
ander weg tc stemmen, ontstond er geen behoeflc aan een tweede kamer naast of binnen de
Statcn'"'
Tijdcns dc periode van dc Franse overheersing leerde de /uidelijke Nederlanden het bica-
mcralismc van het Conscil des Cinq Cents cn het Conscil des Ancicns kennen In dc Noord-
Ncdcrlandsc Balaafsc Rcpublick werd tussen 1798 en 1801 kortstondig geöxperimcntcerd
met cen twcckamcnnodcl.*'

2.4.2 //«/ A'omwfc/7/A: der AWer/awt/en

Bij dc tolstandkoming in 1815 van dc grondwet van de nieuwe cenheidsstaat Koninkrijk der
Nederlanden werd vooral door dc Zuid Ncdcrlandsc adcl aangedrongen op het invoeren van
cen twcckaincrstclscl Dc positie van vorst cn adcl behoefde in hun ogen beschernüng tegen
tc grote niachl van dc volksvcrtcgcnwoordiging. Na hevige debatten in cen aantal commissies
die voorstcllcn voor dc nieuwe grondwet lancccrdcn. werd geopteerd voor cen tweckamer-
slelsel wuiirin dc leden van dc (het volk' vcrtcgcnwoordigcndc) Twccde Kamer zouden
worden gekozen door provincialc staten. tcrwijl dc Ecrstc Kamer (Scnaat) /.ou worden samen-
gcstcld ml cen wissclcnd aantal (40-60) door de Koning voor het leven benoemde leden. De
Scnaat kon (in hoofd/aak door dc Körting geiniticerde) fonncle wetten, nadat deze door de
Twccde Kamcr waren aangenomen. in zijn geheel aannemen of verwerpen. Het recht van
initiatief kreeg dc Ecrstc Kamer nict, evenmin als het recht van amendement."
Bclangrijkc fonncle criteria voor de benoeming van de leden waren vermogendheid en
levcnsstijl. Dc Koning die dc Ecrslc Kamer min of meer bcschouwde als zijn pcrsoonlijke
wcrktiiig in lict fonncle wetgevingsbedrijf benoemde dc leden geheel naar eigen belicven."
Dczc leden, hoofd/akelijk afkomstig uit dc adclstand. waren in dc praktijk dan ook trouwe
vazallcn van dc Koning Zijn wil was wet, hetgeen logischerwijze betekende dat ieder wet-
gevend initialicf van dc Twccdc Kamer dat niet overcenkwain met dc wensen van de koning,
in dc Ecrstc Kamer geen kans maakte."

Na dc afscheiding van Bclgic in 1830 veranderde vooralsnog vrijwel niets in de struetuur
zoals die sinds 181? voor Twccdc cn Ecrstc Kamer had gcgoldcn. Wcl werd het aantal leden
gcrcducccrd.
Het beperkt aantal leden. veel absentie (baron van Asbeck bijvoorbeeld kon vijf opeen-
volgcndc jaren nict verschijncn in dc Ecrstc Kamer wegens 'zijnen bijna onafgebroken poda-
grcuy.cn toestand). dc vaak zecr hogc lccftijd van dc voor het leven benoemde leden en het
gegeven du zij slcchts als bolwcrk voor dc troon dienden (cn derhalvc geen zclfstandige
politickc iniliaueven dienden tc ontwikkclcn) zorgden ervoor dat het funetioneren van de

59. II.R.B. M Kummeling en P. Bovcnd'Fert. Van Ruhe's Hei Nederlandse Parlement, Deventcr 2000. p. 5.
60. II. de Scheppcr. Oc Kerste kamer in het Vercnigd Koninkrijk der Nederlanden, in: A. Postma e.a (red), Aan

dc/e /ijde van het MmnenhuC. 's-CJravenhage 1990, p 17.
61. Heide Kanters kuainen vorni uit het \ ertegcnvvoordigcnd Lichaam' van de Bataaüe Republiek.
62. H. de Schepper. a.w.. p. 42.
63. H. de Schepper. a.w., p. 34.
64. II de Scheppcr. a.w . p. 49.
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leden van de Ecrste Kanter in de periode tot de grondwetsher/jening van 1848 gekenmerkt
werd door lethargic^ In net zittingsjaar 1836-1817 bijvoorbecld kwam de Scnaal slechts 12
maal voor vergadering bijeen en in net daarop\olgende jaar 14 maal."" De meeste wetsont-
werpen werden in feite als hamerstukken door de Scnaal gcloodst" Alicen indien de Koning
net met de strekking van (reeds door de Twccdc Kamer gcloodstc) wctsvoorstcllcn nict ecns
was werd uitcraard actic ondernomen Hct möge dan ook nauwclijks verwondenng wckken
dat de roep om afschaffing van het tweckamcrstclscl toenam Zovcr kwam het nict De grond-
wctshcriaening van 1848 voorzag (naast oa politickc ministcriclc verantwoordclijkhcid)
voor de Ecrste Kamer in openbaarheid van de vergaderingen cn indircetc verkic/.ing van de
Senatoren \ia Provindale Staten uit de hoogstaangcslagcncn der bcvolking "* Per provincic
werd door de statcnleden gerekruteerd vanuit de kringen der hoogstaangcslagcncn in de
grondbclasting. de palcntbclasting cn de personcle bclasting''' ledere dric jaar /ou ccndcrdc
van het totale aantal van 39 Icdcn anreden De Ncdcrlandsc Scnaat was er nict langer slechts
als bolwerk voor de troon, doch ook voor de wetgever om ovcrijling tc voorkomen cn om
tijd voor beraad te vvinnen in ogenblikken van opgewondenheid cn vcrbijstcrcndc driften' ™
De tweede helfl van de ncgcnticndc ccuw kwam hcl parlcmcnlairc stclscl in Ncdcrland goed
tot ontwikkeling. Na een aantal conflicten tussen Koning cn Twccdc Kamer venninderde ook
matencel de invloed van de vorst op hct wctgcvingsproccs sncl. De koning probeerde tot
ongeveer 1870 nog wcl af cn toc de Scnaat in Stelling tc brengen tegen hem onwclgcvalligc
wetsvoorstellen. ' Met het acccptcren door de vorst van de meuwe Staatsrechtehjkc cn poli-
tieke verhoudingen kwam ook aan die praktijk echter cen cinde."

In 1887 werd het aantal leden uitgebreid cn de verkiesbaarheid ook opcngcstcld voor dic-
genen die 'gewichtige openbare betrekkingen' beklcdcn of bcklccd luiddcn.' Tcvcns werd de
mogclijkhcid opcngcstcld voor leden van de Twccdc Kamer om initiaticfwctsvoorstcllcn te
komen verdedigen in de Eerstc Kamer.'''
Tcrwijl tijdcns de ecrste helft van de ncgcnticndc ccuw de verhouding Koning-parlcmcnt hct
ccntrale clement in de ontwikkeling van hct parlemcntairc stclscl in Ncdcrland (cn daannce in
de ontwikkeling van de Ecrste Kamer) was geweest, verschoof hct accent in de Iwccdc helft
van de ncgcnticndc cn het begin van de twintigstc ccuw nicer cn meer naar de (panij)politickc
verhoudingen binnen cn tussen de parlcmcntskamers. Dit leidde onder meer in tocncmcndc
mate tot spanningen en irritatics tussen regering en Twccdc Kamer encr/ijds cn de (rcgcl-
matig scmi-oppositionelc) Eerste Kamer andcrajds In 1904 kwam hct zclfs tot ontbinding

65. G. Beekelur, Tussen twee revoluliejaren. De Eerste Kamer van 1830 tot 1848, in: A Postma e i (red), AMI
deze zijde van het Binnenhof, 's-Gravenhage 1990, p. 88 e.v.

66. Handelingen 1836-1837 en 1837-1838.
67. Handel ingen 1835-1840
68. De keuze voor een steUel van indirecle verkiezingen was als politickc deal gekoppeld aan invoering van

rechtsreekse verkiezing van de leden der Tweede Kamer
69 J. Vis. Van menagerie du Roi tot politick college. De Eerste Kamer van 1849 tot 1887. uit: Aan deze zijde

van het Birmenhof. '.s-Gravenhage 1990. p. 163 e.v.
70. Handelingen van de regering en de Staten-Generaal over de herziening der Grondwel 1847-1848.
71. Meest bekende voorbeeld vormde de verwerping door de Eerste Kamer van het wetsontwerp der spoorweg-

wet van 1860. hetgeen een kabinetscrisis tot gevolg had.
72. J. Vis. a w , p.163 e v
73. L Prakke. Van links naar rechts. De Eerste Kamer van 1887 tot 1917, in: Aan deze zijde van het Binnenhof,

's-Gravenhage 1990, p. 239e.v.
74. Art. 117 Grondwet 1887
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van de Eerste Kamer nadat de liberale meerderheid van de Senaat de door de rcchtse regeiing
Kuyper mgcdicndc hogcr onderwijswet verwierp."

2.4. J /l /^emeew /c/e.vrec/i/

De imtatics spccidcn ook nog door in de discussies rondom de grondwetsherziening van
1922 Daaraan voorafgaandc was in 1917 het algemeen kiesrecht grondwettelijk mogelijk
gcmaakt cn wcrd het lidinaatschap van de Eerste Kamer opengesteld voor icdcrc Nederlander
van dertig jaar of ouder '' Ook had het cindc van de Eerste Wcrcldoorlog icts van het rcvolu-
tionair dlan dat door Europa trok doen ovcrslaan op Ncdcrland Gcnocg om de SD AP tc doen
bcsluilcn arbcidcrsciscn' tc fonnulcrcn Eon van die eisen, de afscliaffing van de Eerste
Kamer, kreeg cen opvallcnd wann onthaal in het parlcmcnt Zclfs leden van de Twccde
Kamcr die nu nict bcpiiald als radieaal tc bock stonden. zeigen wcl icts in het idec om de (in
het rcccntc vcrlcdcn rcgclmalig politick rccalcitran(c) Senaat op tc heffen Alicen de bodes
zouden liaar vcrdwijmng betreuren'. is dienaangaande cen veel gccitccrdc uitspraak *
De regenng zag echter nicts in afschafTing van de Eerste Kamer cn kvvam met suggesties om
struetuur cn bcvocgdhcdcn van de Senaat verder tc model leren in de geest van cen tijd die
vordere dcmocraliscnng van de staatsinstcllingcn duidelijk in /ich drocg ' Het gevolg was
logisch: continucring van het twcckamcrstclscl in samenhang met enige aanpassingen betref-
fende de »ij/c van verkie/ing van de leden der Eeriie Kamer. De /j«j/jgsd«wr »erd jeryg-
gebracht van negen naar zes jaar. Icdcrc dric jaar zou de helft van de leden vervangen worden.
Evcnals voor de verkiezing van de leden der Tvvccdc Kamer zou ook voor de verkiezing van
de Senatoren gaan gcldcn dat in de tockomst het stclscl van evenredige vertegenwoordiging
bepalcnd wcrd.""
Ecn van de bclangrijkerc gcvolgcn die de grondwctswijzigingcn van 1917 en 1922 (naast
rclaticf stabielc vcrkiczingsuitslagcn) met zieh mccbrachtcn. was het gegeven dat de (partij)
politickc samcnstclling van beide parlcmcntskamcrs redelijk parallel ging lopen. hetgeen
uilcr.inrd cen pacificcrcndc uitwerking had op de politiekc rclatic tussen beide kamers"'
Tijdcns het intcrbcllum schrcef de Ncdcrlandse 'Chambre de reflexion' dan ook niet of
nauwclijks aansprekende gcschicdcnis Af en toc wcrd ecn wetsontwerpje verworpen. Daarbij
kan bijvoorbccld gedacht worden aan zaken als de aankoop van cen pand op (what's in a
name?) de Kncutcrdijk voor de huisvesting van de Raad van State.*" Ecn uitzondering op
voornoemde trend moct vollcdighcidshalvc wel vermeid worden Een Nederlands-Belgisch
traktaat waarin tocntcrtijd zecr gevocligc zaken als het beheer van de Scheide en de aanleg
van nieuwe kanalcn gcrcgeld zouden worden wcrd nipt aangenomen door de Tvveede Kamer
doch tot enthousiasme van menig landgenoot verworpen door de Eerste Kainer. Partijpolitiek

75. B. van den Braak. a.w„ p. 146-152.
76. N Cramer. De Ferste Kamer na 1917 in heroverweging. in: A. Postma e.a. (red), Aan deze zijde van het
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speeldc bij deze beslissing geen rol. Voorstanders van een Ecrstc Kamer vcrwc/cn nog ticn-
tallen jaren naar de/e zaak ter bcpleiting \an het nut dczer kamer.*''
Ook in de cerste decennia na de Tweede Wercldoorlog spcclde de Scnaat over lict algcmccn
in alle rust en devotie haar rol van heroverweger van wctsvoorstcllcn. Af en toe ecu span-
nende stemming, maar over het algemeen toch \-rij braaf de visic van de Twccdc Kamcr vol-
gend.*" De uitbreiding van het aantal leden van 50 naar 75 bracht daarin hocgciiaamd geen
verandering. Potenticel politick vuurwerk kan wel voortkomen uit de grondwetsherzienmg
van 1983. waarin de zittingsduur van de Senaat op vier jaar werd gcstcld, met gclijktijdig af-
treden van al haar leden. Aangezien de leden van de Ecrstc Ramer wcl nog steeds geko/cn
worden via Provinciale Statcn is cen vorm van partijpolitickc 'cohabitation' ook in Ncdcrland
mecr dan pure theorie geworden. Op de rol van twccdc viool' in het \vctgc\ ingsproecs die de
Ecrstc Kamer in juridische, maar ook in politickc /in al sinds jaar cn dag spcclt cn waaraati
het sinds de tweede helft van de negentiende ccuw in tocncmcndc mate liaar bcstaansrcchi is
gaan ontlcnca lijkt dat grosso modo (/.ic par. 6.5.2) echter nauwclijks invlocd (c hebben
Toch is tijdcns de ecrstc dagen van de 2 Ic ceuw door de regering cen notitic aan de Twccdc
Kamer aangeboden waarin onder meer voorgcstcld wordt om de situatic zoals die gold vöor
1983 weer tc herstellen.^ Deze problematiek zal echter met op dc/e plaats. doch in par. 6.6.1
verder uitgewerkt worden.

2.5 De Bondsrepubliek Duitsland

2 5. / //er //e/7/g /toowwe /?(/*

FP/'e £>jg/anrf rfa? par/omentomc/ie /?egi'eru/ig.Miys/em /ien>orge/>rac7»f ""</ /•nniÄmcA
von t/er ("b//w.soMveräw;7af Ge/fwng versdia^? /iar, .vo /tan« .HCA <//e

De Duitse Bundesrat is een grondwettelijk verankerd (medc)wctgevend orgaan In de Duitse
staatsrcchtclijke litcratuur wordt hierover opgemerkt dat sprakc is van een institutic die unick
is in de wereld.^ Vooralsnog in het iniddcn latend of cen dergelijk statement daadwcrkclijk
doel treft. is het in ieder geval zinvol na tc gaan in hoeverre struetuur CD werkwij/c van dit
federatief medewetgevend orgaan op bondsniveau geworteld zijn in de gcschicdcnis van de
Duitse naüe.
In de rrüddeleeuwcn kreeg het Heilig Roomse Rijk vorm en ontstond er een Duitse statenbond
van honderden naast elkaar liggende zclfstandigc gebiedjes cn gebieden. Van cen grolc Duilsc
nationale Staat was in die tijd (in tcgcnstclling tot onder meer Frankrijk en Engcland waar zieh
gaandeweg consistente territoriale en staatsrcchtelijkc cenheden ontwikkeldcn) absoluut geen
sprake.

83. P.J. Oud. Honderd Jaren, Een eeuw van sUatkundige vormgeving in Nederland 1840-1940, Asien 1987, p.
252.

84 B van den Braak. a.w., p. 265
85. Tweede Kamer 1999-2000, 26976, nr. 1. p. 11-12
86. D. Wilke und B. Schulte, Der Bundesrat: die staatrechtliche Entwicklung des föderal en Verfassungsorgans,

Darmstadt 1990. p. IX.
87. Th. Eschenburg, Der Bundesrat 1949-1974, Ein Porträt, 1974, p. 15.
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Vorstcn, vrijhcrcn en graven vcrgadcrdcn. indien dit opportuun bleek. in de optiek van de
Kcizcr Zo ook in 1663. Dc Kcizcr had grotc behoeftc aan stcun vanuit de Duilse statcn-
bond in verband met cen drcigcndc aanval vanuit het Turkse Rijk. De 'Reichstag' kwam
echter met sncl tot bcsluitcn /odat /.owcl de Kei/cr als talrijkc vorsten uit de diverse staatjes
vrijwcl vijf inaandcn non-stop vergadcrend bijeen waren. Nadat, na ampclc besprekingen,
uitcmdclijk loch de nood/akclijkc financieic middclcn gcgcncrccrd werden en de vorstcn
tcrug konden kcrcn naar hun rijkjcs, blcvcn gczantcn achter om de overcenkomst uit te wer-
ken Aangc/icn er echter voortdurend onopgclostc kwesties blevcn bestaan c q dc kop op
staken, ontstond op dc/c wijzc het cerste permanente intcr-Duitsc (aan last en ruggespraak
gebonden) wetgevend' orgaan Der Immerwährenden Reichstag' ** Zakcn als rijkswetge-
ving en in hct bij/ondcr njksbclasting. maaktcn vcclvuldig onderwerp van besprcking uit,
wnarbij opgcmcrkt dient tc worden dat hct in die tijd zcker nog met het primaire docl van
dc vcrschillcndc partijcn was om saincn met dc Keizer ccn gczamenlijkc wil op njksruvcau
tc vormen Vcclccr ging hct er in de Reichstag' om de eigen (semi-fedcratieve) rechten zo
veel mogclijk veilig tc stellen.

2.5.2 />e Duitee £om/

Na dc incenstorting van hct Heilige Roomsc Rijk en hct intennez/o onder Napoleon Bona-
parte ontstond in 1815 de Duitsc Bond, waarvan onder meer ook dc nodige invlocd is uit-
gcguan op dc ontwlkkcling van ccn Bundcsratstructuur zoals wij die heden ten dagc kennen
De Duitsc Bond kon gckaraktcriscerd worden als ecu statenbond en uitdmkkelijk met als ccn
bondsstaat Art 2 van dc Wccnsc slotaktc: i n seinem Innern ist die völkerrechtlicher Verein
eine Gemeinschaft selbständiger unter sich unabhängiger Staaten'. Daarcnboven had dc Bond
geen Staatsmacht, nicl op wetgevend terrcin noch waar het de rechtsmacht betraf. De soeve-
reiniteit van dc lidstaten werd in die /.in op geen enkcle wijze ingeperkt Wel was het de
bcdocling dat dc Bond namens dc lidstaten verdragen afsloot en in algemene /in optrad als
groot-Duitsc macht tcr vcrdcdiging van vicdc cn veiligheid.
Interessant in hct kader van dit bock is het gegeven dat ccn 'Bundesversammlung' in het
lcvcn werd geroepen. Dit orgaan dat met name op hct terrcin van het civiele recht besluiten
mocht nemen die mogclijk gelding kiegen in dc gehcle Bond vertoonde qua structuur al
bchoorlijkc ovcrccnkomstcn met dc structuur van dc Bundesrat zoals wij die tegenvveordig
kennen Hct (in die tijd vooral politick-nülitairc) gewicht van dc Staat bepaalde het stem-
gewicht. Zondcr dc toestemnüng van toonaangevende bondsstaten als Pruiscn en Oostennjk
kvvam dan ook nicts van de grond. Dc gcvolmachügdcn van ecn Staat mochten dc stemmen
namens hun vorst of v rijstad slcchts in vollcdigc unanimiteit afgev cn.
Ovcrigcns was dc Bundesversammlung' voor dc heersers (van dc politick bepaald geen
cenheid vormende Duitsc Bond) in cerste instantic bcdocld om ecn gemccnschappclijk
forum tc hebben tcr bcsthjding v an in dc negentiende ccuw opkomende tendensen als libc-
ralismc. nationalismc cn socvcrcinitcit voor het volk.*'

SS K Reuter, Pnxishandbuch BundesnL Heidelberg 1991. p. 53.
89 K. Reuter.«w..p. 56.
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25.5 De

Ten gcvolge van de ontwikkelingen die het rcvoluticjaar 1848 voor dc politick toonaan-
gevende landen van Europa met zieh meebracht. zijn ook in de Duitsc Bond cen twcctal
(vrijwel idenucke) pogingen ondernomen 0111 dc organisatie tc modenüscren Dc incest in
het oog springende poging betrof de zgn.: Paulskirchcnvcrfassung' Daarin werd tcr ver-
tegenwoordiging van dc verschillcndc bondsstaten ecn 'Staatenhaus' in het Icvcn geroepen.
dat sanicn inet het demoeratische 'Volkshaus' dc Reichstag' zou vornicn. Wctgcving kon
vervolgcns slechts tot stand komen indien daarvoor cen mccrdcrhcid in beide parlc-
menlshuizcn tc vinden zou zijn. Dc leden van het Staatenhaus die onafhankelijk van luin
moederstaat dienden tc functioncren behoorden dccls door dc regering en dccls door dc
\ olks\ ertegenwoordiging geko/cn te worden. Met last cn ruggespraak /ou het dcrhalvc
afgelopcn zijn."'

2.5. •/ P/msew e« Ae/ Du/fee Äy/fc

Dc politieke realiteit was echter dusdanig dat omstreeks 1850 in dc Duitsc Bond nog geeo
ruimte was voor verstrekkende staatsrcchtclijkc vernieuwingen. Dat zou langzamcrhand gaan
veranderen met de oprichting van dc 'Norddeutschen Bund' Dczc door Bismarck opgcrichtc
bond namelijk, kon na beslechting van het Pruisisch- Oostcnrijks conflict beduidend nicer dan
de voormalige Duitsc Bond beschouwd worden als cen politieke cenheid Staatsrcchtclijk
betekende dit dat dc lidstatcn delen van hun soeverciniteit overdrocgen aan dc Bond, die nu
dan ook in Staat' was Staatsmacht uit tc oefenen. Bij juridische conflicten tussen dc rechts-
regels van de Noordduitse Bond en cen lidstaat gold het adagium: 'Bundesrecht bnchl
Landesrecht ."
De nieuw opgezette Bondsorganisatie bestond uit cen Reichstag' van direct gekozen volks-
vertegenwoordigers. een Präsidium' in dc persoon van dc Körung van Pniiscn cn cen
'Bundesrat'. Een regering op Bondsniveau ontbrak De macht lag bij het Präsidium, maar
vooral bij de Bundesrat, zij het dat zonder de medewerking van Pruiscn nicts van dc grond
kon komen. De al redelijk demoeratisch gelegitimeerdc Reichstag mocht mec werken in het
wetgevingsproecs. maar had nauwclijks macht/'" Dc Bundesrat had via art 24 van dc grond-
wet zelfs dc mogclijkheid om een lastige Reichstag (weliswaar slechts na toestemming van
het Präsidium) te ontbinden.
De organisatie van de Bundesrat was ook in de tijd van de Noordduitse Bond cn het Duitsc
Rijk gestrueturcerd op de iruniddcls bekende wijzc: leden waren dc (vcrtcgcnwoordigcrs van
de) vorsten c.q. heersers van de vrijsteden. Er was sprake van gewogen stemrecht waarbij
Pruisen de boventoon voerde en grondwetswijzingcn zclfs onmogclijk waren zonder medc-
werking van dat koninkrijk.^ Gcstcmd kon slechts worden per land, waarbij dissenting opin-
ions' uit den boze waren. Ook de gezamenlijke vertegenwoordigers konden echter nict naar
eigen inzicht beshssen, doch dienden te handelen conform dc instrueties van hun regering c.q.
vorst

90. Zie art. 96 van de Paulskirchen-Verfassung.
91. Art. 2 Satz 1 van de Verfassung des Norddeutschen Bundes.
92 G. Ziller und G-B Oschatz. Der Bundesrat, Düsseldorf 1998, p 12-13, K. Reuter, a.w., p. 59 e.v.
93. De 17 stemmen die Pruisen in de Bundesrat toekwarnen waren voldoende om een tweederde meerderheid en

daarmee een mogelijke grondwetswijziging te allen tijde tegen te houden
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Omdal ook in hct in 1871 ontstanc Duitsc Rijk de Staatsmacht toekwam aan de 'deutschen
Fürsten und die Senate der freien Städte in ihre Gesamtheit' en deze verzameling van nota-
bclcn door de Bundesrat vertegenwoordigd werd, blccf hct belang van voomoemd orgaan
tijdcns de Kci/crlijkc penode. zeker formeel, bchoorlijk groot. Of. zoals Bismarck het met
gcvocl voor Pruisischc PR placht uit tc drukken Das föderative Kollegium übt die Souve-
ränität des gesamten Reiches aus, denn die Souveränität ruht nicht beim Kaiser, sie ruht bei
der Gesamtheit der verbündeten Regierungen'.** Toch zag de staatsrcchtclijkc en politiekc
realiteit er aanmcrkchjk gcnuancccrdcr uit. De Bundesrat kon alle wctsvoorstcllen die door de
Reichstag aangenomen werden afstemmen. Tevens had zij in tcgcnstclling tot de volksver-
tcgcnwoordiging de mogclijkhcid wctsvoorstellcn van saneties tc voorzien Afkondiging en
uitvocnng van wetten bchoorden echter expliciet tot de prerogatieven van de Kcizer, evcnals
de vcrrcikcndc vcrordeningsbcvocgdhcid via decreten. * RcCle mirustenölc verantwoorde-
lijkhcid bleck pas na de cerste wcrcldoorlog (tijdclijk) realiteit te kunnen worden in Duitsland
Eon andere kwcstic die van grote mvlocd was op hct fcitclijk funetioncren van de Bundesrat
tijdcns de kcizcrlijkc periode betraf de (rcchts)positic van de Rijkskanselicr. Dezc persoon die
uitvocnng gaf aan hct Kcizcrlijk bclcid zonder daarvoor (althans tot 1918) overigens enige
vcraiUwoordmg schuldig tc zijn aan de volksvertcgenwoordiging, drukte een zeer grote Stem-
pel op de formeel zo invlocdrijkc Bundesrat. Als Rijkskanselicr was hij namelijk qualitate qua
voorzittcr met bcslisscndc stem indicn de stemmen staakten en liad hij /.itting in de Bundesrat
als gcvolmachtigdc van Pruiscn."' Ecn cn ander liad tot gevolg dat de mogelijkheden die de
Bundesrat had oin de fcdcraticvc belangen op Rijksnivcau tc bchartigen geenszins overschat
mochten worden cn uiteraard vooml dan niet als die federatieve belangen tc weinig spoorden
met die van Pruiscn.

Tcgclijkcrtijd moct echter wcl onderstreept worden dat hct Duitse Rijk in zijn verschij-
ningsvorm cen fcdcraticvc cenheid vormde. waarin het belang cn de invioed van de
vorstendommen cn vrijstcdcn op bclangrijkc terreinen aanzienlijk bleef. De financiele
huishouding van hct Rijk bijv oorbccld werd in hogc mate beinvloed door overleg tussen de
lidstaten. ovcrlcg dat plaats vond in hct forum dat daarvoor bij uitstek geschikt was: de
Bundesrat"'

2.5.5 WW/Mflr

Als wij de ontvvikkclmg tot dusverre van de Duitsc Staat in zijn algemeenheid en van de
Bundesrat in hct bijzondcr overzien. valt op dat demoeratische tendensen nauvvelijks hun
invioed hebben kunnen doen gcldcn In de Bundesrat werden immers slechts de vorsten van
de lidstaten vertegenwoordigd Regeringen of (voor zover aanwezig) v olksvcrtcgenvvcor-
digingen van de aangcslotcn landen blevcn vollcdig buiten becld. Dat v eranderde na het cchec
van de Ecrstc Wcrcldoorlog cn de daarop volgcndc Novemberrcv olutic drastisch De repu-
blick van Weimar ontstond. Gcpoogd werd van lict oude Duitsc Rijk cen cenheidsstaat tc

94. Rede voor de Reichstag van 19 april 1871.
95. P. l-aband. Der Hundesrat. Deutsche Juristen-Leitung 1911. p. 4.
96. Pruiscn KAMI in de Hundesrat over 17 van de 58 (later 61) stemmen vervoegen en had daarmee automatisch

de mogclijkhcid grondwctswijz.igingsvoorstellen definitiel tc blokkcren. daar hiervoor slechls 14 tegenstenv
men nodig waren

97. M Scydcl. Der Deutsche Bundesrath. in: D. Wilke und B. Schulte (red), Jahrbuch für Gesetzgebung,
Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich 1879. p. 281 e.V.
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maken. waarin 'Die Staatsgewalt vom Volke aus geht'.'* Dal bctckcndc automatisch dat het
poliUckc belang van de Bundesrat af zou nemen. zo nict geheel zou vcrdwijncn. In die tijd
bleck echter voor het eerst duidelijk dat de fedcraücvc" staatsvorm inmiddcls toch vrij diep
wortel had geschoten Ook de Bundesrat had zieh, als ovcrlcg- cn bcslisorgaan van de
lidstaten betreffende bondsaangclcgcnhcdcn cen plaats in het slaatsbcstcl verworven die nict
eenvoudig meer weg te denken viel.**
Ondanks scrieuze pogingen om van Duitsland cen gcdcccntralisccrdc dcmocratischc cen-
heidsstaat tc maken. bleck voor de grondwet van de nieuwe republick van Weimar cen bonds-
staat toch weer uitgangspunt te zijn. zij het cen bondsstaat waarin de invlocd van de Linder
op het nationale bclcid fonnccl aanmerkclijk gercducccrd was ten op/Jch(c van het rcccnlc
vcrleden.
De naam veranderde in Rcichsrat. inaar de vorm blccf grotcndccls dczclfdc. Door de Lands-
regering gcvolmachtigdc vertegenwoordigers uit de Länder bcvolktcn de Rcichsmt. Die
Landsregenng kwani tijdcns de Wcimarpcriodc overigens wcl voort uit c.q. steunde op cen
Landsparlcmcnt dat tot stand was gekomen na algemene cn geheime vcrkic/ingcn '""
Er werd door de gevolmachügden nog steeds gcstcind via gewogen stemrecht. waarbij im
echter het bevolkingsaantal de vcrdeelslcutcl bepaalde Alle stemmen uit cen bepaald land
dienden eensgezind afgegeven te worden. Om de invloed van Pruiscn in tc dämmen werd
voor dat land ecn speciale regeling getroffen.'"'
De bevoegdheden van de Rcichsrat waren zoals gezegd beperkt ten op/ichtc van de bevoegd-
heden van de Bundesrat ten tijde van het Duitse Rijk. De groolstc wetgevende invlocd was
verschoven naar de volksvertegenwoordiging in de Reichstag. De wctgcvcndc laak van de
Reichsrat beperkte zieh grotcndeels tot toestemming of bezwaar aantckenen In dat laatstc
geval kon via de Reichspräsident ecn procedure worden opgestart die uitcindclijk rcsultccrdc
in een volksraadpleging over het betreffende wetsvoorstcl. Tijdcns de jaren van de Wcimar-
republiek is het zover echter nooit gekomen.'"^
De machtsovername door Hitler in 1933 bctckcndc het eindc van de Rcichsrat Voor over-
hcidsorganen die de Lander vertegenwoordigden was in de nationaal-socialistischc cenheids-
staat geen plaats. Het zou gelukkig gecn duizend jaar duren voordat de draad weer opgepikt
kon worden.
Tussenüjds resumerend kan gestcld worden dat Duitsland cen staatsrcchtclijkc ontwikkcling
heeft doorgemaakt waarin gaandeweg steeds duidclijker een ' natuurlijkc' plaats werd in-
geruimd voor de Bundesrat in het wetgevings- en besluitvormingsproccs van de fcdcratic als
gehcel.
Die ontwikkcling heeft er mede zorg voor gedragen dat voor het vanuit internationaal per-
spectief bezien toch relatief markante instituut Bundesrat plaats ingeruimd kon worden in de
staatsstruetuur van het naoorlogse demoeratische Duitsland. Markant met name omdat net

98. Art. 1 Weimarer Reichsverfassung 1919.
99. K. Reuter. a.w, p 67 e.v.
100 H-H Lammers, Der Reichsrat, Staats- und Selbstverwaltung 3, 1921-1922. p 182 e.v.
101. In art. 63 Abs. 1 Satz 2 van de Weimarer Verfassung was de zgn. 'clausula antiborussica' opgenomen De

helft van de stemmen waar het dichtbevolkte Pruisen recht op had. vielen niet toe aan de landxregering, doch
aan Pruisische provinciebesturen. Deze waren bij het uitbrengen van hun stemmen niet gebonden aan de
voor het overige geldende eis dat alle stemmen per land gezamenlijk en eeiugezind uitgebracht moesten
worden.

102. K. Reuter, a.w„ p. 70 e.v.
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orgaan Bundesrat tot dan toe bcpaald nict cenvoudig beschouwd kon worden als een dragende
pijlcr van dc parlcmcnlairc democratic, tcrwijl de gedachten van de ontwerpers van de rueuwe
grondwet van de 'Bundes Rcpublick Deutschland' toch onvcrkort uitgingcn naar een krach-
ligc fedcraal gcstructurccrdc democratic, die in al /ijn faccttcn parlcmcntair gcgrond zou zijn.
BctrcfTcndc hct mcdcwctgcvcndc orgaan dat de Länder /ou gaan vertegenwoordigen stuitte
men daar op problcmcn Tot 19IX was de Bundesrat iminers (als ondcrsteunend clement voor
des kci/crs politick) wcl vrij krachtig gewecst. maar allcsbchalvc democratisch gelegilimeerd,
Icrwijl dc Rcichsrat van dc Wcimarrcpublick nu net gckcnmcrkt werd door ccn dcugdelijke
dcmocratischc lcgitimatic in samenhang met ccn staatsrcchtclijk en politick zwakkc positio-
ncring in hct wetgevings- en bcsluitvormingsproccs
Vanuit dc gcschctstc ontwikkclingslijncn blckcn dc discussies in de Parlamentarische Rat
(die dc voorstcllcn voor ccn nicuwc grondwet fomiulcerdc) /.ich dan ook al vrij snel toe te
spitscn op dc vraag of voor hcl bcpalcn van dc structuur van ccn tweede Bondsduitse
parlcmcntskamcr uitgegaan moest worden van hct zgn. 'Senatsprinzip' of van het 'Bundes-
ratprinzip'.""

2.5. <5 .Vena/oder/tondesra/? --\ --••, :

Voorafgaandc aan dc aannamc van dc defuutieve versic van Art. 51 GG waarin de samen-
stcllmg van de Bundesrat gcrcgcld wcrd. vond cen diepgaande discussic plaats over dc vraag
of ccn Kamcr' die in dc bondsstaatconstructic hct clement Land" vcrtegenwoordigt en
uitdraagt, ccn Senat /ou moctcn /ijn bestaande uit onafhankelijke leden, gcko/en door de
volksvcrtcgcnwoordiging van dc Lander, dan wcl ccn Bundesrat bestaande uit leden van de
Laitdsrcgcringcn."" De Senat /.ou bestaan hebben uit ongeveer 50 Senatoren die minstens de
Iccftijd van 40 jaar bcrcikt mocstcn hebben. Zij zouden door de Landestag van hct betreffende
Land gcko/cn worden voor ccn tennijn die aflicp bij de volgcndc vcrkie/ingen van dc Lan-
destag. Dc gcko/cn Senatoren zouden ccn afspicgcling moctcn vonnen van dc partijpoliticke
verhoudingen in dc vcrschillcndc Länder.'"'' Een Bundesrat ging bestaan uit ongeveer 45
leden gcko/en uit de Landsrcgcringcn door dc Landsrcgcringen. Het aantal leden per Land
/.on vastgcstcld worden naar rato van hct aantal inwoners. Alle Bundesratleden afkomstig uit
het/clfdc Land zouden slcchts unanicm stemgedrag kunnen vertonen in de Bondsduitse
scnaatskamer."*

Interessant /ijn ccn aantal argumenten /oals die gehanteerd werden in de discussie die
uitcindclijk geleid heeft tot het verkie/cn \-an dc Bundcsrar\Tuiant boven de Senatvariant:""
a. In ccn bondsstaat is hct gchccl. zcker als hct aankomt op uitvocnng van bcsluitcn. af-

hankclijk van dc wil tot saiuenwcrking vanuit de dclen Indien de executieve \an de
Länder nu via dc leden van de Bundesrat acticf bctrokken /ou worden bij het wetge-
vingsproccs van dc Bond als gchccl, /ou dc medewcrking van een met te onderschatten
machtsfactor in de Länder op voorhand \-rijwel vcr/ekerd zijn.

103. W-R Schenke. Gesetzgebung zwischen Parlamentarismus und Föderalismus, uit: Paiiementrecht und Parie-
mentpraxis. Berlin 1989. p 1485 e v

104. Verfusungskonvcnt Henvnchiemsee 1948. r - » i « ,
105. Art. 66 Herrenchiemse«-ontwerp 1948.
106. Artt. 66 cn 67 Herrenchiemsee-ontwcrp 1948.
107. O Strickrodt. Das Bundesratsmandat Gebunden und frei. Die öffentliche Verwaltung 1949, p. 321-324.
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b. Door de wij/e van benoeming der leden vanuil de regering van de linder /ou de Bundes-
rat geen (partijpolitieke) kopic van de Bundestag /ijn. doch vcclccr cen orgaan dal door
zijn relatieve afstand tot de polihckc waan van alle dag een hogcre mate van objeetiviteit
aan de dag /ou kunnen leggen ten opzichtc van partijpolitieke belangen dan cen Senat

c. Met de benoeming van de leden van de Bundesrat uit de regen ngen van de Lander kon
ook de daarin aanwc/igc expertise, alsmcdc de expertise van het ambtelijk apparaat van
de Länder (m.n. in commissievergaderingen) inge/et worden ter ouderstcuiüng tijdcns het
wetgevingsproecs.

d. Aange/jen wetgeving uitgevoerd wordt in de Linder is cen vorm van bcmiddcling met
betrekking tot de uitvoering (lees het Landsbcstuur). zeker bij rclaticf controvcrsiölc wet-
geving geen overbodige laxe. De leden van de Bundesrat lijkcn daartoc geschikt tc /ijn.
Zou geopteerd worden voor de Senatvariant. dan ware het goed denkbaar dat de (door de
parlcmcnten van de Lander geko/en) sciuitorcn uit clectoraal oogpunt tc veel aandachl
zouden hebben voor het belang van het Land en nict voor dat van de Bond als geheel

AI deze argumenten lijkcn met name ingegeven tc zijn vanuil doclmatighcidsovcrvvcgingcn
De belangrijkste kritickpunten die tegen de Bundcsratvariant werden ingebracht bctrolTcn
andere dan doclmatighcidsovcrwcgingcn: er zou geen sprake zijn van voldocndc demoera-
tische legitimatie nu de leden benoemd zouden worden vanuit de regeringen der Lander cn
deze grondslag slcchts indirect kon leiden naar de werkelijk dcmocratischc grondslag van cen
gekozen Landesparlement. Ook zouden Bundesratlcden als leden van de uilvoerende macht
der Länder qualitatc qua de voortgang van het wetgevingsproces vcelal laten prcvalcrcn
boven politiekbelcidsmatigc controlc (checks and balances).
Na pittige discussies tussen met name de dric grootstc Duitsc politickc partijcn werd uitcin-
delijk geopteerd voor de Bundesratvariant. Bij dit besluit heefl de deutsche Verfassungstra-
dition' een eminente rol vcrvuld. maar zoals gezegd hebben ook doclmatighcidsoverwcgingen
sterk meegewogen: 'Es soll der Stärkung des Dcmokratiepnnzips. der Gcwaltcntcilung. aber
auch der Steigerung der Effizienz der staatlichen Aufgabenfüllung dienen"."*
Zo ontstond in 1949 de Bundesrat in zijn huidige vorm. Een Senaat' die cen logische plaats
heeft gekregen in de Duitse federatieve staatsstruetuur Vanaf 1949 tot 1990 zijn in de samen-
stclling en organisatiestruetuur van de Bundesrat vcrvolgens geen bclangrijkc wijzigingen
meer doorgevoerd. In dat jaar zijn ten gevolgc van de hereniging der beide Duitslandcn de vijf
Länder van de voormalige DDR toegetreden tot de Bondsrcpublick hetgeen met name tot
gevolg had dat de stemverhouding daaraan aangepast diende tc worden Maar daarover nicer
in het volgende hoofdstuk.

2.6 Vier trajeeten: een nabeschouwing - . . ;

Als er iets duidelijk is geworden uit de historische beschouwingen die in dit hoofdstuk zijn
opgenomen. dan is het wel dat de staatsrechtehjke ontwikkeling van twcekamcrstelsels in de
vier onderzoekslanden bepaald nict parallel is gelopcn De gestage vrijwcl ononderbroken
ontwikkelingslijn van het Britse parliament' lijkt nauwclijks vcrgelijkbaar met het voortdu-
rend gewijzigde 'beleid' (bicameralisme-unicameralisme-bicameralisme cn/) dienaangaande

108 W-R Scherice, s.w., p. 1488
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van de Franse overheden, laat staan met dc cvolutie van het sterk federatieve, lange tijd
nauwclijks dcinocratischc gclegitiniccrdc staatsbestel van de Bondsrcpublick Duitsland. Het
nog steeds bestaande bcnocmingsbelcid voor Britse Peers' spoort ook bcpaald nict met de
(op democratisehe Iccst gcschocidc) verkiezingsmcthoden zoals ontwikkeld in landen als
Frankrijk, Ncdcrland en /clfs Duitsland.
Tcgclijkcrtijd kan gcconstatccrd worden dat Europa ook vroeger allerminst uit elkaar met te
bcinvlocdcn cilandcn' bestond Dc inhoud van dc Britse Reform Bill was duidelijk door-
drenkt met de gedachten over democratic en volkssocvcrcinitcit die vanaf 1789 via Frankrijk
door Europa trokken. Andcrsom wcrd in Frankrijk in 1814 (zij het kortstondig) een twee-
kamcrstclscl naar Brits model gcintroducccrd, mclusicf ovcrcrfbare Peerages. Dc Ncdcrlandse
parlcmcntairc ontwikkclmg heeft ondcr voortdurende invlocd gestaan van hetgeen in Frank-
rijk en (later) Duitsland gebcurde Het ccrstc Franse twcckamcrstclse) stond model voor het
(nog steeds vigcrende) Ncdcrlandsc. Dc introductic van dc politickc ministcriclc vcrantwoor-
dclijkhcid in 1848 in Ncdcrland kan oninogclijk los gc/icn worden van de revolutiepcrikelen
die vaiuiit Fraiikrijk over Wcst-Europa uitwaaierden. Ook dc Duitsc dcinocraliscnngspoging,
inclusiel introductic van ccn twcckamcrstclscl. van dc Paulskirchenverfassung' was ccn
iixlUMiccks uiivlueisel van de geest' van 1848
Vanaf het midden van dc ncgcnticndc ccuw cvoluecrdc het tot dan toe toch in sterke mate als
aristocralisch bolwcrk van dc troon functioncrcndc Hogcrhuis van zowel Groot-Brittannie\
Frankrijk als Ncdcrland in dc richting van een medewetgevend orgaan, waarvan de gedragin-
gen nicer en nicer ingegeven en bcpaald gingen worden door eigentijdse politiek-ideologische
stronimgcn: conscrvatismc versus libcralismc, links versus rechts, zij het dat het Britse Hoger-
huis verstoken blccf van icderc vorm van democratische legitimate
Bc/.icn wij dc ontwikkcling van dc onderlinge (machts-)vcrhouding tussen de parlemcnts-
kamcrs in dc ondcr/.ockslandcn icts nauwkcurigcr, dan zijn met name voor dc dric reeds
genoemde ccnhcidsstatcn toch frappante parallcllcn aanwijsbaar. In zowel Groot-Brittannie,
Frankrijk als Ncdcrland werden cind ncgcnticndc begin tvvintigstc ecuw de aanzetten ge-
geven voor dc opbouw van de moderne partijpoliticke organisaticstructuren, die tot op heden
gangbaar zijn gcblcvcn. Ten gcvolge van de (ten opzichte van het Lagcrhuis) afwijkende
wijzc van vcrkiczing (indirectc verkiezing en census kiesrecht) c.q. benoeming van Senaats-
ledcn wcrd het Hogcrhuis in alle drie de landen bevolkt door leden met een meestal""
'behoudender' maatscluippij\ isic dan dc collcga's van het Lagertuus Dit had tot gevolg dat
zowel het House of Lords, als de Senat en dc Ecrstc Kamer in die jaren regelmatig opvallend
oppositionccl partijpolitick gestuurd gcdnig ten opzichte van rcgering en House of Commons.
Assembled of Tvvccde Kamer gingen etalcren. vvaarbij het hanteren van staatsrechtclijke
machtsmiddclcn als het venvcrpen van wetgevingsvoorstcllcn (vvuaronder begrotingen). en
het forcercn van kabinctscriscs nict gcschuv\d werd. Deze hoogtijdagen van het parlcmenta-
rismc parfait' blcvcn nict /ondcr gcvolgen. In Groot-Brittannic ontstond daardoor uitcindclijk
dc Parliament Act' van 1911 die net juridisch Instrumentarium dat het House of Lords als
mcdcwctgcvcr en bcstuiirscontrolcur nog ten dienste zou staan. drastisch inperkte. In Neder-
land kroop dc Ecrstc Kamer dcfinitief in zijn schulp nadat ccn dreigende opheffing random
1920 geen doorgang vond. In het supcrparlemcntaire Frankrijk van dc 3e Rcpubliek duurdc

109. IX- partijpolitiekc silu»tie in 1904 ten tijdc van de kuneronlbinding door het kabinet Kuyper vonnt op deze
regtl kortstondig een uitzondering.
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het in feite nog tot na de Tweede Wereldooriog voordat de Senat als medewetgcvcnd orgaan
duidclijk geposiüoneerd werd achter de Assemblcc. regering en President
Reflexie en revisie van wetgeving vanuit een minder gcpolitisccrdc omgeving dan die van het
Lagcrhuis lijkt vanaf die tijd in zowel Groot-Brittannic. Frankrijk als Ncdcrland tc worden
beschouwd als nieuwe hoofdtaak van de Senaat''"
De ontwikkelingslijn van het tweekamerstelsel is daarmee voor /.over het de dric ccnlicids-
staten betreft in grove lijnen geschetst. Het fcdcraticvc Duitsland heefl cen gcliccl andere
koers gevaren. Tot 1918 nauwclijks beinvlocd door idcccn over machtenschudmg cn
andere dcmocratiscringsinvloeden. heefl /.ich met de Bundesrat in de Duitsc (sta(cn)Bond
(srepublick) cen sterk door Landsregeringen gedomincerd ovcrlcgorgaan kunnen ont-
wikkclcn tot medewetgevend orgaan Dat orgaan werd cn wordt ook in het democratisclic
Duitsland beschouwd als stem van de Länder op Bondsniveau, waannce het tweekamer-
stelsel /.ich in de BRD cen natuurlijke, nicl of nauwelijks uit de staatsorganisatic weg tc
denken posilic lijkt tc hebben verworven.

110. Zie ook: M. Wasowicz, Les changetnents des attributions de la chambre haute des parlementx en Europe aux
XIXe et au debut du XXe siede, in: H.W. Blom e.a. (red). Bicameral*sme. a.w., p. 131-I46
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Verkiezing/benoeming, samenstelling, organisatie

3.1 Inleiding

£7«7ora/ JV5/em5 5«OM/</ ftp given fnWr /»no/vr wWg/if tvhen aM«>.v.w>ig « roun'rv'.f /x>/i'nai/
jyj/em a j a w/io/e. JSVecfona/ jrnjfems 5/JOMW no/ 6e /oa/lcn/ upon <w mere fecn/i/oa/ </f/a;is wi'/iour

Het kiesstelsel, de te härteren mclhodc om stemmen om tc /cttcn in /dels, Staat (c bock als
een van de belangrijkste elementen van dc vcrtcgenwoordigcndc democratic.' Bcvrccmdcn
zal deze constatcring nauwelijks. Dat de kcuzc voor ccn kiesstelsel grotc gcvolgcn heeft voor
de wijzc waarop al dan met geregcerd kan worden, is fraai tc illustreren aan dc Itand van dc
volgende vergelijking: in 1987 behaalden de Bntsc Liberals en dc Social Democrats sainen
22.6 procent van het aantal geldig uitgebrachtc stcnuncn bij dc algcmcnc parlcmcnlsv crkic-
zingen Dit leverde in het first-past-the-post-systeem slcchts 14 procent van dc beschikbarc
zctcls en ccn onbeduidend oppositicrollctjc in het Lagcrhuis op In hct/clfdc jaar behaalden dc
Sociaal-dcmocratcn in Finland 24 1 procent van de stemmen, hetgeen linn dank/jj ccn
kiesstelsel gcbaseerd op evenrcdige vertcgenwoordiging 28 procent van dc /dels en rege-
ringsverantwoordclijkheid opleverde.' Kiesstclscls die nict (vollcdig) gebasccrd zijn op ccn
systeem van evenrcdige vertcgenwoordiging hebben ccn bcduidcnd grotcrc mate van dis-
proportionaliteit tussen stcmmcnaantal en zctelvcrdcling tot gcvolg dan kiesstclscls die dat
wel zijn.
Ook kunnen cr grotc vcrschillen ontstaan in zctelverdcling in het parlcmcnt indicn rcdclijk
forse kiesdrempels (BRD) of verkiezing over meerderc kicsrondes (Frankrijk) ingebouwd
worden in het vigerende kiesstelsel.
Naar de effecten van kiesstelsels is vcel ondcrzoek vcrricht.' Vrijwcl al die ondcr/ocken
hebben zieh echter gericht op de rclatic tussen kiesstelsels cncrzijds en samenstelling, struc-
tuur en/of werkwijze van de politiek belangrijkste parlemcntskamcr ander/ijds Naar dc
relatie tussen kiesstelsel/benoemingsystcmen cncrzijds en dc positioncring van dc Sciiaat
tegenover de andere kamer van het parlement en regcring andcr/jjds. is in rcchtsvcrgelijkcndc
an helaas nauwelijks gericht onderzoek verricht.* En dat, terwijl de verschilfen in kiesstclscls/

1. M. Gallagher, Electoral Systems and Voting Behavior, in: M Rhodes, Development« in West European
Politics, London 1997, p. 124.

2. A. Lijphart, Electoral Systems and Party Systems, A study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990,
Oxford 1994, p. 1

3. M Gallagher, a w , p. 119.
4. Onder andere: A. Lijphart en B. Grofman, Choosing an electoral system. Issues and Alternatives, New York

1984; A. Lijphart, Electoral Systems and Party Systems, aw.; M. Albrecht, De invloed van het kiesstelael op
de samenstelling van de volksvertegenwoordiging en op de vorming van de regering, dissertatie, Amsterdam
1960; D. Nohlen. Wahlrecht und Parteiensystem, Augsburg 1989.

5. Het betieft hier met name: J. Mastias et J Grange, Ixs secondes chambres du parlement en Europe Occi-
dentale, Paris 1987; IIW. Blom e.a. (red). Bicameralisme, Tweekamcrstelsels vroeger en nu, Handelingen
van de Internationale Conference ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Kernte Kamer der Staten-
Generaal, Den Haag 1992; M. Russell. Reforming the House of Lords, Lessons from Oversea«, Oxford
2000; S.C. Patterson and A. Mughan, Senates, Bicameralism in the contemporary World, Ohio 1999.
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bcnocmingssystemcn betreffende de Scnaat in de Europese democratieen ronduit groot te
nocmcn /.ijn. Onzc ondcr/ockslandcn mögen daarvoor zeker tot voorbeeld dienen. Van deze
landen namclijk hantecrt Groot-Bnttaniue nog steeds cen zuiver benoemingsstelsel. In de
Bondsrepublick wordt gebruik gemaakt van cen afgeleid benoemingsstelsel. gebascerd op de
politickc uitkomst (de rcgeringsvcrantwoordelijkheid) van directe verkiezingen. Frankrijk
kent cvcnals Ncdcrland ccn kicsstelscl waarbij dc Senaatslcden indirect gekozen worden. Het
Franse kicsstelscl bascert /.ich daarbij in tegenstelling tot Nedcriand siechts in zeer geringe
mate op hct principc van dc /.uivcr evenrcdige vertegenwoordiging, tcrwijl in Frankrijk
daarenboven per vcrkic/jng maar cen bepcrkt gedccltc van de scnaatszetels vacant is.
In dil hcmfdstiik wordt dc wijze van vcrkiczing c. q. benocming van de ledcn der Scnaat in de
vier ondcr/ockslandcn per ondcrzocksland beschreven en waar nodig al vergeleken. Hoe gaat
dc verkic/ing/benocming in zijn werk? Ook wordt aandachi besteed aan de vraag hoe de
Scnaat samcngcstcld en gcorganisccrd is Hoe lang is dc zittingstennijn en wat zijn de
gcvolgcn daarvan? 1 evens zal in dit hoofdstuk al cnigc mlcidcndc aandacht besteed worden
aan de cffcctcn die vigcrende kicsstclscls kunncn hebben op de wijze van (politick) functio-
neren van dc Scnaat In Frankrijk bijvoorbccld lijkt ccn vcrbinding gclcgd te kunnen worden
tusscn hct vigcrende kicsstelscl en dc venncend archaische bcnadcnngswijzc van de Senat,
tcrwijl in Ncdcrland mccrmaals gcsuggcrccrd is, dat er wcllicht ccn rclatie gesignalccrd zou
kunncn worden tusscn ccn in 1983 gcdccltclijk gewijzigd kiesrcgimc en ccn cnigcrmate
gewij/igde politickc cultuur in dc opstclling van de Ecrstc Kamcr bij hct wctgevingsproccs"
Zckcr is dal vanuil dcNcdcrlandsc regcring minder dan 20 jaar na dato pogingen ondernomen
worden oin tcrug tc kcrcn i\aar hct to! 1983 ten bchoevc van de Eerstc Kamer gcliantccrde
kiesrcgimc.

3.2 Groot-Brittannie

3. 2 V Atenoe/m>ig e

Over de spclrcgcls die leiden tot dc sanicnstclling van hct Britse House of Lords kunncn wij
kori zijn: in alle gcvallen is sprakc van benocming der leden op ccn wijze die (in tegenstelling
tot dc benocming van leden van de Duitsc Bundesrat) niet terug te vocren is tot enigcrlei vorm
van dcmocralischc legitimatic, of hct zou mocten zijn dat dc voordracht tot benocming
opgcstcld wordt door dc zittende Prime Minister. Het betreft dan de benocming van zowel
partijgebonden als onafhankclijkc Hogcrhuislcdcn. Het is allcszins mogelijk dat de wijze van
bcnocining binnciikort particel gewijzigd /al gaan worden, maar daarover zodadelijk meer.
Dc fonnclc benocming van ccn Lord Temporal (een niet-geestelijk lid van het Britse Hoger-
huis) vindt inomcntccl in icder gcval nog plaats door dc Kroon. Benocmingen geschiedden
vrocger vcclal via ccn dagvaarding aan hct adrcs van ccn aspirant-Lord, een zgn 'Writ of
Sununons' om tc Westminster tc vcrscliijncn. Dc afgelopen decennia vond cen (zeldzame)
benocming tot Hereditary Peer plaats via 'Letters Patent', waarin dc nicuwe peerage als het
ware door dc K.roon gccrcecrd wcrd." Om zitting te mögen nemen in het Hogerhuis moet de

6. Onder ander«: A. Postma, De Eerste Kamer timmert aan de weg. Namens 1987. nr. 2. p. 90 e.v.
7. Tweede Kamer 1999-2000. 26976. nr 1. p 11-12
8 R Brazier. Constitutional Practice. Oxford 1988. p. 198.
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leeftijd van 21 jaar beneikt zijn.' de Peer voldoende solvabel zijn'° en nict onvoonvaardclijk
veroordeeld op grand van treason."
In het House of Lords kunnen tcgenwoordig nog een vicrtal grocpen ondcrschcidcn worden.
Allereerst zijn daar de Lords Spiritual' of (Aarts)bisschoppcn. Lang nict alle Britsc bis-
schoppen hebben een zetel in het Hogerhuis. Maumaal 24 bisschoppen en 2 aartsbisschoppen
kunnen tegelijkertijd zitting hebben Dit implicecrt dat dc mccstc plaatscn'* als Itct ware
'rouleren' tussen de vele bisdommen die Groot-Brittannie rijk is Indien ecn bisscliop met
pensioen moct gaan ( 70 jaar). vervalt dc daardoor opcngcvallcn zetel in het Hogerhuis aan dc
oudstc bisschop in functie uit ccn diocccs dat nog geen Lord Spintual' levcrt.' Inherent aan
de/c gang van zaken is het toch wel opmcrkclijkc gegeven dat dc mccstc bisschoppen
ondanks de al vaak gevorderdc Iccflijd gcvocglijk beschouwd kunnen worden als rclaticf
•fnssc' krachten in een Senaat waar de nodigc leden al haast ccn volwasscn leven lang /itting
hebben."
Veruit de grootste groep leden van het Britsc Hogerhuis was voorafgaandc aan dc aannaine
van de House of Lords Act 1999' afkomstig uit de rangen van dc 'Hereditary Peers' Dc/.c
groep bezit (nog even) het ovcrerlbare op een adcllijkc titcl gebasecrde reel« /.illing te neincn
in het House of Lords. De Peerages stammen uit Engcland en Schotland (vöör 1707). Grool-
Brittanniö (vanaf 1707) en het United Kingdom (vanaf 1801)."
Hereditary Peers waren er ook eind 2()c ccuw nog in velc soortcn: hertogen. markic/cn,
graven en gravinnen, burggraven. baronncn en baronesscn. Dc benocming werd, /.oals reeds
gememorecrd, geöffectueerd via ecn Writ of Summons", dan wcl dc uitgiftc van ccn Letter
Patent' door de Britsc Koning(in). De Prime Minister plccgdc jaarhjks. na onder andere
advies ingewonnen te hebben bij de leider van de oppositie in licl House of Commons, ccn
lijst van kandidaat-Hereditary Peers samen te stellen, waarna benoeming door dc Kroon kon
plaatsvinden.
Vanaf het aantreden van een nieuwe Labourrcgering in 1964 is het voor opccnvolgcndc rege-
ringen min of mcer usance geworden geen nieuw overcrfbare peerages nicer tc creüren Uit-
zondering op deze ongeschreven regel wcrd sindsdicn nog slcchts gcvonnd door Margarcth
Thatcher (tegenwoordig zelf als Life Peer lid van het Hogerhuis) die in 1981 mcende het
initiatief te moeten nemen om toch nog twee nieuwe Hereditary Peerages' aan dc 785 in die
tijd bestaande toe te voegen.""

Een Hereditary peerage tot stand gekomen via 'Letters patent' is in de praktijk nauwelijki overdraaghaar aan
een vrouvv. Dit is dan ook een van de belangrijkste oorzaken geweeat voor de vrijwel totale afwezigheid van
vrouwen in het House of Lords.

9. Standing Order Nr. 2, 1685. De leeftijdsgrens van 21 jaar is nooit verlaagd Ook niet nadat de status van vol-
wassene in Groot-Brittannii na wetswijziging niet langer bereikt werd op de 21 e, doch op de 18c verjaardag.

10. Insolvency Act 1986.
11 Forefeiture Act 1870. geamendeerd in de Criminal Law Act 1967.
12. De twee aartsbisschoppen en de bischop van London, Durham en Winchester hebben ambtxhalvc permanent

zitting in het Hogerhuis.
13. F. Bown, Influencing the House of Lords: the Role of the Lords Spiritual 1979-1987, Political Studies 1994,

p. 105
14 D. Shell, The House of Lords. London 1992. p. 30-31.
15. J.A.G. Griffith and M. Ryle, Parliament, Functions. Practice and Procedures, Ixmdon 1989, p. 458.
16. Onder andere: O Hood Phillips. Constitutional and Administrative Uw, London 1987. p 159; D. Shell,

a.w., p. 33.
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Hoewcl sommige" overerfbare zetels ook door vrouwen ingenomen zouden mögen worden'*,
is net aanlal vrouwen dat daadwcrkelijk ccn dcrgclijkc zetcl in net Bntse Hogerhuis in her
own right' be/it altijd bijzondcr klein geweest."
De mogclijkhcid om afstand tc doen van de verleende rechten bestond (zie ook hoofdstuk 2)
tot 1961 cenvoudig met"" Dat wrong temeer daar in voorkomende ge\allen capabele. ambi-
ticu/c politici die via gcboortc als bijvoorbeeld Earl of Viscount een peerage bezaten, geen
ambilics richting House of Commons mochten koestcren Als Hereditary Peer was men quali-
tatc qua lid van hcl House of Lords en dus nooit lid van net House of Commons. Vanaf 1963
is die rcgcling echter vcrsocpcld"' Sinds die tijd kan ledere Peer afstand doen van zijn rechten
met bctrckking tot ccn Hogcrhuis/clcl Gccn dodc rcgcl trouwens, die Peerage Act 1963'. De
14c Karl of Home, Sir Alec Douglas-Home heeft het dank/jj de Peerage Act van 1963 linea
recta lot Prime Minister geschopt Hereditary Peers mögen hun rechten als lid van het Britse
Hogcrhuis uitocfenen vanaf hun 21 c vcrjaardag."
Ondcr dc (maar liefst) 75« Peers by succession' die tot Oktober 1999 lid waren van het Britse
Hogcrhuis waren er vclcn die nicts zagen in het bij hun utcl hörende vrijwilligc' Hogerhuis-
wcrk, of het ccnvoudig tc druk hebben met hun leven. Dcze Peers hadden de mogclijkheid
fonnccl leave of absence' nemen *' Zij gaven dan aan dc voorzitter van het Britse Hogcrhuis,
dc Lord Chancellor, (c kennen voor dc duur van het parlcmcntaire jaar af te zicn van alle
activitcitcn die behoorden bij net lidmaatschap van dc Britse Scnaat. Hereditary Peers die
zondcr ooit nog ccn teken van leven tc geven net House of Lords plccgdcn tc rrujden. kregen
cvcnccns leave of absence' AI dc/c Peers werden gcacht voor dc duur van het parlcmcntaire
jaar met nicer deel tc ncincn aan fonnclc activitcitcn van net Hogcrhuis.
In 1999 zijn. zoals reeds enige malen aangestipt, grondige wetswijzigingen doorgevoerd
aangaandc dc wijzc van samcnstclling van het House of Lords. Deze golden met name de
grocp 1 Icrcditary Peers New Labour liad al in het vcrkic/ingsinanifcst aangckondigd dat: the
right of Hereditary Peers to sit and vote in the House of Lords will be ended by statute'. Na de
vcrkic/ingsovcrwinning van 1997 wcrd dc daad bij het vvoord gcvoerd. In het 'white paper'
wcrd voonilsnog echter nict uitgegaan van totale afschaffing van het recht voor Hereditary
Peers /.itting (c nemen en tc stemmen in het House of Lords' ' Een voorstel vanuit de Cross-
bench""' om ccn op dc (ongevcer) ticn Hereditary Pers als Hogerhuis lid vooralsnog te hand-
liavcn in afwachting van vcrdcrc (reeds gcplandc) hervormingen. werd vvclwillend ontvangen
door dc regcring. Een en ander heeft cr uitcindclijk toe gelcid dat met ingang van het parle-

17. Indien de peerage oorspronkelijk gecreierd werd via een zgn. "writ of summons' is voortzetting via de
vrouwelijke lijn mogclijk. Ken peerage ontstaan via 'letters patent from the Sovereign' (de grootste grocp)
kan uitsluitcnd aan mannen toevallen

18 Pogingcn om de ongclijkhcid op te hellen zijn tot op heden altijd gestrand. Overigens mögen vTouwen hun
recht om /itting te hebben in het House of Lords op grond van een hereditary peerage pas uitoefenen sinds
dc Peerage Act van 1963.

19. In 1998 waren slechts 16 van de 750 overerfbare "Peerages' in het bezit van vrouwen
20. Peerage Act 196.1
21. Zie hoofdstuk 2.
22. Standing Order nr. 2
23. Standing Order nr 20 Report from the Select Committee on Leave of Absence. H.L. 60 (1957-8).
24. Modernising Parliament: Reforming the Mouse of Lords, January- 1999. Cm4183. Chapter 3. paragraph 2.
25 Met voorstel. gclancecrd door de Convenor van de Crossbenches Lord Weatherhill en onderschreven door de

Conservatieven hij mondc van Lord Cranbornc. wordt tegenwoordig geciteerd als 'the Cranbome. Weather-
hill agreement'
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mentairc jaar 1999-2000 nog 92 Hereditary Peers om /itting cn stemrccht liaddcn in het Britse
Hogerhuis.'* Inmiddels (September 2001) zijn hct er nog 91 Dit alles dus in afwachting van
een (evcnecns door de Labourrcgering tc initicrcn) further long-tcnn rcfonn of Uic House of
Lords', die onder meer de totale afschaffing van net fenomeen Hereditar>' Peerage tot gevolg
zal moeten hebben." Tot die tijd zullen eventucel (ten gevolgc van bijvoorbccld sterf-
gevallcn) nog openvallendc Hereditary Peerages overigens met mecr automatisch in liandcn
komen van de erven. Gesloten 'by-elections' waaraan slcchts gcintcrcssccrdc leden van de
Britse adel mögen deelnemen, bepalen uiteindelijk wie cen \aauitc zctcl /al mögen bc/.ct-
ten.-*

Nu de omvang van de groep Hereditary Peers zo drastisch is teruggebracht. vornicn de Life
Peers' qua omvang veruit de grootste groep Lords in het Hogerhuis (op 1-9-2001: 592). Life
Peers worden evenals de Hereditary Peers benoemd door de Kroon op voordracht van de
Prime Minister. Zij worden benoemd voor het leven. Van een overerfbaar recht is hier nooit
sprake."*
Het creeren van de mogelijkheid om het Bntse Hogerhuis \erder aan tc vullen met 'Life
Peerages' bleek om dric redenen uitcrst /jnvol tc zijn. In de cerste plaats omdal ook hct
Hogerhuis ondanks de beperkingen opgclcgd in de Parliament Acts' van 1911 cn 1949 for-
meel toch nog altijd vrijwel onverkort medewetgevend orgaan is met ecu dito work-load De
politicke invlocd mag dan stcrk ingedamd zijn. dat nccinl met weg dat hct praktische
legislaücvc werk toch gewoon gcdaan moct worden. Voor de uitvocring van die Icgislaticve
taken is constante bemanning van de Senaat dan ook een vereiste. In de rangen der Lords
Spiritual en de Hereditary Peers viel qualitate qua altijd al ecu liogc mate van abscnleismc tc
noteren. Ook kon waargenomen worden dat Hereditary Peers in voorkomendc gcvallcn
eenvoudig de intellectuele bagage misten om met vrucht werkzaam tc kunncn zijn in hct
Hogerhuis.^ Aan voornoemde bezwaren werd effectief tegemoet gekomen door hct rckru-
tcrcn van grote groepen Life Peers (working Peers') vanuit de kringen van o.a. hct House of
Commons. Daarbij dient gedacht te worden aan voormalige MP's (vaker tcvens lid van een
aftredende regering) die het Westminster-leven nog niet op wilden geven. Politick belang-
rijker zijn echter de tot ministers van de zittende regering benoemde Life Peers die hct als
centrale taak dienen te beschouwen om nieuwe wetgevingsvoorstcllen van 'hun plocg' uit hct
House of Commons zonder al te vcel vertraging door hct Hogerhuis tc loodscn.•" In dc
literatuur wordt nu en dan geoppcrd dat het werk- en denkniveau. zoals gcctalccrd door dc
Life Peers, hoogst waarschijnlijk niet geeVenaard zou kunncn worden door democratisch
gekozen Senatoren."

In de tweede plaats werd met de introductie van Life Peers de mogelijkheid geopend hct
Hogerhuis partieel op semi-corporatieve basis te doen samenstellen Niet slcchts afgevaar-
digden van dc adel, maar ook afgevaardigden uit andere maatschappclijkc groepcringen zoals

26. House of Lords Act 1999, section 2.
27. Idem.
28. House of Lords Act 1999, section 2.
29. Life Peerage Act 1958.
30 D. Shell. a.w, p. 29-64.
31. P. Cowley, and D Melhuish, Peers' Careers: Ministers in the House of Lords, 1965-9). in: Political Studies.

1997, p. 20-35
32. B. Thompson. Constitutional & Administrative Law, London 1993, p. 179.
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zakcnmcnscn, vakbondsmcnscn, wetcnschappcrs, militairen, artsen. advocaten, ambtenaren
en Journalisten krcgcn /Jtting in dc Britsc senaatskamer."
De dcrdc reden was van partijpolitieke aard. Via benoeming van Peers voor het leven was net
mogclijk grotcrc grocpen aanhangcrs van nict-conservaticvc huizc toe te voegen aan een tot
dan toe voor vnjwcl 1()()% door Conscrvatievcn gcdominccrd Hogerhuis." Naast Life Peers
van zuiverc Labour- en Sociaal Democratische huizc ontstond cr ook ccn grotc groep zgn.
'Crossbcnchcrs', partijpolitick onafhankclijkcr leden afkomstig uit alle maatschappclijke
gclcdingcn. die nun be naming dankten aan hct feit dat hun zetels in hct Hogcrhuis liaaks
gesitucerd waren ten opzichtc van dc zetels van de overige leden van het House of Lords.
Als ccn uilvlociscl van dc House of Lords Act 1999 heeft dc Labourregcring onder Tony
Blair rnaar liefst ISO nicuwc Life Peers (waaronder vclc Peers van Labourluu/c) benoemd.
Dccis is dil gebcurd oin dc bcloftc uit hct verkiczingsmanifest dat gccn cnkclc partij mccr zou
mögen beschikken over ccn vanzclfsprckcndc mccrdcrhcid in het House of Lords daad-
wcrkchjk tc vcrwczcnlijkcn." Dccis ook om ccn voldocndc bemanning van de twecde parle-
nicnlskaincr (en dc daarvoor wcrk/ainc conurussics) tc kunncn blijvcn garandercn.
Hcl House of Lords is met slcchts mcdcwctgcvcnd orgaan maar ook dc hoogstc berocps-
inslantic in hcl Bntsc rcchtssysleem. Dat heeft ondcr nicer tot dircctc consequentie dat een
twintigtnl (waarvan nuiximaal elf acticf rechtsprckcndc Lords of Appeal in Ordinary"') voor
hct leven benoemde Law Lords' zitting hebben in hct Hogcrhuis.' In tegenstelling tot de
bisschoppen vcrlic/cn dczc rcchtcrs hun zetel in dc Scnaat niet bij hun pensioen. Met name dc
'gcpcnsionccrdc' Law Lords plcgcn regclmatig nuttigc activitcitcn te ontplooien op het terrein
van dc wetgeving en tcr verdere juridische uitdicping van het parlcmcntairc debat. *
Tcnslottc dient nog kort melding gemaakt tc worden van een vijftal Royal Dukes' die, als
lid van hct Koninklijk Huis, tot cind 1999 formed ccn permanente zetel in het Britse
Hogcrhuis liaddcn. Gcbruik inaken van de rechten die hicraan verbunden waren, deden
dczc Hcrtogcn nict of nauwclijks. al was het maar omdat op die wijze potentiele politiek
controversies uitspraken gedaan als lid van hct Parlement in ieder geval nooit opgetekend
zouden kunncn worden uit dc mond van bijvoorbccld ccn bcoogd troonopvolger.

5.2.2 //ervorm;n^j\'oorv/e//e/i

In hoofdstuk 2 wcrd reeds kort stilgcstaan bij het vanuit politickstaatsrechtclijk oogpunt zeer
markante gegeven dat hct ook cind twintigstc ccuw nog mogclijk is dat een mcdcwctgcvcnd
volksvertcgcnwoordigcnd orgaan \an een modern West-Europees land als Groot-Brittannie
bestaat uit (voor hct leven or even beyond') door de Kroon benoemde leden. in plaats \an uit
dcniocratisch gcko/cn sciuitorcn. Pogingcn om hct Britsc Hogcrhuis om tc vormen tot een
(gcdccltclijk of \ ollcdig) dcniocratisch gelcgitiniccrdc twecde parlemcntskamer zijn er in de
loop van de afgclopcn ccuw zekcr geweest. Reeds in dc considerans van dc Parliament Act

33. D. Shell. «.w.. p. 39-40.
34. Harald Wilson, dc 1 «hour Prime Minister regelde in de periode 1964-1970 de henoeming van 78 Life Peers

van I •ahourhui/e. 4b onatHankelijke Crossbenchcrs en slechts 11 life Lords van Consevatieve huize
35. I Richard and I) Welfare. Unfinished Husiness. Reforming the House of Lords. Vintage London 1999. p.

103-105.
36. Appellate Jurisdiction Act 1876 en 1887.
37. Appellate Jurisdiction Act 1876 en 1877.
38 D. Shell. a.w.. p 57-59.
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van 1911 werd de intentie uitgesproken to substitute for the House or Lords as it as present
exists a second chamber constituted on a popular instead of a hereditary basis' '" Tcgcngas
kon echter eveneens genoteerd worden: A directly elected Second Chamber, it may be added,
would have so much more authority than one built upon nomination, that we may expect rath-
er an addition to. than a subtraction from, the difficulties it creates' Daamicc wcrd gcdocld op
dc hogcrc politiscringgraad en dc effecten die daanan uit /ouden gaan op dc vcrhoudnig
tussen beide parlementskamers.''"
Zeker tot na dc Tweede Wereldoorlog blccf hct toch in hoofd/aak bij onvoldragcn voor-
stellen." Een relaticf scrieuzc poging tot gcdccltclijkc hcrvonning van hcl Bntse Hogerhuis
werd ondernomen in 1%8.'** Voorstcllcn werden gclancecrd om dc Scnaat oni tc vonucn op
een dusdanigc wijze dat gecn cnkclc politickc groepcring nicer over ecu voortdurendc
automatische mcerderheid zou kunncn beschikken. Crossbcnchcrs /ouden dc partijpolitickc
balans in werkbaar evenwicht moctcn houden. Uitgcwcrktc plannen toi afscliaffing van dc
historisch gegroeide benoemingspraktijk ten favcurc van cnigcrlci vorm van popular vote'
ontbraken vooralsnog echter.
De enige wijziging van betekenis in de sanienstelling van hct House of Lords is tol vlak voor
het einde van de 2()e eeuw de Life Peerages Act van 1958 geblevcn Dit kon gebcuren omdat
enerzijds de Conservatieven niet ontevrcden waren met him automatische mcerderheid in hcl
Hogerhuis en andcrzijds opeenvolgende regeringen van zowel Conservative- als Labourhui/e
een met democratisch gelegitimeerde (en daardoor politick relaticf /.wakke) tweede parlc-
mentskamer bepaald nict onpraktisch bleken te vinden.
De gctalsmatige Conservatieve kracht in het Hogerhuis heeft uiteraard wclhaast van/clf-
sprekend tot gevolg gehad dat hervormingsinitiaticven mccstal" vanuit hct Labour kamp
geinitieerd werden. Het ligt dan ook geheel in die lijn, dat de Regering Blair bij hct aantrcden
in 1997 op basis van haar verkiezingsmanifest (nog maar weer cens) tc kennen gegeven hccfl,
serieus werk te willen maken van de omvorming van het House of Lords tot een cigcntijds
volksvertegenwoordigend orgaan: 'A process of reform to make the House of Lords more
democratic and representative'.'''' De daad bij hct woord vocgend is, zoals reeds mccrdcrc
malen gememoreerd. in 1999 als eerste stap in dat proces van hcrvorming dc House of Lords
Bill naar het House of Commons gestuurd. In dat stuk wcrd slcchts voorgcstcld om allcrccrst
maar eens de vanuit democratisch oogpunt meest pregnante dissonantic. hct Hereditary-
Peerage, qua uitoefenbare parlementaire rechten aan tc passen aan dc hedendaagsc staats-
rechtelijke vereisten. Per saldo zou dat neer moeten komen op verwijdering van ccn sub-
stanticcl deel contemporaine Britsparlementaire geschiedenis uit het Britsc Hogerhuis Dat is

39. S De Smith and R Brazier. Constututional and Administrative law, London 1998, p. 311.
40. H.J. I-ask i. The problem of a Second Chamber, uilStudics in Law and Politics, London 1932, p. 113.
41. De 'Bryce conference' van 1917 suggereerde dat het Hogerhuis samengestcld moest gaan worden uit 1/4

benoemde en 3/4 indirect gekozen leden. Tot serieuze juridische afwegjngen en politieke haalbaarheid van
de gelanceerde voorstellen is het nooit gekomen.

42. House of Lords Reform 1968, Cmnd 3799 (1968).
43. Uitzondering op deze regel vormde het Conservative Review Committee van 1978. Dezc commmie stelde

voor dat het Hogerhuis voor 2/3e deel zou gaan bestaan uit gekozen leden en voor )/3e deel uit benoemde
leden.

44. Interview met Tony Blair in Today programme. BBC Radio 4, 30 July 1998, afgedrukt in de Times, 31 July
1998.
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dus inmiddels, met inachtneming van de CranborneAVeatherhill overeenkomst grotendeels
gcbcurd.^
Vccl interessanter is echter de vraag, hoe nu verder? Moeten de leden van het House of Lords
in dc tockomst gckozen gaan worden? En zo ja, via welke methode? Direct of indirect, 'first
past the post' of evenredige vertegenwoordiging? Of kan hct House of Lords toch maar beter
samcngcstcld blijvcn worden uit (op cnigcrlci wijze) benoemde leden?
Alvorcns ccn poging tc ondememen tot hct fonnulcrcn van ecn antwoord op die staatsrechte-
lijk interessante en politick vcrstrckkcndc vragen, heeft de regering Blair cen onderzoekscom-
missic ver/ocht de matcric nadcr te ondcr/ocken.'"' In dat kader dient op deze plaats volle-
dighcidshalvc wcl nog gewag gemaakt tc worden van ccn nauwclijks mis tc vcrstane passage
uil hct White Paper van dc regenng In die notitic namelijk, werd aan de Royal Commission
hct advics mccgcgcvcn vooral toch ook oog tc blijvcn houden voor de 'more attractive
features of the present House." daarmcc doclcnd op zowel hct Crossbcnch element als de bij
Life Peers (dank/.ij ccn stcrk door hct parlcmcntairc werk ingcklcurdc conduitestaat)'"' zo
dmdclijk aanwe/ige expertise.

Voorafgaandc aim de publicatie van hct cindrapport eind 1999. is ccn levendige disaissie over
dc/c Ihenutiek op gang gekomen in constitutionccl/politicologisch wctcnschappclijkc krin-
gen ' ' Voor- en nadclcn van zowcl benocming als vcrkiczing zijn daarin uitvoerig bclicht.
Hcl mccsf evidente en rnecst gccitccrdc nadcci van benocming is uiteraard het democratisch
deficit en hct daarmcc gepaard gaandc gcbrck aan politieke status. Daar staat tegenover dat
hct Vcrcnigd Koninkrijk desondanks inmiddels zeker ook dc nodigc positieve gevolgen van
hct gchantccrdc bcnocmingsbclcid hccfl kunnen ervaren. De waaier aan noodzakelijk geachte
expertise kan naar bclieven verbreed worden. Een mogclijkhcid waarvan bijvoorbeeld Tony
Blair niimschoots gcbruik heeft gemaakt via dc benocming van meer dan 200 nieuwe Life
Peers sinds 1997. Vertegenwoordiging van mindcrheden kan eveneens eenvoudig gereali-
seerd worden. Aanwezige expertise (via bijvoorbeeld de Law Lords) hoeft lang niet in alle
gcvallcn pnrtijpolitick gebonden tc zijn.*" Dc daar uit voortvlociendc mate van onafhankelijk-
hcid zou dc kwalitcit van wetgevingshcrziening door het House of Lords in gunstige zin
kunncn bclnvlocdcn. En als stcrk politick getint argument pro-benoemingsbelcid moet tcn-

45. I. Richard and I). Welfare, aw., p. 8-9. Zoals uitgclcgd in par. 3.2.1 mögen ten gevolge van dc Cranborne
Wcatherhill overeenkomst (zie noot 25) vooralsnog maximaal 92 Hereditary Peers actief blijven in het
Mouse ot'I.ords,

46. Royal Commission of the House of Lords, A House for the Future. Cm 4534, January 2000.
47. Modernising Parliament: Reforming the House of Lords. Cm 4183. January 1999. Chapter 8. paragraph 4.
48. 1. Richard and 1) Welfare, a w . p. 118
49. Zie daartoe onder andere I). Shell, and P Oidding, The Future of Parliament, Reform of the Second

Chamber. The Hansard Society for Parliamentary Government. London 1999; D. Shell, The future of the
Second Chamber, in The Political Quarterly 1999. p. 390-396; I Richard, and D Welfare. Unfinished
business. Vintage London 1999; A. Hcattie. Why the Case for Parliamentary Reform in Britain is so weak,
in The Journal of legislative Studies. Vol.4 1998. p 1-16; 1) Shell. The Second Chamber Question, in: The
Journal of Legislative Studies. Vol 4 1998. p 17-32; P Riddell. The Second Chamber: In Search of a Com-
plementary Role, in: The Political Quarterly 1999. p. 404-410; P. Archer. The House of Lords. Past, Present
and Future, in: The Political Quarterly 1999. p 396-403; V. Bogdanor. Reform of the House of Lords: A
Sceptical View, in: The Political Quarterly 1999, p. 375-381, D. Puttnam. A Democratic and Expert House,
in: The Political Quarterly 1999. p. 368-373; I. Melon, Mr Asquith's Unfinished Business, in: The Political
Quarterly 1999, p 382-389.

50 P. Archer. «,w., p. 398.
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slotte nog vermeid worden dat de supenonteit van hct House of Commons nooit in hct gedmg
zal kunnen komen.^'
Als typisch Brits nadeel van een systeem gebaseerd op verkiezing wordt allcrccrst gewc/cn
op de verhouding tot dc belangrijkste (sterk door monistische verhoudingen gcdominccrdc)
parlementskamer. De samenstelling daarvan wordt bcpaald via hct 'first past the post'-sys-
teem. Verkiezing van het Hogerhuis organiscrcn \ia ccn zclfdc systccm zou uitcraard wcl-
haast vanzelfsprekend ook daar zorg dragen voor automatische absolute mccrdcrhcdcn en dat
wordt voor een parlementskamer die de politick-juridischc hcrzicning c q bijstclling van
wetsvoorstellen tot hoofdtaak dient tc rckencn, bcpaald ongewenst gcacht. Verkiezing via ccn
systeem van evenredige vertegenwoordiging gaat echter ook nict. In dat gcval zou dc demo-
cratische legitimatie voor het House of Lords immcrs beduidend '/.uivcrdcr' uitvallcn dan
momcntccl hct geval is voor het House of Commons (gekozen via ccnvoudigc mccrdcrhcid
per district). En een dergelijke situatic is absoluut ongewenst volgcns hct ccnsluidcnd oordcel
van dc doctrine."

Uitgaande van dc voorondcrstclling dat via ccn tockomstig vcrkiczings- dan wcl benocmings-
systeem zowel IcgitimheiL onafnankclijkheid als de ondergeschiktc rclatic tol hct House of
Commons gewaarborgd dienen tc worden, zondcr dc legislaticvc werkzaamheden Ic latcn
verworden tot een doublure, optcrcn dc Britsc staatsrcchtdcskundigcn in hoofdzaak voor ccn
gemengd systeem." 'Looking to the future, it is arguable that the need to mingle expertise and
wisdom with politics will be even greater in the years ahead'.^ Het grootstc gcdccltc der
Senatoren (bijvoorbeeld tweederde van het totaal) zou via een verkiczingssystccm gebascerd
op evenredige vertegenwoordiging een zetel kunnen bemächtigen. Dit dient wcl tc geschieden
door middcl van indirecte verkiezing van slechts eendcrde deel icderc dric of vier jaar, /.odat
iedere gekozen senator, naar Frans model, negen of twaalf jaar in functic zal zijn. De indirecte
verkiezing zou plaats moeten vinden op regionaal/provinciale basis. Op dczc wijzc, zo is dc
gedachte, wordt als het ware een afgelcide gecrcccrd van dc vertcgcnwoordigingsgcdachtc die
zo kenmerkend is in federatieve staten met bicamcrale parlementaire stclscls Tcvcns wordt
door de keuze voor indirecte verkiezing via ccn systccm van evenredige vertegenwoordiging
van slechts een gedeclte der zittendc Senatoren de mate van democrat)sehe Icgilimatic ten
opzichte van het House of Commons niet te bedreigend."

Dc op voormelde wijze gekozen Senatoren zouden dan gezelschap dienen tc krijgen van
benoemdc collega's, opdat brede expertise, mede met het cog op het inhoudclijk hoogstaandc
commissiewerk dat het Britse Hogerhuis af plccgt te leveren, ook in dc toekomst altijd gega-
randeerd kan blijven. De voordracht tot benocming zou niet langer gehcel in handen moctcn
zijn van de Prime Minister, doch moeten geschieden via ccn politick onafliankclijkc com-
missie.**

51. P. Ridell, a w . p. 406.
52. Zie nool 49.
53. Zie o a: D. Shell and P. Gidding. a w ; I. Richard and D. Welfare, a w .
54. D. Shell, a.w., The Political Quarterly 1999, p. 395.
55. Idem.
56. V. Bogdanor, a.w., p. 380-381.

47



Hoofdstuk 1

5.2 5 77re q

Hcl cindrapport van de Royal Commission on the Reform of the House of Lords (The Wake-
ham Report) kwain tijdcns dc allcrccrstc maand van hct nieuwc millennium uit. De advic/en
blckcn minder vcrnicuwcnd tc /ijn dan hct moment wellicht zou suggereren. Een meerderheid
van hct House of Lords bestaande uit 550 (of meer) leden zou, zo mcende dc commissie,
gewoon benoemd moctcn worden, zij hct wcl via ccn onafhankelijkc bcnocmingscommis-
sic." Dc ovcrigc leden zouden (hct aantal afhankelijk van hct gcprcfcrccrde model), gekozen
moctcn worden via verkiczingen. Dc wijzc van verkiezing vcrschilt per model. In model A
worden de rcsullatcn van dc incest rcccntc verkiczingen voor hct House of Commons voor
ccndcrdc van hct totale Britsc kicstcrritorium omgerckend van district naar regio.** Op die
wijzc worden icderc dric jaar dc zctcls van 65 ' gckoz.cn' Senatoren ter beschikking gcstcld,
zodat hct dcmocralisch fundament ondcr hct tockomstigc House of Lords uitcindclijk zou
bestaan uit 195 van dc 550 Hogcrhuislcdcn, zijndc 35% van hct totaal
Dc modcllcn B en C™ voor/.icn in apartc scnaatsvcrkiczingcn die in de tijd parallel lopen met
dc verkiczingen voor hct Europccs Parlcmcnt. In beide gcvallen zouden de verkiezingen
direct zijn en plaatsvindcn via ccn systccm van evenrcdige vertcgenwoordiging. Hct grotc
vcrsclul betreft hct kicstcrritorium In model B wordt gcoptccrd voor vijfjaarlijkse verkiezing
van 87 afgcvaardigdcn afkomstig uit cenderdc deel van hct totaal aantal Britse rcgio's. Op die
wijzc kunncn dc kiczcrs dus slcchts ccn maal per vijftien jaar hun stem uitbrengen op de
scnaatsknndidaat van hun voorkcur. Mocht dczc periode als tc lang worden ervarcn dan biedt
model C daarvoor dc oplossing. Dat model voorziet namclijk in vijfjaarlijkse verkiezing van
65 Senatoren (ccndcrdc van hct totale aantal Senatoren dat via verkiezing in het House of
Lords zitting kan nemen) door dc gchclc kicsgcrechtigdc Britsc bevolking.** De zittingster-
mijn voor dc gekozen Senatoren is ook in dit model gcstcld op vijftien jaar.
Twee additiouclc opmcrkingen tcnslottc nog ov cr dc adviezen van de Royal Commission. De
voorstcllcn dienen, aldus dc commissie. uitgcwerkt tc worden op ecn wijzc die cen zekere
partijpolitickc balans blijvend garandecrt. Vender meent de commissie dat de zittingstermijn
voor benoemde en gekozen leden identick moct zijn.'''

Sindsdien is hct v rijvvcl twee jaar rclaticf stil gcblcven. In publicities nadien werd regelmatig
gcoppcrd. dat langdurigc handiiaving van de situatic, zoals ontstaan ten gevolgc van de House
of Lords Act 1999 gccnsz.ins ondenkbaar zou zijn.*" Vanuit politick oogpunt lijkt een derge-
lijkc 'oplossing" ook zeer gocd tc verdedigen. Een democratisch zeer zwak gclcgitimecrdc
scnaatskamcr samcngcstcld uit (hoofdzakclijk) Life Peers zal altijd in de schaduw moeten
staan van hct House of Commons, hetgeen zowel hct Lagerhuis als de rcgering zeker met on-
vvelgcvallig zal zijn. Via continucring van het benoemingsbelcid kan erop toegezien worden
dat het Hogcrhuis gocd gccquipccrd blijft voor hct uitocfenen van zijn onderzoeks- en herzie-
ningstaken. Dc partijpolitickc balans tcnslottc is momenteel redclijk in evenwicht. zodat ook

57. A House for the future. Report of the Royal Commission on the Reform of the House of Lords. January
2000. p. 117.

58. A House for the Future, aw., p. 122-124.
59. A House for the Future. a.w.. p. 124-127.
60. A House lor the Future. a.w.. p. 117.
61. A House for the Future, a.w.. p. 116-117.
62. O.a.: D. Shell and P. Uiddings. The Future of Parliament, a w . p. 19. V Bogdanor, a.w.. p. 380-381.
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voor Labour het belangrijkste bezwaar tegen een niet op 'popular vote' steuncnde scnaats-
kamer weggevallen is.
November 2001 bracht de regering dan toch het White Paper "The House of Lords. Com-
pleting the Reform' uit. Dc belangrijkste adviezen uit voomocmd rapport van dc Royal
Commission zijn overgenomen in dit White Paper. Concrcet stclt dc regcring voor dat vicr-
vijfde deel van een toekomstige Britse senaatskamer vanuit the major political parties' bc-
noemd zou moeten worden door een onafhankclijkc commissic i t s political membership
should be broadly representative of the main parties relative voting strengths as reflected in
the previous General Election'.*'' Dc overige 120 Senatoren zouden gefascerd gckozen
moeten worden ter vertegenwoordiging van de Britse regio's. Voor zowcl dc wijzc van vcr-
kiezing als de termijn van benoeming en vcrkiczing (beide, aldus dc regcring. liefst Ic
stellen op 15 jaar) verwijst het White Paper naar de opties zoals uitgcwcrkt (en hicrboven
beschreven) in het Wakcham rapport uit 1999.

3.2-/ Orga/H-saf/e

Anno 2000 draagt ook de organisatiestructuur van de tweede Britse parlemcntskamcr nog
vclc kenmcrken uit liaar markante historic met zieh nice.
Dc plenaire vergaderingen (ongeveer 150 per zittingsjaar) staan formed ondcr lciding van dc
Lord Chancellor. Deze wordt (mede met het oog op zijn taken als prominente Law Lord)
benocmd door de Prime Minister en is tevens lid van de zittende regcring. Dit betckent dal de
Lord Chancellor niet (zoals de Speaker in het House of Commons), 'onpartijdig' moct blij-
ven. Hij/zij mag zieh mengen in het debat en is stemgercchtigd. Bij het staken van dc stem-
men is zijn stem echter niet van doorslaggcvcndc betckenis/'' In dczc zin spcclt dc voorzittcr
van de Britse Senaat een duidelijk andere rol dan de voorzittcrs van dc senaatskamer in dc
overige drie onderzoekslanden In zowel Frankrijk, Duitsland als Ncderland wordt dc voor-
zitter van de Senaat gekozen uit haar midden, en wordt gcacht onpartijdig zijn leidende cn
sturende functies uit te oefenen.
Commissievergaderingen (zowel de plenaire vergaderingen als de vergaderingen der Select
Committees) worden voorgezeten door de first Deputy Speaker' kortweg Lord Chairman.
Hij/zij komt voort uit de eigen Hogerhuis gelederen Via typisch Britse informclc ovcrlcg-
rondes wordt een goede kandidaat aangezocht, die vervolgens formed wordt voorgedragen
door de Leader of the House. De benoeming moet vervolgens geaccordcerd worden door het
plenum.*'
De Leader of the House wordt, in tcgenstclling tot hetgeen dicnaangaandc opgcmcrkt is over
de Lord Chancellor, geacht zieh wel strikt te beperken tot het uitocfenen van dc voorzitters-
rol.** De Lord Chancellor zal tijdens commissiewcrkzaamheden vanaf dc Frontbench de
belangen van de regering zo veel mogelijk proberen te behartigen.
En dan is er ook nog de 'Leader of the House'. Deze wordt evenals de Lord Chancellor be-
noemd door de Prime Minister. Ook hij is lid van het kabinct. De 'Leader of the House' hecft,
samen met de Government Chief Whip' de verantwoording waar de voortgang van 'Govern-

63. http://www.lcd.gov.uk/constitution/holrer/holreform.htm. 27-11-2001.
64. D. Shell, The House of Lords, a w , p. 93 e.v.
65. D. Shell, The House of Lords, a.w., p. 115.
66. B. Thompson, Constitutional & Administrative Law, London 1993, p. 173 e.v.
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mcnt business' in het geding is Dat maakt hem/haar in de Britse pariementaire constellatie tot
ccn bclangnjkc en inviocdnjkc pcrsoon Hij ondcrhoudt de contacten met dc Chief Whips van
dc politickc partijen. Hij houdt het rcgcringsbelang in het oog Hij adviseert het Hogerhuis
over ordc- en proccdurcrcgcls en bewaakt ccn corrcctc voortgang van de werkyaamheden.
Dat dc positic van dc Leader of the House' van groot praktisch belang is, hangt met in dc
laatste plaats samen met twee typisch Britsparlementaire feitelijkheden. Ten eerste dient men
/ich tc rcaliscrcn dat 'Government business' in het House of Lords cen formele voorrangs-
slalus (iiaar bijvoorbccld Frans model) ontbeert. In laatste instanlic kan altijd het Hogerhuis
/elf bcpalcn wclkc werkyaamheden wanncer gedaan /ullcn worden. In de tweede plaats
echter laal het Hogerhuis /.ich (evens leiden, door dc conventie dat dc regcring altijd het recht
hcefl 'to luivc its business considered'/' Het is evident dat in ccn dcrgclijkc setting voortdu-
rend informed managen ccn vereiste is Dit managen gcbeurt in voortdurende wisselwcrking
en op semi-permanente basis door dc Leader of the House, de Chief Whips en de Convenor
(leider van dc Crossbcnch) Dit groepje vooraanstaandc rcgclncvcn in het House of Lords
luistcrt naar dc bcnaming the Usual Channels'/*

Dc WIJ/C waarop het commissicwcrk in het Hogerhuis gcorganisccrd wordt. verschilt aanmer-
kclijk van dc eonvcnlics dicnaangaandc in het Lagcrhuis Standaard commissicwcrk. nodig tcr
(voor)bcsprcku\g van dc bclangrijkstc grocp wctgcvingsvoorstcllcn, de zgn Public Bills, gc-
schicdt in dc rcgcl met in dcpartcmcntale commissics, /oals dat in zowel Frankrijk. Duitsland
als Ncdcrland wcl geschiedt, doch in ccn 'Committee of the Whole House'.''' ledere die dag
aanwc/.igc Peer (als rcgcl in icder gcval bclanghcbbendc leden van dc rcgering en spccialisten
van dc grotcrc politickc partijcn) kan zijn of Iiaar zcgjc doen tijdens de plenairc commissie-
vergadcringen. Backbenchers zowel als Frontbenchers. Voor het ovcrigc onderzoekswerk
maakt dc Britsc Scnaat gcbniik van Select Committees', die /.ich (al dan niet op ad-hoc
basis) bc/ig houden met spccifickc ondcrwerpen van maatschappelijkc importantic. ° Zie
daarvoor uitgebrcid par. 4.7.3.
Van dc 1290 leden die het Hogerhuis voor dc invvcrkingtrcding van de House of Lords Act
1999 telde '. participcerden gcnuddcld mini 450 Peers bij minimaal 1/3 deel van de jaarlijkse
werkzaamheden.' ~ Hicnncc luid het House of Lords qua mankracht van de vier onderzoeks-
landcn vcruit het grootstc potcnticcl Na dc inwerkingtrcding van dc House of Lords Act 1999
is dit potcnticcl uilcraard (link tcruggclopcn. doch daar staat tegenover dat dc huidige gene-
ratic Life Peers (alsmcdc trouwens ook dc rcstcrcndc Hereditär) Peers) frequenter deel plegcn
tc nemen aan dc parlcmcntairc werk/aamheden Per saldo plegcn cr dan ook nooit moeilijk-
heden op tc treden ten gcvolgc van ccn cvcntuccl gcbrck aan mankracht. waar dc voortgang
van het Hogcrhuiswcrk in het geding is."

67. J. tin tilth and M. Ryle. Parliament, Functions, Practice and Procedures, London 1989, p. 464.
68. J. Unffith.. a w . p 468
69. Standing Order nr 45
70 Standing Order nr 61. 63-5 Rdatief vennaard zijn 'the EC Committee' en 'the Science and Technology

Committee'
71. Mouse o i l ords website: http: www parliament the-stationen-office couk.pa.Ididhome htm. gegevens bij-

gewerkt lot 2 novemher 1998.
72. Attendance statislus I'»'6-97 session.
73. Dc gcnuddcld. d.ul\ .ittendance' was tijdens het parlemcnlaire jaar 1999-2000 vrijwel 350. Bron:http://

www.parlian«ntthe-stationer>t)fficeco.uJop*ldl999001dbnef 10402 htm. 11-10-2001.
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Samen.yfe7/»ng van nef //o« je q^Lonrf*

Archbishops and bishops
Hereditary Peers
Life Peers
Total

Voor inwerkingtreding van
de House of Lords Act
1999

26
759
505

1290

Na inwerkingtreding van
de House of Lords Act
1999

26
91

586
703

ßron. top://www./wWiam«tf.l*e-jtofioneo^ce.m^

3.3 Nederland

,4rf. 57-7 Gw: De Stafew-Gewmia/ /lerfaan m'f d"e TWerfe en rfe Eersfe /Ca/wer.
.-Irr. 5J-7 Gw: De /erfe« van />e/'aV /tamer? worden ge/cazen op dV gronaVag van
verfegenwoortfiging binnen afoor d*e we/ fe jfe//en grenzen.
/Irf. 55 Gw: De /ed"en van d"e Eersfe /vamer worden g«.'/coz«i door dV /t'dYvi raw 7'roviwriu/tr
Sfafen. De ver/aez/ng woraV /»enoudens /n geva/ van on/feinaYng rfer /earner ge/ioMa'en fe/nnen
/naa«^e« na rfe ver/oez/ng van rfe Wen van Prov/nc/a/e 5faren.

3.i. 7 Fer^/ez/ng en ' '

In Nederland wordt de samenstelling van de Senaat niet zoals in Groot-Brittanniö en Duits-
land bepaald via benoeming, doch via periodieke verkiezingen. Tcr/jjdc zij liier allcrccrsl
opgemerkt dat de naamgeving van de Nederlandse Senaatskamcr: 'Eerstc Kamcr'. zonder
meer markant blijft. Ondanks het gegeven dat in Nederland politiekmaterieel de Tweedc
Kamer sinds jaar en dag onmiskenbaar de eerste viool speclL hecft de Nederlandse (grond)
wetgever het tot nu toe toch nooit voldoende opportuun geacht, deze historisch gegroeide ano-
malie te corrigeren. Wei stelt artikel 51 Gw dat de Staten-Gencraal bestaan uit: 'dc Tweedc en
de Eerste Kamer', daarmec duidend op het gegeven dat de Tweede Kamer het wetgevings-
primaat toekomt.
In tegenstelling tot de Tweede Kamer wordt de Eerste Kamer indirect verkozen door dc leden
van Provinciale Staten. De verkiezing van alle 75 Senatoren vindt nonnalitcr" eens in de vier
jaar plaats en wel binnen drie maanden na de directe verkiezing van de leden van Provinciale
Staten.™
Hoewel formed indirect gekozen via Provinciale Staten, verschilt de Eerste Kamcr qua demo-
cratische legitimatie nog slechts in beperkte mate van de Tweede Kamer. Evenals dat bij dc

74. In het in 2000 versehenen proefschrift van F. de Vries handelend over de xtaaUrechtelijke positie van de
Eerste Kamer (Deventer 2000), wordt de problematiek rondom de verkir/.ingswijze van leden van de Neder-
landse senaalskamer uitgebreid en gedegen beschreven. Met het oog op die constatering beperk ik mij hier
dienaangaande tot het benoemen van de hoofdpunten.

75. Indien de Eerste Kamer tussentijds ontbonden is geweest, zit een vervolgens nieuw gekozen Eerste Kamer
niet de volle periode van vier jaar urt, doch slechts de periode lopend tot drie maanden na de volgende
provinciale staten verkiezingen.

76. Art. Q 2 KiesweL De wijze van verkiezing der Leden van de Eerste Kamer is nader uitgewerkl in de hoofd-
stukken Q, R, S, T en U van de Kieswet.
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Twccdc Kamcr hct gcval is, worden alle leden van Provinciale Statcn ineens gekozen via een
systccin van cvcnrcdigc vcrtcgcnwoordiging. Van speciale territoriale verkiezingsvereisten is
geen sprakc. Hocwcl dc Icdcn van Provinciale Staten per provincie in vergadering bijeen
komen voor hct uitbrcngen van him stem, worden de Icdcn van dc Eerste Kamcr tegenwoor-
dig wcl gcko/cn in ccn landclijk kicsgebicd. De vcrschillcn in legitimatie tusscn Tweede en
Ecrstc Kamcr hcbbcn dan ook vooral bctrckking op dc opkomst. die voor de verkiezing van
provinciale statcn standaard beduidend lager uitvalt dan voor dc Twcedc-Kamcrvcrkiezingen.
Van demografische of sociologischc vcrkic/ingsvcrcistcn is in Ncdcrland geen sprakc.
Dc wijzc van vcrkiczing hccft ondcr nicer ook tot gcvolg dat ccn nicuw aantrcdcndc Eerste
Kamcr zieh kan berocpen op ccn icts minder zuivcr (opkomst) doch rcccnter kiczersmandaat
dan dc Twccdc Kamcr Hen kic/crsmandaat dat daarenboven zorggedragen kan hebben voor
aanmcrkclijkc partijpolitickc verschuivingen. *

Dc fonnclc vereisten voor toctrcding tol dc Ncdcrlandsc Ecrstc en Twccdc Kamcr vcrschillen
met Dc Iccftijdsgrcns voor zowcl passicf als actief kiesrecht voor de Statcn-Gcncraal is 18
jaar (art. 56 Gw). loch ligt dc gcmiddcldc lecftijd van de Senatoren nog steeds aanmcrkelijk
hogcr, dan dc gcmiddcldc lecftijd van dc volksvcrtcgcnwoordigcrs uit dc Twecdc Kamer '
Hvcnals dat voor hct Britsc House of Lords gcconstatccrd kon worden, blijken in Nedcrland
ook dc nodigc oud bcwmdslicdcn en oud Twecdc-Kamcrlcdcn nadicn tc optcren voor ver-
Icnging van liun politickc carricrc via dc scnaatskamcr.*"
Partijpolitick is dc samcnstclling sinds 1983 vrijwcl vollcdig confonn de vcrkiezingsuitslag
van dc laatstc Provinciale Slaten vcrkiczingen. Afwijkingcn kunncn optreden oindat dc Kies-
wct (art. S 8) lijstcncombinatics toestaat. Vanaf 1995 be/.ette dankzij een dcrgelijke combi-
natic ccn afgevaardigde van regionale partijen en dc Grocnen ccn zctel in dc Eerste Kamer.*'
Ten gcvolgc van hct gcldcndc kicsstclscl zijn ook in Ncdcrland via de partijpoliticke lijn
duidclijkc banden waamccmbaar (usscn dc Icdcn van beide Kamers.** In geen van de andere
ondcrzockslandcn wordt via hct kiesstclscl/bcnocmingsstelsel trouwens een grotere politieke
cvcnrcdighcid in samcnstclling van beide parlcmcntskamers tcwceggcbracht dan in Ncder-
land.
Tot dc grondwetswijziging van 1983 werden de leden van de Nederlandse Eerste Kamer in-
direct gckozen voor zcs jaar. lcdcrc dric jaar wcrd via dc Icdcn van Provinciale Staten de helft
van de Senatoren vcrvcrst. Dc wijziging in hct kicsstelscl van zcs naar vier jaar in een kies-
district, gepaard gaandc met verversing van dc vollcdigc Scnaat in een keer heeft zo lijkt het
altlians. minimaal tijdclijk gcvolgcn gcliad voor dc wijze van functioncren van dc Eerste
Kamcr: vanaf dc twccdc helft van dc jarcn tachtig wordt dc tot dan toe gcbruikclijkc politieke

77. Wel vail 18 mei 1983. Stb. 2.18
78. 7.ic ook: II Ktimmcting. De Forste Kamcr: Chambrc dc Revolution''. NJB februari 1990. p. 261 e.v.
79. N. Cramer. Dc llcrste Kamcr na 1917 in heroverweging. in: A. Postma e.a. (red). Aan deze zijde van het

Hinncnhol. SDU s-Ciravcnhage 1990. p. 334
80. R van den Draak. Dc Kcrstc Kamer. deschiedenis. samcnstelling en betekenis 1815-1995, Den Haag 1998,

p. 343-345.
81. l.ijst Kuperus Bron: Statistick der verkiezingen 1995. provinciale sUlen 8 maart. CBS 1995. p. 19.
82. Dal hier sprakc kan zijn meer dan onschuldige theoric bleek ondcr nicer tijdens de algemene beschouwingen

van 1988 in dc Kcrstc Kamcr GcFmtcerd door dc houding van "zijn eigen" CDA-fractie in de Setuat gaf
Minister-president 1 uhhers aan dat tu hct na ccn cvcntuclc onthinding van de Eerste Kamer bepaald met
vanzclfsprekcnd was dat dc/cltdc Senatoren wedcrom gekozen zouden gaan worden. Wijzigingen op een
nieuwe CDA-kandidatenlijst waren iinmers snel door tc voeren.
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pacificatictraditie in de verhouding tusscn Tweede en Eerste Kamcr mcermaals rclaticf ruw
doorbrokcn."' Dc fractievoorzitter van hct Christen Democratisch Appcl (in die tijd dc vastc
regeringspartij in Nederland) in dc Ecrstc Kamcr signalccrde dat na dc grondwetswij/iging
van 1983 het verschil in politiekc legitiinatic lussen Eerste- en Twccdc-Kamcrlcdcn minder
geworden was. Het leek dan ook allcen al daarom logisch dat dc Ecrstc Kamer /.ich politick
assertiever op zou gaan stellen.*'
Het aantal verwerpingen van wetsvoorstellcn nain relatief toe in dc ecrstc jarcn na dc
grondwetswijziging van 1983 Ook vcntilccrdc dc Eerste Kaincr duidclijkcr dan voorhcen
haar ongenocgen over dc bepcrktc tijdspannc (reflcctie!) waarbinncn tegen hct cindc van
vrijwel ieder kalenderjaar een pakkct aan wctgcvingsvoorstcllcn hcrovcrwogcir mocst
worden.** Tegen hct cindc van dc tachtiger jaren speelden daarenboven ook ccn twcctal kwes-
ties. waarin verkapt (Harmonisatiewct) dan wcl opcnlijk (AOW) in dc Ecrstc Kaincr dc vcr-
trouwenskwestic werd gestcld door dc betreffende minister. In beide gcvallcn deed dc Sciuiat
vervolgens water bij de wijn. maar liet wcl bij mondc van haar voor/.ittcr wctcn zichzclf tc
beschouwen als cen dcmocralisch gclcgitimccrd politick orgaan dat scricus genomen wenste
tc worden (zie uitgebrctdcr hoofdstuk 6)."''
Vanaf het einde van de tachtiger jaren werd hct wecr rüstiger in de verhouding tusscn dc
Nedcrlandsc scnaatskamcr en dc regcring. Tijdens hct laatstc jaar van hct millennium mani-
festeerde de Nederlandse senaatskamer zieh echter nogmaals duidclijk. Ecn grondwetsher-
zieningvoorstel dat dc mogelijkheid tot het houden van correctieve referenda mogclijk zou
moeten maken. behaalde tijdens de tweede lezing in de Eerste Kamer ncl nict de vereiste
tweederde meerderheid. Hoewel op zieh vervelend, zou de politiekc schade die zo'n bcsluit
teweeg kan brengen nog wel te overzien zijn geweest, ware het nict dat D66, ccn der coalitic-
partners van de zittende regering Kok II, op voorhand had aangegeven uit hct kabincl tc
zullen stappen indien voornoemde stemming negatief uit zou vallen. Omdat dc daad ook bij
het woord werd gevoegd deed zieh in mei 1999 een situatie voor die uit Ncderlands politick
oogpunt toch bijzonder markant te noemen was; een regering kwam ten val len gcvolgc van
de stemming over een voorstel tot Grondwetshcrziening in dc Nedcrlandsc senaatskamer.'" In
poliüeke zin bleck de storm zieh overigens te bepcrken tot het sprcekwoordclijkc glas water""
Toch was ecn en ander voor de regering voldocnde aanlciding om hct pas sinds 1983
vigerende kiesstelsel voor leden van de Eerste Kamer wederom ter discussic tc stellen. In een
regeringsnotitic dienaangaande van dc hand van Minister Pepcr viel tc lezcn dat hct huidigc
kiesstelsel de kans op divergerende mccrderheden in de beide kamer vergroot, hetgeen ccn
verhoogd risico mcebrengt voor conilicten tusscn de Tweede en de Eerste Kamcr, waarvoor
in ons stelsei geen oplossing bestaat'."' Tevens werd in die notitic bewecrd dat ccn in haar
geheel gekozen Eerste Kamer gezien zou worden als een meer actuelc afspicgcling van dc
opvattingen van de bevolking, waardoor de kans op divergerende meerdcrheden en mogchjke
conflicten tussen beide kamers vergroot zouden worden. De Minister zou terugkeer naar hct

83. Zie daartoe par. 6.5.2.
84. Handelingen Eerste Kamer, 1989-1990, p. 283 e.v.
85. N. Cramer, a w , p. 338 e.v, B van den Braak, a.w, p. 423-424
86. Handelingen Eerste Kamer 1989-1990, p. 450-468.
87. Handel ingen Eerste Kamer 1998-1999. p 1404
88. Het teruggetreden kabinet Kok II kon relatief eenvoudig gelijmd worden en zat vervolgens gewoon de rit

uit
89. Kamerstukken II 1999-2000, 26976, nr. 1. p. 7-8.
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stclscl van vöör 1983, of ccn afgclcidc daarvan dan ook toejuichen.*' De onderbouwing van
voornocmdc argumentcn ontbccrdc ovcngcns ovcrtuiging Dat net vigerende kiesstelsel de
kans op divcrgcrcnde mccrdcrhcdcn in de beide parietnentskamers vergroot Staat allerminst
vast. Via doorrckenen van dc verkic/ingsuitslagcn voor provinciaie staten tussen 1987 en
1999 op basis van ccn volat illicit index bleck empirisch ccnvoudig aangetoond te kunnen
worden dat ccn dcrgclijkc conclusic /ckcr met /ondcr nicer gctrokken kan worden."
Dat dc Ecrstc Kamcr politick stcrkcr op de voorgrond /ou zijn getreden (via een toename
van hct aantal novelles en verwerpingen) omdat een in haar geheel gekozen Eerste Kamer
als ccn mccr actuclc afspicgcling van dc opvattingen van de bcvolking' wcrd gc/ien. kon
evenmin overtuigend aangetoond worden. Oorzaken van onder andere pcrsoonlijke en
partijpolitickc aard, alsmcdc dc vcrmccndc gcbrckkigcr kwaliteit van wetgevingsvoorstel-
Icn spccldcn hier zeker ook ccn bclangnjkc rol (zic ook hoofdstuk 6).'* Of de regeringsnoti-
tic Posilic van dc Ecrstc Kamcr' ccn vcrvolg /al krijgen in dc vonn van ccn of mccrdcre
uitgcwcrktc voorstcllcn tot grondwetswij/iging is momcntccl nog met geheel duidelijk,
maar wcl erg onwaarschijnlijk.^

5.3.2 O/if/>//«//«#

Dan op dc/c plants nog cnkclc opmcrkingen over dc formclc mogelijkheid tot ontbinding van
de Eerste Kamcr. Ncdcrland blijkt namclijk hct enigc der vier ondcrzockslandcn vvaar tusscn-
tijdsc ontbinding überhaupt tot dc staatsrcchtclijkc mogelijkhcden bchoort In Frankrijk is
(usscntijdsc onlbinding van de Senat wcttclijk uitgcslotcn/*•* In Groot-Bnttannie en de Bonds-
republick is dc mogelijkheid van tusscntijdsc ontbinding uitcraard onverenigbaar met het al-
daar gevocrdc bcnocmingsbclcid voor leden van dc scnaatskamcrs.
Ook na dc grondwetshcr/iening van 1983 is dc mogelijkheid tot ontbinding van de Eerste
Kamcr gevvoon in dc grondwet vcrankcrd geblcvcn (art. 64 Gw) Hct besluit van dc grond-
wetgever om de mogelijkheid tot politickc ontbinding tc handhaven. hangt rechtstreeks samen
met hct gegeven dat dc rclatic Ecrstc Kamcr-rcgcring althans in theorie' nog steeds gedomi-
nccrd wordt door dc rcgcls der ministcriölc vcrantvvoordclijkheid en dc daaruit voortvloeiende
vcrtrouwcnsrcgcl.. Tijdcns dc parlcmentaire discussics random dc grondwetsherziening van
1983 is dc politickc ontbinding' overigens wcl indringend aan dc ordc gestcld. Aanname van
dc motic Dc Kwaadstcnict liad duidelijk gemaakt dat hct taken- en bcvocgdhcdcnpakket van
dc Ecrstc Kamcr ongcwijzigd zou bUjven.^ Dc indirectc driejaarlijkse verkiezingen via pro-
vinciaie staten van de helft der Senatoren, zou vervangen worden door gctraptc verkiezingen
van dc gchclc Ecrstc Kamcr incens, iederc vier jaar op ccn tijdstip liggende maximaal drie

90. Cuncrccl werden dric optics voorgestcld: Provinciaie Staten uit alle provincies kiezcn iedere drie jaar de
hell) der Senatoren. Provinciate Staten uit alle provinces kiezen iedere vier jaar de helft der Senatoren, of
Provinciaie Slat en uit de hel A van alle provincies kiest iedere vier jaar de helft der Senatoren.

91. E. Knippcnberg. Rcllccties over dc positic van de Kernte Kamer heroverwogen. NJB 2000. p. 934-936.
92. Zic daartoe onder andere: A Postma. De Kerste Kamcr timmert aan de weg. Namens 1987, p. 90-92; H.

Kummcling. Preadvics. De Ncderlandse Kernte Kamer. Zwolle 1992, p. 33-35; W. WiUevetn. Retour af-
/.ender: over dc Icnig/etiJplicht. NJH 2000. p. 932-933.

93. IV Ferste Kanter gaf in mccrdcrhcid tijdcns dehatten over dit thema op 6 november 2001 al aan geen enkel
wij/.igingsvoorstcl tc /ullen steunen llandeltngen Kcrste Kamer 2OOI-2OO2. p. 176-207

94. Zoals valt op te maken uit de strekking v»n de artt.. LO 274 - LO 278.
93. Zie daartoe uitgchrcid de hoofdslukXcn b cn 8
96 Handelingen INveede Kamer 1974-75, 12.944

54



Verkiezing/bcnocming. samcnstclling. organisatie

maanden na de provinciale statenverkie/ingen Het verkiczingsregimc voor prov incialc staten
zelf /.ou ongewij/jgd blij\ en Tusscntijdsc ontbinding van de provinciale volksvcrtcgcnwoor-
diging bleef een onmogelijkheid. De Raad van State wees er terccht op dat het voorgcstcldc
systecm nog slechts aanlciding kon geven tot ecn recks van \-rijwcl zinlcdigc ontbindingen
en verkiezingen" ' De samcnstclling van dc Eerste Kamcr kon grosso modo inuners nauwe-
lijks wijzigen.
Naast deze politiekc ontbindingsmogclijkhcid wordt binnen het Ncdcrlandsc staatsbestel ook,
en zelfs frequent, gewerkt met de •herzicningsontbinding': indicn dc regcring ecu voorstel tot
grondwetswijziging lancccrt moct dit, conform art 137 jo 64 Gw. na kamcrontbinding en
daaropvolgende verkiezingen een tweede maal en dan via ccn gckwalificccrdc 2/3 mccrdcr-
heid in beide Kamers van de Statcn-Gcncraal aangenomen worden Het momentum voor
ontbinding en vcrkiczing viel uit politiekpraktische overwegingen daarom altijd samen mcl dc
politiek belangnjker verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat Senatoren dicntcngcvolgc de
laatstc decennia nog slechts hoogst zelden him mandaat v ol gcnuuikt hebben. wcrd op dc koop
toe genomen. Pro forma werden Senatoren opnieuw gekozen door provinciale staten in ccn
vrijwel ongewijzigde samcnstclling Tot aan dc grondwetshcr/.icning van 1983 kon in icder
gcval nog gcoppcrd worden dat de samcnstclling van dc (twee maal dnc is zesjarige) Scnaat
daardoor gedecltclijk geactualiscerd zou kunnen worden. Dat argument vcrvicl echter ook
met de inwerkingtreding van vierjaarlijkse indirecte verkiezingen voor dc gehelc Eerste Ka-
mer, zodat vooral na 1983 gepoogd is wijziging aan te brengen in dcze onbcvrcdigcndc gang
van zaken. Middels een motie van dc D'66er Vis"* werd vcr/.ocht het tijdstip van ontbinding
in Tweede en Eerste Kamer van elkaar los te koppclen, zodat ook dc vicrjarcn zittingstennijn
van de Senaat gerespecteerd kon worden. Ter ondersteuning van dit vcrzock wcrd gewczen
op de in art. 55 Grondwet uitgewerkte rclatic tussen de verkiezing van dc Scnaat en dc uitslag
van de provinciale statenverkiezingen. Ook wcrd gewezcn op het fcit dat reeds in 1946 sprake
is geweest van een precedent.^ Ondanks vrijwel kamcrbredc steun voor dc motie Vis hccfl
het toch nog even geduurd voordat loskoppeling van beide (ontbindings)vcrkiczingsdata ccn
feit was. De Raad van State ontraadde die loskoppeling namelijk in eerste instantic omdat dit
niet in overeenstemming werd geacht met de ongeschreven bedoclingen van dc grondwet-
gever.'°° De regering nam het advies van dc Raad van State over, zodat dc ontbinding van de
Eerste Kamer ex art. 137 Gw sindsdicn ongetwijfeld beschouwd kon worden als 'politiek
volstrekt irrelevant en dus een farce'."" De zinlooshcid gold, aldus Vis, evengoed voor dc
poliüeke als voor de grondwetsherzieningontbinding"'" Blijkbaar heeft dc Grondwctgcvcr
zieh deze kritiek aangetrokken, aangezien art. 137 lid 3 in 1995 in dicr voegc is aangepast, dat
bij een grondwetsherziening tegenwoordig nog slechts de Tweede Kamer ontbonden hoeft te
worden.'"

Strikt theoretisch is binnen de Nederlandse constitutie ook ruimte voor de mogclijkhcid tot
opheffing van de Eerste Kamer aanwezig. Hiertoe zal dan uiteraard wel dc reguliere grond-

97. Alg. Grondwetsherziening deel IHa, p. 142.
98. Handelingen Eerste Kamer 1984-1985, nr 18.179. p. 1213-1214.
99. Handelingen Eerste Kamer 1984-1985, p. 1205 e.v.
100. Eerste Kamer 1985-1986. 18.179 nr.89, p. 21-23.
101. J.J. Vis, De ontbinding van het parlement, Groningen 1987, p. 139.
102. Idem.
103. Kamerstukken II, 23575 1994, stb 404.
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wctswijzigingprocedure doorlopen moeten worden, inclusief tweederde meerderheden in
beide parlcmentskamers. Aan de ins en out's van dit gegeven zal in relatie tot het functio-
ncrcn van bicamcralc Systemen in de andere onderzoekslanden in hoofdstuk 8 nog enige
aandacht bestced worden.

i . i . i O^a/fixa/ie

Dc 75 parttimc Senatoren komen tijdens dc duur van het parlementaire jaar in de rcgel een
keer per week op dinsdag bij elkaar Zij moctcn miniinaal achttien jaar oud /JJH en dc Ncder-
landsc nationalitcit bezitten."" In tegenstclling tot de Britse collega's kunnen Ncdcrlandse
Senatoren nict (evens deel uitmaken van dc regenng'"^ Dc mogclijkhcid tot dubbclmandaten
voor Senatoren naar Frans voorbccld (bij bijvoorbccld provincic of gemecnte), wordt door de
Ncdcrlandse constitute nict uitgcslotcn.' Omdat net lidmaatschap van de Eerste Kamer
slcchts ccn parttiinc functic is. blijkcn op dat vlak overigens nooit problcmcn tc ontstaan.
Dc Icdcn van dc Ecrstc Kamcr vcrgadcrcn ondcr voorzittcrschap van ccn uit hun midden
gcko/cn voor/ittcr."" Naar gocd gcbruik komt dc voorzitter tegenwoordig vaak voort uit een
andere politickc partij dan dc voor/ittcr van dc Twccdc Kamer. Hij is tevens voorzittcr van dc
vcrcnigdc vcrgadcring der Stalcn-Gcncraal."* Een top/waar taken- en bevoegdheden pakket
/.oals dc collcga-voor/ittcrs van dc Britse en Franse Scnaat hebben, ontbeert de voorzitter van
dc Ecrstc Kamcr.
Dc leden van dc Ecrstc Kamcr grocperen zieh in partijpolitieke fracties."" Zoals gezegd be-
trcft het fractics afkomstig uit dczclfdc politickc partijen als de fracties van de Tweede
Kamcr Substantiate invlocd van dc politickc partijen op het gehelc parlementaire gebeuren
ligt dan ook voor dc hand Een conclusic die anno 2001 overigens voor alle vier de onder-
zoekslanden /ondcr voorbchoud getrokken lijkt tc kunnen worden. Maar daarover in de loop
van mijn betoog uitenuird meer
Ter voorbereiding van dc plcnairc zittingen van de Eerste Kamer, waarin vrijwel uitsluitend
dc mcdcwctgcvcndc taken centraal staan. worden, tc doen gcbruikclijk. commissievergade-
ringen bclcgd Vastc commissics worden, evenals in Duitsland cn Frankrijk samengcsteld
confonn dc opdcling in ministcriclc departementen."" Omdat de Senaat in Nederland geen
amcndcmcntsrccht tockomt. is het commissicstclsel aldaar nooit echt tot wasdom gekomen.
Hcl gros der commissicvcrgadcringcn betreft nainclijk zgn. inbrengvergaderingen' ex art.
44v RvOEK, waar eventucle opmerkingen als regel schriitelijk ingebracht worden. Deze op-
merkingen worden dan vcrvolgcns door dc griffier in dc vorm van een (al dan nict voorlopig)
vcrslag samengevoegd en door dc conutüssievoorzitter verder fonncel afgchandcld."'

104. Art. 56 Orondwet
103. l'it/ondcring op dc7c hoofdregcl geeft art 57-3 Grondwet: in gevat van demissionaire status is vereniging

van anihlcn wel tijdelijk tocgestaan
106. 7.ic hijvoorhecM art. 1J tiemeentewet
107. Toi aan de grondwetsherziening van 1983 werd de vooezrtter van dc Eerste Kuner benoemd door de Kroon,

op voorJrncht van de Tweede Kamer.
108 Art 62 Orondwet.
109 Art.23-25 RvOEK.
HO. Art. 34RvOKK.
111. G. Hagelstem. De parlcmenUire commissies. Serie monograüeen Nederlands ParlemenUrecht nr. 6, Gronin-

gen 1991. p. 374.
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Ondersteuning van ecn gekwalificccrd ambtelijk apparaat knjgen dc Ncdcrlaiidsc parttiinc
Senatoren, in tcgcnstclling tot hun Duitse collega's bij him werkzaamheden liocgcnanmd nict
Zelfs substantiate ondersteuning van fracticsecrctanatcn vergelijkbaar met dc gang van /aken
dienaangaande in de Tweede Kamer, is voor de leden van dc Ecrstc Kanicr met wcggclcgd
Tenslotte op deze plaats nog cnige opmcrkingen over dc mogclijkhcid tot lict organiscrcn
van verenigde vergaderingen voor beide Ncdcrlandsc parlcnicntskaincrs.

3.5.4 Keren/gdie vergac/er/>7g

De verenigde vergadering van de Statcn-Gcncraal heeft toch vooral ccrcmoniClc betckenis.
Art 65 Grondwct schrijfl voor dat jaarlijks op dc dcrdc dinsdag van September ecn verenigde
vergadering van beide parlcmcntskamers wordt georganisccrd met als doel lict door of im-
mens de Koning' geven van een uitecn/ctting over dc bclcidsvoomcmcns voor lict komendc
kalcndcrjaar. Ook voor de inhuldiging van ecn nicuwc Koning (art 32 Grondwct) en dc becdi-
ging van een regent (art 37 lid 2 Grondwet) dienen de Tweede en Ecrstc Kanicr in verenigde
vergadering bijeen te komen. Dergelijkc bijeenkomstcn staan dan ondcr lciding van dc voor-
zitter van de Eerste Kamer. Tijdens dc grondwctshcr/icningdcbattcn van 1983 zijn door dc
Tweede Kamcr pogingen ondemomen om dc voorzittcrshamcr van dc verenigde vergadering
over te hevelen. De Nedcrlandse Senaat heeft echter altijd consequent voorstcllcn in die
richting van de hand gewezen.
Art 51 Grondwet lid 4 bepaalt dat bij een verenigde vergadering de Kamers als öen worden
beschouwd. Deze Kamer moet in voorkomendc gcvallen ook taken verrichten die nict bepcrkt
blijven tot ceremonieel vertoon. In de meeste gevallcn bctrcft het dan dc positic van dc
Koning in ons staatsbestel. Bcnocming van een troonopvolgcr (art 30 Grondwct). mindcr-
jarigheid (art 34 Grondwct). benocming van een regent (art 37 Grondwct) en hct buitcn staat
zijn om het Koninklijk gezag uit te oefenen (art 35 Grondwet) vereisen gezamcnlijkc bcsluit-
vorming door de Staten-Gcneraal. Daarnaast is ook voor ecn oorlogsverklaring (art 97 lid 3
Grondwet) besluitvorming via verenigde vergadering vereist.
De Grondwet geeft een limitatieve opsomming van de onderwerpen waarover tcr verenigde
vergadering besluitvorming plaats kan vinden. In de proeve van een nieuwc Grondwet' uit
1966 werd voorgesteld beide parlementskamers het recht toe tc kennen zclfstandig tc bcpalcn
welke onderwerpen aan de verenigde vergadering zouden kunnen worden voorgelcgd. Ware
dit voorstel overgenomen, dan zou de theoretische mogelijkheid tot ophefling van de Neder-
landse Senaatskamer ineens veel reeler zijn geworden. Immers tcr verenigde vergadering
bezetten de Senatoren slechts 1/3 deel van de zetels, niet genoeg om grondwetswijzigingen tc
blokkerea"^

112 H.R.B.M. Kummeling en P.P.T. Bovend'Eert, Van Raalte's Het Nederlands parlement, Deventer 2000, p.
56-61.

113. H. van Maarseveen wees sprekend over de mogelijkheid tot 'geruisloze zelfmoord' in 1971 al fljntjes op
deze eventueie consequents, in: J.M. Kan (red), Een nieuwe Grondwet?, Beschouwingen naar aanlciding
van het Eindrapport staatscommissie-Cals/Donner. Zwolle 1971, p. 19 e.v.
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3.4 Frankrijk

5. 4. 7

24 Carutfm/I'on /95S.

J- A«r .SV/taf « / Wu an .tu^rajje "id/>ecf. // a.unre /a
toria/e.t rfe /a /M/wM/gw«?. / , « / 'rwifmi ^taW/j / ion </e Fra/ice 5ow/

Evcnals dat in Ncdcrland hct gcval is, worden de leden van dc Senaat in Frankrijk indirect
gcko/.cn Zo cenvoudig als hct Ncdcrlandse kicsstclscl dienaangaande in elkaar steckt, zo in-
gcwikkcld is in wc/cn echter hct Franse systeem.
Latcn wij ccrst cens in kaart brctigcn wie hct recht hebben om als leden van de kicscolleges
per departcment dc afgcvaardigdcn voor de Franse Senaat te kiczen In dc ccrstc plaats zijn
daar dc in hct departcment woonachtigc vcrtcgcnwoordigers voor de Assemble« Nationale.
Vcrvolgcns dc leden van ecu twcctal bovendcpartcmcntalc vcrtcgcnwoordigcndc organcn in-
gcstcld in hcl kadcr van hct strcven naar vcrdcrc dcccntralisatic. tc wcten dc Conscils
rcgionaux' (o.a. infrastnictuur) en de 'Conscils gencraax' (zorgsector)."'' Tenslottc de grote
grocp afgcvaiirdigdcn \anuit dc gcmccntcnidcn Van dc ongevcer 104.000 leden van dc kies-
collcgcs voor de Krause Senaat /.ijn cr random dc 100.000 afkomstig uit de gemecnten " '
Vollcdighcidslialvc dient nog gewag gemaakt tc worden van de leden van le Conseil supe-
ricur des Francais dc l'ölrangcr'. die hct recht hebben de Senatoren tcr vertegenwoordiging
van dc gcbicdsdelcn ovcr/cc tc kic/.cn.'"'
Tcrwijl in dc Ncdcrlandse provinciate staten de vcrkiczing van Senatoren plaats vindt volgcns
ccn systccm van cvcnrcdigc vertegenwoordiging. is dat in Frankrijk slcchts zcer ten dele hct
gcval. Oin hct bccld zuivcr tc krijgen, moct eerst hcldcr worden op welke wijze de grootste en
vcniit bclangrijkstc grocp aspirant-lcdcn van de kicscolleges voor Senatoren, de gemeente-
raadslcdcn /elf. him gcdclcgccrdcn voor hcl kicscollcgc sclcctcrcn.
In gcmccntcn die nict mccr dan 9.000 inwoners teilen (en waarvan dc raadslcdcn gekozen
worden via ccn mccrdcrhcidssvstccm) geschiedt deze vcrkiczing via een mecrdcrhcids-
systccm. Hclc kleine gcmccntcn (tot 500 inwoners) mögen ccn cnkelc afgevaardigde kiczen.
Dit aantal loopt dan op tot 15 in gcmccntcn met cen inwonertal tussen de 3.500 en 9.000 in-
woners In gcmccntcn vanaf 9.(XX) inwoners zijn alle gcmcentcraadslcdcn \an rechtswege lid
\ an hct kicscollcgc in him departcment. Daarcnbovcn mögen gemecnten met ccn inwoncr-
aanlal vanaf 30.(XX) per 1.000 inwoners nog ecn afgevaardigde voor het kicscollcgc sclecte-
rcn Dit geschiedt via ccn stclscl van cvenrcdigc \crtcgcnwoordiging."^
Good beschouwd betckent dil alles dat afgcva^trdigdcn uit de kleinere en kleinste gemeenten
altijd cxclusicf afkomstig zijn uit de gclcdcrcn van de plaatselijkc politickc mccrderheid.
tcrwijl vanuit dc grotcrc gemecnten ook afgc\"aardigdcn tot de kicscolleges zullen toetrcden
die lokale miiulcrhcdcn rcprcscntcrcn Dczc ongchjkhcid heeft uitcraard gcvolgen \oor de
politickc klciir in dc Siimcnstclling \an de kicscolleges. 1 miners, aangczien de politickc wind

114. Art. L.280. Code electoral. Zie ook: A. Stevens. The Government and politics of France. L̂ ondon 1996, p.
163-168

115 P Ocorges. l>oil l>ublic. Pans 1992. p 114
116. loi organiquc nr 83-499. 17juin 1983.
117. Ait. I. 283 a I. 293 Code electoral«
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in dc niet geiirbaniseerdc gcbicdcn traditionecl bchoudend ccntrumrcchts waait. zijn hct voor-
al de cenlrumrechtse partijen die profitcren van hct vigcrcndc s> stccm. Maar er is nicer
Vcrvolgens moeten wij namclijk het aantal afgevaardigden voor de kicscoHcgcs in ogen-
schouw nemen dat gekozen mag worden door dc raden van kleine c.q grotc gcmccntcn
Opvallend genoeg blijkt dat de grote groep van heel kleine gcniccntcn (tot 1500 inwoncrs) die
ruim 20% van de totale Franse bevolking hcrbcrgt. nicer dan 40% van hct aantal afge-
vaardigden voor hct kicscollcgc mag toewijzen Andcrsom komt cen kleine 10% van dc af-
gevaardigden uit gemccntcn grotcr dan 10.000 inwoncrs. tcrwijl in dc/c grocp gcmccntcn
ruimschoots de helft van de Franse bevolking woonachtig is."* Ook hier weer wordt dc be-
houdende centrumrcchtse hoofdstroming die dc bcpalcndc politiekc factor bij uitstck is voor
Franse plattclandsgemccntcn in niet geringe mate bcvoordceld
De wijze waar op de kiescolleges per departcment tc werk moctcn gaan. alsmcde hct aantal
senaatszctcls dat per departcment toegewe/cn mag worden, bcnadmkkcn dc bcschrcvcn on-
gelijkheid nog cens Om met hct laatstc tc beginnen: hct aanlal Senatoren dal per dcparlcmcnt
afgevaardigd mag worden naar het Palais de Luxembourg is zekcr nicl evenrcdig aan de
bevolkingsdichtheid. Voor 150.000 inwoncrs mag hct departcment den senator afvaardigen
Daarcnbovcn mag per 250.000 inwoncrs ccn volgcndc zetel in dc Scnaat gcclaimd worden
Gcvolg: dunbcvolkte departcmenten mögen verhoudingsgcwijze meer Senatoren afvaardi-
gen.'"
De verkiezing van de Senatoren tenslotte, geschiedt niet voor alle departcmenten eens-
luidend. In rurale departementen waar maximaal 4 scnaats/ctcls tc vcrdclcn zijn, geschiedt
de verkiezing via een meerderheidsstelsel in twee ronden.'"" In mccr dichtbcvolktc departc-
menten waar meer dan vier senaatszetels te verdelen zijn'^' wordt het stelsel van cvcnrcdigc
vertegenwoordiging gehanteerd.'*' Dit betekent dat dc rurale departcmenten slcchts vcrtc-
genwoordigd zullen zijn via afgevaardigden van dc meerderheidsgroepcringen, tcrwijl hct
goed mogelijk is dat vanuit de geürbaniseerde departementen ook de politick minder
dominante groeperingen in de Senaat vertegenwoordigd zullen worden.

5.4.2 Parf//po//rteA:e .«wwe/7ste////j£

Het möge duidelijk zijn dat de hicrboven beschreven praktische uitvloeisels van hcl vigcrende
kiesstelsel aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitcindclijkc samcnstclling van dc tweede
Franse parlcmentskamcr. Het gaat hier niet volledig in zijn werk zoals bijvoorbccld voor hct
Britse House of Commons: 'the winner takes it all', maar toch wel dusdanig dat: 'Grand Con-
seil des petites communes de France' geen al te bombastisch statement lijkt tc zijn, waar dc
Franse Senat bedocld is.
De Franse (Grond)wetgever van 1958 heeft cr bij hct construeren van hct ingcwikkcldc
kiesstelsel voor de Senaat bewust voor geopteerd de behoudender' elernenten uit de samcnlc-

118. J. Mastias. Titre IV: le parlement. Article 24, Uit: La constitution de la republique francaiae, Paria 1987, p.
641.

119. J. Mastias et J. Grange, Les secondes chambres du parlement en Europe Occidental«, Paris 1987, p. 244.
120. Art. L.294. Code electoral.
121. Art L.279 Code electoral. Slechts in 13 van de 95 Franse departementen overstijgt het aantal te kiezen

Senatoren het getal 4. Bron: http://cubitus.senat.fr/presenUuon/livrel/livrelO.html, 26-09-2001.
122 Art. L.295. Code electoral.
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ving tc bcvoordelcn '"' Hct /al dan ook gccn vcrwondering wekken dat deze 'chambre d'agri-
culture', zoals Duvcrger de tweede parlcmentskamer vier decennia geleden al rvpeerdc. een
constantc ccntrumrcchtsc politickc mccrdcrhcid plccgt tc herbcrgen. Tcr illustratic: tijdens de
verkic/Jngcn van 1998 was 1/3 dcel van hct totale aantal /ctels in hct Palais de Luxembourg
vacant. Ondanks hct feit dat dc sodalistischc regenng Jospin /ich dat jaar zeker nog mocht
Verheugen in ccn bchoorlijkc mate van landehjkc popularitcit, vielen vrijwel alle senaatszetels
toe aan ccntnimrcchls.
Vcrdcdigbaar is uitcraard hct adagium 'stability, prudence, experience' als politieke con-
stantc in ccn sncl vcrandcrcndc samcnlcving Maar hct is juist ten gevolgc van die verande-
rende sanicnlcving cüit de kritick op hct besproken kicsstclscl toenccmt Frankrijk wcrd in
1958, ten tijdc van hct ontstaun van dc Vijfdc Rcpublick. indcrdaad nog bcvolkt door grote
grocpen plaltclandcrs; grocpen die (ook gctalsmatig) ruimschoots mcctcldcn en: quel meil-
Icur corps electoral quc eclui qui rcflctc la terre d'oü est ncc la Nation'.'"'' Meer dan dc hclfl
van dc bcvolkmg Iccfdc buitcn dc steden Tcgcnwoordig echter wordt hct Franse plattcland
nog maar bcvolkt door mini ccn kwart van de totale Franse bevolking. Gcnocg voor de Scnaat
om apostel van dc socialc stabilitcit in Frankrijk tc mögen blijven?'" Of indcrdaad zo wcinig
dal Jospin met recht /.ou mögen bewcren de Senat tc beschouwen is als ccn anonialie in de
Wcstcrsc democratic?' **
Dc grondwetgever van 1958 hecfl duidclijk grotc behocflc gcvocld tot hct inbouwen van ecn
maximum aan continuitcit en stabilitcit Naast dc reeds bcschrcvcn juridische mcchanismen
die ccn stabiclc instroom in dc Scnaat moctcn garandcrcn. wordt cr ook nog cens zorg voor
gedragen dat uitstroom pas plaats vindt na 9 jaar.'"' ledere dric jaar wordt via indircctc ver-
kiczingcn 1/3 deel van de Franse Scnaat vernicuwd.'"" Dc laatstc kcer gebcurdc dat op 23 Sep-
tember 2001. Vooral voor dc samenwerking tussen beide parlemcntskamcrs kunncn dc
gcvolgcn van dc/.c lange /ittingstcnnijn aanzicnlijk zijn. Een voorbeeld ter illustratic:
gcmccntcraadslcdcn die /.elf direct gcko/.cn zijn in 1977, kic/.en in 1980 voor dc vacante se-
naats/ctcls him (in hoofd/aak ccntrumrcchtsc) Senatoren. In 1981 wordt dc socialist Mittcrand
President van dc Rcpublick Vcrvolgcns wordt dc Assembled nationale ontbonden cn worden
nicuwc verkic/ingen uitgcschrcvcn die leiden tot ccn absolute meerderhcid voor de socia-
listischc partij in dc ccrstc parlcmcntskanicr Dric jaar na afloop van hct (maximaal 5-jarig)
mandaat \ an die Assembled nationale cn ccn jaar na afloop van hct (7-jarig) mandaat van de
President zittcn ccrdcr genoemde Senatoren uit hct kamp van dc politieke opponent ten
gevolgc van hct vigcrende kicsstclscl nog steeds gewoon op him post in de medewctgevende
tweede parlcmcntskamcr.'""

123. M. SOUSM, La bicameral isme hilan et perspectives, uit: Revue du Droit Public et de U science politique en
France« a Ntoangcr 1997.p. 1.137 c.v.

124. M Debre, Le Monde 21-9-1958
125 J. Mastias et J. Orange, aw., p. 249.
126. NRC Handelshlad. 8-10-1998
127. Art 1.1) 27? Code electoral
128. Art. l.O 276 Code electoral. In alfahetischc volgorde worden de 9? dcpartemenlen van Frankrijk in drie

tranches onderverdeeld Steeds aangcvuld mel cnige 7 et els ter vcrtegenwoordiging van Franse onderdanen
woonachlig in hct huitcnland en de overree.se gchiedsdelen worden per drie jaar achlereenvolgens 102. 103
ci\ 1 lo Senatoren door dc kicscollcgcs uitgcselecteerd.

129. J. Mastias et J. Orange, aw., p. 2 JO.
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Een laatste nog te noemen stabilisercndc pilaar van het kicsstclsci voor de Franse Scnaat
betreft de leeftijdsgrens voor passief kicsrecht. Senator kan men in Frankrijk pus worden
vanaf het 35e levensjaar (Asscmblee: 23 jaar).'™ In geen van de andere ondcr/ockslandcn
is een dergclijkc hoge leeftijdsgrens gcstcld. Toch is de gcmiddeldc lecftijd van Senatoren
in Frankrijk met 60 jaar, slechts 5 jaar hogcr dan dc gcmiddeldc lecftijd van dc Ncdcrlandsc
collega's. die al vanaf nun achttiendc lcvcnsjaar vcrkicsbaar zijn.

i. </. 5 Cum«/ cfes ma/idata

De Franse Senaat telt momenteel 321 leden. Dcze komen in de regel drie maal per week in
openbare zitting bijeen."" Dc leden, die fonnccl de belangen van de 'collcctivitcs territo-
riales' dienen tc behartigen. stemmen evenals de scnalorcn nit Groot-BrittanniC en Ncdcrland
individueel, zonder last. De banden die de inceste Franse Senatoren verbind! met luin aclilcr-
land'. blijken overigens wel stevig te zijn. 'Le cumul des Mandats' is in Frankrijk dan ook cen
politick begrip met cen bijzonder zware lading geworden, waar het dc leden van dc Senat
betreft. Dit is allerminst onbcgrijpclijk indien men de gegevens dienaangaande bestudeert: in
1996 bleken de 321 Senatoren samen 413 andere openbare nineties tc bcklcdcn in dc gemeen-
tc (213). het departement (167) en dc regio (33). " Dat Cumul des Mandats', hocwcl fre-
quent bekritiseerd, een zeer normaal verschijnsel is in de Franse politieke constellatie komt
duidelijk tot uiting in de volgendc label, waarin slechts de burgemeestersposten van Senatoren
zijn opgenomen.
Verstrcngeling van openbare funeties op een dergclijkc schaal kan uiteraard nict zonder
gevolgen zijn, waar de intensiteit van werken in de Senat in het geding is (zic hoofdstuk 5).

s in Fran/cnyA

Jaar

1959
1965
1971
1973
1977
1978
1980
1983
1986
1989
1992
1995

Senator-burgemeesters
absoluut

163
148
150
170
152
156
178
181
191
163
171
155

Senator-burgemeesters
percentueel

52,9%
52,3%
53,0%
60,1%
51,5%
52,9%
58,6%
57,1%
59,9%
50,8%
53,3%
48,3%

totale aantal
senaatszetels

308
283
283
283
295
295
304
317
319
321
321
321

Bron: Cnevo/ier. F., Le 5cnafewr Fra/icai5 7Ä7J-/9P5, Pari.» 7997, p. 292

130 .Art. LO 296 Code electoral.
131 Art. LO 274 Code electoral.
132. .Art. 32 Reglement du Senat
133. F Chevalier. Le Senateur Francais 1873-1993. Essai sur le Recnitetnent et la RepresenUtivite de« Membres

de la Seconde Chambre, p 292-303.
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De plcnairc zittingen van de Sönat worden gclcid door een president, gekozen door de Sena-
toren vanuit hun midden, voor ccn pcriode van drie jaar Naast dc president worden er ook zes
vicc-prcsidcnlcn benoemd, die als vcrv anger op kunncn c.q. moetcn trcdea bij verhindering
van dc scnaatsvoorzittcr "*
Tcr/ijdc cnigc opmcrkingen over hct gocd gcvuldc takenpakket behorendc bij de/e functie.
Dc bcvocgdhcdcn van dc president van de Franse Scnaat wordt, evenals dat voor de Lord
Chancellor in drool-BrittanniC hct gcval is. namclijk zekcr nict beschouwd als ccn sinecure.
Naast hct geven van digclijk.se Iciding aan dc bcraadslagingcn kan hij//jj een aantal rechten
uitocfcncn die veel vcrdcr reiken dan dc buitenmuren van hct Palais dc Luxembourg. Indien
Frankrijk. om hct even om welke reden, tijdcliik moct functioncrcn zonder staatshoofd. nccmt
dc voor/ittcr van dc Scnaat diens taken waar.' ^ Een andere nict tc ondcrschattcn bevocgdheid
bclrefl hct recht van benocming van dric leden van dc Conseil Constitutionnel'" De negen
leden van dit orgnan die onafhankclijk /ijn en voor negen jaar benoemd worden, hebben de in
I ranknjk bepaald met onbclangnjkc taak verdragen en wetgeving tc toctscn op grondwettig-
hcid Aangc/icn bij dcrgclijkc toctsingen /cldcn sprakc zal /.ijn van een a-politick gebcurca, is
hct van eminent belang wie hct Conseil Constitutionncl mag samcnstcllcn Dc ovcrigc zes
leden worden aangewc/cn door rcspccticvclijk dc President van dc Rcpublick (drie) en de
voor/ittcr van de Asscmblcc nationale (dric).

Mocht dc President van dc Rcpublick dc Assembled nationale willen ontbinden (regelmatig
voorgekomen tijdens ruim 40 jaar Vijfdc Rcpubliek). dan dient deze ccrst een aantal personen
waarondcr dc voor/ittcr van de Söiiat tc consultercn.'"
Een zclfde procedure dient gcvolgd tc worden indien dc President van dc Rcpubliek hct nodig
acht staatsnoodrccht gebaseerd op art. 16 van de Grondwct tc gaan hanteren. '*
Naast dc president en dc vicc-prcsidcntcn bestaat hct 'Bureau' van de Franse Senaat nog uit
ccn aantal pcnningmccstcrs en sccrclarisscn, alien benocmt voor een pcriode van dric jaar. ' "
Uitgangspunt voor dc wijzc waarop dc leden van de Franse Senaat zieh organiseren is met de
dcpartcmcntalc indcling van Frankrijk, doch de partijpolitiekc binding.'''" Vrijwcl alle afge-
vaardigden uit dc 95 dcpartcmcntcn en dc ovcr/ccsc gcbiedsdclcn \inden onderdak in de
gangbare Franse politickc partijen. Onafhankclijkcn hebben in verband met commissiewerk
ook juridische mogclijkhcdcn om zieh tc grocperen.'" In de praktijk verlopen stemmingen
vcclvuldig via partijpolitiekc schcidslijncn.""
Dc Franse Scnaat maakt in verband met dc wetgevende taken gcbruik van een zestal perma-
nente cotntnissics (zic par. 5.5) vvaiirin al naar gelang hct ondcrwerp. dc gebruikelijke voorbe-

134. Art 3 Alinea .1 Reglement du Senat
133. Art. 7 Constitilion 1958. Tot nu toe is dit twee mul voorgekomen. Een mul na het overlijden van Pompi-

dou en ccn maal nadat de Gaulle hct (plcsbicitair) referendum van 1969 had verloren. Hij hoefde formeel
niet op tc stappen als staatshoot'd. maar deed dit toch direct

136. Art. 56 Constitution I«J58
137. Art. 12 Constitution 1958.
138. l)e Ciaullc ntaaktc gchruik van art 16 van de constitute tijdens de Algenje-crisis in 1961.
139. Art 3 Reglement du Senat
140 Art 5 Reglement du Senat
141 Art. 6 Ahne» 4 Reglement du Senat.
142. M Sou&se. Uicameralisme. in: Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a 1'etranger,

Juillet-Aout 1997. p. 1338.
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M.Ireidcndc stadia van het \vetge\ingsproccs worden afgewcrkt. Spccialc vennclding \ crdicnt
de 'Commission Mixte Pantaire' waarin Ieden van beide parlcmentskamcrs /itting hebben.'**
Deze commissie bemiddclt in geval van oncnighcid tussen Senat en Asscmblcc over inlioud
c.q. redactie van wetsontwerpen. Duitsland kent met zijn Vcrmittlungsausschuss' ecu vcrgc-
lijkbare commissie. In dc hoofdstukken 5. 7 en 8 koml lict belang van dc/c commissies voor
net Franse en Duitse wetgevingsproccs meermaals aan dc ordc
Evenals in Groot-Brittannie (Select Committees) is tief ook binnen de Franse staatsrcclitclijkc
constcllatic mogclijk spccialc ad-hoc onderzoekscommissics in net leven tc rocpen'" Tcn-
slotte dient hier nog melding gemaakt tc worden van (dc door de Franse scnaatskamcr bij/.on-
dcr frequent gehantcerde) inogchjkhcid tot hct installercn van cnquctccommissics"" Over hct
praktische functioncrcn van al deze commissies zal gerapportccrd worden in hct kadcr van
hoofdstuk 5.

3.5 Bondsrepubliek Duitsland

5.5.7

50 GG: Du/r/ i <few ZJuw<fe.sraf wirfcew <Ae Z/lnder fcei rfer Gesefzgefrwwg unrf

«/es ßumfes mir

/lrti/ce/ 57 /Ms. 7 GG/ Der ßunrfssra/ />este/»f a i« Mifg/Zede/Tj der 7?egieru«£eyi der A<5lm/pr,

;7»rer Tieg/eruwge/i

De constitutionele wetgever heeft er bij de formulering van de artt. 50 en 51 GG bewust voor
gekozen de Bundesrat exclusief te doen samenstellcn uit, nun Land en dc Bond als gehcel vcr-
tegenwoordigende Ieden: Der Bundesrat erscheint sowohl als Rcprcscntant der Länder, der
Landesvölker, aber auch des Bundes sowie des Bundcsvolkcs' ' ^ De Bundcsratlcdcn worden
benoemd vanuit de Länderregeringen en zij zijn bij stemmingen grondwettelijk verplicht hun
keuzes per Land volledig op elkaar af te stemmen.'''* Dit (historisch verklaarbarc)gegcvcn
heeft, zeker bezien vanuit rechtsvergelijkend perspectief, de nodige gevolgcn gehad voor
werkwijze en funetioneren van de Senaat. Alvorcns hier in dc concludcrcndc paragraaf van dit
hoofdstuk alsmede in hoofdstuk 8 verder op in te gaan, is hct echter opportuun alle elemental
van art. 51 GG nader uit te werken.
Lid van de Landsregeringen in de /.in van art. 51 lid 1 GG kunnen slechts diegenen zijn die
zitting en stemrecht hebben in het Landeskabinett.''" Daartoc behoren in ecn aantal Länder

143. Art. 7-9 Reglement du Senat.
144. Art. 12 Reglement du Senat.
145. Art. 10 Reglement du Senat
146. Art. 11 Reglement du Senat.
147. K. Reuter, Praxishandbuch Bundesrat, Verfassungsrechtliche Grundlagen, Kommentar zur (Jenchifts-

ordnung, Praxis des Bundesrates, Heidelberg 1991, p. 112 Zie ter nadere duiding van deze (in hoofdstuk 7
nader uitgewericte) problematiek tevens: D. Hanf, Bundesstaat ohne Bundesrat?, Die Mitwirkung der Glie-
der und die Rolle zweiter Kammern in evolutiven und devolutiven Bundesstaaten. Baden-Baden 1999, p.
57-59.

148. Art. 51 Abs 3 Satz 2 GG.
149. Art 51 Abs. 1 Satz 1 GG.
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ook staatssccretarissen.'™ De rcgcnng van de Länder kan (en moet) leden van de Bundesrat
uitsluitcnd uit haar midden benocmcn De regcnngsleider. de Minister voor Bondsaangcle-
gcnhcdcn en dc Minister van Financier van vnjwcl alle Lander zijn vastc ('ordentliche')
leden van de Bundesrat Daarnaast /Jjn in feite alle leden van de Landsregcnngen benoemd
tot /.gn 'stellvertretenden Mitglieder', afroepbaar indicn aan hun expertise bchocfte is.'*' In
die zin dnngt ccn vcrgclijking met dc EG-praktijk van qua samcnstclling voortdurend wisse-
Icndc Radcn van Ministers, /ich cenvoudig op.

Voor commissicvcrgadcnngcn gcldt ccn afwijkcnd regime (Art 52 lid 4 GG), waaraan in net
vcrvolg van dit hoofdstuk nog cnigc opmcrkingcn gewijd /.ullen worden.
Met lidmaatscliap van de Bundesrat cindigt automatisch indicn men (om wat voor reden dan
ook) met langer bchoort tot dc /lttcndc rcgcnng van ccn der Lander. Leden van demissionaire
regcringen blijvcn lid van de Bundesrat totdat dc nicuwc rcgcnng gcinstallccrd wordt. Ook
kan licl lidmaadschap van de Bundesrat bcCindigd worden doordat dc Landsregering een
(ontslag)bcsluil van die strckking ncctnt ('Abberufung' Art. 51 lid 1 GG). lets dcrgclijks is
overigens nog nooit voorgckonicn in dc gcschicdcnis van de BRD.'"
Dc wij/c waarop bcöindiging van licl lidmaatschap van de Bundesrat gcorganisccrd is. heeft
interessante jundischc en politickc conscqucntics Dc data waarop dc algcmcnc Landtagver-
kic/mgen in dc 16 Lander van dc Bondsrcpublick plaatsvindcn liggen in de praktijk vcrspreid
over dc gchclc vicrjarigc /.iltingstcnnijn van dc Bundestag Dat betckent implicict voortdu-
rende conlinuitcil in dc wcrk/aanihcdcn van Duitsland's tvvcede wetgevingskainer, omdat
tcgclijkcrtijd /.cldcn of nooit nicer dan cnkclc leden (en ccn stemblok) de status 'demissionair'
/ullcn bc/.ittcii Der Bundesrat ist verfassungsrechtlich gesehen ein ewiges Organ''"
Tcvcns betckent dit dat dc politickc krachtsverhoudingen rcgclmatig künnen wisselen.
zodat wissclcndc vonnen van 'cohabitation' tussen Bundcstagnieerdcrheden cn Bundesrat-
mccrdcrhcdcn allcnninst fictie / ijn.'"

i . 5.2 .S7emver/j«Mr//rt£

,-lrfiAf/ 5 / /!/>.?. 2 ( X i: . /«/es /-a;«/ /«if mim/ct/cT» </n?i 5ft'/wmew. Ldnrfer miY me/ir a/s zwei A/1//10-
A/iV/ionen

5/ .-^.v. .̂  Cf(/: 7erff.v /^WK/ Jtawi .TO viV/e> AftTg/iWer enrjewrfen. me « trimme« Aa/.
/)iV .S'/immivi e i « « /^JM</« Ädwiivi «ur ein/iei(/(c/i wu/ nur durc/i anvf«jen^e A/i(g/iWer orfer

150 Dit gcldt ten volle voor Bayern, terwijl in Raden-Württemberg slechts die StutssecreUrissen en SUalsraden
bcdocld /ijn. die ook stemrecht in de Landesregierung hebben.

151 ü. /iller und Ci-B Oüchatz.. Der Bundesrat. Düsseldorf 1998. p. 60-61.
152 K Reuter, »w. p. 229
153. CS. /.iller und Ci-B Oschal/. a w. p dl.
154. W. Knies. Der Bundesrat: Zusammensetzung und Aufgaben, uit: Die Öffentliche Verwaltung 30, 1977, p.

575 e.v.
In feite is tijdens de nog jonge geschiedenis van de BRD al vaak sprrnke geweest van 'opposiüonele meerde-
heden' IM dc Bundesrat, hclgeen allecn al om die reden gesprekken over aanpassing van het aantal uit te
breiigen stemmen per I and. /oals diende tc geheuren ten gevolge van de Duilse eenwording.tot een politick
7eer gcvoclig thema m.iakte.
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Uit de tekst van ait. 51 GG lid 3 kan afgeleid worden dat primair net aantal stemmen per Land
van belang is in de Bundcsrat-structuur Hct aantal leden dat lcder Land afvaardigt. is daaraan
ondergeschikt.
De onderlinge afstemming van net stcmmcnaantal per land is rcgclinatig ondcrvvcrp van Idle
discussics en polcmicken gewcest in zowcl hcl Duitsc Staatsrecht als de Duitse politick Mocst
iedcr land evenveel stemmen kriigen of mocst hct inwoncraantai van de Lander als cntcriuin
gelden en zo ja op welke wijze?
Staatsrechtelijk hcet het dat. omdat het aandcel van dc vcrschillcndc lender in dc verwerkc-
lijking van dc taken van de Bond als gehcel per Land vcrsclult. ook hcl stcmmcnaantal mag
verschillen, zolang ccn Land in icder geval altijd minimaal ccn stem in hct gehcel hecft.
Strikte gclijkheid van stemmen in alle Lander (naar voorbeeld van bijvoorbccld dc USA) is
altijd prindpieel afgewczen.'**
Gcpoogd is om de verdeling van hct aantal stemmen zo tc rcgclcn dat grotcrc Länder nicer
stemrccht hadden, doch dat daarenboven vooral sprakc was van ccn vcrantwoord evemvicht'
tusscn grotc en kleine Lander Dat het creören van ccn dusdanig cvcnwichl geen ccnvoudigc
zaak bleek te zijn wcrd duidclijk na hct aantreden van dc regcring Brandt In hct begin van dc
zeventiger jaren bleek dat de oppositicpartijen in de Bundestag over ccn mccrdcrhcid van con
stem in de Bundesrat (21-20) gingen beschikken, tcrwijl diezelfde oppositicpartijen ook in dc
Bundesrat zuiver getalsmatig minder dan de helft van de Duitse bcvolking blckcn tc rcprcsen-
teren. Dit kon omdat de kleinere Länder (met drie stemmen minimaal), gcrclalccrd aan in-
wonersaantallen relatief een te grote 'stem' in het gehcel hadden. Ecn en ander bctckcndc dat
het formed mogelijk was, dat de Bundesrat met de stemmen van die Länder die slcchts ccn
minderheid van de Duitse bevolking vertegenwoordigden wetgevingsbcsluitcn gcaccordccrd
door een meerderheid van de Bundestag en vallend onder de groep Zustimmungsgczetse'
(voorstcllen tot wet die zonder formele tocstemming van de Bundesrat nooit de status van wet
in formele zin kunnen verkrijgen), cenvoudig tegen kon houden.'"
De val van de Berlijnse Muur en de daaropvolgende ecn wording van de BRD en dc DDR
heeft de discussie over de stemverdeling in de Bundesrat wederom doen oplaaicn ' "* Indien de
vijf nieuwe 'Oost-Duitse Länder de hun op basis van bcvolkingsaantal tockomende stemmen
zouden hebben gekregen, zonder dat nadere wijzigingen in de stemverhoudingen werden
doorgevoerd, zou dat betekend hebben dat de vier 'grotc' Duitsc Länder hun Spcrrminoritat'
kwijt waren. Onwelgevalligc grondwetswijzigingen, waarbij bijvoorbecld gedacht kan wor-
den aan herschikking van financicle lasten ten gunste van dc middclgrotc en kleine Lander,
kunnen in een dergelijke situatic niet meer tegen gehouden worden door de vier groten:
Bayern, Baden-Würtenberg, Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen.'"*' Uiteindclijk is ervoor
geopteerd om de vier grote Länder ieder een stem extra te doen tockomen, zodat zij op ccn

155. Zie daartoe onder andere: G. Limberger, Die Kompetenzen des Bundesrates und ihre Inanspruchnahme,
Eine empirische Untersuchung, in: Schriften zum Öffentlichen Recht, Band 435, Berlin 1982, p. 152-163.

156. K. Reuter, a.w., p. 214 e.v.
157. K. Reuter, a.w., p 233
158. E. Busch, Die Stimmenverteilung im Bundesrat, Ein verfassungsgeschichtlicher Vergleich, in: Zeitschrift für

Gesetzgebung 1990, p. 307-332. Niet minder dan vijf verschillende scenario's hebben onderdeel van dc
discussies uitgemaakt.

159. J. Jekewitz, Die Stimmenverteilung im Bundesrat nach dem Einigungsvertrag, uit: Recht und Politik, rruart
1991, p. 107.
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totaal van 69 stemmen er maximaal 24 kunnen genereren, hetgeen mim voldoende is om de
voor grondwetswij/igingen vereiste 2/1 meerderheid tc voorkomen
De vijf nieuwe Oost Duitsc Bundesländer: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt cn Thüringen beschikken sinds het inwerkingtreden van het herrueuwde
art 51 GG op 19 September 1990 samen over 19 van de 69 stemmen in de Duitse Scnaat."*
Zoals reeds aangegeven, kunnen de stemmen die aan een Land toegekend zijn, slechts
geclusterd uitgebracht worden tijdcns de plcnairc Bundesrat ergadenngen Zij resulteren per
Land das in cen gcmccnschappclijk Ja', 'Nee' of 'Onthouding'. Een enkel in de plenaire ver-
gadering van de Bundcsnil aanwe/ig lid kan namens /.ijn Land alle beselukbarc stemmen uit-
brengen Andere Bundesrat leden hoeven daarfoij niet aanwezig te zijn De stemmen moeten
wcl uitgebracht worden door cen volwaardig lid cn niet door bijvoorbceld een gevolmach-
tigde ambtenaar die wcl commissievcrgadcnngcn van de Bundesrat mag bijwonen " ' Vanuit
politick oogpunt bekeken doemen bij/.ondcr interessante vragen op ten gevolge van de grond-
wcttclijkc plicht tot geclusterd stemmen per Land. Hoe tc stemmen indien de Landsregering is
samcngcstcld uit coaliticpartijcn die in/akc het wctsvoorstcl dat in de Bundesrat ter tafel ligt
lijnrccht tcgcnovcrgcstcldc visics uitdragen? En werkt de plicht tot 'einheitlichen Stimm-
abgabc' per Land wcllicht dcpolariscrcnd uit? Vragen die in hoofdstuk 7 nader uitgewerkt

zullcn worden.

De grondwcltclijkc plicht lot geclusterd stemmen wordt in het Duitse Staatsrecht formed niet
bcschouwd als collccticvc last tot stemmen volgens instrueties vanuit het Land. De Bundcs-
ratlcdcn /.ijn zuiver naar de letter wcllicht vrij om /clfstandig hun stemgedrag tc bepalen,
doch in de praktijk moeten zij dat wel nauwkeurig op clkaar afstcminen ter wille van de plicht
van de landsrcgcring om mec tc hclpcn aan de Bildung des Bundeswillens' (in art 50 GG valt
le Ic/.cn dat via de Bundesrat de medewerking van het 'Land' gevraagd wordt bij het wetge-
vingsproecs cn niet de incdcwcrking van de afgevaardigden). In de Duitse staatsrechtpraktijk
wordl /.onder cmg voorbchoud uitgegaan van gebondenheid van de Bundesrat-afgcvaardigden
aan stemopdrachten vanuit de Landsregering (en niet vanuit het Landsparlement!). Echter:
'Rechtlich ist die Landesregierung bei der Ausübung der Weisungsbefügnis zwar autonom.
Politisch ist sie es nicht'"* Het collcgiale recht van de Landsrcgcring om het stemgedrag van
de Bundesrat icdcn voor tc schnjvcn kan juridisch blijkbaar niet beperkt worden. Politick
blijfi* er uitcraard invlocd vanuit de Landsparlcmentcn aanwe/jg. aangezien het in een verte-
genwoordigende democratic nu cciiniaal ondenkbaar is dat regenngen vollcdig hun gang gaan
zonder /.ich ook niaar icts aan tc trekken van hun 'controlerendc' achterban in de volksver-
tcgcnwoordigcndc Organen.

De stcmopdrachicnpmktijk is overigens flexibcler dan het geschreven woord. Leden van de
Bundesrat hebben immers ondcrhandelings- c.q. afstemmingsruimte nodig en kunnen ook
als mcdcvvctgcvcr in situatics tcrcchtkomcn die ad-hoc bcslissingcn rechrv aardigen. Een en
ander natuurlijk /.onder de politickc basisvisic' van het Landskabinct tc ontkennen. For-
mecl-juridischc sanetics staan er overigens niet op (de landsregering niet wclgevalhg) af-
wijkcnd stemgedrag door leden van de Bondsduitse senaatskamer.

160. Art. 4 nr. 3 Einigungsvertrag.
161. K. Reuter. »,w.. p 236 e.V.
162 K. Reuter, s.w.. p. 242.
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5.5.5 Organ/safte

De partijpolitickc organisatie van Bundesrat en Bundestag is identick. In principc bcvolkcn in
Duitsland dc/.elfde politieke partijen de beide parlcincntskainers. Uitcraard hebben dc fre-
quent voorkomende algeincne vcrkiczingen in Lander van de BRD ccn voortdurend (licht)
wisselend partijpolitiek spectrum tot gevolg. Dc mogclijkhcid tot gctalsinatig opgclcgdc
'Cohabitation' tusscn Bundcstagmccrdcrhcid en Bundcsratinccrderhcid moct daarbij. /oals
gczcgd, eveneens verdiscontecrd worden.

t J2 GG:
s. 2- Der P«JJK/CTI/ ieru/? rf«?w ßun<fe.sra/ «w. /:> /wf ;/m e/nzurVru/e/i, wenn
mtes/erw zwei Ldm/erw octer die ßum/e.sregieruwg e.t ver/awgen.
f. J- Der £unc/«ra/yäjjr 5eiwe fiesc/i/äsie m/< m/Mt/M/ewj der AYe/ir/ieif 5eiMer •Sfimmin. /j>

g/ftf 5i'c/i eiwe Gescfo^bonAtMwg. £ r verfawu/e/f ^Wif/icA. Die

s. 4- Den /luiscAuJjen rf« fiumfefratef fetwiCTi anrfen? A/i7j?//e</<fr orfer ßeaH/?ra^rtr r/er We|{ie-

""'Het zittingsjaar loopt van 1 novembcr tot 31 Oktober""' In dat tijdsbcstck vinden in dc regcl
ongeveer 15 plenaire vergaderingen plaats (iedere derdc vrijdag). Deze ziltingen staan onder
leiding van een president. Hoewel dat niet met zoveel woorden in dc tckst van art. 52 GG
opgenomen staat, is het de bedoeling dat de president van de Bundesrat cvcnals zijn Franse cn
Nederlandse collega slechts gekozen kan worden vanuit de Senaat. Kandidaten van buiten
vallen dus af. Het is al vrijwel direct staatspraktijk geworden dat dc president van de Bundes-
rat slechts voor de periode van een jaar gekozen wordt uit de kring van rcgcringsleiders van
de verschillende Länder.'" Sinds 1949 hebben de regeringsleiders van alle bij de BRD aange-
sloten Länder in keurige volg- en tijdsorde reeds meerdere malen de scepter mögen zwaaien
als voorzitter van de Bundesrat.
De benoeming staat in Duitsland voor het overige altijd volledig los van dc vraag welke
politieke kleur (SPD, CDU of CSU) de nieuwe president heeft. Nadat een president zijn jaar
heeft uitgediend wordt hij (wederom voor een jaar) vice-president. Indien de president verhin-
derd is (bijvoorbeeld om de taken van de Bondspresident waar tc nemen op grond van art. 57
GG) kan een der (uit de gelederen der Landesministerpresidenten gekozen) dric vicc-presi-
denten diens taken in de Bundesrat waamemen.'" Samen met de vice-presidenten vormt de
president van de Bundesrat het 'Präsidium', dat onder andere tot taak heeft jaarlijks een huis-
houdreglement voor de Bundesrat op te stellen.'**
Strikt juridisch is het mogelijk dat de zittende president van de Bundesrat het jaar waarvoor
hij benoemd is uitdient, ook al heeft hij in het eigen land (bijvoorbeeld na verloren algemene
verkiezingen) moeten terugtreden. In de praktijk hebben zieh dergelijke problemcn nog nooit
voorgedaan. Afzetting van een Bundesratpresident via een motie van wantrouwen is niet
mogelijk.

163. § 3 Geschäftsordnung des Bundesrates (GOBR).
164. Tijdens het 'Königsteiner Abkommen' van 13 augustus 1950, nader uitgewerkt in paragraaf 5 OOBR is uit-

gemaakt dat directe herverkiezing van een zittende President geen praktijk moest worden.
165. §7 GOBR.
166. §8 GOBR.
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Bijccnroepen van de Bundesrat is een recht dat exclusief toebehoort aan de president van de
Duilsc Scnaat Dc president kan vcrplicht worden de Bundesrat bijeen tc rocpen indicn dc
Bondsrcgcnng dit wil, of indien twee landen (Reglement van Orde Bundesrat: een land is
genocg!)'"' dit ver/ocken (art 52 lid 2 GG).
Bcpaald met van praktisch belang ontblool is de zgn 'Ständige Beirat'. Dit orgaan van de
Bundesrat waarin gcvolmachtigdc rcgcnngslcdcn uit alle Länder zitüng hebben. komt in de
rcgcl ccn maal per week samen"* en heeft tot voornaamste taken, de voorbereiding van de
plcnairc /.ittingen en (politick bclangrijkcr) hct ondcrhouden van contacten tussen Bundes-
rat en Bondsrcgcring.'*'

5.5. ¥ C'omm/.v.v/e.v

Uit/ondcring op dc hoofdrcgcl van art. 51 GG die inhoudt dat slcchls leden van dc Lands-
regenngen lid van de Bundesrat kunncn /ijn, staat bcschrcvcn in art. 52 lid 4 GG: Den Aus-
schüssen des Bundesrates können andere Mitglieder oder Beauftragte der Regierungen der
Lander angehören'. In commissics kunncn dus ook gcvolmachtigdcn van dc regenng /jtting
hebben, die als /.odamg benocind worden door dc regeringen van dc Länder. Een regime dat
duidelijk afvvijkt van hetgeen gcbruikclijk is in dc overige dric ondcrzockslanden In dc prak-
lijk /.ijn dit in de niceste gcvallcn tcr zakc kundige ambtenaren die /.clfs geen inwoner hocvcn
tc /ijn van hct Land waarvoor zij als gcvolmachtigde optreden."" Om dc ordentliche Mit-
glicdscliafl' tc vcrkrijgcn volstaat formcle benocining als /.odanig door dc Landsrcgcring. Be-
cindigd wordt hcl lidmaatscliap van dc commissics door hct siinpclwcg op tc gcven, of door
ecu bcsluit van die strekking door dc Landsrcgcring. Dc Bundesrat organisatic kent 14 vastc
commissics cn dc mogclijkhcid tot hct formeren van ad-hoc Sonderausschüsse'. De vaste
commissics van dc Bundesrat komen net zo dikwijls bijeen. als daaraan behoefte is ter voor-
bereiding van dc plcnairc /ittingen. waar dc definitievc stemming over wetsontwerpen plaats
/al vmden ' ' Zoals gc/cgd bestaat ook in Duitsland ccn conunissie die in geval van onenig-
heid tussen beide parlcmcntskamcrs met betrekking tot wetgevingsvoorstellcn kan bemid-
dclcn. dc /.gn. 'Vcrmittlungsausschuss'. In deze politick zo bclangrijke conunissie hebben
gcspccialisccrdc ambtciuircn uit dc Länder (in tcgcnstclling tot hetgeen gebruikelijk is in de
vastc Bundcsratcommissics) echter nooit zitüng ' '

Voor dc wij/.c vvaarop in hct Duitsc politick-bcstuurlijkc krachtcnvcld wetsvoorstcllen omge-
zet worden in vvetgeving, heefl dc rcgcling van art 52 Abs. 4 GG in dc praklijk grote invloed.
Dc in Bcrlijn door hct daar op dc ministcrics aanvvczige ambtcnarcnapparaat uitgewerkte
wctsvoorstcllen voor dc Bond als geheel worden in dc Scnaat(scommissies) niet loutcr ge-
checkt door politici. doch grondig bestudeerd door ambtclijkc spccialistcn. werkend voor hct
uitvoerend overheidsapparaat der Linder. Enerzijds betekent dat gründliche' en technisch
hoogstaandc wetgev ingsinput. Andcrzijds wordt matcriccl dc mogclijkhcid tot politick debat
in dc Scnaal loch duidelijk ingekaderd als gevolg van hct gedegen vcldwerk van dc ambte-

167 § 1? Abs I UOBR
168 §9 Abs. 1 CiOBR.
169 § 9 Abs 3 ÜOBR
170 § 11 Abs. 3GOBR.
171 §15 ÜOBR
172. O. Ziller und G-B Oschatz.» w . p. 73.
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narij.' ' Vanzelfsprekend kom ik op dc/.c thcmatick. met name in rcchtsvcrgclijkcndc /.in. in
een later stadium nog tcrug.

3.6 Nabeschouwing

Het is frappant tc constateren hoc groot dc vcrschillcn in zowcl gchantccrdc bcnocinings- c.q.
verkiczingmcthoden voor dc Senaat als de dircctc gcvolgen daarvan in ccn vicrtal moderne
Wcst-Europcsc buurlandcn fcitclijk zijn.
Allereerst is daar de democratische legitimate Vooralsnog is dc/c vrijwcl afwezig in Groot-
Brittannic en slechts indirect hcrleidbaar in dc Bondsrcpublick Duitsland Daarcntcgcn is zij
net dominante lcidmoticf voor het Franse stelscl inaar zeker ook voor dc rcgcling in Ncdcr-
land Dc poverc democratische legitimauc in Groot-Brittannic is in hoofdzaak historisch
vcrklaarbaar. De Duitse situatic is daarmcc slechts zeer ten dele vcrgclijkbaar Dc benoc-
mingswijzc van een uit leden der Lander samcngcstcldc Bundesrat kent. zoais uitgclcgd in
hoofdstuk 2, cvcnccns lust on sehe worteis, doch dc bcwecgrcdcncn van dc grondwetgever van
1949 om te kiezen voor benocming van de Senatoren vanuit dc Landsrcgcnngcn, blckcn loch
met name gebaseerd op pragmatische gronden. Efficient werken vanuit de Länder, mede ten
behoeve van de Bond als geheel, leek het beste gegarandeerd tc kunnen worden via dc uit-
gewcrkte Bundesratvariant'. Een halve eeuw later blijkt deze stcllingnamc in het Duitse
Staatsrecht nog steeds vrijwel onverkort de heersende leer te zijn.'™
Zou nu gesteld kunnen worden dat conform dc momentcel in dc westcrse wcrcld heersende
conventies dienaangaande, de mate van democratische legitimatic bcpalcnd is voor het poli-
tieke gezag van de Senaat? Hooguit ten dele. De Britse Lords hebben door het gebrck aan
democratische legitimatie duidclijk verdedigende Stellingen mocten betrckken, doch van dc
Bundesrat kan dit allenninst gezegd worden. Dc Nederlandsc Ecrstc Kamcr is ccn toonbccld
van democratische fundering. Toch lijkt vooralsnog van die Eerste Kamcr nict licht bewcerd
te kunnen worden dat zij beschikt over groot politick gezag. Ik kom op deze problematick met
name in het kader van hoofdstuk 8 vanzelfsprekend uitgebreid terug.
Vooral in Frankrijk staat het kies/benoemingsstelsel in directe relatic tot een ten opzichtc van
de demografie disproportionele partijpolitieke samcnstclling van de Senaat. Ook het House of
Lords is qua partijpolitieke samenstclling, ondanks dc in 1999 doorgevocrde wijzigingcn
(verwijdering van de mecste Hereditary Peers uit het Hogcrhuis) zekcr nog geen sprakc van
een volledig reele afspiegeling van de bevolkingsvoorkeuren. De gcconstatccrdc dispropor-
tionaliteit was en is een van de redenen voor de Britse Labour-regering om wijzigingen in het
benoemingsstelsel te (blijven) agenderen op de parlementairc agenda. Eventuelc wijzigingcn
in het Franse kiesstelsel zullen in ieder geval art. 24 Constitution 1958 (verkiezing vanuit het
departement) als startpunt moeten nemen.
Uiteraard zijn het met name de omvang en kwaliteit van de (in de volgende hoofdstukken tc
bespreken) taken- en bevoegdheden van de Senaat in de respectievelijkc ondcr/ockslandcn,
die grote gevolgen kunnen hebben voor de mate waarin de verhouding tussen beide parle-
mentskamers gepolitiseerd kunnen raken. Echter, dat ook van kics- en bcnoemingsstclscls

173. G. Zitier und G-B Oschatz, aw., p. 125.
174. R. Dolzer und M. Sachs. Das parlamentarische Regieningssystem und der Bundesrat, Entwicklungsstand

und Refonnbedarf, Berlin 1999, p 7-138
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politiscrcndc dan wcl dcpolitisercnde invlocdcn uit kunnen gaan valt niet te betwisten. Evi-
dent is dil in hct gcval van Duitsland. Daar zorgt dc vvij/.e waarop benoenung van Senatoren
vanuit de gclcdcrcn der Landsrcgenngen (uitvoerende macht) gestalte krijgt voor duidelijke
kanaliscring van potcntiölc politickc invlocdcn. Dc Landsparlementcn kunnen via de reguliere
parlcnicntairc controlcmcclianismen wcliswaar pogen cnigc invlocd uit tc oefenen op net
gcdrag van Senatoren, doch dc/c controlc is als rcgcl marginaal'" Hier konit dan nog bij, dat
stemmingen in de Bundesrat met via hct individu lopen. doch via hct Land als gchecl. Het
partIJpol ilickc clement knjgt voor dc scnaatskamcr van de Bondsrcpubliek derhalvc gestalte
via dc mate waann de uitvoerende macht van de 16 Länder zieh blijkt te kunnen of willen
groepcrcn Dc volksvcrtcgcnwoordiging van dc Lander mag slcchts tockijken.
Hct politickc debat vcrstcrkcndc invlocdcn gaan in polemic uit van hct verkiezingsstelsel voor
dc Scnaat van Frankrijk. Ccntrumrcchtsc mccrdcrhcdcn zijn in de senaatskamer van dat land
immcrs ecu pcruianciitc rcalitcit, tcrwijl dat voor dc samcnstclling van de Assembled natio-
nale zeker met gcldl

Dc organisalicstructuur van dc Scnaat in de vier statcn kent naast van/elfsprckcndc parallcllcn
ook de nodige interessante vcrschillcn
Dc voor/ittcr van hct House of Lords hocft nict onpartijdig te zijn. Aangczicn het tot zijn
takenpakket gerckend wordt dat hij, als lid van de regering, de in wetgevingsvoorstellen
gcgolcn bclcidsplanncn van hct kabinct door de Scnaat loodst. is hct zelfs cxpliciet niet de
bcdocling onpartijdig tc blijven tijdens dc plcnairc debattcn dicnaangaandc. In Frankrijk,
Duitsland en Ncdcrland wordt dc Scnaatsvoorzitter wel te allen tijde geacht zieh onpartijdig
op tc stellen.
Enorm groot zijn dc vcrschillen in zittingstennijn van de Senatoren. Met uit/ondering van de
Lords Spiritual gcldt voor de Britsc Senatoren nog steeds: 'till death us parts'. Ook Franse
Senatoren kunnen met him negenjarige zittingstennijn rclaticf lang expertise opbouwen en
invlocd probcrcn uit tc ocfenen op hct regeringsbelcid in hun land. Continuiteit is daar ver-
zckcrd. Juist mcl belrckking tot die continuiteit lijkt zieh cen probleem voor te doen voor de
lcdcn van de Bundesrat. Dc mccstc leden van de Landsrcgcringen zijn immcrs sleclits
Bundesratlid op afrocp. Tcvcns dient in dit kader niet vergeten te worden dat hct Bundesrat-
lidmaatschap vollcdig afhankclijk is van de duur van rcgcringsdcclnamc in hct betreffende
Land. Dat kan wcllichl tuning jaar onafgebroken lidmaatscluip van dc Duitsc Scnaat betckc-
nen voor bijvoorbccld dc minister van finaneiön van Land X. Hct kan evencens betekencn dat
hct lidmaalscliap voor bijvoorbecld ccn milicuminister uit Land Y bepcrkt blijft tot cen of
twee bijeenkomsten Contituiilcit wordt in dc scnaalskamer van de Bondsrcpubliek Duitsland
echter wcl in hogc mate gegarandcerd via de prominente aanwezigheid van het ambtclijk
apparaat der Lander in dc scnaatscommissics.

Van we/.cnlijke invlocd op de output van dc werkzaamheden der Senatoren is ook de wijze
waarop hct v crtcgcmvoordigcnd orgaan is samcngcstcld Zo werd bijvoorbecld in Nedcrland
rond I WO ecu rclatic gcsigiulccrd tusscn dc grotc bclangstelling van de Eerste Kamer voor
ondcrwijsvraagstukkcn en hct gegeven dat rclaticf v eel Senatoren afkomstig zijn uit dc onder-
wijswcrcld.' " Enigszins generaliserend kan gcstcld worden dat dc scnaatskamers van Groot-

17?. H. koschnick. Der Bundesrat zwischen Linderinteressen, gesamtstaatlicher Verantwortung und Partei-
politik, in Vierzig Jahre Bundesrat. Baden-Baden 1989. p 81-94.

176. H Kümmel mg. l)e Nederlandse Eerste Kamer, preadvtes, de Veremging voor de vergelijkende Studie van
het recht van Belgi« en Nederland. 7wolle 1992. p. 39
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Brittanni£. Franknjk en Nederiand rcdclijk divers /jjn samcngcstcld Dank/jj de Lire Peerage
Act (en net grotendcels wegsancren van dc grocp Hereditary Peers) hebben in hcl House of
Lords leden van allcrhandc berocpsgroepen /oals /akenmensen, wctcnschappcrs. ovcrheids-
pcrsonecl. onderwijsmensen. medici. vakbondsmensen en vooral oud-politici dcfiiuticf hun
intrede gcdaan. Ook in de Franse chambre d'agriculturc' /.ittcn naast afgevaardigden vanuit
dc land- en tuinbouw en hct midden- en klcinbcdrijf ook grocpen Senatoren die oorspronkclijk
aikomstig /jjn uit andere belangrijke sectoren van hct niaatschappclijk leven. /jj net stcrk
gecentrccrd random de semi-overheid. De Dintsc Bundcsnit tcnslotte bestallt qualitatc qua
uitcraard slcchts uit fulltimc rcgcringsvcrantwoordclijkcn ml de Linder, met alle gcvolgcn
van dien voor dc wijze waarop het politickc debat wordt ingcvuld.
Tot slot nog cnige korte algcmcnc opmerkingen over dc wij/c waarop hct commissiewerk
georganiseerd wordt. Twee /aken springen emit Allcrccrst dat in Groot-Bnttaniuc en Ncdcr-
land het werk ten bchocve van de reguliere wctgcvingsvoorstcllcn vcclal vcrricht wordt in ecu
plcnaire setting. Voor de 75 leden van dc Ncdcrlandsc Ecrstc Kamcr is dc nood/aak lot hcl
entamcrcn van grootschalig commissiewerk, bij afwe/ighcid van ecu recht van amcndcmcnl.
blijkbaar nooit opportuun gcblcken Dc formclc inbrcngvergadenng" voldoct als regcl
Politick/bclcidsmatig interessanter is dc situatic in dc Bondsrcpublick Daar wordt hct uit-
voerige en gedetailleerde commissiewerk in de vaste senaatscommissics grotendcels nict door
de Bundesratleden zelf, doch door gespecialisecrdc ambtcnarcn in vaste dienst van dc Lander
verricht. Het kan haast niet anders zijn, dan dat hierdoor de wetgevingswerkzaamheden ecu
totaal ander, veel technischer, uitgewerkt en minder politick karaktcr krijgen dan dc/clfdc
werkzaamheden verricht door bijvoorbccld de Frans-ruralc Senatoren.
In hoeverre ook deze laatstc veronderstelling gestaafd wordt door dc praktijk, zal in dc
volgende vier hoofdstukken, waarin de medewetgevendc taakstelling en dc besluurscontrole
zoals uitgeoefend door de senaatskamers van achterecnvolgcns Groot-Brittanniö, Frankrijk.
Nederiand en de Bondsrepubliek Duitsland centraal staan, onder nicer aan dc orde gcsteld
worden.
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Groot-Brittannie, wetgeving en bestuurscontrole

4.1 Inleiding

Dc oudste en zekcr ook de markantste nog functionercnde senaatskanier die bcsproken wordt
in het kader van dit boek is, /oveel is inmiddcls wcl duidclijk geworden, ongctwijfcld het
Britse House of Lords. Ontstaan in ecn wcl höd grijs vcrlcdcn (/ic hoofdstuk 2). lijkt het
Britse Hogerhuis zieh qua samcnstclling en organisatic tnaar mocizaam aan tc kunncn passen
aan de vertegenwoordigingsciscn die in de twintigstc en ccncntwintigstc ccuw in ecu demo-
cratischc samcnleving aan een parlcmcntskamcr gcstcld lijkcn Ic mögen worden Ook nadat in
1999 al grotcndccls ccn cindc is gemaakt aan het ovcrcrfbarc Hogcrhuislidinaatscliap voor dc
grote groep Hereditary Peers, blijfi Groot-BrittanniC constituuonccl /.ittcn' met ecu medc-
wetgevendc parlcmcntskamcr, waarvan dc samcnstclling op geen cnkclc wijzc in verband tc
brengen is met ccn volksvcrtcgcnwoordigendc basis, of het /.ou moctcn /ijn dat icder niciiw
lid van net Bhtse Hogerhuis ook anno 2001 in fcitc nog steeds benoemd plccgt tc worden
door de Prime Minister.

Een bespreking van de wijze waarop het Britsc Hogerhuis vanuit deze setting uitvoering blijkt
te geven aan zijn medewetgevende taken moet onvermijdelijk beginnen bij het 'first-past-thc-
post' kiesstelsel dat gehanteerd wordt voor de verkiezing van de leden voor het House of
Commons. De gevolgen van de keuze voor dit gecombinecrde stelscl van verkiezing per dis-
trict bij eenvoudige meerderheid heeft voor de werking van het gehclc parlcmcntairc stclsel in
het Verenigd Koninkrijk immers een aantal conscquenties gehad die de wijze van samcnstcl-
ling van het Britse Lagerhuis verre overstijgen en ontegenzeggelijk tcvens grotc invloed (heb-
ben) doen gelden op de wijze waarop het Britse Hogerhuis dagelijks uitvoering kan geven aan
zijn (mede)wetgevendc taakstelling.
Ten gevolge van dat kiesstelsel zal welhaast per dcfinitic een van de twee grotc politickc par-
tijen, Conservatives dan wel Labour na verkiezingen in het House of Commons beschikken
over een absolute meerderheid.' De leider van de winnendc partij wordt dc nicuwc Prime
Minister en zal, steunend op een op papier reeds vöör dc verkiezingen bestaand shadow
cabinet', in de meeste gevallen binnen e£n of twee dagen zijn regcringsploeg rond hebben en
aan de slag kunnen gaan. Aan ecn längere formatiepcriode is in de Britsc constcllatic geen
behoefte. De noodzaak tot coalitiebcsprckingen is volledig afwezig. De bclangrijkstc bclcids-
voomemens voor de körnende zittingsperiode werden daarenboven voorafgaandc aan dc al-
gemene verkiezingen door zowel Labour als de Conservatives al vastgclegd in het partij -
manifest dat aan de kiezer voorgelegd is.
De volledige regeringsploeg bestaande uit de Prime Minister, de Cabinet Ministers, Full Min-
isters, Ministers of State, Chief Whips, Parliamentary Under-Secretaries en Assistent Whips,

1. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het siecht een maal (februari 1974) voorgekomen dat de grootste partij als
direct gevolg van algemene parlementsverkiezingen met Icon beschikken over een absolute meerderheid.
Labour won 301 zetels van de totaal beschikbare 63S zetels. In 1977 ging een krappe absolute meerderheid
voor Labour teloor ten gevolge van verloren by-elections en het overlopen van MP's naar een andere
politieke partij.
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in totaal ruim hondcrd mannen en vrouwen, zijn in het monistische Verenigd Koninkrijk naast
lid van dc rcgcnng ook lid van tict Lager- of Hogcrhius Sinds de Twcede Wercldoorlog is het
gebruikclijk dat ongcveer 20% van de regenngsleden als Life Peer deel uitmaken van het
House of Lords''
Dc partijdisciplinc blijkt in net House of Commons enorm groot te zijn. Niet alleen omdat
politickc camcrcs tcvens in ruct geringe mate mede afhangen van dc partijloyaliteit, maar ook
omdat binnen de partijorganisatic veel aandacht en geld wordt besteed aan het gcstroomlijnd
houden van dc organisalie.' Dc invlocd die dc Icidcrs van dc twee grotc politickc partijen
hebben op het (kics)gcdrag van de MFs is in feite nauwclijks tc overschatten. En een van die
twee partij Icidcrs is per dcfinitic dc rcgcringslcider. De/.c benocmt dc leden van zijn kabinet.
Zolang dc Pnmc Minister in staat is om zijn partijachtcrban gocd in het garccl tc houden blijkt
zijn/haar macht over het House of Commons in feite vnjwel onbepcrkt. Dit alles stell het
begrip Sovereignty of Parliament' dan ook in ccn apart daglicht. Dc democratisch gclegi-
timccrdc machtsophoping bij dc Bntsc Prime Minister wordt tegenwoordig wcllicht ietwat
robuust, maar tcgclijkcrtijd loch ook fraai en kcmachtig omschreven als 'elective dictator-
s h i p '
Ecu en ander hccfl grotc gcvolgcn gchad voor dc wijze waarop het parlemcntaire werk in
Groot-Britlanniö in zijn algcinccnhcid en dc creatic van nieuwe wctgeving in het bijzonder,
tot stand komt. Dit gcldt natuurlijk tcvens voor de inklcuring van begrippen als checks and
balances' en 'bicameralismc' in dc vcrhouding Regering-Commons-Lords. Met name tijdens
achtcrccnvolgcndc regenngen ondcr lciding van Margaret Thatcher en tijdens de huidige
regenngen ondcr lciding van Tony Blair is dicnaangaande sprakc geweest van een opmcrke-
lijkc ontwikkcling. ccn ontwikkeling die dc rode draad zal vormen voor de bespreking van het
bcvocgdhcdcnpakkct van het House of Lords.

4.2 Positioncring van het House of Lords

-/. 2 / •S'a/i.vüwry ('omwif »OH

Tcrccht Ivid het House of Lords nog nict eens zo lang geleden een bchoorlijke faam als nist-
en dutplaats voor Conscrvaticvc Britsc add.* Dc invloed van dc Lords, parlementaricrs uit het
Bntsc Hogcrhuis. kon in dc zeventiger jaren van de vorige eeuw, slechts dcrtig jaar geleden
dcrhalvc. volgens toonaangevende leden uit eigen kring nog omschreven worden als: 'argu-
ably less persuasive than a powerful leading article in the Times, or even a good edition of
Panorama'.*
Dczc bccldvorming heeft vooral zo duidclijk post kunnen vatten nadat het House of Lords ten
gcvolgc van dc aannamc van dc Parliament Act van 1911 het Vetorecht verloor Vanaf dat
moment werden langzamcrhand steeds minder politick sterk in het oog springende Hogerhuis

2. P. Cowley and 1). Melhuish. Peers' Careen: Ministers in the House of Lords. 1964-95. in: Political Studies
1997. XLV.p. 21-.VV

3. l)c gocd hclaalde en hoog in aanrien staande functic van Chief-Whip möge tot voorbedd dienen.
4. Lord ll.iilsham. Klectivc Dictatorship. The Dimhlcby lecture. London 1976.
5. R Hra/ier. IV- Second Chamber Paradoxes and Plans, uit: The House of Lords, Its Parliamentary and

Judicial Roles. Oxford 1999. p 57
6. Aldus Lord Hailsham in de vermaarde Dimbleby Lecture uit 1976.
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activiteitcn waargcnomcn. Dit proccs wcrd stcrk gcstimulccrd ondcr invlocd \-an convcnües.
waarvan de zelfopgclegde Salisbury Doctnnc' wel de bekendste is geworden De strekking
en het belang van deze opvallcnd taaic. anno 2(KX) nog steeds relevante doctnnc wcrd dmde-
lijk verwoord tijdcns Hogcrhiüsdcbattcn in 1964: our broad guiding rule was. lhal wliat liad
been on the Labour Party programme (Labour was op dat moment dc regchngspartij. HK) at
the preceding General Election should be regarded as having been approved by the British
people. Therefore we passed all the nationalisation bills, although we cordially disliked them,
on the second reading and did our best to improve them and make them more workable on
Committee stage" Bicameralisme op Britsc wijze 'in a nutshell'.
Zoals gc/cgd wordt ook aan het begin van de 21e ccuw dc/c ongcschrcvcn rcgcl van Brits
parlcmcntair recht door alle bclangrijkc politickc grocpenngen in het parlemcnt nog steeds
beschouwd als ccn van dc fundamentcn ondcr het politick functioncrcn van het Britsc
Hogerhuis De kern van dc wijzc waarop het bicaiticnilismc in Groot-Brittannie. ondcr /owcl
Labour als Conservative regcringen vonn plccgt tc knjgcn. ligt in dit cit;«al vcrscholen altijd
coöperatief en mecdenkend, zelfs in geval mccrdcrhcdcn in Hogcr- cn Lagcrluus qua politickc
visic lijnrecht tegenovcr elkaar blijken te staan Daarvan was bijvoorbccld duidclijk sprakc ten
tijde van dc ouderwets socialistische golvcn van nationaliscnng door Labour. ideeCn die
volledig haaks stonden op het rechts-liberale privatiscringgedachtegocd dat dc pennancnte
Conservatieve meerderheid in het House of Lords in die tijd wenste uit te dragen.
Vooral indien een regeringsvoorstel tot wet een officiecl ondcrdeel van het programma
uitmaakt waarmee de regeringspartij de laatste verkiezingen heeft gewonnen, zullen oppo-
sitionele politieke groeperingen in het House of Lords ook tcgenwoordig nog terughoudend
zijn in het hanteren van de him staatsrechtelijk toekomende corrcctic'-rcchtcn: het recht
van amendement en het recht de wetgevingsvoortgang te vertragen conform dc Parliament
Acts van 1911 en 1949. Via de zelf opgelegde 'Salisbury Doctrine' is het nict gcbruikma-
ken van deze rechten tot vertraging van wetgevingsvoorstellen door het Britse Hogerhuis,
in geval deze plannen onderdeel uit maaktcn van het officielc partijprogramma waarmee de
laatste algemene verkiezingen gewonnen werden, al sinds ruini een halve eeuw geforma-
lisecrd.

In hoofdstuk 2 is het ontstaan van de Parliament Acts van 1911 en 1949 al aan de orde
geweest. De belangrijkste groep gewone wetgevingsvoorstellen zijn de zgn: 'Public Bills',
wetgevingsvoorstellen geinitieerd door regering en House of Commons. Dczc voorstcllcn
kunnen, indien zij eerst het Britse Lagerhuis passeren, op grond van deze Acts door de Britsc
senaatskamer maximaal een jaar vertraagd worden. Daarna zal de wil van het House of Com-
mons automatisch prevaleren. In de Britse wetgevingspraktijk komt het er op necr dat een
wetsvoorstel dat door het House of Lords tijdens de second-' of 'third reading' afgestemd
wordt tijdens het daaropvolgende parlementaire jaar automatisch 'Royal Assent' kan krijgen
indien het Hogerhuis wederom een negatief oordeel velt en minstens twaalf maanden zijn
verlopen sinds de 'second reading' van het gewraakte wetsvoorstel tijdens het vorige parle-
mentaire jaar*

7. House of Lords Debate, Vol. 261, col 66,4 -11-1964.
8. Parliament Act 1949.
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Ondcr de Parliament Acts valt gecn 'secondary legislation'. In tegenstelling tot hetgeen in
Ncdcrland op dit vlak gebeult wordt in Groot-Bntlanruc regelmatig in raamwetten (de
'Parent Act') opgcnomcn dat rcgclgcving die vervolgcns tot stand komcn op basis van de
vcrlccndc dclcgaticbcvocgdhcid toch ccrst formeel het parlcment zal moeten passeren, al-
vorcns dc/.c in working kan trcdcn^ En omdat dc Parliament Acts van 1911 en 1949 op dit
tcrrcin gccn gelding hebbcn, kan het Hogcrhuis in pnncipc met betrekking tot bijvoorbeeld
volledig uitgcwcrktc rcgelgevingvoorstellcn afkomstig van de ministeries in theorie dan wel
gewoon bcsclukkcn over ccn absoluut Vetorecht. In par.4.3.4 wordt dczc problcmatiek nader
uitgewcrkt.

In constitulionclc /in is vcrvolgcas nog van belang, dat bcsluiten van het House of Commons
om de maximale Icvcnsduur van ccn /.lttcndc rcgcnng (vijf jaar) te vcrlengcn niet onder de
Parliament Acts vallcn Dienaangaande (maar ook alleen dienaangaandc) hceft dc tweede
Rritsc parlcmcntskamcr dus ook in dc 21c ceuw nog steeds dc laak van constitutionele waak-
hond.
Voor net ovenge kunncn rcgcnng en House of Commons, althans in theorie, op termijn ieder
willckcurig rcgclgcvingvoorstcl (inclusicf bijvoorbecld ecn voorstel tot afschaffing van het
House of Lords) voorgedragen krijgen voor Royal Assent'
Activcring van dc Parliament Acts van 1911 en 1949 met als gevolg een vertraging van het
wctgcvingstrajcct van maximaal 12 maanden, is in de sterk op ongeschreven conventies ge-
grondveste Bilsc staatsrcchtclijkc constcllatic echter hogc uilzondering gebleven. Toch op-
mcrkclijk. omdat zeker ook in Groot-Brittannic tijdcns de parlementaire fases van een
wetsontwerp met cnigc rcgclmaat maatschappclijkc ontwikkclingcn manifest worden, die
als het ware schrccuwcn om ccn time-out'. Zowel het politick als het maatschappclijk
belang van het ondcrhavigc wclsontwerp /ouden dan nog eens op nun merites gewogen
kunncn worden. Dc gcwraakle Poll-tax uit 1988'" mogc hiervoor tot sprekend voorbeeld
dienen. Slcchts vijf maal is in dc loop van dc twintigste eeuw formeel door het Hogerhuis
gcbniik gemaakt van dc uil dc Parliament Acts van 1911 en 1949 voortvloeiende vertra-
gingsbevocgdhcid: twee maal in 1914, in verband met dc Irish Home Rule en een beper-
king van dc wcrcldlijkc invloed van de Kerk van Wales. Vervolgens kon de Parliament Act
van 1949 die dc ma/en uit 1911 nadcr vcrfijnde van twee naar maximaal een jaar wet-
gevingsvertraging voor het House of Lords, pas twee jaar na dc ecrste second reading' in
het House of Commons' kracht van wet krijgen. De Iaatstc twee gevallen zijn van redelijk
rcccntc datum, dc War Crime Bill uit 1991 en dc European Parliamentary Elections Bill uit
1998 (waarovcr later nicer). Dc Parliament Acts van 1911 en 1949 bliikcn echter niet zo
zecr in rcprcssicvc als wel in preventieve zin him functic te vervullen. De hierarchische
vcrhouding in het wctgcvingsproccs tusscn het House of Commons en het House of Lords
is sindsdicn namclijk ccn duidclijk vaststaand gegeven en ccn uitgangspunt voor de poli-

9. Standing Oder nr 70
10. In 1988 wenste dc regenng Thatcher een bijzonder impopulaire belastingmaatregel met spoed door het par-

Icmctit to dnikken llocwcl dc maatschanpelijke onvrede random de voorgestcldc maatregelen nur Bnlse
maatstaven gemcten enorme proportics aannam. ging een regehngsgezinde meerderheid in het House of
l.ords tijdens dc hchandcling van het wetsvoorstel loch niet vorder dan het uitcn van feile kritiek gekoppeld
aan aannamc van dc Bill, lerwijl de bchoefte aan 'een pas op de plaats' ontegenzcggelijk zelden zo groot is
gewecst.

11. M Rush. The House of Lords: The Political Context, in: P. Carmichael and B. Didcson, The House of
Lords. Its Parliamentary and Judicial Roles. Oxford 1999. p. 16 e.v.
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tiekinhoudclijkc inkleuring van het bcvocgdhcdcnpakkct dat de Britsc Senatoren in het
wetgevingsproces nog rest.

¥.25 Parf(//w/;rte)fce- en HwA^erAowt/fngen

Alvorcns over te gaan tot ecn bespreking \an het Britsc wetgevingsproces dienen nog cnigc
nood/akelijkc algemene opmerkingen gcwijd tc worden aan zowcl de partijpoliticke vcrhoti-
dingen als de gangbare werkverhoudingen in het Britsc Hogcrhuis.
Tot 1999 kon er. zoals in het vervolg van dit hoofdstuk nog niccnnaals naar voren zal komen.
gevoeglijk van uitgegaan worden dat stcininingcn over contro\ crsiClc aiucndeiuentcn in het
House of Lords, lopende via de partijpoliticke schcidslijncn. wclhaast per dcfiniiic automa-
üsche meerderheden oplcvcrdc voor de Conscrvaticvc partij. De/.c partij bcscliiktc wcliswanr
niet over cen permanente absolute mccrdcrhcid aan feitelijk ten behoeve van het Hogcrhuis
actief zijnde 'working Peers', doch was wcl te allen tijdc in Staat om. Indien de nood/aak
daartoc zieh aandiendc. rclaticf snel cen substanticcl aantal Hereditary Peers van conserva-
ticvc huize als stemvec' tc mobiliscrcn. Ecn voorbceld: de zecr beladen debatten die in 1988
tijdcns de commissiefase vooraf gingen aan de stemming over cen 'wreking anicndcmcnl
waardoor de uitvoering van de (door de Conservatieve regering Thatcher gcCntamccrdc) Poll-
Tax-regelgeving per saldo een vol jaar vertraging op zou lopen (nota bene ingediend door cen
Backbencher van Conservatieve huize) deed de Conservatieve Chief Whip bcsluitcn zijn
backwoodsmen' op tc trommclen. Deze 'backwoodsmen' zijn Peers die normalitcr hoogst

zelden deel plegen te nemen aan de werkzaamheden in het Hogcrhuis. Zij waren bij dergclijke
Stemmingen echter wel eenvoudig in Staat het verschil te maken tussen voortgang van het
wetgevingstrajeet of een jaar vertraging. In het geval van de Poll-tax werden 317 stemmen
uitgebracht tegen het 'wrecking amendment', dat beoogdc de individucle bctalingsmogclijk-
heid van de Poll-tax te koppelen aan financiöle draagkracht, waannec het Iiart c.q de angcl uit
het voorliggende wetsvoorstel zou zijn gehaald. Maar liefst 140 stemmen tegen het afgewezen
amendement bleken afkomstig te zijn van backwoodsmen. Het Staat wel vast dat zonder deze
(in hoofdzaak van Hereditary Peers 'in rüste' afkomstige) stemmen de uitslag van de stem-
ming anders zou zijn uitgevallen.'^

Aanname van de House of Lords Bill van 1999, waardoor 541 van de 633 Hereditary Peers
het veld moesten ruimen, heeft in combinatie met de benoeming van mecr dan honderd nicu-
we Life Peers van Labourhuize (Tony-Cronies') inmiddels (zie par.3.2.1) zorg gedragen voor
een volledig gewijzigde partijpolitieke samenstelling van het House of Lords. Een samcnstel-
ling waarbij vanzelfsprekende absolute meerderheden voor ecn enkcle politickc groepering
niet snel meer voor zullen komen. Een en ander valt duidelijk af te lezen uit tabel 4 1
Men dient zieh bij het interpreteren van deze gegevens wel te realiseren dat activiteiten voort-
vloeiend uit het lidmaatschap van het Hogerhuis ook na 1999 nog steeds als semi-vrijwilli-
gerswerk beschouwd moeten worden, waardoor lang niet altijd te voorspellen valt hoc de
partijpolitieke verhoudingen op een willekeurige vergaderdag uit zullen vallen. Zckcr indien
gestemd wordt over amendementen kän dit (zoals de vermelde stemming aangaande de Poll-
tax al aangaf) in partijpolitieke zin van groot belang blijkcn te zijn.

12. I. Richard and D. Welfare, Unfinished Business, Reforming the House of Lords, London 1999, p. 72.
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Par/f/po/zY/ete jomenj/e///>i£ van /jef / / o n « /5 oA/oier 200/

Partij
Conservative
Labour
Liberal Democrats
Cross Bench
Bishops
Anderen
Totaal

Life Peers
172
193
57

145

20
587

Hereditary Peers
50
4
5

31

90

Bishops

26

26

Totaal
222
197
62

176
26
20

703
flron: /iWp.'//w»vH'.par//amen/. r/ie-j/a//onery-Oj0/ce. co. ufc^ja/W/ 99 793//a*fcrj>/'Wa/!a/. /ifm,
20 o*/o/>er 200 /

Participatie op basis van vrijwilligheid betekent onvermijdelijk dat regelmatige en voortdu-
rcnde uitoefening van de (mede)wetgevende taken door in principe alle leden van het Hoger-
huis niet bij voorbaat vcrlangd kan worden
In het verleden was de gemiddelde dagelijkse opkomst ten behoeve van de Hogerhuiswerk-
zaamheden in Groot-Brittannie relatief bescheiden. Met de creatie van Life Peers in 1958 is
hierin echter ontegenzeggelijk langzaam maar zeker verandering gekomen (zie tabel 4.2).

Lidmaatschap
Life Peers
Gemiddelde
dagelijkse
opkomst per
parlementair
jaar

1970-
1971

178

265

1975-
1976

272

275

1980-
1981

319

296

1985-
1986

340

317

1990-
1991

358

324

1995-
1996

371

372

2000-
2001

587

346

ßro/i. /iMp./Avww q^?cia/-</oc«men/j.co.MÄ/rfocttmen//cin¥5/455^/¥5i^./irm, 20 ofaofter 200/

De Life Peers, sinds 1999 veruit de grootste groep Senatoren, zijn dankzij hun ervaring, breed
expertise terrein en (in het geval van 'former MPs) affiniteit met het metier ontegenzeggelijk
te beschouwen als de motor van het House of Lords." Via hen is het ook de bedoeling een
nadere profcssionalisering van het Britse Hogerhuis als tweede parlementskamer door te
voeren.
De inbreng van de 26 geestelijken moet zeker niet overschat worden. Indien bijvoorbeeld een
'Infant Life (Preservation) Bill' onderwerp van bespreking uitmaakt zal een aantal bisschop-
pen en kardinalen prominent participeren, maar grosso modo blijven zij toch relatief onzicht-
baar e"n (als groep) machteloos.'* De opinie van de 'Lords Spiritual' wordt met name zo nu en

13.
14
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dan geuit waarde lcgitimiteit van sociaal-cconomisch bclcid in hct gcding is. Op die bclcids-
terTeinen willen zij nog wel eens botsen met de regering \-an de dag Margaret Thatdicr was
in 1988 dusdanig verbolgen over de kritische opstclling van de gccstcltjkcn in hct House of
Lords waar haar sociaal-economischc politick in net gcding was. dat /ij tijdcns cen openbarc
toespraak voor cen gehoor van prominente Britsc gccstclijkcn met langer wccrsland kon
bieden aan de bchocfle tot duidclijkc kapittcling: ( ) l t is not the creation of wealth that is
wrong, but love of money for its own sake. We arc all responsible for our own actions We
simply cannot delegate the exercise of mercy and generosity to othcrs'(...).'^ Dc speech wcrd
al snel fameus als 'the Gospel according to Thatcher'.

4.3 Wetgevingsbcvoegdheden

De ( medc)wctgcvcnde bevocgdheden van hct Britsc House of Lords bepcrken /.ich met,
naar bijvoorbeeld Nederlands model, tot uitsluitend de hcrzicning van rcgcringsvoorstcllcn
tot wet afkomstig uit hct House of Commons Rcvisic van dczc grocp zgn. Public Bills'
wordt echter wcl beschouwd als de belangrijkstc wetgevende bevocgdhcid van hct Britsc
Hogerhuis. Daamaast strekken de wetgevende bevoegdheden zieh echter ook uit tot het
recht van initiatief (Private Member Bills), het checken van 'subordinate legislation',
voornamelijk totstandgekomen op basis van delegatie (zic par. 4.3.4) en tcnslottc dc bc-
voegdheid tot bespreking en aanname van zgn.' Private Bills'. Bij dc besprcking van hct
Britse wetgevingsproces zullen ontstaan en ontwikkcling van de regcringsvoorstcllcn tot
wet vanzelfsprekend als lcidraad dienen. Vervolgens zullen enkele additionele opmcrkin-
gen over zowel de rol van het House of Lords bij het lanccrcn van 'Private Member Bills'
als de beoordeling van gedelegeerde wetgevingsproductcn onderwerp van besprcking uit-
maken. 'Private Bills', die niet door leden van regering en/of parlement aanhangig worden
gemaakt'^, passen niet in het kader van dit boek en blijven derhalvc onbesproken.

Veruit de meeste aandacht in het kader van (mede)wetgevende activiteiten wordt ook in het
Britse Hogerhuis besteed aan beoordeling en revisie van wetsvoorstellen die gciniticcrd wor-
den door de regering." Deze kunnen geintrodueeerd worden in zowcl hct House of Commons
als in het House of Lords. '* De politick belangrijkste wetsvoorstellen worden als regel cerst
besproken in het Lagerhuis." Hiervoor zijn twee redenen aanwijsbaar. In dc cerste plaats dc
convenüe dat wetsvoorstellen met gewicht pnmair door gekozen volksvertegenwoordigcrs

15. The Observer 22-5-1988.
16. Via de Private Bill procedure kan bijvoorbeeld ook via formed initiatief van een gemeente wetgeving tot

stand komen die het, in afwijking van de landelijk geldende vereisten dienaangaande mogelijk maakt een
nieuwe weg door een plaatselijk bos aan te ieggen.

17. De laatste jaren schommelt dit rondom de 90% van de tijd die door het House of l,ords besteed wordt ten
behoeve wetgevingsactiviteiten (exclusief Private Bills). Bron: http://www.parliament.the-*tationeryoffice.
co.uk/pa'pabills.htm. 22-11-2001.

18. M. May, Paliamentary Practice, London 1997, p. 465-466.
19 D. Shell, The House of Lords, London 1992, p. 133.
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bcoordccld moctcn kunncn worden. Daarnaast wensen de Cabinet Ministers' nun nieuvve
wctgcvingsproductcn zo veel mogciijk zelf in hct parlcmcnt tc kunnen introduceren en meer
dan dnckwarl van hen heeft nu ccninaal zitting in de Commons.
Tegclijkcrtijd is cr zekcr dc laatstc jarcn een duidelijkc tendens waarneembaar om meer
'Government Bills' direct in hct Hogcrhuis tc introduccrcn Tijdens het parlementaire jaar
1997-1998 bijvoorbecld werden nict minder dan 15 van de 50 voorstellen tot wet afkomstig
uit dc regcringskoker ccrst bchandcld in hct House of Lords'" Hct betreft hier dan wel de
politick minder controversies c.q ccnvoudigcr voorstellen tot wet. De werkwijze waarbij be-
paaldc wctsvoorstcllcn ccrst door hct Hogcrhuis besproken worden, is vooral ingegeven door
dc grotc bchocftc aan ccn mccr cfficicnte tijdsplanning. Voornocmdc minder controversiöle
c.q ccnvoudigcr' voorstellen tot wet kunncn immcrs door de Senatoren inhoudelijk reeds
klaargestoornd worden, zodal dc parlcmcntaricrs in hct House of Commons er nog maar rela-
ticf wcinig tijd aan liocvcn tc bestcden. Tijdens periodes dat de politieke wil daartoc in beide
parlcmcntskamcrs aanwezig is, blijkcn tegenwoordig zclfs wctsvoorstellen met relatief groot
politick ge wicht af en toe als ccrstc in hct Hogcrhuis besproken tc worden. Zo besloot de
Labourrcgcring ondcr Tony Blair om tijdens hct parlcmcntairc jaar 1997-1998 onder andere
dc Teaching and Higher Education Bill', dc Human Rights Bill' en de 'Crime and Disorder
Bill' ccrst door dc Lords tc latcn ondcrzocken, besprcken en amendcren.''
Dcsondanks hccfl hct House of Lords, evcnals ovcrigens dc scnaatskamer in Frankrijk,
Ncdcrland en dc Bondsrcpublick Duitsland /.ckcr tcgen het cinde van het parlementaire jaar
stccvast Ic kampen met forsc tijdsproblcmcn random dc afronding van wctsvoorstcllcn. Het
House of Lords inoct daarenboven ook nog cens rekening houden met ecn beslist niet te ver-
onachtzamen fonnccl staiHsrcchtelijk fenomeen dat in bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland
nict bestaat. Icdcr wetsvoorstel namclijk dat voorafgaandc aan de officiele sluiting van het
parlementaire jajjr (in dc rcgcl cind oktobcr-begin november van ieder kalcnderjaar) nog geen
'Royal Assent" hccfl kunncn ontvangen. zijnde de laatste stap van hct wetgevingsproces vöör
inwerkingtrcding, vcrvalt vollcdig." Wil de regering een wetsvoorstel dat, om welke reden
dan ook. nict kon worden afgerond voor hct cindc van hct parlcmcntairc jaar toch doorzetten,
bijvoorbecld omdat hct ccn politick specrpunt betraf, dan zal na herintroductic van hct onder-
havigc voorstel bij ecn der parlcmcntskamcrs tijdens dc volgcnde sessie het gehele wet-
gevingstraject gewoon weer in zijn totaiitcit doorlopen moeten worden. Op de gevolgen die
voornoemde rcgcl uit hct (ongcschrcvcn) Britsc Staatsrecht zoal kän hebben op de gang van
ccn wetsontwerp kon\ ik. tijdens dc gcdctaillccrdc bespreking van lict recht van amendement
en dc bchandcling van de gang van zaken random ccn aantal wetsontwerpen ten tijde van de
regeringen Thatcher en Blair, nog uitgebreid tcrug.

Hct problccm van wctgcvingscongestic tegen hct cindc van hct parlcmcntairc jaar bestaat in
Groot-BrittanniC reeds cnigc decennia. AI in 1972 wcrd het cinde van het zomcrreces voor de
Peers met ccn voile maand vcrvrocgd in verband met ccn enorme work-load In 1976 werd
hct parlcmcntairc jaar zclfs vcrlengd, opdat hct Hogcrhuis via veel avond- en nachtwerk alle
bclaugnjkc wctgc\ ingsvoorstcllcn die dat jaar mgediend waren, nog voor die formele dead-
line bchandcld kon krijgen."' Klachtcn over dc onmogelijkheid kwaliteit te kunnen blijven

20. Bron:http: 'ww\v.parlianicnt.thes(»lioner>oftice.co.ukyp»/ldl997981<^)bsutsut9802 htm. 4-10-2001.
21. Bron: hup www .parliament lh<.stationer>ofl"icc.couk/p»/ldl997981dpbsUt9807 htm 4-10-2001
22. J. Griffith and M. Ryle. a.w . p 184.
23. D Shell, a.w . p 139-I40.
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garanderen bij de uitvoering van de wetgevingsrevisic waren als uitvlociscl van die f U g vut
zaken (die Sterke overeenkomst vertoont met de kerstzitungen' van de Ncderiandse Eerste
Kamer) nict langer slcchts waameembaar vanuit de oppositic Nadat Ivct House of Lords in
1980 onder grote druk van de regenng als het ware gedwongen werd 246 /ojuist door de
Conservative regering voorgestclde amcndcmcntcn in cen dag vollcdig tc bchnndclcn. lieten
gerespectccrdc Conservatieve senior Backbenchers m de Handclingcn oplckcnmgcn dal op
de/e wijze de functie van wetgevingsrevisic functic door hct Mouse of l.ords met mecr kon
zijn dan een regelrechte aanfluiung ' Hoewcl smdsdicn rcgclmaiig voorstcllcn gclanceerd
zijn om verbetering in de situauc aan tc brengen (vooral op Itct vlak van hct commissic-
werk)** bestaan de beschreven problcmcn. /ij hct minder geprononeeerd. anno 2(X) 1 grosso
modo nog steeds. De introductie van cen groter aantal (nu en dan substan(idc) Government
Bills' in net House of Lords tijdcns de eerste helft van het parlcmcntairc jaar. heeft wcl enige
verlichting te weeg weten tc brengen."* Dit bleck ook echt noodzakelijk aange/jen in 1998
maar liefst 714 uur door hct House of Lords gcspcndccrd diende Ic worden aan werk/aam-
heden ten bchoevc van uitsluitend Public Bills in wording. Tcr vcrgclijking tien jaar cerder in
1988 waren dat 677 uur en twintig jaar voordien in 1978 zelfs slcchts 367 uur.*'

4. i. 2
4.5.2. /

Van de tijd die het House of Lords uittrekt voor (mede)wetgevende activiteiten. wordt tegen-
woordig nüm 85% besteed aan Public Bills' en dan, zoals reeds opgemerkt, met name aan de
wetsvoorstellen afkomstig van de regering.** Het wetgevingstrajeet van Public Bills in hcl
House of Lords kent vijf hoofdstadia: Introduction and first reading, second reading, com-
mittee, report en third reading.*' Met uitzondering van de 'first reading' die in dc rcgcl bc-
schouwd kan worden als een zuivere formaliteit kunnen alle stadia tijdrovend zijn. De 'first
reading' echter, behelst in fcite niet mcer dan het voorlezen van de volledige titel van hct
onderhavige voorstel. Dit ligt ook voor de hand om de ccnvoudigc reden dat de Senatoren in
dat stadium nog niet formeel kennis hebben kunnen ncmen van hct wetsvoorstel.™ In het
hoogst zeldzame geval dat een wetsvoorstcl tijdens de afgelopen decennia bij dc 'first read-
ing' toch onderwerp van enige bespreking in het House of Lords heeft uitgemaakt, bctrof hct
een bij voorbaat volledig kansloze 'Private Member Bill', afkomstig uit de eigen gelcdercn/"

24. House of Lords Debates. 27-10-1980. 922
25. Bijvoorbeeld via het reeds opstarten van de commissiewerkzaamheden terwijl het wetsvoorstel nog bij het

House of Commons in behandeling is.
26. Tijdens de eerste drie jaar introduceerde de regering Blair I respectievelijk 24%, 37% en 30% van dien»

wetsvoorstellen eerst in het Hogerhuis.
27. A House for the Future. Royal Commission on the House of Lords, Cm 4534, januan 2000, p. 20.
28. House of Lords Hansard 14-10-1998, 925.
29. E. May. Parliamentary' practice, a.w., p. 465.
30. In de twintigste eeuw is het desondanks drie maal voorgekomen dat direct na de 'first reading' oppositie it

gevoerd: de Irish Free State Bill (1922), The Government of India Bill (1935) en Licensing Bill (1961).
31. D. Shell, a. w . p. 133-134
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¥.3.2.2 .Second reat//>7£

Vanaf dc 'second reading' spcclt hct wctgevingsproces in het House of Lords zieh onder nor-
male omstandigheden voortdurend af 'on the Floor of the House' Er dient dan op toegezien te
worden dat tusscn dc vcrschillcndc stadia van het proces minimum tijdintcrvallen in acht
genomen worden van ongevcer twee weken.'* Tijdcns dc second reading' worden de centrale
uitgangspuntcn en grotc lijncn van hct regeringsvoorstel tot wet besproken. Het initiatief voor
dc tweede lczing ligt normalitcr bij ccn lid van de regering die zitüng heeft in het House of
Lords Hij/zij licht de regcringsstandpuntcn toe en leidt de verdediging van het wetsvoorstel
Rccds in dit nog vrij pnllc stadium van hct hcroverwcgingsproccs in dc Britsc senaatskamer
ireden duidclijkc vcrschillcn aan hct licht in vergelijking met de gang van zaken dicnaan-
gaandc in hct House of Commons Dc structured stcrk gcpolitisccrdc en gepolariscerdc poli-
tickc verhoudingen in hct l.agcrhuis /.orgen zowcl plcnair als in dc vastc comnussics voor ccn
debat via strakkc partijpolitickc scheidslijncn Dc regie is daarbij tc alien tijde in handen van
dc regcring. aangc/icn ccn absolute en loyale mccrdcrhcid. /.oals reeds ccrdcr bctoogd,
immcrs wclhaast per dcfinitic gegarandcerd is in dc Bntsc politickc constcllatie In het Hoger-
IIIIIS daarcnlcgcn beschikt sinds 1999 gcen enkele politieke partij nicer over een automatische
absolute mccrdcrhcid." Ook voordien echter was cr altijd al sprakc van ccn duidelijk van hct
House of Commons afwijkcndc politickc ailtuur. Peers blijken zieh zeker met önafhankclijk
tiuutr wcl dcgclijk minder äfhankclijk op tc stellen van strakkc rcgels en oflicicle partijstand-
puntcn. dim MP's in hct House of Commons dat plcgcn tc doen: The House (of Lords, EK)
nins its affairs according to good sense rather than by the rule book The House is a self-
regulatory body, which is accustomed to agree on its day-to-day proceedings. Peers should
therefore be aware that the democratic and flexible way of managing the affairs depends on
the responsibility and restraint of each individual member' " Daar komt bij dat het Britse
Hogcrhuis ccn grotc grocp Cross-benchers en onafhankelijkcn herbcrgt. Relatieve vrijheid
van handclcn is ccn met tc veronachtzamen gegeven voor de politick minst bclangrijkc Britse
parlemcntskamcr:'within the terms of standing orders, we (de leden van het House of Lords,
EK) have great flexibility in our procedure and arc therefore able to conduct our business
cxpcditiously. politely and sensibly We arc not troubled by points of order, nor by the exploi-
tation of time-wasting procedural devices, which are often to be observed in other legislative
assemblies The sense of the House" is the decisive factor in the conduct of our business, and
in the main this works well'.'" Tegelijkertijd echter mod natuurlijk wel opgcmerkt worden
dat rcgeringen van /.owcl Labour als Conservative huize op basis van typisch Brits on-
gcschrcvcn recht altiid in dc mogclijkhcid gcstcld moeten en zullcn worden 'to have their
business considered' *

Vanuit dc minder atliankclijkc politick-culturclc setting gebruiken dc Peers met name dc aan
hct commissiewerk voorafgaandc second reading' om wctsvoorstcllen niet zo/ccr partijpoli-
tiek als wcl inhoudclijk kritisch tc benadcrcn. vanuit ccn allcmunst tc vcronachtzamen mvcau
aan expertise. Dc rccds gcpcnsionccrdc 'Law Lords' voor/over deze actief blijven in de

32. Standing Order nr. 44.
33. /.ie Ubcl 4 1
34. Tenth Report ol'lhe Procedure Committee, House of Lords. Vol. 227. 1970-71
35. Idem.
36. J. Griffith «nd M. Ryle. «.w.. p. 468
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politiek bijvoorbeeli staan qualitatc qua garant voor ecn rcspcctabclc dosis aan juridische
knowhow
Dc gewoonte om zovccl mogclijk arwcgingen van zuivcr partijpolitickc aard bitilcn dc dcur
van het Hogcrhuis tc houdcru wordt /.owel door lcdcn van dc rcgcnngsgczindc partij als Icdcn
van de oppositionclc partijcn in cre gehoudcn:' Hocwcl dc second reading' beshst met
bedocld is om reeds gcdctaillccrd op dc mentcs \an hct wetsvoorstel in tc gaan. blijkt in dit
stadium toch al vaak duidclijk of dc Bill tijdens hct commissicstadium op ondcrdclcn nog
nadcr gcamcndccrd /al gaan worden
Slcchts amendementen in rclatic tot dc grotc lijncn van ecu Public Bill /.ijn tijdens dc second
reading' tocgestaan De/.c worden in de. zoals gc/cgd rclaticf gcpacificccrdc Bntsc Hogcr-
huispraktijk waarvoor dc Salisbury Doctrine zo richtinggc\end is, met bctrckkmg tot vclc
Public Bills siecht sporadisch ingediend. inaar hebben dan uitcraard wd ccn rclaticf /waar-
dcrc politiekc lading, nu dc grote lijncn van ccn voorstel in hct gcding /iillcn /.ijn
Een amendement tijdens hct stadium van dc tweede Ic/mg /al als rcgel gcdcponccrd worden
in de vorm van öf een delaying amendment, of ccn 'reasoned amendment' '" In het ccrstc
geval wordt een vcrzoek tot uitstel ingediend. mecstal voor ccn tennijn die dc rcsterendc loop-
tijd van hct parlcmcntairc jaar ovcrschnjdt Bij aannamc van ccn dcrgchjk amcndcmenl /al
het wetsvoorstel in kwestie dan ook direct afgevoerd worden. In het frequenter voorkomende
geval dat tijdens de second reading' tegen de grote lijnen van ecn wetsvoorstel geagcerd
wordt via een reasoned amendment', motiveert de indicner waarom voort/etting van het wct-
gevingsproces onder de gegeven omstandigheden niet verstandig zou /.ijn, dan wcl waarom
additionele informatie ter beschikking gesteld moet worden alvorens een afgewogen oordccl
over het voorstel gegeven zal kunnen worden."

Een fraai voorbeeld van de politieke lading en dito reikwijdte die een door hct House of Lords
ingediend 'reasoned amendment' in extreme gevallen kan hebben. spccldc ten tijdc van dc
tweede regering Thatcher. In het najaar van 1984 werden door dczc regcring in hct voctspoor
van de Local Government Bill voor hct lopende parlementaire jaar voorstellen gelanceerd om
de Greater London Council and the metropolitan counties' op tc heffen cn tc vervangen door
(centraal) benoemde bestuurders. De zittende (gekozen) bestuurdcrs functionccrdcn onafhan-
kelijk van de ccntrale overheid. Zij werkten ten behoeve van de grotcrc verstedclijktc gcbic-
den in Engeland en. allerminst onbclangrijk, werden (vooral in het geval van groot-London)
gedomineerd door Labour. De doorgaans bijzondcr loyale degelijk Conscrvaticvc mecrdcr-
heid die het Britse Hogcrhuis in die tijd nog doininecrde, zou zieh in principc zondcr al tc veel
moeitc achter zo'n voorstel kunnen scharen. Het probleem was echter, dat de regcring That-
cher stcunend op een grote vanzelfsprekende mecrdcrheid in het House of Commons, vecl tc
hard van stapel wenste te lopen. Vooruitlopcnd namelijk op zeker gcachtc aannamc (Salisbury
Doctrine) van de Local Government Bill waarin deze voornemens aangeboden werden aan
beide parlementskamers van het Verenigd Koninkrijk, wilde de regering al direct na dc twee-
de lezing van dit wetsvoorstel in het Lagerhuis en dus ruimschoot voor dc Bill überhaupt door
het House of Lords besproken zou kunnen gaan worden, via overgangsregclingcn (die, zo
meenden de Lords in meerderheid, niet onder de Salisbury Doctrine vielen) de aanstaandc
verkiezingen voor de Councils laten schrappen en deze raden alvast tijdelijk laten bemensen

37 D. Shell, a.w.,p 134.
38 E May, s.w., p. 468.
39 E May, a.w., p. 469.
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met door dc ccnlralc regcring benocmdc Icden. De Peers waren uiteraard 'not amused' Hier
zou sprakc /.ijn van zuivcr staatsrcchtclijkc malvcrsaties. Hct House of Lords, de medcwet-
gevendc parlcmcntskamcr, de kamer van hcrziening, zou te zijncr tijd nog mögen delibereren
over mogclijkc afschaffing van dc vcrkiczing van Icden voor de grootstedelijke raden, tcrwijl
in matcricic zin deze afschaffing reeds lang cen feit zou zijn. Dc uit 1976 stammende theorie
van hct 'Elective Dictatorship' wcrd door de Senatoren weer cens met verve ten toncle ge-
vocrd. Ecn en ander Iciddc uitcindclijk onvcrmijdclijk tot dc indiening en aannamc van cen
'reasoned amendment door hct Britsc Hogcrhuis met als bclangrijkstc gevolg dat pas na net
verkrijgen van ccn Royal Assent' voor dc nadicn tc bchandclcn Local Government Bill tot
vcrvanging van gekozen council-lcdcn door benocmdc overgegaan zou kunnen worden."" De
kredictwaardighcid van dc Ivvccdc Bntsc parlcmcntskamcr zijndc ccn met democratisch
gclcgitimccrdc kamcr voor wctgcvingshcrzicning gedomincerd door conservative adel, stecg
flink"
Tcrzijdc /JJ nog opgcmcrkt dat dc stemming negatief uitviel voor de regcring ondanks in-
tcnsicvc whipping' door rcgcnngswlups Voor dczc vrij unickc gclcgcnhcid lict ccn mecrdcr-
licid van hel House of Lords haar tot dan toe zeer gcbruikclijkc behoudende confonnistische
houdmg varcn: One of tlic pnncipal consequences of this remarkable vote has been to shatter
the conventional wisdom on the House of Lords'.^

Indicncn van ccn 'reasoned amendment', indicn daartoc dc ruimtc aanwezig blcek, heeft voor
hct House of Lords in vcruit dc mccstc gcvallcn echter hooguit symbolische waardc gchad.
Door dc stnicturclc Labounnindcrhcid in hct House of Lords van vöör 1999 wcrd bijvoor-
bccld menig amendement tijdens dc second reading' in stemming gebracht in dc zuivere
wctenschap dat succcs ten cue male onluialbaar zou zijn" Dit om in icder geval op cnig mo-
ment bhjk gegeven tc kuiuien hebben van ongenocgen over de grotc lijnen van een regenngs-
voorstcl tot wet."

¥. 3. 2.3 (7>mm;7i£e stage

Dc incest tijdrovende wctgcvingsklus voor het Hogerhuis begint in voorkomende gevallen na
dc tweede lczing, wanncer ook alle details van ccn wetsvoorstel onder de locp kunnen worden
gcnonicn Dan is hct voor icderc mdividuclc Peer mogclijk uitccnlopcndc amcndcmcntcn niet
mccr dc grotc lijnen betreffende, tcr besprcking en bcoordeling aan te dragen. Ecn belangrijke
grocp wctsvoorstcllen is hicrvan echter op voorhand uitgesloten. tc weten Supply-' (begro-
tingsvoorstcllcn) en Money Bills" Onder dczc laatstc grocp vallcn wetsvoorstcllen komende
vanuit hct Lagcrhuis, betreffende: the imposition, repeal, remission, alteration or regulation
of taxation; the imposition for the payment of debt or other financial provisions of charges on
the Consolidated Fund or tlte National Loans Fund, or on money provided by Parliament or

40. I). Welfare. An Anachronism with Relevance: The Revival of the House of Lords in the 1980s and Its
Defence of Ix>cal Government. Parliamentary affair: 1991. p.205-219 Ook: D. Shell. The House of Lords
and the ITiateher Government. Parliamentary Affairs 198?. p 17-32.

41. I. Richard and 1) Welfare. Unfinished Business. London 1999. p. 66.
42. The Times. 2 Juli 1984.
43. London Regional Passenger (Transport)Bill 1985.
44 D. Shell. The House of Lords. a.w., p. 135.
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the variation or repeal of any such charges'/" Of voorstellcn tot wet ondcr de/c dcfinitie
vallcn wordt bij twijfel dicnaangaandc uitcindelijk vastgcstcld door dc Speaker van liet House
of Commons. Zijn/haar bcslissing is niet vatbaar voor cnigc vorrn van bcrocp '"
Vaststclling van de \raag of net Britsc Hogerhuis tc docn heeft met ecu Money Bill' is van
belang cn wel met name, omdat dergelijke wetsontwerpen vollen ondcr de Parliament Act van
1911 Ten gcvolgc van deze wet kunncn (reeds door liet House of Commons gocdgckcurdc)
wetsvoorstcllen die tc bock staan als Money Bills' namclijk ecu maand nadat dc/c zijn door-
gestuurd naar net Hogerhuis automatisch kracht van wet krijgen Hct Hogcrhuis is daardoor
vanaf 1911 in feite vollcdig buitenspcl gc/ct waar hct rijksbudget in hct gcding is Hct ligt dm
ook voor dc hand dat de Bntsc Senatoren in dc rcgcl met al tc \ eel tijd cn cncrgic m budget-
gerelatccrdc wetsvoorstellen zullen stcken. Enige algcmenc opmcrkingcn tijdens dc second
reading' volstaan in dc mccstc gcvallcn. Bij /.ccr hogc uit/.ondcring willen dcrgclijkc opmcr-
kingcn over de grote lijncn van ccn Money Bill" nog wcl ecus vcrgc/cid gnan van ecu rea-
soned amendment just for the sake of argument"' . maar daar blijfl hct dan ook bij Dc Britsc
Senatoren /ijn zieh zeer bevvust van net feit dat zij rondom Money Bills' slechts rituclc dan-
sen uit moctcn vocrcn.

Het corrunissicwcrk blijft dus bepcrkt tot dc ovcrige Government Bills' Dit werk gebcurt. in
tegenstclling tot hetgeen gcbnukclijk is in het House of Commons, maar bijvoorbccld ook in
de Franse Senat, normaliter niet in vaste kamercommissics, doch 'in Committee of the whole
House'/** In praktische zin is deze frappante werkwijze van een verplcttcrcnde ccnvoud.
Indien de aanwezige Peers op formeel verzoek van de Lord die namens de rcgering hct wcts-
voorstel verdedigt ('That the House do now resolve itself into a committee upon the bill'),
besluiten over te gaan tot de fase van commissiewcrk, verlaat dc Lord Speaker dc Woolsack
en neemt de Lord Chairman de voorzittershamer' over vanaf the Chair. Vervolgcns zijn alle
die dag aanwezige Peers bezig met een commissievergadering.
De belangrijkste oorzaak voor het gegeven dat commissiewerk ten behoeve van hct wetge-
vingsproces in hct Britse Hogerhuis zieh in hoofdzaak plcnair plccgt tc voltrekkcn, gaat schuil
in het gegeven dat de Peers semi-'vrijwilligers' zijn. Permanente bemanning van vastc kamer-
commissies ten behoeve van alle belangrijke beleidsvclden naar voorbceld van het House of
Commons, is in het House of Lords tot nu toe eenvoudigweg getalsmatig met haalbaar gc-
bleken. Dientengevolge wordt slechts op een zeer beperkt aantal specifieke terreinen gewerkt
met speciale 'Select Committees' (zie par. 4.3.3) en prevaleert voor het ovcrige dc methode
van plenaire inbreng via the Whole House'. Tijdens deze plenaire commissievergadenngen
is de actieve inbreng van regeringswege natuurlijk gcgarandeerd, indien vanuit die hock de
behoeftc tot nadere amendering van wetsvoorstellen blijkt te bestaan. Daarnaast plcgcn zieh
natuurlijk, allecn al dankzij het gegeven dat de Lords door de macht van het gctal (tegenwoor-
dig ruim 700 Senatoren) over een waaicr aan expertise blijken te beschikken, ook Hogerhuis-
leden via de partijfiracties te verplichten tot actieve bcgcleiding van het wetsontwerp door
onder meer de commissiefase.'" Overigens moet hier wel opgemcrkt worden dat de com-
missiefase overgeslagen kan en zal worden, indien er vanuit zowel regeringskringen als van-

45. National Loans Act 1968.
46. E. May, aw., p. 485.
47. I. Richard and D. Welfare, a.w., p. 29.
48. Standing Oder nr. 45.
49 D Shell, The House of Lords, a.w., p. 136-138.
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uit de oppositic geen behoefle bestaat tot het indienen van amendementen of moties die ver-
band houden met hcl voorliggcndc wctsontwerp. Een situatie die al met al ook tcgenwoordig
nog met cnigc rcgclmaat voor plecgt te komen. Tussen 1970 en 2000 werden bij ruim 55%
van dc Government Bills nict zijndc Money of Supply Bills cen of meer amendementen
mgediend door leden van hct Bntsc Hogerhius (zic ook tabel 4 3)/"' Tot op zekerc hoogte
hocfi hct nauwclijks vcrba/jng tc wekken dat ccn aantal voorstcllen tot wet in het geheel niet
gcamcndccrd blijken tc worden. Icdcr jaar passeren namclijk ook een aantal wctsvoorstellen
dc Brilsc parlcmcntskamcrs die simpclwcg zo weinig complex zijn dat amendering, om het
cens cufemistisch uit tc drukken, met erg voor dc hand ligt. De Currency Bill uit 1981
bijvoorbccld had slcchts tot docl dc benaming new penny' om te dopen tot penny". Een kar-
wci dat voortvarend en zondcr nadcrc amendering door zowcl Hogcr- als Lagerhuis geklaard
bleck tc kunnen worden

Tabcl 4.1, waann de statistische gegevens zijn opgenomen over hantcring door het House of
Lords van hct recht van amendement betreffende rcgeringsvoorstellen tot wet tijdens het
parlcmcntairc jaar 1998-99, kan tot voorbccld dienen voor dc gcbruikclijkc handclswijze aan-
gaandc amendementen
Dc Britsc Hogcrhuiskamcr blijkt in kwantitatieve zin ccn substanticel aantal wijzigingcn
doorgevoerd tc knjgcn in op Stapel staandc wctgeving Tijdens cen parlcmcntair jaar werden
ruim 2000 voorstcllen tot wijziging. fonnccl afkomstig uit dc geledcren der Senatoren uitein-
dclijk gcacccptccrd door regcring en het House of Commons. Men dient zieh bij het inter-
pretcrcn van dc gegevens uit dczc tabcl wcl rckcnscliap tc geven van het feit dat de nodige
amendementen die in hct House of Lords worden ingediend in feite afkomstig zijn vanuit
regcringskringen.''' Dc bcliandcling in tweede instantic van ccn wetsontwerp in het Hogerhuis
bicdt voor dc regcring ccn ideale gclcgcnhcid om politick, juridisch of maatschappelijk nood-
zakclijk gcachlc vcrbctcringcn en aanpassingen doorgevoerd te krijgen.^ Overigcns hebben
vclc van dczc rcgcringsamcndcmcntcn ccn juridisch-technisch karakter. Dit hangt samen met
hct gegeven dat ook in hct Vcrcnigd Koninkrijk de formele wetgever acticf moct zijn onder
grotc en permanente tijdsdruk. met alle logische gcvolgen van dien voor de kwaliteit van het
wetgevingsproduct.

Uit tabcl 4.1 kan vcrvolgcns nog afgclczcn worden dat er veel meer amendementen door hct
House of Lords worden ingediend. dan cr uitcindclijk gcincorporecrd worden in de definitieve
wettckst Tevcns blijkt dat rclaticf weinig stenuningen over amendementen door dc regcring
verloren plegcn tc worden Ergo, daar waar dc rcgering (tijdens behandeling in het House of
Commons) aangeeft nict gclukkig tc zijn met (hct karaktcr van) voorstcllen tot wetswijziging
gelancecrd door hct Hogerhuis. pcrsistcrcn dc Senatoren, confonn de geest der gcldcndc con-
venties cenvoudigweg niet langer, zodat de gewraaktc amendementen zonder vcrdcrc poli-
tiekc strijd in dc prullcnbak plcgcn tc vcrdwijnen.

50. Bron Public Bill Office. House of l-ords
St. M Rush.«», p. 18
52. J. Griffith and M. Ryle. «.w.. p. 485
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/ J
Titel

Consolidated Fund
Consolidated Fund (nr. 2)
Consolidated Fund
(Appropriation)
EmploMiicnt Relations
European Parliamentary
Elections
Finance
Food Standards
Greater London Authority
House of Lords
Immigration and Asylum
Bill

Local Government
Northern Ireland
Northern Ireland (Location
of Victim's Remains)
Rating (Valuation)
Road Traffic (NHS Charges)
Scottish Enterprise
Sexual Offences
(Amendment)
Tax Credits
Water Industry
Welfare Reform and
Pensions
Totaal

Ingediende
amcndcmcntcn

0
0
0

540
1

0
190

2355
384
812

158
0

15

8
53
0
1

98
54

565

5234

aangenomen
amcndcmciucn

0
0
0

1

0
SO

887
21

407

20
0
0

0
1
0
1

7
0

234

2002

Door dc regenng
verloren
stemmingen

0
0
0

1
1

0
0
1
1

1

0
0
0

0
0
0
0

2
0
8

18

25 a«gj«/i« 2000

Betekent dit nu dat partijpolitieke sentimenten totaal gecn rol kunncn spclcn in dc Britsc
senaatskamer?

Uit tabel 4.4 kan afgelezen worden dat het aantal ingediende amendementen bchoorlijke
verschillen vertoont tussen de respectievelijke perioden. In de periode 1974-1977, met Labour
aan de macht hebben de (in hoofdzaak Conservatieve) Lords relatief weinig energie gestoken
in het lanceren van aanpassingsvoorstellen. Van de 1859 wetswijzigingsvoorstellen die toch
opgetekend konden worden, werden er ook nog eens 400 niet overgenomen door het House of
Commons Geheel conform Britsparlementaire conventies bleef het daar vervolgens bij, zodat
de regeringsvoorstellen mooi op tijd hun Royal Assent' wisten te verkrijgen. Tussen 1979 en
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Jaargang

1970-1973
1974-1977
1979-1982
1983-1986
1987-1990
1992-1995
1997-1999

Wctsvoorstcllen

79
68
82
69
61
59
66

Aantal geamendeerde
wctsvoorstcllen

31
49
39
43
38
42
45

totale aantal voorgestelde
amendementen

2.366
1.859
2.231
3.137
5.181
3.664
4.652

., p.

/>Wrt»/
zyn weinig

wort/wi.

1983, de pcriodc w;iarin beide parlcmcntskatncrs schier maximale trouw bctrachtten ten op-
zichtc van dc ccrstc Conscrvaticvc regcring Thatcher, werden 2231 amendementen voorge-
slcld in hcl House of Lords. Slechts 6(!) van de/e wij/igingsvoorstellcn werden nict gcincor-
porccrd in dc definitieve vcrsie van dc wettcksten." Tijdcns de beginjaren van het Thatcher-
regime wcrd dc tweede Britsc parlcmcntskamcr blijkbaar efficient 'ingezef (vgl. de Franse
Sönat ten tijdc van dc ccrstc cohabitation. /ic hoofdstuk 5) om noodzakelijk geachtc aanpas-
singen sncl doorgevoerd tc krijgen.
Tijdcns dc ccrstc dric jaar van dc regcring Blair etaleerde het House of Lords (in afwachting
van bclangrijkc wij/igingen in samcnstclling voor/icn voor 1999) ook een bijzonder actieve
en constructicvc mccstcntijds regeringsvricndclijkc werkattitude De 4652 amendementen die
daarvan dc \ooniaamstc nccrslag vormden. vonden in dc bulk der gevallen dan ook moeite-
loos Imn weg naar dc defmitieve wcttcksten. Als het House of Lords tussen 1997 en 1999
amcndccrdc, lag het gcmiddcldc per wet ruim boven dc honderd. Deze enorme produetie was
mogclijk omdat dc regcring Blair na haar aantrcden in straf tempo \ eel nieuwe Life Peers van
hoofd/akclijk Uibourhui/c benoemde Tussen mci 1997 en no\ ember 1999 reeds 88. Deze
nicuwc Peers toonden vervolgcns direct aan loyale en hardwerkende 'Tony-Cronies' te kun-
ncn /.ijn ^'
Nadat dc wij/jgingen in dc samcnstclling van het House of Lords als gevolg van dc House of
Lords Bill 1999 cen feit waren geworden, is zowcl de werk- als de amendcringslust onder de
Britsc Senatoren overigens noginaals substantial tocgenomen. Tijdens dc penode april 1999-
maart 2(X)1 werden door dc 'nieuwe ploeg" nict minder dan 18199(!) amendementen voor-
gcstcld. Daarvan werden er 7080 op de cen of andere wijzc geincorporeerd in de dcfinitieve
wcttcksten.^ Indrukwekkende aantallen.

53. D. Shell. Mouse of l.onb. a w . p 148
54. (Wer untere M Russell. Reforming the House of Lords, Lessons from overseas, Oxford 2000. p 17; I.

Richard, and D. Welfare, a w . p 4 e.v
55. Bronnen:http: ww» parliament the-sUtionery-otriceeouk'pa1dl99900Tdbrief 10412 htm. 21-10-2001

http:/ www parliament the-sUtioner> -office co ut pa. Id200001 Idbnef'7329 htm. 21 -10-2001.
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In vergclijking tot de gang van zaken in commissic bij hct House of Commons kan gecon-
cludccrd worden dat dc Lords bij dc uitoeferung van hei luin tockomende ainciidcniciilsrcchl
met weinig procedurele beperkingen rekemng hoeven (c houden. In dc cerste plaats nui|>
ledere aanwezige Peer ongelimitecrd amcndcmcnlcn indienen. /.olang dc/.e maar relevant /ijn,
geen inhoudclijkc tcgcnstrijdigheden vertonen len op/.ichtc van cerder besinnen cn geen extra
(en dus ongedekte) flnanciclc lasten tot gevolg kuiuien hebben. tcii/jj alle (rcgcnngs)tckcncn
er op wijzen dat net House of Commons dc benodigde extra middclcn alsnog /;ü gaan
toewijzcn.** In de tweedc plaats kan dc Britsc regering in hct Lagcrhuis wcl. doch in lict
Hogcrhuis expliciet ruet gebruik maken van hct procedurele wapen dal luistcrt naar de naam
'guillotine'. Indien de debatten rondoin ingediende amcndcmcntcn /ich in (cen vastc com-
missic van) hct House of Commons blijven voortslcpcn kan dc regering daar namclijk cen
tijdslimiet stellen. Dc parlcmcntskamcr heeft vanaf dat moincnl nog slechls beperkte lijd (er
beschikking om dc door haar te verrichten taken random hct wctgcvingsproccs af te ronden
In hei Hogerhuis is cen dcrgelijkc formed gestuurde gang van /.aken absoluut ondeukbaar
Als dc debatten rondoin ingediende amcndcmcntcn /ich nodcloos voort lijkcn tc gaan slcpcn
zaJ hooguit informed geprobeerd worden om dc debaters' via dc mspaniüngcn van dc Leader
en de Chief Whips tot het inzicht te laten komen dat verdere herhaling van zelten zo vcel
mogelijk voorkomen dient te worden.*' Dit proces luisterl naar de fraaie bcnaining Usual
Channels': 'a wide-ranging process of consultation with members of the House takes place, in
an attempt to ensure orderly proceedings on the Floor of the House, without points of order
and with minimum discussion or business arrangements in the Chamber'."'*
Mocht desondanks toch maar geen einde komen aan dc commissiefasc van een wctsvoorstel,
dan is het niet aan de Speaker, doch aan de verzamelde vergadcring om uitcindclijk tc
beslissen of acceleratie van het wetgevingsproces via selectie van uitsluitend relevant gcachte
amendementen wenselijk is. De die dag aanwezige Peers kunncn cen dcrgclijk bcsluil ncincn
bij gewone meerderheid.''' Tevens is het mogelijk amendementen gcclustcrd tc bespreken,
maar dwang daartoe, zoals bijvoorbeeld verankerd in de Franse grondwet, bestaat nooit. Ook
hier beslissen bij onenigheid uiteindelijk de die dag aanwezige Peers simpelweg bij gewone
meerderheid van stemmen."'

Alles overziend, kan opgemerkt worden dat er onmiskenbaar functionele optics voor lianden
zijn voor de leden van het House of Lords om naderc invulling te kunnen geven aan de him
anno 2000 onder de Acts of Parliament van 1911 en 1949 nog loekomendc mcdewetgcvende
bevoegdheden.*' De Britse Hogerhuisleden hebben via nauwelijks in tc pcrken vrijhcid van
handelen immers nog altijd de beschikking over mogelijkheden van procedurele aard tot ver-
traging c.q. versnelling van het materiele wetgevingsproces. Strategische indiening ön behan-
deling van eindeloze hoeveelheden amendementen door oppositioncle politicke kringen naar
Frans voorbeeld (zie hoofdstuk 5), lijkt in het Hogerhuis te Westminster wel heel ccnvoudig
te ensceneren. De kans dat dergelijke vertragingstechnieken daarenboven beter zouden kun-

56. Zie daartoe de Crime and Punishment Bill, House of Lords Debates 1999-97. 579.
57. D. Shell. The House of Lords, a. w., p. 137.
58. J. Griffith, and M. Ryle, aw., p. 468.
59. E. May. Parliamentary Practice, a.w., p. 471.
60. E. May, Parliamentary Practice, a.w., p. 473.
61. Zie daartoe ook: M. Rush, a.w., in: P. Carmichael and B Dickson. The House of Lords, Iu Parliamentary

and Judicial Roles, Oxford 1999. p. 16-22.
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ncn rcndcrcn dan in Parijs, is verre van irreeel te noemen, nu Public Bills' die niet volledig
afgcrond zijn voor het cindc van net lopende parlcmentaire jaar linmcrs van rechtswege
plcgcn tc vcrvaJlcn en ccn gcformalisccrdc conciliaticproccdure in Grool Brittannie een-
voudigweg ontbrcckl. Ik zal dc/c problcmatiek vcrdcrop in dit hoofdstuk (par. 4.4.2) verder
vcrduidclijkcn aan dc hand van ccn berucht geworden Bntse praktijkvoorbeeld.

Na bceindiging van het commissiewerk wordt ten overstaan van het voltalligc Hogerhuis
gcrapportccrd In fcitc is hier sprakc van ccn tussenfase die voor het oog nauwclijks vcrschilt
van dc daaraan voorafgaandc fasc van het wetgevingsproces in het Hogerhuis. De Lord Chair-
man vcrlaat the Chair en dc Lord Chancellor of een Deputy Speaker ploft op dc Woolsack.
Vcrvolgcns kan ccn wctsontwerp. standing order 44 daargelaten". rapportcrend en wedcrom
amcndcrcnd bcsprokcn worden ten overstaan van dc/clfdc groep Peers, /.ijndc alle die dag
aanwc/.igc Hogcrhuislcdcn Dc nipportagefase is vooral bcdoeld om de regering, de debatten
tijdens dc commissicfasc gchoord hebbendc. dc mogclijkhcid te bicden tot het indicnen van
eigen amcndcmcntcn tcr aanvulling c q vcrbctcring van het oorspronkelijke wetsvoorstel.
Ecn mogclijkhcid waarvan op mime schaal gebruik gemaakt pleegt te worden.*^ Om cindclo-
/.c hcrhaling van /.cttcn tc voorkomen. kent dc rapportagefase enigc formclc bepcrkingen in de
tijd. Dc incest bclangrijkc: met uit/ondcring van dc indicner van een amendement mag tijdens
dczc fasc in principc icderc senator slechts ccn maal het woord voeren over het onderwerp
van besprcking.^ Tcr/ijdc /.ij nog opgemcrkt dat deze 'rapportagefase' overgeslagcn kan en
/al worden, indien tijdens dc voorgaandc fasc (Committee of the Whole House) van het wet-
gevingsproces in het Hogerhuis geen amcndcmcntcn ingediend zijn.

Dc dcrdc en laatstc formclc lc/ing van net wctsontwerp is wclhaast vanzelfsprckend bedoeld
om dc puntjes als hcl ware op dc i tc /.cttcn: onduidclijkhcdcn wegwerken, wetstcchnischc de-
tails aansclicrpcn en tckstuclc toc/.eggingen (van regcringswege) nakomen. waarna het voor-
stcl. afhankclijk van het formclc wctgevingsstadium, richting House of Commons kan gaan,
dan we I via Royal Assent kracht van wet zal krijgen.
loch is ook tijdens dc/c fasc van het wctsproces weer sprakc van typische House of Lords-
kenmcrken In tcgcnstclling tot hetgeen gcbruikelijk is in Frankrijk. maar ook in het eigen
House of Commons, mögen de leden van net Britse Hogerhuis zelfs tijdens deze finale fase
nog volledig nicuwc amcndcmcntcn voorstcllen Dit past perfect in dc losscrc at case' werk-
uttitudc die dc Lords /jch in dc loop der tijd eigen hebben gemaakt. In voorkomende gcvallen
(zic bijvoorbceld het uitgebrcide rclaas rondom dc European Parliamentary Elections Bill
van 1998. uilgewcrkt in par. 4 4.2) wordt dan ook zeker nog ruimschoots gebruik gemaakt
van dc/c mogclijkhcid. Eiuge rcstrictic is echter wcl doorgevoerd: amcndenienten met betrek-

62. Ten/1j dc/c rcgel uil hcl rcglcmcnl van ordc via goedkeuhng van ecn verzoek van die strekking door de
plcnairc vergadenng ter/ijdc geschoven wordt. kan hcUelfdc wetsvoorstel gecn opeenvolgende stadia van
het \v<Mgc\ ingsproccs op dc/elfdc dag dooriopen.

63. J. Uritrith and M. Ryle. a.w.. p. 48}.
64. E. May. s.w.. p 480.
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king tot ondcrvverpcn die rccds grondig bcsprokcn zijn tijdcns ccrdcre fascs van hct proccs,
zijn 'not done".** Het Hogcrhuis hecft zieh daarover in 1988 zecr duidcltjk uitgesprokcn."

De gang van zaken 'in pohtiekc zin' tijdcns hct gcliclc wetgevingstrajeet van "Public Bills'
ovcr/.icnd, kan gcstcld worden, dat vanuit ccn opvalleiid terughoudende attitude (ten opzichtc
van het demoeratisch gclcgitimcerde House of Conunons) door de leden van hct House of
Lords aan voorstcllcn tot wet gewerkt plccgt tc worden De partijpolitickc controverse speelt
over hct algemeen geen bijzondcr prominente rol. zodat hct recht van anicndcmcnt door de
Britsc senaatskamer cerst cn vooral in rclaticvc harmonic met de regenug inge/ct plccgt tc
worden tcr verdere verbetcring van hct wetgevingsproduet Uitzondcringcn op dc/c rcgcl /ijn
er (zoals nog zal blijkcn) af cn toe zeker geweest. tnaar hct qua panijpolitickc discipline
'lossere' House of Lords lijkt zieh over hct algemeen toch goed bewust tc /.ijn van zijn positie
op hct tweedc plan, zoals ontstaan ten gcvolgc van de Acts of Parliament van 1911 cn 1949.

In grote lijnen worden de centralc (rcgchngs)voorstcUcn lot wet in hct Bntsc House of
Lords bchandcld op dc hicrboven beschreven wijzc. Als ecn gcvolg van hct gegeven dat hct
moderne wetgevingsmetier zowel in politickc als juridische zin bijzondcr vcelvormig cn
complex pleegt te zijn, zal echter ook het Hogerhuis met regclmaat gebruik (moctcn) ma-
ken van werkprocedures die afwijken van de hierboven geschilderde. Ter vervollediging
van het relaas betreffende de (mede)wctgevende bevoegdheden van hct House of Lords zal
in de volgende subparagrafen in dat kader achtereenvolgens aandacht besteed worden aan
speciale wetgevingscommissies, regelgevingvoorstellen gebaseerd op delcgatie van wet-
gevende bevoegdheid en het recht van initiatief.

4.5.5 Se/ecf Cb/w/w/tfees

Hoewel de beschreven werkwijze via het 'Committee of the whole House' zoals gezegd, voor
de Britse senaatskamer ter nadere uitwerking van alle wetstechnische en politiekbcleidsmatigc
details van voorliggende onderwerpen voor wetgeving de normale gang van zaken is, blijkl
het in de Britse staatsrechtelijke constellalie toch ook voor dc senaatskamer nict ongebrui-
kclijk om speciale onderzoekscommissies samen te doen stellen indicn daaraan belioeflc
bestaat. The House of Lords has the power to appoint select committees to examine any
matter which, in the opinion of the House, requires investigation '.*'
Deze Select Committees' zijn in te delen in een drietal categoricön, te weten de wetge-
vingscommissies, onderzoekscommissies en huishoudelijke commissies. Dezc laatstc catc-
gorie wordt, bij gemis aan werkelijke relevantic, in dit bock verdcr onbesproken gclaten. Voor
een bespreking van functioneren en belang van de onderzoekscommissies zij verwezen naar
par. 4.6.3.
Wetgevingscommissies worden door het Hogerhuis op ad-hoc basis samengesteld, vooral in-
dien politiek gevoelige zaken die niet opgepakt worden door regering cn House of Commons

65. E. May, a.w, p. 481.
66. House of Lords Hansard 1988-1989, Volume 504,Column 656-658.
67. E. May, a.w., p. 574.
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grondjg (voor)ondcrzock vereisen voorafgaandc aan cvcntuele derde lezing van een wets-
voorstel/*
Gcmiddcld gcnomcn wordt icdcr parlcmcntair jaar ccn dcrgelijke commissic geinstaJleerd.
Sinds begin jarcn zeventig is die rcgclmaat gocd herkenbaar geworden. De installatie van
mccrdcrc Select Committees tijdens hct vcrloop van den jaar bleck tot nu toe overigens af te
kclscn op pcrsonclc problcmcn omdat bemensing immcrs nog steeds afhankclijk is van de
inzct van scmi-'vrijwilligcrs'
Select commissics /jjn cr in hoofdzaak ten behoeve van maatschappclijk gcvoelige Private
Member Bills'. Ecn tekenend voorbccld hicrvan vormdc de Infant Life (Preservation) Bill',
ecn ondcrwerp dat (cvcnals dat in Ncdcrland hct geval was) de fracties van dc belangnjkstc
pohtickc grocpenngen stcrk intern vcrdccldc De regenng Thatcher wenste de handen met tc
branden ;ian het ondcrwerp. In hct Bntsc Hogcrhuis wcrd tijdens twee opeenvolgende
parlcmcntairc jarcn door Select Committees hct abortusdebat levend gehouden, tegclijkcrtijd
vmchlcloos pogend om tot ccn sliutcnd ontwerp tc komen aangaandc hct maximaal aantal
weken van zwangcrscliap waarbinncn abortus nog toclaatbaar zou zijn.''"
Ondcr dc categoric wctgcvingscommissics vallen ook de zgn 'Public Bill committees'. Ten
behoeve van ccn aantal politick minder gcvoelige wctgcvingsvoorstellcn is hct voor de rege-
ring ml oogpunt van tijdsbcspanng bij/onder praktisch indicn hct juridisch-tcclinische voor-
werk door ccn bepcrktc groep spccialistcn' al afgehandcld is vöör de 'report stage'. Ook is
hct mogclijk om gczamcnlijkc commissies met leden uit beide Bntsc parlcmcntskamers te
docn samcnstcllcn.'".

Tcnslotte dient bij dc bcsprcking van wctgcvingscommissics prominent gewag gemaakt te
worden van hct bestaan van dc Delegated Powers and Deregulation Committee' Dcze
commissic wordt j;iar in jaar uit opnicuw fonncci ingcstcld. ccnvoudig omdat hct praktische
belang van met name dc dclcgaticbcvocgdheden zoals vcrdcrop ook nog zal blijken bij de
bcsprcking van dc rol van hct Hogcrhuis ten aanzicn van Statutory Instruments, tegenwoordig
zo groot is In Groot-Brittanniö heeft, cvcnals dat in zo gocd als alle moderne op demo-
cratischc Iccst gcschocidc statcn hct gcval is gewcest, dclcgatie van wctgeving een enorme
vluchl gcnomcn. In dat kadcr wordt semi-pennanent ondcrzoek naar de totstandkoming en
kwaJitcit van gcdclcgccrdc rcgclgcving door hct parlcmcnt als hoogst belangrijk ervaren Een
taak die hct House of Lords in hct Vcrcnigd Koninkrijk met name het laatstc decennium
nadnikkclijk naar zieh toe heeft wctcn tc trckken.
Dc commissic stclt zieh vooral ten doel voor alle primairc wctgcvingsvoorstellen nauwkcurig
na tc gaan in hoevcrre dcze ccn raamwerk levcren voor naderc gedclcgecrdc rcgclgcving. Met
name wordt ook uitgezocht wclkc toczichts- en controlcmcchanismcn op dc uitocfcmng van
dclcgatie in dc primairc rcgclgcving vastgelegd zijn. Blijkt formcle tocstemming nodig van
hct parlcmcnt. alvorens dc rcgcling in wcrking kan treden? Hoc is de mogclijkhcid tot
eventueel rcprcssicf toczicht gcrcgcld? Zijn cr geen (vcrkaptc) mogclijkhcdcn in spccifieke
dclcgaticbcvocgdhcdcn ingebouwd. wTiardoor wetgeving in formcle zin als het ware nader
geamendeerd zou kunncn gaan worden, /.ondcr nicuwc bemocienis van het parlcmcnt' ' De
commissic rapportccrt haar bc\ indingcn aan hct Hogcrhuis. dat vcrvolgcns cvenlucel nood-

68. J. OntVith and M Ryle. a w . p 490
69. J. Onllith and M. Ryle. a w . p 487
70. E. May. a w . p 488-490
71. hnp://www.parlianion(.lhe-sUtioner>'-office.co.uk/pa/ldl997S9 ldselectlddclde» hün, 21 -9-2000.
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zakelijkc aanbevclingcn formulecrt cn doorsluist richting regering De regering acccptccrt
dc/c aanbevclingcn. /o is gcfolckca \njwcl alüjd. hetgeen veel /cgi over hct aan/ien dat de
commissie tegenwoordig plccgt te genieten. " Bij dit alles dient tevens (nogmaals) aange-
tekend te worden dat gcdclcgccrdc rcgelgc\ ingvoorstcllen met onder lict regime van do Par-
liament Acts van 1911 en 1949 \allen cn dcrhalvc nummaal in llicoric door ecu absoluul veto
van net House of Lords getroffen /ouden kunnen worden Dat hct House of Lords op hcl icr-
rein \an wctgcvingsdelcgatic rclaticf scricus genomen wordt stoclt dan /ekcr ook mode op dit
formeel jundischc gcgeven
Ook in Groot-BrittanniC zijn dc primairc wetgevingsproducten, dc 'Public Bills', tegen-
woordig in de rcgel raam- of kaderwetten Naderc rcgelgeving wordt op grolc schaal gedc-
legecrd aan met name dc ministencs Dc positic cn bevocgdheden van het House of Lords
met betrekking tot dcze 'Statutory Instruments' wijkcn op csscntiClc puntcn af van hetgeen
daarovcr bcschrcvcn is aangaandc hct ontstaansproccs van dc Public Bill F.nigc korte coui-
plcmcntaire opmerkingen over dc rol die hct Britsc Hogcrhuis spec 11 bij dc creatic van
rcgelgeving op basis van dclegatic (naast hctgecn reeds opgcmcrkt werd betreffende de
'Delegated Powers and Deregulation Committee'). zijn tcr vcrvollcdiging van hct gc-
schctstc bccld, dan ook wenselijk.

Zoals opgemerkt tijdens de bespreking van de reikwijdte van de Acts of Parliament van 1911
en 1949, behoeft secundaire regelgeving tot stand gekomen op grond van delegatiebesluitcn
in een aantal gevallen impliciet dan wel expliciet ongeclausuleerde goedkeuring van beide
parlementskamers. Bepalend daarvoor is de redactie van de 'Parent Act'. Op dit tcrrein hceft
het House of Lords nog steeds het Vetorecht: 'That this House affirms its unfettered freedom
to vote on any subordinate legislation submitted for its consideration'.' De goedkeuring
dient, zoals reeds aangestipL, afhankelijk van de tekst van het voorstel tot wet dus expliciet
dan wel stilzwijgend te geschieden. In het eerste geval (uiteraard vooral in Stelling gebracht
bij de zwaardere voorstellen) spreekt het reglement van orde van het House of Lords over
'Affirmative Instruments'.™ In het tweede (veel voorkomende) geval wordt gesproken over
'Negative Instruments': indien binnen veertig dagen geen 'prayer' ingediend en aangenomen
is, waarin verzocht wordt af te zien van het in working laten treden van de gcdclcgccrde
regelgevingvoorstellen, krijgen deze automatisch kracht van wet.

Alvorens het Hogerhuis diens impliciete dan wel expliciete goedkeuring kan geven, moct ad-
vies verkregen worden van het Joint Committee on Statutory Instruments'. Deze commissic
bestaande uit leden van beide te Westminster zetelende parlementskamers bckijkt of dc gede-
legeerde regelgeving qua doelstelling, opzet en uitvoering spoort met de juridisch-technische
merites van de raam- of kaderwet die er aan ten grondslag ligt."
Indien het Hogerhuis het advies van de Joint Committee gehoord hebbende niet tot goed-
keuring over wenst te gaan, zal dit als regel op twee verschillende wijzen geöffectueerd kun-

72. Idem.
73. House of Lords Hansard 1993-94, Vol. 558, Column 356v. Overigens wordt blijkens een in november 2001

uitgebracht White Paper door de regering Blair getornd aan dit Vetorecht. Vertragen zou in de tockomsl wel
nog mögen, verwerpen niet meer.

74. House of Lords Standing Order nr. 72 (2).
75. E. May, a. w , p. 591-592.
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nen worden, namclijk via amendcring door net House of Lords van het noodzakelijke goed-
kcunngsbcsluit, dan wel via hct aanhangig maken van een afkeunngbcsluit * In de politieke
praktijk blijkt van beide mogclijkhcdcn toch slcchts hoogst zelden gebruik gemaakt tc wor-
den Ook hier spclcn ongcschrcvcn conventics weer een belangrijkc rol De Lords plegen
/ich, in hct bewust/ijn dat afkeuring van gedelegeerdc regelgevingvoorsteilen door net par-
Icmcnt bclcidsmatig verstrekkende consequenties kan hebben, zeer temghoudend op tc stellen
bij dc linntcring van hct him tockomende Vetorecht Hct alles of niets principc blijkt gewoon
ccn andere wij/c van afweging tc vergen, /.oals bijvoorbceld de Senatoren van de Nederlandse
Ecrstc Kiimcr al zo vaak hebben mögen ervaren
SIcchLs (iCn maal, in l%8, is ooit ccn Affirmative Instrument' afgestemd door ccn meerder-
licid van lict House of Lords'* Dit is echter de sprcckwoordelijke uitzondering op de regel
gcblckcn. Sindsdicn wcrd door oppositionclc mindcrheden in hct Hogcrhuis nog wel cens
gepoogd rcgclgcvingvoorstcllcn tot stand gekomen op basis van wetgevingsdelegatie weg te
stemmen, doch dcrgclijkc pogingen zijn altijd vruchteloos gebleken ' Mocht hct House of
Lords, oni liaar movcrende redenen, in mccrdcrhcid toch mencn dat ccn bepaald ' Affirmative'
of "Negative Instrument' in dc voorliggcndc vorm echt nict in werking zou mögen treden of
blijven, dm wordt via motics die matcriccl veel overcenkomst vertonen met reasoned
amendments' gepoogd dc Minister tc bewegen tot intrckking van het voorstel c.q. intrckking
van dc rcgcling*'
Ook hier wordt hct functioncrcn van dc not-clcctcd Chamber' blijkbaar weer in hoofd/aak
bepaald door dc Britsc conventic dat flexibel mccdcnkcn te alien tijdc usance bchoort te zijn.
In dc bcschrcvcn gang van zaken rondom dc parlcmcntaire fases van wetsvoorstellen (in
wording) stond tot nu toe met name het regcringsinitiatief ccntraal. Dc legislative activitei-
tcn van hct House of Lords bepcrken zieh daartoc, zoals reeds cerdcr gememoreerd, echter
allcnninst.

•J. i. 5 /terAf IWJ /n/7/a/ie/

Evcnals hct House of Commons be/it hct Bntsc Hogcrhuis hct recht van initiaticf. Een recht
waarvan door dc Lords op grotc schaal gebruik gemaakt wordt. Icdcr lid van het Hogerhuis
mag ccn wetsvoorstel indicnen Loting, zoals in het House of Commons'" te docn gebruikclijk
is, komt in het Hogerhuis nict voor. Via dc 'usual channels' wordt cr bij voortduring zorg
voor gedragen dat hantcring van procedurele regels rondom indiening van een private Mem-
ber Bill' in hct House of Lords tot ccn absoluut minimum bepcrkt kan blijven. Any member
may present a Bill without notice. The first reading is moved immediately on presentation,
and is normally agreed to without discussion or dissent'."' Van strakke limitering van dc tijd
(naar Lagcrhuismodel) beschikbaar voor vordere bespreking van het eigen' wetsvoorstel in

76. B. May. a.w., p. 589-590.
77. House of I ords Hansard 1W-94. Vol. 558. Column 356-383
78. He« betrofde Southern Rhodesi» Oder 1968. House of Lords Hansard 1967-68. vol. 293, Column 321-598.
79. D. Shell, llic Mouse ot I ords. a w . p 218-219.
80. /.ie bijvuorhccld Mouse oft ords Hansard 1995-96. Vol. 563. Column 923-949
81. I'er parlemcntair jaar mögen in he» House of Commons slechts een beperkt aanul via net lot aangewczen

MP's een eigen wetsvoorstel indicnen. Voor die loting kunnen alle MP's ruet zijnde leden van de zittende
regering /ich inschrijven.

82 K May. a.w.. p 444.
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het Hogerhuis is eveneens gccn sprakc De voor cen cnigs/ins verantwoorde bespreking
blijkbaar noodzakelijke geachtc tijdspannc mocl eenvoudigwcg beschikbaar komen. menen
de Lords
In de meeste gcvallcn /ijn de door Peers gelancccrdc 'Private Member Bills' die de cindstrccp
halcn rclatief cenvoudige wctsvoorstellen In de niceste gcvallcn is de inhoud van dc/c suc-
cesvolle \oorstcllen politick tevens weinig controvcrsiccl Hct is vooral aan deze twec ken-
merken tc danken dat ieder parlcmcntair jaar toch nog altijd cen of mccrdcrc Private Member
Bills' afkomstig van Hogcrhuislcdcn hct gehcle vvctgcv ingstrajeet inet goed gevolg wclcn tc
doorlopen."
Naast Private Member Bills' afkomstig lüt eigen huis. mod hct House of Lords natuiirlijk
ook initiativen tot wet van Back-benchers uit hct House of Commons bcliandclcn.

Pnvatc Member Bills geiniticerd door het
House of Commons
Waarvan Royal Assent
Private Member Bills geinitieerd door het
House of Lords
waarvan Royal Assent

1996-1997
13

15
21

7

1997-1998
9

8
22

2

1998-1999

7
20

1
.- /Irt/7://M^^^.par/lamen^//Ie-5to/Ione/J'-<^ce.co.l^pa/7dJp6Jra^A&», 25 ofaofter 2007

Zoals duidelijk afgelezen kan worden uit bovenstaande tabel, dient alleen al oin kwantitatieve
redenen een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen Private Member Bills afkomstig
uit het Hogerhuis en Private Member Bills afkomstig uit het Lagerhuis. De kans dat wets-
voorstellen gelanceerd door MPs de eindstreep halen blijkt immers vcle malen groter tc zijn.
Een conclusie die reeds lang vöör het aantreden van de regering Blair overigens ook al gc-
trokken kon worden. Tussen 1978 en 1990 bijvoorbeeld haalden 121 van de 131 in hct House
of Commons geintrodueeerde Private Member Bills de eindstreep, hetgeen neerkomt op ruim
90%.^ De collegae uit het Hogerhuis zagen in dezelfde periode hun wetgevingsinspanningen
voortspruitend uit eigen initiatief beloond met een slagingspcrccntagc van slcchts 17%.*'
De belangrijkste verklaring voor deze grote verschillen is, zoals reeds eerder implicict aan-
gegeven, gelegen in de factor 'tijd'. Om het puntig te formulcren: het chronische gebrek aan
üjd beschikbaar voor wetgevingsdoeleinden in het House of Commons is er debet aan dat
slechts Private Member Bills geinitieerd door MP's uit datzclfde huis vaker wel de eindstreep
plegen te halen. Het is namelijk gebleken dat in het House of Commons tegenwoordig
gewoon in het geheel geen tijd meer besteed kan worden aan fundamentele besprcking van
'Private Member Bills'.** De eenvoudige en politiek weinig controversiöle wetgevings-
initiatieven afkomstig uit het Lagerhuis worden met steun van de regering daarom in de regel

83 D. Natzler, and D. Millar, Private Members' Bills, in: The House of Lords at Work, A Study based on the
1988-1989 Session, Oxford 1993.

84. D. Shell, The House of Lords, aw., p. 151.
85. Van de 175 door leden van het House of Lords geintrodueeerde 'Private Member Bills' die minimaal een

'first reading' doorliepen, kregen er slechts 29 uiteindelijk 'Royal Assent'.
86. http://www.parliamentthe-stationery-office.co.uk/pa/ld/ldpmbill.htm, 20-9-20O0.
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zondcr proccdurclc pocspas doorgesluisd naar hct House of Lords. De Britse senaatskamer
kau /.ich vcrvolgcns, formccl zclfs niet gehindert door dc Parliament Acts van 1911 en 1949,
kwijtcn van haar hcr/icningstaak. Gchccl in lijn met de geldendc conventies is het, onafhan-
kclijk van dc partijpolitickc verhoudingen van hct moment in beide parlementskamers niet de
bedochng dal hct Hogcrhuis dc/.c weinig gecompliceerde en regeringsvriendelijke wets-
voorstcllcn tcr vcrwczcnlijking van politickc doclcindcn torpedeert. En aangezien het aan-
nemen van ook maar con cnkcl amendement door hct House of Lords (ten gevolgc van het
chronische tijdgcbrck in hct House of Commons) per saldo wel dcgclijk het eindc van het
wetsvoorstel /al bclckcncn. stell de hcr/ieningstaak hier dan ook erg weinig voor
Anderson! /.ullcn siecht die wetgevingsinitiaticven afkomstig uit het Hogcrhuis kans van
slagen hebben die ön voldocndc politick draagvlak hebben in hct House of Lords, om op tijd
(uitcrlijk 4 maanden voor hct cindc van hct lopcndc parlcmcntairc jaar) hct Lagcrhuis tc
berciken en absoluut geen bcsprckingstijd aldaar vergen ledere nunuut die de MFs tijdens de
tweede helft van hct parlcmcntairc jaar mocten besteden aan Private Member Bills is simpel-
wcg dodclijk voor hct voorstcl in kwestic * In kwantitatieve /in dominercn daarom duidclijk
dc door de regenng onderstcundc aanpassingsvoorstcllcn.

Dit alles wil echter nict zeggen dat via hct door hct House of Lords uitgeoefende recht van
iniliatief per definitic nooit wctsvoorstcllcn met cnig maatschappclijk gewicht dc eindstreep
kuniicn lialcn. Wel dcgclijk komt ook via die weg af en toe inhoudclijk substanticlcre wet-
gcving tot stand Hct bctrcft dan wel vaak zgn. all party -onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het
belang van wctcnschappclijkc cxpcrimcntcn in rclatic tot dierenbescherming **
Dc in inatcriccl op/icht echt aansprckende Private Member Bills' afkomstig uit het House of
Lords, voorstcllcn met soms vcrstrckkcndc conscqucntics van in hoofdzaak sociaal-maat-
schappclijkc aard. /.ullcn in kwantitatieve staatjes echter vrijwcl onopgemerkt blijven. Voor-
stellcn tot lcgaliscring van honioscksualitcit en abortus bijvoorbeeld, werden tijdens de zes-
tigcr jarcn in ccrstc instantic als Private Member Bill' gcintroducccrd in hct House of Lords.
Dc parlcmcntairc en maalscliappclijkc debatten die daarvan het gevolg waren, leverden
tijdens dc ccrstc jarcn van politick debat wcliswaar geen tastbaar rcsultaat op, doch hebben
uitcindclijk toch nog rclaticf sncl de weg \-rij gemaakt voor dc in sociaal-maatschappclijk
op/icht blijkbaar erg wcnsclijkc rcgclgcving op die tcrreinen. It seems that the Upper House
is the place for all social reform to be first discussed"."" Ook recent blijkt wenselijk geachte
rcgclgcving betreffende maatscliappclijk gcvoclige ondenverpen vaak aangc/wcngeld te
worden \ia Private Member Bills afkomstig uit hct Hogcrhuis. Het verbod op besnijdenis van
vrouvven en rcgclgcving met bctrckking tot genetisch gcmanipulccrd voedsel zijn twee voor-
bcelden van die praktijk.""

Tenslottc kan over Iwt door Peers uitgeoefende recht \an initiaticf nog opgcmerkt worden, dat
indiening van ccn 'Private Member Bill' soms zclfs uitsluitend bcdocld is om het debat over
ccn bcpaald ondcrwerp aan te kunncn gaan." Na het debat pleegt hct voorstel dan vcrvolgens
rap van dc Hogcrhuisagcnda afge\ oerd tc worden.

87. I) Shell. The House of 1 ords. a w . p 152 e v
88. M. Rush, The House of I .ords: The Political Context, in: P. Carmichael and B. Dickson. a_w . p. 20.
89. Lord Gardiner. House of Lords Hansard. Column 251. 23-11-1966.
90. hup: www parliament.«he-stationer>-ot1iee.couk.pa.ldl998991dpbstatsta«9907.hun. 2-11-2001.
91. D. Shell. The House of Lords. a.w.. p. 15b
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4.4 De praktijk

Om de recle werking en rcikwijdtc van dc wetgcvcnde bcvocgdhcdcn die hct House of Lords
formed ter bcschikking hccft ook daadwerkelijk tc kunncn duidcn. is hct zinvol cnigc Britsc
parlcmcntairc praktijkvoorbccldcn uit hct rcccntc vcrleden nadcr uit tc werken Allcrccrst
volgt daartoc nu ecu bcsprcking van enkclc kwcstics die spccldcn ten tijdc van dc regenngen
Thatcher (1979-1993). Dcze brengen. omdat tijdens die pcriode ccn gcdccltclijkc omslag in
dc opstcllmg van hct House of Lords ten op/ichlc van regenng en House of Commons plnats
hccft gcvonden, de werking van het Bntse bicameralc partijpolilickc krachtcnvcld fraai in
becld.

. / / //ef //oK^e o/Z^nft verms 77iafcAev

Tot hct begin van dc jarcn tachtig %an dc vorige ecuw stond hct House of Lords, /.oals aan-
gegeven in dc inlciding van dit hoofdstuk. tc bock als ccn anachromsmc Dc oor/aken daar-
voor, de belangnjkste natuurlijk het democratiedeficit. zijn uitvoerig bclicht. Door dc wijze
waarop het House of Lords tijdens drie achtereenvolgendc regenngen Tliatcher invulling
heeft weten tc geven aan zijn medewetgevende bevoegdheden, is de bccldvorming rondom
het belang van een tweede Britse parlementskamer echter in sterke mate positief beinvlocd. In
dat kader wordt sindsdien. schrijvend over het belang van het House of Lords als mede-
wetgevend orgaan, ook wel de term 'anachronism with relevance' gcbezigd.^
De periode Thatcher was cr een van bijzonder sterke overhecrsing door dc Prime Minister.
Zowel de regering als de (ruime) Conservatieve meerderheid van het House of Commons liep
gedwee aan de leiband van de regeringsleidster. Het 'Elective Dictatorship' vierde hoogtij-
dagen. Een kritische check van (zeker de politiek gevoeliger) rcgeringsvoorstcllcn door de
demoeratisch gelegitimeerde volksvertegenwoordiging in het House of Commons werd in die
jaren minder dan ooit als een politiekstaatsrechtelijke realiteit beschouwd." Ook van het
House of Lords werd tijdens de periode Thatcher eigenlijk 'traditiegetrouw' geen al tc kri-
tische opstelling verwacht waar beoordeling van regeringsvoorstellen tot wet in hct geding
was. Immers, een permanente meerderheid van deze 'Revision Chamber' was nog van gekend
conservatief adellijke huize. Een conservatieve meerderheid die trouwens tijdens dc Thatcher-
jaren getalsmatig alleen maar verder uitdijde. Lords versus people' heettc hct zeker tijdens de
beginjaren van de 'ijzeren dame' dan ook. De gang van zaken tijdens haar eerste regeerperio-
de (1979-1983) voedde voornoemde beeldvorming nog verder. Terwijl de regering Thatcher
beleidsmatig toch direct fei uit de startblokken sprong via onder mecr dc iniuering van het
'Right to buy' programma, bleef het House of Lords zieh als kamer voor wetgevingherziening
zeer terughoudend opstellen. Slechts op het zuiver juridische vlalc, waar het Hogerhuis
dankzij de permanente aanwezigheid van onder andere de professionele Law Lords altijd al
het nodige gezag uit pleegde te stralen, bleek de senaatskamer in Staat enige kleine, door de
regering om politieke redenen niet gewenste wijzigingen doorgevoerd te krijgen.^ Indien

92. D. Welfare, An Anachronism with relevance: The revival of the House of Lords in the 1980s and Its
Defence of Local Government, Parliamentary Affairs 1991. p. 205.

93. D. Shell, The House of Lords and the Thatcher Government, aw., p. 16 e.v.
94. D. Shell, The House of Lords and the Thatcher Government, aw., p. 21. Het betrof met name aanpassingen

in de Criminal Justice Bills van 1980 en 1982.
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door hct House of Lords aangcnomcn amendementen niet geaccepteerd werden door het
House of Commons, was dat in de jarcn 1979-1983, zoals te doen gebruikelijk binnen de
Britsc parlcmcnlairc verhoudingen, altijd cindc verhaal. De vraag of in casu al dan niet sprake
was van wctsvoorstcllcn ter uitvocring van hct vcrkiczingsmanifest (Salisbury Doctrine),
spccldc daarbij /clfs niet cens ccn rol
Hct kan dan ook niet echt vcrwondcring wckken dat dc oppositionele Labourparty. in zijn
verkiczingsmanifest van 1981 opnam. dat afschaffing van het House of Lords zo snel moge-
lijk tcr hand genomen zou dienen tc worden, indicn dczc partij aan de macht zou komen.
Slcchts 15 jaar later rcptc Labour (na 18 jaar oppositic wecr ecns aan de macht) onder Tony
Blair in liaar vcrkiczingsprograminaprogranima echter inet geen woord meer over afschaf-
fing. Lcn opmcrkehjk sncl cn dianictraal veranderde zicnswijzc, waarbij de opstelling van het
Hogcrhuis in dc tusscnliggcndc jarcn van voortdurend voortschnjdcnde Conscrvatieve rege-
ringsmacht ontcgcn/cggclijk ccn grote rol heeft gcspccld
Dc regering Thatcher wenste dc sterk sociaal verkokerde Britsc samcnleving begin jaren
tachtig steeds sncllcr cn effieiönter om tc vormen conform ideecn gebascerd op ecn vrije-
markteconomic Omdat dc Britsc economic tijdcns dc cerste helfi van dc jaren tachtig niet
goed dnuudc. waren in dc optick van dc regenng ook nog ecus hardc financiclc bczuinigings-
maalrcgclcn noodzakclijk. Dit proecs van sociaal-maatschappclijkc hervormingen gecombi-
neerd met bezuinigingen zou volgcns dc regering sncl gestalte mocten. maar ook künnen
krijgen. im pnrlcincntairc politickc mccrdcrhcdcn in beide kamers van hct tocli al zo sterk
monistische Britsc stclscl immers min of meer gegarandeerd waren. In de Commons bedroeg
dc Conscrvatieve mccrdcrhcid sinds dc laatstc verkiezingen maar liefst 146. Dc lucht. leck tot
1984 in Westminster in feite dan ook vollcdig onbcwolkt Tory-blauw te zijn.
Vanaf die tijd bleck hct House of Lords echter inecns in een aantal gev allen toch enige
weerstand (c willen bicdcn legen dc al tc sterk monistische tendensen in dc verhouding rege-
ring-parlcinciU. Rcgclmatig werd ook vanuit dc eigen Conservatieve kring oppositie gevoerd
legen dc schcrpslc kantjes van hct Tliatchcr-programma. Vooral waar wetgevingsvoorstellen
op hct terrcin van 'Local Government' cn huisvesting in hct geding waren, ging hct Hoger-
huis hct spcl met enige rcgclmaat minder gedwec speien dan in Westminster gebruikelijk was.
Dc Britsc (conservalicf-adcllijkc) Senatoren wisten zieh met dc nodige verve in te zetten voor
dc sociaal zwakkeren' Voor minder gcfortunccrdc ouderen die de dupe dreigden tc worden
van hct 'right to buy'(coöpcraticwoningcn)-programma; voor finandcel minderbedeelden die
even veel Poll-tax zouden mocten gaan bctalcn als stccnrijkc landgenoten. Lobbygrocpe-
ringen kregen inecns ook oog voor dc mogclijkhcdcn tot bcinvloeding van het wetgevings-
proecs via hct Hogcrhuis. Op ccn totaal van 2091 stemmingen die tijdcns dc dric regerings-
periodes onder Margaret Tliatchcr plaatsvondcn in hct House of Lords werden er 156 verloren
door dc regering. daaronder vcle die politick zcer gcvoclige zaken betroffen.''* Een aantal van
deze stemmingen hadden 'Local Government' en daannce hct rechtstreekse belang van indi-
viduclc burgers tot ondervvcrp 'The Lords caught the mood of the political left as it redis-
covered the right of the individual'."*

Vooral dc wijze waarop dc (reeds cerder vanuit ccn andere verband besproken) opheffing van
dc gcko/.en 'Greater London Council and the metropolitan counties' gestalte kreeg. bleek cen

95. D Welfare, aw., p 205-206.
96. D Welfare, »w , p. 206.
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breckpunt te zijn gewecst in de opmicvornüng ten aan/jen \an de potcntiClc mogclijkhcdcn
van net House of Lords in /jjn rol van Kanicr van hcr/jcning
Dc oor/aken voor de/c al met aJ opmcrkclijkc gang van /aken waren dnclcdig Ten ccrstc
was de parüj pol it icke samenstclling van hct House of Lords in combinatic met dc (allenninst
stabiclc) dagchjksc opkomstgcgc\ens van dien aard dat dc stcmvcrhoudingcn met (/oals bij
dc Commons wcl hct gcval is) per dcfinitic vast kiinncn hggen Ecn combine van oppositic.
Cross-bench en onaihankelijkcn op cen strategisch moment (bijvoorbccld 's avonds laat). kan
verrassende uitslagcn bij stcmmingcn over amcndcmcntcn oplcvcrcn Dc Iw code, chuinncc
samenhangende factor, bctrcft dc met al tc strakkc organisaticstmctuur van /.owe I hot Hogcr-
huis als gehccl. als van dc in dat huis wcrk/amc politickc partijen Crclnstiiiitioiuilisccrdc
polarisatic /.oals in hct House of Commons, is in wc/cn vnjwcl afwc/ig in hct I louse of
Lords Rcdclijkc argumenten prcvalcrcn in lict House of l-ords mccstal boven ij/crcn
fracticdiscipline Dc three line whip' komt daar dan ook nauwclijks voor Whipping in the
Lords remains essentially low-kcv. It may be possible to persuade peers, but they cannot be
coerced commanded or bullied'.' Waarmee lk bcland ben bij dc dcrdc factor, want vooral dc
wij/c waarop dc regenng tijdens hct Thatdicr-rcgimc cen ideologisch progmmina van
ongekende omvang (pnvatiscnngcn. woningpohtick. rcstnctic nuicht vakbonden en/) door
hct parlcmcnt wenste tc jassen. wcktc grotc wrcvcl. met in dc laatstc plaats omdai /clfs dc
regcringen Thatcher via hct first past the post-kicssystccm in fcitc slcchts stcun verkregen
hadden van een minderheid van dc Britse kiesgerechtigde bevolking van ruim 40%. Allied
with this sense of constitutional unease, there was increasing concern at the quality of legis-
lative scrunity in the Commons. As the government produced ever bulkier legislation - much
of it receiving only the barest consideration by MP's - and forced it through on the guillotine,
peers perceived a greater need for an effective revising chamber than ever before'.**
De vraag of het Britse Hogerhuis tijdens de Thatcherjarcn ook echt effectief in heeft weten
te springen op die behoeftc aan effectievere wetgevingsher/.icning moct in csscntic op dczc
plaats nog onbeantwoord blijven. Leden uit het politick oppositionclc kamp van de Franse
Senat bijvoorbeeld zullen ongetwijfeld een geheel eigen perceptie van dc term effective
revising' hebben. Aan de grenzen van de Salisbury Doctrine is in iedcr gcval nooit getornd.
Wei hebben de Lords via amendementen in de loop der jaren de aller scherpste kanten van
een aantal centrale wetsvoorstellen af weten te halen, ondanks fei tegenstribbelen van rege-
ringswege." Om te eindigen met een citaat van een MP: It is an interesting constitutional
Situation that gives an unelected chamber a greater influence than the elected chamber to
change the minds of the Executive on legislation'."*

4.4.2 //e/ //owse o/Lor<fc vermy B/a/r

Het tweede voorbeeld uit de wetgevingspraktijk speelde zieh af ten tijde van de eerste
regering Blair. De gang van zaken rondom de totstandkoming van de 'European Parliamen-
tary Elections Bill' die hier beschreven zal worden, krijgt met name vrij veel aandacht omdat

97. D. Shell, The House of Lords and the Thatcher Government, a w , p 28.
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daaibij zo fraai"" tot uiting komt, wanneer in de Bnts-bicamcralc wetgevingspraktijk de grens
tusscn tc rcspcctcrcn politickc convcnties enerajds en hct hanteren van staatsrechtelijke
inogclijkhcdcn ten behoeve van dc wetgevingsrevisie anderzijds lijkt te zijn bereikt.
Zoals wij nog zullcn constatcren bij de bespreking van de bevoegdheden die de Senat in
Frankrijk (ockomen, dienen wctgcvingsvoorstcllcn ook in Parijs in ldcntickc bewoordingen
aangenomen tc worden door beide parlcmcntskamers. Zolang nog geen sprakc is van volle-
digc tckstuclc ovcrccnstcmming /al tussen de Assemble« nationale en net Palais de Luxem-
bourg ccn zgn 'navette' haar werk mocten verrichten, dan wel een 'Commission Mixte Pari-
tairc' ingcslcld mocten worden
In dc (gcdccltclijk redelijk identicke) Britsc slaatsrcchtclijkc constcllatie random aanname
van wctgcvingsvoorstcllcn is, /.ij hct hoofd/akelijk in theorie, een met de navette' vergelijk-
barc procedure, luistcrcnd naar dc vccl/cggcndc naam ping pong' mogelijk
In dc loop van hcl cerste parlcmcntaire jaar dat dc regenng Blair aan dc macht was (derhalve
nog in dc oude, door Conscrvaticvc Hereditary Peers gedomincerde setting), werd bij de
bcliandcling van dc 'European Parliamentary Elections Bill' ccn fraai staaltje bicamcraal poli-
tick tafcltcnms op hct randjc van Bntsparlcmcntairc bctamclijkhcid ten tonele gevoerd. De
'European Parliamentary Elections Bill' had tot docl dc vcrkiczing van dc Britsc afge-
vaardigden voor hct Europccs Parlcment in dc tockomst tc kunncn laten vcrlopcn volgens cen
stclscl van cvcnrcdigc vertcgenwoordiging. Dit ondcrwerp was ccn ccntraal acticpunt uit hct
programma waanncc Labour dc laatstc parlementsverkiczingen gewonnen had cn viel als
zodanig conform dc (nog allijd) gangbare convcnties dus onder de Salisbury Doctrine. Het
ontwerp wcrd ccrst door hct House of Commons bcliandeld. hetgeen betekende dat de
Parliament Acts van 1911 cn 1949 zo nodig gcactivecrd zouden kunncn worden Omdat geen
grotc problcmcn voor/ien werden, had de regering niet al te veel energic gestoken in het
stimulcrcn van dc voortgang van hct wctgcvingstrajcct. Dit had tot gevolg dat dc Bill pas op
20 Oktober 1998 zijn third reading' in hct House of Lords kreeg, mini een maand voor het
cindc van hcl parlcmcntairc jaar. Tot aan dc dcrdc le/.ing was er ook eigenlijk niets bijzonders
gebcurd Direct bij dc opening van dc dcrdc lczing in hct House of Lords echter, werd een
anicndcmcnt ingediend door dc Conscrvaticvc Lord Mackay of Ardbrecknish dat tot strek-
kmg had dc tockomstigc verkic/ingen voor Britse afgevaardigden in hct Europces parlemcnt
tc kunncn latcn vcrlopcn via gcdccltclijk 'open lijstcn": dc kiezer zou de volgordc van ver-
kiczing der individuclc kandidatcn mede moctcn kunncn bcpalen (voorkeur) en niet verplicht
mocten worden om dc (in hct wctsvoorstel uitgewcrktc) lijstvolgorde volgens een strikt
gcslotcn lijstcn '-systccm, vollcdig ingcklcurd door dc partijtop. te accepteren Hoewel niet

verboden, is hct bcpaald ongcbruikclijk voor hct Britsc Hogerhuis om dergelijke relatief fun-
damcntclc wijzigingsvoorstcllcn pas tijdens dc dcrdc lc/ing tc deponcrcn: the principal pur-
poses on third raiding arc to clarify any remaining uncertainties, to improve the drafting and
to enable the Government to fulfil undertakings given at earlier stages of the bill'.'"'
Lord Mackay raaktc blijkbaar ccn politick gcvoclige snaar."* want zijn voorstel werd ge-
stcund door ccn mccrdcrl\cid van dc die dag aamvezige Peers: 165 stemmen voor cn 140

101. Deze c«sus wordl ook in de Britse literatuur breed uitgemeten. Zic onder andere. I. Richard en D. Welfare,
aw., p. 73-83.
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tegen."* Opgcmerkt dient te worden dal enige stiircndc whipping' in conscrvaticvc knngen
aan de stemming vooraf ging
Hct House of Commons /ag \crvolgcns mets in het amendement Mackay cn stenide Itct dan
ook weg. Terug in hct Hogcrhuis werd hct anicndcmcnt op 4 november in ongcwij/igdc vorm
door Lord Mackay wederom in stemming gebracht cn breed gesteund: 221 stemmen voor cn
145 tegen"*
Niet allcen dreigde in casu cen vollcdig ingraven achter de eigen linics, doch seneu/cr
wellicht nog. drcigdcn de twec bclangnjkstc ongcschrcvcn conventics die tijdcns hcl wet-
gevingsproccs in Groot-Brittannic al sinds jaar cn dag gangbaar /.ijn in de rclatic regenng-
Commons-Lords. tc weten de Salisbury Doctnnc cn de rcgcl that all Government business is
considered within a reasonable time'.'" met voctcn getrcden tc worden Tcvcns ontslond ccn
fonnccl problccm In tcgcnstclling tot hetgeen gcbruikchjk is rondom de Franse imvcltc . /al
een rcgcnngsvoorstcl tot wet in Groot-Brittannic in zijn gehcel verloren gaan indicn dc enc
parlcmentskamer ccn amendement dat in rclatic staat tot dc geest van hcl voorstcl. in on-
gewij/jgde vorm twee maal achtcrccn verwerpt. tcrwijl de andere parlcnicntskaincr hcl juisl
twee maal achtcrccn omannt."*
Nu duidclijk wcrd dat dc Conscrvatievc mccrderhcid in hcl House or Lords /ich in casu met
inschikkelijk wenste op tc stellen, krecg dc regenng pas gocd haast. Hct parlcmcnlairc jaar
zou op 24 november, 20 dagen later, gcslotcn worden Indicn met vöor dat moment in idcn-
tieke bewoordingen aangenomen door beide parlementskamers, /ou het wetsvoorstel auto-
matisch vervallen. Dat nu wenste de regering onder de gegeven omstandigheden absoluut tc
voorkomen. De noodzakelijke extra voorbereidingen die verkiezingen voor hct Europccs
Parlement onder een gewijzigd kiesregime met zieh mec zouden brcngen, maaktcn dal de
regering in feite ook geen gcbnuk wenste te maken van dc Parliament Acts van 1911 en 1949,
waarmee de gehele affaire iinmers pas twaalf maanden nä de second reading' in hct House of
Commons definitief afgehandeld zou kunnen worden.
De regering bood, na verwerping van het gewraakte amendement, via een enigszins afwijkcnd
geredigeerd wetwijzigingsvoorstel aan, de zaak rondom de gesloten kieslijstcn grondig tc
doen evalueren na afloop van de körnende verkiezingen voor het Europecs Parlement Door
deze actie werd in ieder geval al het grote procedurcle voordcel bereikt, dal nu wederom twee
stemmingen over het amendement per parlementskamer toelaatbaar waren, zonder vordere
consequenties voor het wetsontwerp in zijn geheel.
Minder dan twee weken voordat het Britse equivalent van 'Prinsjesdag' plaats zou vinden,
maakte het aangepaste voorstel voor de derde keer (tijdens de 'third reading' in het Hoger-
huis) onderwerp van debat uit. Omdat de gang van zaken steeds nadrukkclijkcr cen vrijwel
volledige ontkenning van de gebruikelijke omgangsvormen tussen Commons, Lords en rege-
ring in zieh droeg, nam de mediabelangstelling enorm toe. Vanuit Labourkringen werd fijntjes
geopperd dat voor het amendement-Mackay tijdcns geen cnkclc stemming een meerdcrheid in

voor de vericiezing van Europarlementariers lijkt, zeker voor Consevatieven die dankzij het geldende 'first
past the post'-systeem gewend zijn regelmatig en allcen de regcringsmacht uit tc kunnen oefenen, geen
eenvoudig te accepteren verandering te kunnen zijn.

105. House of Lords Hansard, 1998, Column 1333, 20-10-1998.
106. House of Lords Hansard, Column 288, 4-11-1998.
107. A House for the Future, a. w., p. 39^40
108. E. May, Parliamentary Practice, a.w., p. 471 e.v.
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het Hogcrhuis zou zijn gcvonden indicn, conform de voorstellen die het daarop volgende
parlementaire jaar door de regering Blair /.ouden worden ingediend. slechts de Life Peers
hadden mögen stemmen. De (op Hereditary basis stoelcndc) Conservalieve meerderheid
ondcr aanvocring van Lord Mackay gaf desondanks nog steeds geen krimp "^ Nooit eerder
vcrtoond, wcrd ten dcrdc male gepoogd het gcslotcn hjstensysteem aangepast te krijgen. Het
lijkt allcrminst ondcnkbaar dat wijicn Lord Salisbury zieh inmiddeis zo nu en dan in zijn graf
had omgedraaid. Dc kwestic van dc open dan wcl gcslotcn kicslijstcn had weliswaar geen
deel uilgcniaakt van het bclcidsprogramma waannec Tony Blair aan de macht was gekomea,
maar evenredige vcrtcgenwoordiging bij vcrkiczingen van juni 1999 voor het Europees Par-
Icmcnt wöl En indicn dc European Parliamentary Elections Bill' niet binnen zeven dagen
kracht van wet kon knjgcn, wcrd dc kans wcl erg klein dat juni 1999 (via dc Parliament Acts)
toch nog gcliaald zou kunnen worden. De commentaren vanuit het rcgeringskamp lieten
steeds minder aan duidclijkhcid tc wensen over. Lord Williams of Mostyn: This House is a
revising Clumber It should not seek to become a dictating Chamber'."" They (de MP's uit
het House of Commons, EK) were elected None of us was. This is now becoming a wholly
improper abuse of power'.'" Lord Callaghan of Cardiff: 'When one seeks reasons for its
altitude. 1 believe it is the growth of a self-confessed hooligan tendency in the Conservative
Party' ."*

Het Mackay-amcndcinenl wcrd desondanks ook nu gewoon weer aangenomen door het
House of Lords. Op 18 novcinbcr pcrsistccrdc vcrvolgcns ook het House of Conunons in zijn
visic. zij het dat dc tckst van het amendement dat nu tcr tafel verscheen, wederom cen kleine,
hoofdzakclijk formclc. wijziging Imd ondcrgaan ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel.
Minder dm ecu voile dag later, tijdens dc laatste wcrkdag van het lopende parlementaire jaar
kregen dc leden van het Bntsc Hogcrhuis dc laatste kans oin het wetsvoorstel alsnog tc red-
den. Lord Garcl-Joncs: Its place and high reputation arc also based on the instinct that your
Lordships liavc shown for knowing to what point the elected Chamber can be pushed. I res-
pectfully submit to your Lordships that that point lias been reached" '
Hclaas voor Lord Garcl-Joncs en dc zijncn. maar ecu ruime meerderheid van het House of
Lords mcende dat het ballctjc ten vijfdc male tcrug gekaatst moest worden nchüng Com-
mons, daarmcc het lot van het wctsvoorstel voor dat parlementaire jaar definitief bezege-
lend."'
Als ccn uitvlociscl van dit ping-pong spcllctjc werden via de Britse pers pittige discusses
gevoerd over dc vcrhouding Hogcrhuis-Lagcrhuis in zijn algcmccnhcid, over de plaats van
ecu nict gcko/cn kamcr van rcvisic in cen door 'elective dictatorship" gcdominecrd staats-
bcstcl. over nood/aak en rcikwijdtc van de Salisbury Doctrine en last but not least, over de
gewenste staalsrcchtclijkc \ crnicuw ingen betreffende het House of Lords. In politicologisch/
Staatsrechte! ijkc litcnituur werd dc gang van zaken rondom dc European Parliamentary
Elections Bill' vcclzeggcnd beoordccld als The House going too far'."'

109. HouMofLonbHaaurd. Column 1148. 17-11-1998.
110. Hous« of Lord* Hansard. Column 1148. 17-11-1998.
111 House of Lords Hansard. Column 1150. 17-11 -1998.
112 House of Lords Hansard, Column 1144. 17-11-1998
113 House of Lords Hansard. Column 1348. 18-11-1998.
114 House of Lords Hansard, Column 1357. 18-11-1998.
115. I. Richard I and D. Welfare, a. w . p. 73.
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Ook de cpiloog aangaandc het door de Lords gcw raaktc wctsvoorstcl was bepaald markant tc
noemen De vcrdcdigcrs \an de Elections Bill in de door de regenng voorgcstcldc vonn.
hadden al meermaals aangegeven dat \crkic/ing voor het Europccs Parlement via cvcnrcdigc
vcrtegcnwoordiging in 1999 allcen nog doorge/ct kon worden (lecs praktisch cen haalbarc
kaart /ou /ijn). indicn de oppositic na hcnntrodiictic \~an het wctsvoorstcl direct bij de
opening van het nieuwe parlcmcntairc jaar 1998-1999 met nicer legen /ou werken Met
"oppositie' werd in casu in malende /an uitcmard het door de Hereditary Peers gedonuneerde
Hogcrhuis bcdocld
AI op 15 december bcrciktc de rueuwe European Parliamentary Elections Bill' in de door de
regenng gewenste vorm (gcslotcn lijstcn) Itct House of Lords voor cen second reading' Lord
Mackay of Ardbreckmsh hicld nog niaar cens ccn \ lammend betoog over IKI /IJIIS in/.icns
bij/.onder magere dcmocratischc gchaltc van vcrkie/ingen via gcslolen" (door dc partij op-
gcstcldc) kicslijstcn Vcrvolgcns echter citccrdc hij ml "the Scottish pla>' van Shakespeare If
it were done when 'Us done, then 'twere well it were done quickly' "" Vervolgens word ccn
'reasoned amendment' ingediend dat duidclijk tot strckkmg had net wctsvoorstcl tc lorpc-
dcrcn Dc stcmvcrhouding was glaslicldcr 167 \66r en 67 tegen " Dc European Parliament
Elections Bill' lag weer in dc prullcnbak en kon dank/jj dat gegeven nu onder dc Parliament
Acts van 1911 en 1949 per omgaandc"" voor Royal Assent worden voorgedragen
Interessant is lict. hier alvast cens op tc merken dat dc gehjkems tusscn dc bedochngen van dc
besclireven procedure tijdens de tweede le/.ing op 15 deccmber 1998 in het House of Lords en
de bedoelingen die men in Frankrijk heeft met de procedure die bckend Staat als de 'question
prealable positive' (par. 5.3.2.2) frappant te noemen is. Een groot verschil gaat wcl schuil in
het gegeven dat de 'question prealable positive' voor de Franse Senatoren tot het courante
juridische instrumentarium behoort, terwijl de gang van zaken random dc European Parlia-
mentary Elections Bill' exemplarisch is voor de wijze waarop de parlemcntskamcrs en dc
regering in Westminster nict met elkaar om plcgcn te gaan.

4.5 Balans wetgevingsfunctie

Een ook na doorvoering van de wijzigingen in de samenstelling van het House of Lords
medio 1999 nog steeds niet of nauwelijks democratisch gelegitimeerde tweede Britsc parle-
mentskamer heeft waar het de invulling van haar taak als (mede)wetgcver betrcft. een positie
in relatie tot regering en House of Commons, die wellicht het best getypeerd kan worden als:
strategisch altruistisch.
Het systeem van benoemingen voor het leven speelt een niet te vcronachlzamen rol in het
geheel. Aan de ene kant is daar de relatieve vrijheid waarbinnen de noodzakelijkc werkzaam-
heden verricht kunnen worden. Met de 'eigen' parujpolitieke achterban hoeven de Lords bij
hun legislatieve afwegingen immers veel minder rekening te houden dan de (van herver-
kiezing afhankelijke) collega's uit het House of Commons. Tegelijkertijd kunnen dc Lords
gebruikmaken van de grote mate aan expertise die zij als voor het leven benoemde leden

116. House of Lords Hansard, Column 1309. 15-12-1998.
117. House of Lords Hansard, Column 1338. 15-12-1998.
118. Sinds de 'second reading' van het wetsvoorstel in het House of Commons tijdens het voorafgaande parle-

mentairejaar, waren inmiddels namelijk al ruim 13 maanden verstreken.
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gaandcwcg hcbbcn kunncn opbouwen. Dit alles ook nog eens zonder hinder te ondcninden
van aJ tc vccl tijdsdruk. Aan de andere kant blijkt hct democratic deficit dat inherent is aan de
Staatsrechte!ijkc keu/c tot benocming van Hogcrhuislcden ook een grote mate van politiekc
onvrijhcid tot gcvolg tc hcbbcn Opdat dc stem van hct volk' uitcindelijk altijd zal dienen te
prcvalcrcn, zijn dc Acts of Parliament van 1911 en 1949 aangenomen. Hetzclfde gedachte-
gocd ligt ten grondslag aan dc 'Salisbury Doctrine'.
Vanuit die politickstaatsrcchtclijkc rcaliteit - grote (amendcrings)vrijheden binnen hoge
murcn moct hct House of Lords zijn bclangrijkstc lcgislaucvc arbcid verrichten. Een
combinalic van ruimschoots aanwc/jgc expertise onder Senatoren'" en het vermögen tot
voortdurende aanpassing aan dc politickc rcaliteit /oals uitgedragen door rcgering en House
of Commons, draagt er zorg voor dat dc \vctgcvinghcr/.icningsfunctic in hct House of Lords
bij voortdunng vmchtcn af blijft werpen. Hct bclangrijkstc juridische instrument dat de Lords
nog rest tcr stiinng. bcVnvlocding en vcrvolmaking van hct wetgevingsproces is ontcgen-
zcggclijk hcl recht van amendement Dit recht blijkt, in goede samenspraak met dc regcring
van dc dag (en dus in dc mccstc gevallen onafhankelijk van politickc kleur) veel gchantcerd tc
worden om dc kwalitcit van hct wetgevingproduct tc vcrbctcrcn. In die /.in kan hct Britse
Hogcrhuis in zijn rol als mcdcwctgcvcr rcgclmatig (jundisch-niaatscliappclijk) tastbare suc-
ccsscn latcn aantckenen in hct kadcr van hct legislative hcr/icningsproces.
Bclangrijkc winst in dc publickc opinic bchaaldc hct House of Lords dc laatstc twee decennia
vooral omdnl cnkclc malen met gcbniiknuiking van /owcl het recht van amendement als van
procedurelc juridische vcrtragingstechnicken gepoogd is een (zecr bescheiden) bres te slaan in
dc (nu en dan erg) monistische verhoudingen die hct legislative werk van parlcmcntskamers
en regcring in hct Vcrcnigd Koninkrijk zowcl formed als matcriccl zo stcrk bhjkcn te
domincrcn

4.6 Bcstuurscontrolc

Hct vrijwcl totale gcbrck aan democratische Icgitimatic voor hct Britse Hogcrhuis is tot op
zekerc hoogtc mcdcbcpalcnd voor dc rcikwijdtc van dc bcstuurscontrolc. uitcraard v oor zover
deze in praktische /.in ook uitgeocfend zou kunncn worden door dc Britse scnaatskamer. Het
juridisch instrumcntariiun dat bcschikbaar is voor hct uitoefenen van die controle. beperkt
zieh in hct Vcrcnigd Koninkrijk in dircctc /in in feite tot hct vTagcnrecht, tervvijl in indirecte
zin hct parlemcntairc debat en hct werk van dc specialc ondcrzockscomnussics ccn check op
kunncn levcren voor hct functionercn van hct landsbestuur.
Alvorcns de praktische wcrking van dc/.c controle-instnimenten besproken wordt, dient echter
ccrst aandacht besteed tc worden aan dc vraag in hoevcrre de verhouding regering- scnaats-
kamer in Groot-Brittannic in algcmccn staatsrcchtclijke zin mede bepaald blijkt te worden,
door hct bestaan van cnigc vorni van politickc ministcriele verantwoordclijkhcid ten opzichte
v;ui hct House of Lords in hct Britse consutuuonclc recht.

119 Bankiers. Ingenieurs, diptomatcn. Juristen, /akenmensen. economen. vakbondsmensen. militairen. politic!,
acadenuet, ondcrwtjskundigen, wetenschappers,enz., in: N. Balwin, The Membership and Wort, of the
House of Lords. London 1999. p 46.
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^. 6. /

Het Bntsc Hogcrhuis /al. blijkens rceds lang bcstaandc ongcsdweven constitutionclc con-
vcnücs. als nict dcmocratisch gclcgitimccrdc parlcmcntskamcr op gccn cnkclc vvij/c invlocd
iut (kunnen) ocfcncn op de saincnstclling van rcgenngsplocgen Oingckccrd is het /o. du de
regenng voor haar (voort)bcstaan als /.odanig ook op gccn cnkclc wijzc afhankclijk gcstcld
kan worden \^n het oordccl van het Britse Hogcrhuis Uitsprckcn \TW cen vertrotiwcnsvotum
over het funcüoncrcn van de regenng door het House of Lords, /owcl positicf als negatief
gcformulccrd, is (zoals gcsignalccrd in hoofdstuk 2) sinds begin vorige ceuu hivivii.uiiul
nooit nicer voorgekotnen binnen het Britse parlcmcntairc rcchlsstclsel Ook cen l.iuiluiicvc
variant \an het positieve vcrtromvcnsvotuni naar Frans voorbceld (hetgeen mlioudt du slcchts
de regenng /.elf fonnccl bevoegd is om cen door de senaatskamer ml tc spreken vertrou-
wensvotum uit tc lokken). is in het ongcschrcvcn Britse Staatsrecht ccnvoudigwcg onbekend
Het opzeggen van het vertrouwen in individucle ministers door het Britse Hogcrhuis heeft in
het Vcrcnigd Koninkrijk evenmin (nicer) cen plaats in het constitutionclc recht
De ulticmc lülingsvorm van de politickc mimstcnclc vcrantwoordclijkhcid in de rclalic House
of Lords-rcgcnng is daarmee dus op voorhand vollodig weg gcvallcn.
Maar betckent dit dui ook dat de verhouding rcgcring-Hoiisc of Lords op gccn cnkclc wij/c
(mede) bepaald wordt of bepaald kau worden door de politickc ministencle vcmntwoordc-
lijkheid? Natuurlijk niet, a j het dat nadere uitgewerkte beschouuingcn aangaandc die ver-
houding weinig praktische politieke relevantie zullen hebben: 'while the government is res-
ponsible to the Commons because it is ultimately removable by the Commons, it is in effect
only answerable to the Lords'.''" In het woord 'answerable' ligl uiteraard de kern van de
kwestie verscholen. Indien formele vragen gesteld vanuit het House of Lords netjes beant-
woord worden door of vanwege de regering, is daarmee de kous af.

Dat een Britse regering onder omstandigheden af zou trcden ten gcvolge van ecu ncgatief
uitgevallen stemming in het Hogerhuis (vgl. bijvoorbceld de Nederlandse 'nacht van Wicgcl'
uit 1999) is onder de heersende omstandigheden absoluut ondenkbaar. Anno 2002 omvat het
constitutionele bestel van Groot-Brittannie op het vlak van de politieke ministeriöle verant-
woordelijkheid in de verhouding regering-House of Lords dienaangaandc ook gecn dwin-
gende instrumenten.

4.6.2 //ef fn/'e/ we(geve/?tfe^ /?ar/effje«to're t/eftar

'Crucial is the fact that the Government is obliged to define its attitude to the subjects raised
in motions or in questions. It is this obligation on Government to state its view, to argue its
case, to defend its policy, which is the distinctive feature of parliamentary debate'.'^' Het lijkt
zaak om eerst deugdelijk in kaart te brengen via welke procedures het House of Lords het
vragenrecht c.q. de mogelijkheid tot inhoudelijk politiek debat blijkt te kunncn effectueren om
onderwerpen onder de aandacht van de regering te brengen en te kunnen bespreken
In kwantitatieve zin blijken de Britse Senatoren te beschikken over cen respectabelc lijst aan
mogelijkheden tot het uitlokken van dat debat: 'Motion for adress','Motion to take note',
'Motion for paper'. Motions on subordinate legislation' en 'Ministerial statement' Die lijst

120. D.Shell, The House of Lords, a. w , p. 181.
121. D. Shell, The House of Lords, aw . , p. 179.
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kan dan nog vcrdcr aangcvuld worden via het vragcnrecht. 'Unstarred questions' lokken in
feite ook het debat uit Private notice questions' en Starred questions' docn dat hooguit
minimaal. Written questions' complcmcntcrcn dc lijst. Over al deze mogelijkheden volgt
hierna ccn kortc uitcen/etting.

¥. (5.2.
Ecn regcringsnotitic uit 1968 /ag in 'the provision of a forum for full and free debate on
matters of public interest' ccn hoofdtaak wcggclcgd voor het House of Lords.'** Inderdaad
trekken dc Brilsc Senatoren sindsdicn vrij veel tijd uit voor het parlemcntaire debat. Dric vor-
men /.ijn met name van belang, tc wctcn 'General debate'. Debate on committee reports' en
'Uastarrcd questions'
Hcl algcmcnc debat wordt formed opgestart via een 'Motion for papers'. Dcrgelijkc debatten
/jjn bcdocld om op vcrzock van daartoc in dc gclcgcnhcid gcstcldc Lords onderwerpen met
maatschappclijkc rclcvantic tc bcsprckcn Tot ccn formclc standpuntbcpaling en stemming na
afloop van hcl dcbal hocft het met tc komen.'*' Dc algcmcnc debatten vinden plaats op
woensdag en cliircn maximaal of 2 1/2 of 5 uur. afhankclijk van de afspraak die via the usual
channels' daarovcr gcniaakt is. Dc kcuze van het tc bcsprckcn onderwerp wordt aangedragen
door de Senatoren /elf Wiens voorstel wannccr onderwerp van deliberate uit mag maken,
wordl dock hcrvuild via Inline,, deck door dc politiekc Rrocperingcn die in het Hoßcrhnis zit-
ting hebben De tc besprcken onderwerpen bestrijken het volledige maatschappelijke spec-
trum: luchtvcrvuiling, ontwapening. kemenergic, dcmografischc ontwikkclingen, dc Britse
constitulic. dc RMU, Jocgoslaviö Hooliganism, Pinochet, het Koninklijk Huis, dc jacht, enz.
Dc/c general debates' hebben in dc loop der jarcn dc naam gekregen bij/.ondcr diep te
graven en zeer informaticf tc (kunncn) zijn.'*'* Dit is voor een groot gcdeclte te danken aan het
gegeven dat in dc gclcdcrcn van ongevcer 6(X) (grotcndccls oudcre) Life Peers bijzondcr veel
expertise en crvaring schuil gaat. Daar komt bij dat in het House of Lords slcchts bij hogc
uit/ondcring pogingcn /ullcn worden ondemomen om dc uitkomst van het debat partijpolitiek
te sturcn. Mocht dit laatstc toch gewenst /ijn, dan zal ccn Motion for resolution' voorgcsteld
worden, zodat het debat in ccn dcrgclijk gcval wcl via fonnclc stemming becindigd zal wor-
den. Labour probecrde bijvoorbccld in dc jarcn tachtig na afloop van een algemcen debat over
dc vvcrklooshcidsproblcmatick vergcefs ccn motie aangenomen te krijgen. die een veroor-
dcling van het rcgcringsbclcid dicnaangaandc in zou houden.

Ook regcringsnota's in dc vonn van Green en White Papers maken vanzelfsprekend regel-
matig onderwerp van debat uit. Dit plecgt tc gebeulten op vcr/ock van dc rcgering en te
worden gcgoten in de vonn van ccn 'motion to take note' '*
Vcrdcr dient melding gemaakt tc worden van dc "Ministerial statements' Politiek zwaar-
wegende rcgermgsbcslissingen worden in het kader van het idee van checks and balances
door ccn lid van die rcgering tocgelicht in beide parlementskamers. Omdat het House of
Lords in de rcgcl nict wenst tc herhalen wit in het politick bclangrijkcrc House of Commons
reeds aan dc ordc is gewcest, /al ccn dcrgclijk statement' in hcl Hogcrhuis in dc mccste ge-
vallcn tcr kennisgeving worden aangenomen In ccn bepcrkt aantal gcvallen zal het afleggen

122. White Paper on House oflords Reform 1968.
123 The Companion (o the Standing Orders 1989. p. 84.
124. M. Rush. aw., p 22-2.1
12?. J OritYilh and M. Ryle. aw., p. 480.
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van een 'Ministerial statement* in het House of Lords echter gevolgd worden door ecu dehnt
over het onderwerp.'""
Zeker sinds net House of Lords tijdcns dc Thatcherjarcn betcre contacten met dc publickc
opinic. media cn bclangcngrocpcnngcn heeft weten tc leggen. plcgcn uitkomsten van het
debat vaker dan voorheen door dc regenng niccgcnoiucn tc worden bij het entaincren van
nieuwe bclcidsplanncn. alsmedc bij dc evaluatic van (dc eflecten van) bcstaaitdc rcgclgcving.
Ecn voorbecld bc/uinigingsmaatrcgclcn die dc BBC hard troffen, werden intcmdcli.jk grolcn-
dccls ingctrokkcn (mede) als gevolg van dc uitkomsten \an COM vijf mir durend <.lch.il in lict
Britse Hogerhuis.'*
Naast politickc overwegingen (publickc opinic) speien, zoals reeds mccrdcrc malen betoogd,
ook overwegingen van inhoudclijkc aard cen rol. \\aar liet rclaticvc sucecs van hcl dehnt in
net House of Lords in het geding is Wcllicht ten ovcrvlocdc niaak in du kader nogmaals
gewag van het feit dat ook Law Lords' als hoogstc rcchtcrlijkc mstanlic in Grool-HnllanniC
prominent deel uit maken van het ledenbestand van het Hogcrluus Hcl is nict ongcbnukclijk
dat deze leden van het hoogstc Bntsc rcchtscollcgc na pcnsioncnng him encrgic dccls gaan
stcken in parlcmcntairc werk/aamheden Voor dc kwalitcit van lict ' generate debate' bijvoor-
bccld. betckent dit wclhaast van/clfsprckcnd. dat het jundisch-mlioudclijkc mveau naur cen
hogcr plan wordt gcüld.

Indien een 'Select Committee' zulks verzoekt (hetgeen mecstal het geval is) zal het House of
Lords ook debaüngtijd wijden aan de op schrift gesteldc uitkomsten van ondcr/.ock door /o'n
commissie. In veruit de meeste gevallen betreft het hier een bespreking van rapporten opge-
stcld door de twee pennanente onderzoekscommissies het 'Science and Technology Commit-
tee' en het European Communities Committee' (zic par. 4.6.3).
Ook nu weer geldt dat de uitkomsten van het debat door de regering in de regel serieus plcgcn
te worden genomen, niet in de laatste plaats omdat de in het Hogerhuis aanwezige expertise
aangaande onder meer EU-vraagstukken en Wetenschap & Technologie hoog ingeschat
pleegt te worden. Belangrijker nog dan die constatering echter is in dit kadcr het gegeven dat
door het betreffende 'Select Committee' waardevolle informatie verschall wordt, die anders
door de regering niet meegenomen zou kunnen worden ter bepaling van het (toekomstig)
beleid, eenvoudig omdat tijd en mankracht daarvoor ten enc male ontbreekt.'^
Voor een bespreking van de derde hoofdvorm van debat in het House of Lords tcnslottc, dc
'unstarred questions' zij verwezen naar de volgende paragraaf.
Welke slotconclusie kan er nu getrokken worden, met bctrekking tot het politiekc en
maatschappelijke belang van het debat in het House of Lords? En gerichter; wat kunnen dc
uitkomsten van dit non-legislatieve debat in het Hogerhuis betekenen voor de vcrwezcnlijking
van de tweede hoofdtaak der Britse senaatskamer, te weten de pennanente parlcmcntaire
bestuurscontrole?
Over de invloed die van het Hogerhuisdebat uit kan gaan op de (toekomstige) standpuntbe-
paling van de regering kan opgemerkt worden dat dankzij expertise, grondigheid van werken

126. D. Shell, The House of Lords, aw., p. 179 e.v.
127. House of Lords Hansard, 30-7-1981.
128. M. Rush, a w , p. 22-23.
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en (rclatieve) onafhankclijkhcid enige reele invloed onmogelijk ontkcnd kan worden. Maar
om hct wcl in net juistc perspectief te kunncn blijven zien: Ninety percent is puff.'"'
Tcr cxplicictc repressicve controle van het regeringsbeleid is het belang van net debat in het
House of Lords overigens verwaarloosbaar klein. Voor /over de Senatoren uit het Verenigd
Koninkrijk überhaupt middclcn in dicr vocgc tcr beschikking plegen te hebben, vinden wij die
toch ccrdcr tcrug in het vragenrccht.

4. (5.2 2 .S?
Als er ccn recht is waarvan de publickc opinic meent dat het bijzonder goed tot zijn 'recht'
komt binnen de muren van Westminster, dan is dat zonder enige twijfel het vragenrecht. De
reden daarvoor gaat echter met name schuil in hct House of Commons Question Hour'
aldaar. nicer in hct bijzondcr nog dc tweewckclijksc 'Prime Minister's Question Time' heeft
door dc semi-chaotisch ogende dynamick in ccn kadcr van vanzclfsprekendc politicke oppor-
tumtcit grotc vennaardhcid verwerven 'Question Time' in het House of Lords is van een
andere, bcpaald minder dynamische ordc Daarvoor is ccn tweeta) redenen aanwijsbaar. In de
ccrstc plaats spcclt uitcraard ccn /ccr grotc rol dat hct Hogerhuis slcchts cen twecderangs
politicke arena is De macht ligt in hct House of Commons met als gevolg dat vnjwcl alle
Icdcn van hct kabinct met ook maar cnig politick gewicht cvcnccns /itting hebben in het
Lagcrhuis Als gcvolg daarvan wordl dc taak van hct beantwoorden van de starred questions'
in hct Hogerhuis mccstal 'waargenomen' door dc Lord in waiting", /.eg inaar dc dienstdoen-
dc Lord die /.itting hecfi in de regcring. Dat de gemoederen in politicke /in in ecn dergelijke
setting minder sncl vcrhit plcgcn ic raken. zal nauwclijks vcrwondcring wckken In het ver-
Icngdc van dc/c constatcring kan ook nog gcwcz.cn worden op Standing Order 34: Questions
to which a star is attached, indicate that they arc asked for information only (...)'. Niet inte-
ressant dus voor oppositic of Back-bench om ad-rcm repliccrcnd snelle politieke punten te
kunncn scorcn

In dc Iwccdc plaats is hct vragcnuur in hct House of Lords ook anders georganiscerd. Geen
Speaker die cr sncl en bcslist ongevcer 20 vragen per dag doorhcen jaagt. Gecn spervuur aan
'staccato'-vragen voor dc regcring door zowcl Front- als Back-benchers van de oppositie.
doch daarvoor in dc plaats maximaal vier mondclingc \ragcn per zittingsdag. Dit hcefl tot
gcvolg dat via vcrdicpcndc vcrvolgvragcn toch al gauw cen soort inhoudelijke minidebatjes
kunncn ontstaan.'"' Ook bijzondcr indicaticf voor dc gang van zaken in hct Hogerhuis is het
gegeven dat daar per week slcchts ccn cnkclc als zodanig formeel geboekstaafde 'topical
question' gcstcld /al mögen worden.'"
Dc vragcncultuur binnen hct Britsc parlcmcntsrccht gaat. /.oals reeds opgcmerkt in de in-
leiding van dit ondcndccl. echter veel vcrdcr dan hct stellen van mondclingc \Tagen tijdens het
dagclijksc vragenuur. Naast dc starred questions' kent hct Britsc Staatsrecht ook de 'Un-
starrcd questions', dc Private notice Questions" en dc Questions for Written answers'.'"

129 D. Shell. The House oH.ords, iw. , p 198
130. D. Shell. Questions in the Mouse of Lords, in: M. Franklin ind P Norton. Parliamentary Questions. Oxford

1993. p. 150-131.
131. En wel op dondcrdag. Wie de actuele vTaag mag stellen word! hij loting beslist Een lid van het House of

Lords mag per parlementair jaar maximaal twee maal een 'topical question' stellen.
132. E. May. a.w. p. 438 e.v.
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4. & 2. J t/»wfame</ gurrf/o/u

Ook buitcn net question hour' om is net in net House of Lords mogclijk mondcling vragen tc
stellen aan net adrcs \an dc regering Het betrcft dan vragen die aanleiding kunncii geven to(
bepcrkt debat. Afhankclijk van het tijdstip (altijd als laatstc agendapunt van de dag) word!
niaximaal een tot anderhalf uur uitgetrokkcn voor het ' debat' over ecu dcrgehjkc 'Unstarrod
question' Dc \raag wordt door ccn Peer gcstcld in dc \onu van ccn (ocspraak. Sprckcndc
voorbccldcn uit het rcccntc vcrlcdcn betroffen ondcr nicer het debat over dc vraag waarom en
ondcr welke oinstandigheden dc Chilccnsc gencraal Pinochet in Groot-Bnttanni* was aan-
gehouden,'" alsnicdc de BSE-bcsmelting van Bnts vec ' " Eicht gcdcballccrd word! er in de
praktijk in feite slechts /cldcn op basis van Unstarred questions' In dc rcgcl komt net in
«c/cn nccr op het aanhorcn door de Senatoren van clkandcrs speeches'" Het gegeven dal
'Unstarred questions' slechts gcstcld mögen worden, indicn /jj vermeid staun op hot dage-
lijkse 'Order Paper', gecft nog cens extra aan dat net hicrbij met gaat om ccn spontaan
inspringen op actucle gcbcurtcnisscn '** Dc kwestic wordt afgcsloten met lict antwoord door
ccn verlegenwoordigcr van dc regenng Naderc readies betreffende licl besproken oiuicrwcrp
vanuit net Hogerhuis zijn na net antwoord van dc regenng met nicer tocgcst;ian ' "
Dc Unstarred question' was vanaf de /eventiger jarcn van dc vongc ecu» rcdclijk populair
ondcr dc Lords, voomamclijk omdat in pnncipe icdcrc Back-bencher op dc/c wij/c in sinal
gesleld kon worden zijn of haar (.opvallcnd ved Baronesses plegcn gcbruik tc maken van dc
mogelijkheid tot het stellen van een 'Unstarred question') ei' in het Huis te deponcrcn. Tus-
sen 1975 en 1980 werden gemiddeld 43 vragen per parlementair jaar gcstcld "* Dc 'Un-
starred question' droeg echter ook sterk bij aan het stoffige imago van het House of Lords in
die jaren. Tegcnwoordig maken de leden van het Britse Hogerhuis minder gcbruik van hun
recht tot het stellen van Unstarred questions'. In 2001 (22 Oktober) nog slechts 13 maal.'™

4.6.2. </ Pr; va/e nofee gMesr/o

Indien actuele gebeurtenissen daartoc aanleiding geven, kunnen dc Britse parlenientariörs ccn
verzoek indienen tot het stellen van een vraag daarover aan de regering, vreemd aan dc ordc
van de dag. In het House of Lords geeft in eerste instantie de Leader zijn mening over dc
toelaatbaarheid van een Private notice question'. In geval men er niet echt uitkomt aangaandc
de toelaatbaarheid, beslist uiteindelijk the general sense of the House'.'"*" Indicn toegclaten,
wordt een Private notice question' direct aansluitend op de Starred questions en volgcns dc-
zelfde procedure gesteld.'^ Het is expliciet niet de bedoeling dat het stellen van ccn Private
notice question' gevolgd wordt door debat.'""

133. House of Lords Hansard, 19-7-1999, Column 795 e.v.
134. House of Lords Hansard, 16-10-1996, Column 1744.
135. D. Shell, The House of Lords, a.w., p. 191.
136. Standing Order nr. 38.
137. E. May. a.w, p. 442.
138. J. Griffith and M Ryle. aw., p. 475.
139. http://www.parliamentthe-stationery-office.co.uk/pa/ld200001 /ldhansrd/pdvn/all-us.htm. 24-10-2001.
140. J. Griffith and M. Ryle, a.w., p. 477.
141. E. May, a w , p .439.
142. Standing Order nr. 35.
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Hct politJckc belang van dcrgclijkc vragen is voor hct Hogcrhuis nooit erg groot geweest
Zckcr sinds hct in 1981 ook nog cens onmogclijk is geworden om Private notice questions
aan dc regenng tc stellen aangaandc actuclc ondcrwerpen waamaar ook het House of Com-
mons via ccn soortgelijke procedure bleck tc inibrmeren, is de procedure in het Hogerhuis
vrijwcl vollcdig in onbruik geraakt.''"

4. 6.2.5 ö"**f'w«y&r wr/7tew a/mver
Hct stellen van schriftclijkc vragen door de senaat aan dc regering heeft in het Verenigd
Koninknjk ccn cnonnc vlucht genomen. Tijdens hct parlementairc jaar 1%7-1%8 stclden de
Lords nog slcchts 93 schriftelijke vragen aan dc regering. Tien jaar later waren dat er al 544.
In I9H7-I988 was dil vcrdcr opgclopcn tot 1405 schriflclijkc informaticver/.oeken Tijdens
hct parlctncntairc jaar 1997-1998 mocst (hct ainbtchjk apparaat van) dc regering Blair maar
liefst 5729 keer in dc pen klimmen om vragen vanuit het Hogerhuis te beantwoorden.'"
Dcrgclijkc aantallcn /ijn sindsdicn gcbniikclijk geblcvcn ''* Dc antwoorden van de regering
volgcn in dc rcgcl binnen 14 dagen Dc/c worden afgedrukt in dc Hansard Zij betreffen /.ccr
rcgclmatig lokale kwestics /oals hct gcvaar van bepaaldc wegen en kruispunten. het sluiten
van slachthui/cn of dc tocgankclijkhcid van Brits natuurschoon. Maar ook internationale
aangclcgcnhcdcn /.oals wapcncnibargo's of nationale aangclcgcnhcdcn /.oals dc abortuspro-
blcmatick
Hct praktische politickc gewicht van hct totale vragenrccht pakket /.oals dat de Lords ten
dienste Staat, dient /ckcr nict overirokken tc worden Hct partijpolitickc clement staat in hct
Hogcrhuis veel minder op dc voorgrond bij dc uitocfening van hct \ ragenrecht dan in hct
House of Commons Hocwcl dat aan dc inhoiidclijk kant voordclcn op kan levcrcn. blijkt
hct praktische belang van hct vragenrccht voor hct Hogerhuis toch vooral bepaald tc wor-
den door ccn chronisch gcbrck aan rcölc machtsmiddclcn in dc (formed controlercnde) ver-
houding House of Lords-rcgcnng: because of the absence of any real semblance of power
and hence the lack of a genuine or developed sense of ministerial responsibility to the
House, questions in the Lords often have the appearance of being mere shadow-boxing'.'^

^. 6. i /;?ve.\7f£a/iV? com/m'/feev

Ondcr dc grocp Select Committees' vallen naast dc in par. 4.3.3 besproken 'Legislative
Committees' ook zgn. 'Investigative committees'" Dc/c commissics staan «-at verder af
van het day to day-wctgevingswerk. Zij ondcr/ocken ondcrwerpen die het openbaar belang
betreffen.'" Op ad-hoc basis worden daartoc tegenwoordig rcgelmatig commissies geinstal-

143. Simls 1983 legt de regering in dcrgelijkc gevallen via een woordvoerder nogslechts een verklaring af.
144. A House lor the future, a w . p. 20
145. Hetgeeu .illcnumsl vcrwonderlijk is. aajige/ien de Life Peers nieuwe stijl' die het House of Lords sinds

199'* gctalsmatig / o sterk domincren over hct algemecn iminers actiever participercn bij de Hogcrhuis-
werk/aamheden. dan de temggetreden Hereditary' Peers plachten tc docn.

146. D. Shell. Questions in the House of Lords.uit: M. Franklin and P. Norton. Parliamentary Questions. Oxford
1993. p 174

147. M Rush. The House of I ords The Political Context in: P Carmichael and B Dickson. a w . p. 20.
148. E. May. Parliamentary Practice, a w . p 623
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Icerd Public Service" (1997-98). "Stem Cell Research" (2000-2001) cn 'Economic Affairs'
/jjn daarvan dne voorbeelden.'^
De twee toonaangevende House of Lords-comrrussics op du vlak /jjn echter: 'the Committee
on Science and Technology" cn the European Union Committee'
Over dc ccrstc kunncn wij kort /ijn Dc doclstclhngcn van dc/c Hogcrluuscommissic /Jjn /ccr
gocd > ergchjkbaar met die van de Franse office paricmcntairc devaluation des choix scicn-
tiflqucs ct tcchnologiqucs' Als joint committee' van beide parlcmcntskamcrs. advisccrt /.ij
de regenng op voomoemde bclcidsterreincn na ccrst /clfstandig grondig ondcr/oek tc hebben
vemcht. De onder/.ockstcrreincn \TUiercn \un /ccr algcmccn Priorities for the Science Base
(1993)'. tot vnj bij/ondcr Fish stock Conservation and Management (19%)' '""
De venut bekendste Bntsc ondcrzockscomnussic is echter de European Union Committee'
Deze commissic. opgencht in 1974,'"'' hecft in dc loop der jarcn bchoortijk naam gemaakt.
voomamclijk dank/i| vcclvuldig cn nauwge/ct ondcr/.oek van (regclgc\mgs)voorslcllcn af-
komstig van dc Europcsc Commissic in Brüssel De officiclc. opvallcnd breed gercdigccrdc
taakstelling voor dc Hogcrhuiscommissic was oorspronkclijk in 1974 duidclijk ingegeven
door dc Britsc argwaan ten op/jchtc van Brüssel" to consider Community proposals, wheth-
er in draft or otherwise, to obtain all necessary information about them, and to nuke reports
on those which, in the opinion of the Committee, raise important questions of policy or
principle, and on other questions to which the Committee considers tlul the special attention
of the House should be drawn'.'*~ Een kwart eeuw later zijn bcduidcnd minder woorden
nodig om de aan het EU-model aangepaste bredc doelstclling van de dynamische Hogcrhuis-
commisie te verwoorden: 'to consider European Union documents and other matters relating
to the European Union','" inclusief rcgelgeving vallend onder dc tweede cn dcrdc pijlcr van
de EU.

Het relatieve succes van deze commissie hangt ongetwijfeld voor een niet onaanzicnlijk deel
samen met het gegeven dat het House of Lords in een tweetal opzichten een bcduidcnd riantcr
uitgangspositie heeft voor het verrichten van onderzoek naar de gigantische berg EU-rcgcl-
gevingvoorstellen dan het House of Commons. In de eerste plaats is daar uiteraard (wedcrom)
de factor flexibiliteit. De Peers, werkend op vrijwillige basis in min of mcer wissclcndc
settings, zitten nu eenmaal veel minder vast aan strakke tijdschema's dan dc collcga's uit het
Lagerhuis. Dientengevolge zijn de mogelijkheden tot het verrichten van grondig onderzoek cn
het schrijven van rapporten over de uitkomsten daarvan eenvoudig veel groter. Daar komt bij
dat in het House of Commons tot op dc dag van vandaag een, met name in Conscrvatievc
klingen zeer serieus te nemen anti Europa lobby actief pleegt te zijn. Sentimcntcn van dien
aard hebben nooit bestaan in het House of Lords, waardoor dit Huis veel geschürter bleck te
zijn voor het verrichten van onafhankelijk' en enigermate gedepolitiseerd onderzoek naar de
verrichtingen in Brüssel'.'*''

149. hnp://www.parliament.the-stationery-oflice.co.uk/pa/ldl99697/ldselect/Idscenqs.htm 24-10-2001
150. http://www.parliarnent.the-sUlionery-oflice.co.uk/pa/ldl99697/ldinfo/ldl6sctk/ldl68ctk.htm, 21 -9-2000.
151. Als'European Communities Committee'.
152. D. Shell, The European Communities Committee, in: D. Beamish and D. Shell, The House of Lords at

Work, a.w., p. 248
153. http://www.parliamenLthe-sUtionery-office.co.uk/pa/ldl99798/ldbrief/ld8crueu.lttia 21-9-2000.
154. J. Griffith, and M. Ryle, a.w., p. 491.

I l l



Hoofdstuk 4

De 'European Union Committee' bestaat uit ongeveer 20 Peers. De voorzitter wordt niet als
vrijwilligcr beschouwd en ontvangt cen regulier salaris. Ter nadere ondersteuning van de
werkzaamheden van dc commissic is al sncl de mogelijkheid geschapen tot het installeren van
subcorrunissics op ad-hoc basis. In dezc subcommissies kunnen in totaal nog eens ongeveer
50 Peers op vrijwilligc basis (en daarom in rcgelmatig wisselende, flexibele samenstelling)
acticf zijn Dc sub-commissics bestrijken grofweg de centrale beleidsterreinen die ook de
vastc kamcrcommissics van Ecrste Kamer. House of Commons, Assemblee nationale of Bun-
destag als nun ondcr/ocksterritorium mögen beschouwen. Zij worden, reagcrend op actuele
ontwikkclingcn, acticf. Hct initiaticf gaat daarbij uit van dc voorzitter van de hoofdeonunissie.
Die schcidt hct Brussclsc kaf van hct koren en bcpaalt waar de prioriteiten mocten liggen.
Slcchts ongeveer ccn kwart van dc EU-documentcn die bij dc voorzittcr ter tafel komen,
vinden him weg naar subcommissies. The Subcommittee on Fraud and mismanagement of
the Community's finances, the subcommittee on Genetically modified organisms in food' en
'the subcommittee on Enlargement of the EU' zijn drie voorbcelden daarvan uit een nog niet
al tc grijs EU-vcrlcdcn.'" In 2001 wcrd, allerminst oninteressant in relatic tot de inhoud van
dit bock, ondcr nicer ccn ondcrzock opgestart naar 'the possible role of a Second Chamber
and its place in the institutional architecture of the European Union . '^
Hcl succcs van dc 'European Union Committee' is voor ccn zekcr nict onaanzienlijk deel te
danken, aan hcl feil dal er pro-aklief gewerkt plcept tc worden Ontwikkclingcn binnen EG en
EU worden nauwgezet en op dc voct gevolgd, zodat steeds direct en adequaat ingesprongen
kon worden op ccn voortdurende nationaal-Britsc behoefte aan Europagerelateerde in-
formatic. Dc Britsc regcring krijgt in de rcgcl noodzakelijkc informatic aangercikt met
bctrckking tot rcgclgcvingvoorstcllcn van dc EC vöör de Raad van Ministers over gaat tot
definitieve bcsluitvorming.'" Bij dc ondcrhandclingcn tusscn dc ministers van de EU-lidsta-
tcn blijken dc uitkomstcn van 'European Union Committee'-rapporten dan ook met enige
rcgclmaat stcrk richtinggevend Ic zijn.'™ Tcnslottc moct nog opgcmcrkt worden dat het EU-
gcrclalccrde ondcr/ockswerk door commissics uit hct Britsc Hogerhuis mede tot gevolg heeft
gchad. dat dc Lords bij/.ondcr goed de weg wctcn tc vinden in Brussels' en 'Europe', hetgeen
hct aanzicn en de kracht van dit commissiewcrk bcpaald nict negatief beinvloed heeft."'

4.7 Eindbalans

Bestuurscontrolc door hct House of Lords stell in politiekc zin bijzondcr weinig voor. Deze
conclusic zal naluurlijk ook nauwelijks bevrcemding wekken, aangezien dc ministeriele ver-
antwoordclijkhcid in dc vcrhouding rcgcring-House of Lords anno 2000 nog slechts een
pitch! tot autwoordcii iuhoudt
De Britse scnaatskamcr doct echter beduidend nicer dan slcchts het stellen van vragen. Zij
ondcr/.ockt zclfstandig, grondig en professioncel op een aantal specifiekc beleidsterreinen Zij

155. hltp:'/wvvw.parliamcnt.th«-sUtioiwry-onice.co.uk/|M.'ldl99798/1dbrier/1dscrueu.htm. 21-9-2000.
156. hnp:/www.parhamctillhc-stationcr>-on"ice.co.ukypa/ldl99697/ldsclect/ldscenqs.htm. 25-10-2001
157 J. Griffith and M Rylc. a w . p 49T
158 Idem. I'itcraard wjn de uttkomsten van onder/oek door de subcommissies zo nu en dan politick van dien

aard, dal de regering er zieh hoslist niet mec wenst te identificcren.
159. I). Shell, The European Communities Committee. a.w., p. 278-281.
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neeml de tijd voor grondig inhoudelijk debat over icdcr dcnkbaar onderwerp dat ondcrdccl nil
kau niakcn v;w de polilickc agenda ZIJ bewaart cen /ekere male van (politiekc) oiiatkiukc-
lijkhcid ten op/ichtc van House of Commons en rcgcnng.
Het Bntse Hogerhuis is. tcvens /ijn Icgislaticvc fiinctics in ogcnschouw ncmcnd. blijkbaar
wondcrwcl in Staat geblckcn ccn formed nadcel om tc buigcn tot ecu praktisch voordccl
Tegcnwoordig in fcitc vcrstokcn van rcelc pohtickc (vcto)macht, heeft hct House of Lords
via de gcsignalccrdc activitcitcn op hct gcbied van /owcl dc wctgcving als de bcstuurscon-
trolc ccn aanincrkchjkc mate van aanpassingsvcrmogcn aan vcrandcrcndc omstandighcdcn
ten toon wetcn tc sprciden "*' Vanuit cen werkomgeving die in partijpolitickc /in bcduidcnd
nicer (creatievc) ruimtc bicdt dan in hct sterk monistisch functioncrcndc House of Com-
mons hct gcval plccgt tc /Jja is constructicf mccdcnkcn met dc (wctgcvings)voorstcllcn
van dc rcgcnng hct van/clfsprckcndc credo Van/clfsprckcnd. omdal regcrmg en (de auto-
matische absolute mccrdcrhcid van) hct House of Commons per dcfimtic hct laatstc woord
kunncn hebben. waar wctgcving in hct geding is Voondurcnd dwarsliggcn en vertragen via
hct recht van amendement naar Frans voorbccld /ou voor hct House of Lords formed dan
ook ccnvoudig suicidalc gc\olgcn kunncn hebben Ecn act of Parliament en ccn jaar gcduld
/.ou daartoc immcrs volstaan. Hct House of Lords heeft cr door /.ijn coöpcraticf informa-
tieve opstcllmg. nuiar /.ckcr ook door /ijn rcgcringskntischc attitude op het jiuslc momcnl
(hct doorschictcndc Elective Dictatorship len tijdc van Thatcher bijvoorbccld) cchlcr /org
voor gedragen dat zowel in de publieke opinie als in poiitieke knngen te Westminster het
woord 'abolition' in relatie tot het Britse Hogerhuis tegenwoordig niet meer op te tekenen
valt.

160 N. Baldwin, a. w , p 41.
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Frankrijk, wetgeving en bestuurscontrole

5.1 Inleiding

/ 'wiJCTn/j/e rf« gram/« Anwirft» </M r/nw» /hn/ifo« ronrmi/Hwtiin. /c
, « i mo/mrr /wrfir wn <Ar>i/ ̂ rrrf. /.a("orMfiriifian </<• / 9.W m.tfif W/«--m*mi»«

rt « p / i o W « /we rf aitfrrt f u r « </an/ /*• .ifncf nr.t/xvf it

Als lets in dit hoofdstuk (waarin hct functioncrcn van de Franse scnaatskanicr lid ccntralc
ondcrwerp is) duidclijk /al worden, dan is hct wcl dal de Franse grondwetgever voor de
constitutic van dc 5c Rcpublick hct functioncrcn van Ivct parlcincnt verrcgaand wenstc te
reguleren Ecn opgavc die in hct tot dan toe (zic par 2.3.3) zo stcrk parlcmcntanstisch gc-
oncntccrdc Frankrijk bcpaald nict als ecu sinecure beschouwd mocht worden I let cind-
product dat na hct referendum van 2S September 1958 in wcrking kon (reden, bevatte ceil
uitgebrcid nctwerk aan geschrcven rcchtsrcgcls die hct luindclcn van alle participantcn in hct
wctgc\ingsproccs in hogc mate /ou moctcn gaan bcpalcn Aan ccn bcschn|Miig van de nia-
nier waarop de (mede)wetgevende functies in Frankrijk behoren te worden uitgeocfend door
de senaatskamer, moet daarom een bondigc inleidendc uiteen/£tting van dc wijzc waarop hct
Franse semi-presidentiele stelsel, voorzover relevant random de legislatieve taakstelling, in de
Grondwet van 1958 vorm heeft gekregen, voorafgaan.
In Frankrijk kunnen meerdere organcn cen (mogelijkc) hoofdrol vervullen tijdens dc tot-
standkomingfasc van wetgeving in formele zin. Dit zijn: de President van de Republiek, de
regering, de Assemblee nationale, de Senat en de Conseil Constitutionnel. Wij conccntrcrcn
ons verder met name op de rol van de eerste vier organcn. De (overigens behoorlijk promi-
nente) rol die constitutionele toetsing van wetgeving in formele zin in Frankrijk is gaan ver-
vullen valt, hoe interessant ook, buiten het kader van dit bock en zal in algemene /.in verder
dan ook vrijvvel onbesproken blijven.^
De President van dc Republiek kan, evenals de Assemblee nationale en dc Senat bogen op
een eigen kiezersmandaaL"* Indien de partijpolitieke meerderheid van de Franse volkskamer,
de Assemblee nationale, alsmede de daarop steunendc regering afkomstig zijn uit hetzclfde
politieke kamp als de President (in de praktijk centrumrechts of socialistisch), kan de/c laatste
in de praktijk tevens funetioneren als regeringsleider. De (formeel door de President tc benoe-
men^) Premier Ministre is in een dergelijke situatie onder omstandigheden ictwat oncerbiedig
ook wel te betitelen als 'zetbaas'.' Deze situatie deed zieh bijvoorbecld duidclijk voor onder
De Gaulle (1958-1969) en Mitterand (1981-1986 en 1988-1993). Een parallel met de wijze
waarop de dwarsverbanden tussen executieve en wetgever funetioneren in parlcmentaire

1. R. Chazelle, Le Senat et le droit parlementaire coutumier, Chroniques cinstitutionnelles, Paris 1988, p. 711.
2. Evenals trouwens de rol die het Bundesverfassungsgericht dienaangaande in de Bondsrepubliek vervult.
3. Art. 6 lid I, Constitution 1958 en art. 24 Constitution 1958.
4. Art. 8 lid 1, Constitution 1958.
5. V. Wright, The President and the Prime Minister, subordination, conflict, symbiosis or reciprocal paratism?,

in: M. Harrison e.a.. De Gaulle to Mitterand, Presidential Power in France, London 1993, p. 101-149.
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stclscls als Ncdcrland en Groot-Brittanniö, is onder dcrgelijkc omstandigheden nog redelijk
ecnvoudig tc trckkcn, zij hct dat bovcn dc Premier ministrc ook een (politick gelijkgezind)
oppcr oppcrhoofd functionecrt dat op gecn enkele wijze afhankelijk gesteld kan worden van
hct vcrtrouwcn van ccn of beide parlcmcntskamcrs.
Aanmcrkclijk ingewikkcldcr kan hct echter worden indien dc Assemblee nationale in meer-
dcrhcid ccn andere politickc klcur vertcgenwoordigt dan dc President. Laat ik alvorens dit te
vcrduidclijkcn allcrccrst nog ccn aantal nood/akelijkc weetjes op ccn rij zetten. Vooralsnog is
dc /ittingstcnnijn voor hct Franse staatshoofd gesteld op zevenjaar' Verder dient men zieh te
rcaliscrcn dat dc President te alien tijde formed voorzitter is van dc ministerraad en zieh uit
dien hoofdc intensief plccgl tc bemocien met hct rcgcnngsbcleid
Dc leden van de Asscmbldc nationale hebben slcchts ecn mandaat voor ccn periode van
maximanl vijf jaar* Daarcnbovcn ondcrhoudt dc regenng cen sanctioneerbarc vcrtrouwens-
rclatic met dic/clfdc Asscmblcc ' Elcctoralc voorkcurcn kunncn uitcraard verschuiven. Het
kicsstclsci dat gchanlccrd wordt voor dc Assemblee nationale leent zieh daar ook beduidend
bctcr voor dan hct in par 14 I uitgcwcrktc kicsstclsci voor de Senat.
In ccn dcrgelijkc constcllatic kan hct voorkomen dat de President, ondanks zijn formele
bevocgdhcid tot benoemmg van dc rcgcnngsleider, als uitvlocisel van algcmene verkiezingen
voor dc Asscmblcc nationale, ccn regcring on cen Premier ministrc zal moctcn gcdogen die
partijpolilick met dc '/.ljnc" zijn: cohabitation'. Er ontstaat dan ccn situatie waann ccn Presi-
dent die zclfstandig kan beschikken over indringende bevoegdheden op hct tcrrcin van wetge-
ving (par 5 2.1), zal moctcn samenwerken met ccn regering uit hct 'andere' politieke kamp
Zowcl ten tijdc van Mittcrand (1986-1988 en 1993-1993) als momenteel ondcr Chirac (vanaf
1997) is sprakc (gewcest) van ccn dcrgelijkc situatie. Een situatie waarin dc Premier ministre,
de leider van dc cxccuticve. en vanuit die hocdanighcid in hct bezit van indringende juridische
bcvocgdhcdcn (cr rcgulcring van hct wctgcvingsproccs in formele zin. plotsklaps (tijdclijk) uit
kan grocicn tot dc incest invlocdrijkc pion in hct gehcel En wat dit alles bezien vanuit de
problcmatick die in dit vcrgclijkcnd ondcrzock ondcr dc loep wordt genomen extra interessant
maakt. is hct gegeven dat dc partijpolitickc samcnstclling van de Senat (de tweede medewet-
gevende parlcmcntskamcr) ondcr hct huidigc kie/crsregime gewoon ältijd ccntrumrcchts zal
blijvcn Die /.ckcrhcid staat immcrs nog steeds ovcrcind.

Pogcn kortom. om punlig tc beschrijven op welke wijze de President, dc regeringsleider en de
beide parlcmcntskamcrs samen plcgcn tc werken in hct kadcr van het wetgevingsproccs. ver-
toont ovcrccnkomstcn met dc poging to try to nail a pudding to a door'. Wij zullen dat in
dit bock dan ook slcchts probcrcn voorzovcr noodzakclijk tcr vcrwczenlijking van onze doel-
stclling: hct nccr/cltcn van ccn beschrijving van positic en functioncrcn van de Senat in het
Franse wctgc\ ingsproccs in fonnclc zin.

Van groot belang voor dc wij/c van functioneren \an hct Franse Hogcrhuis is dus het gegeven
dat de vier ccntrale wctgevingsinstituues qualitalc qua bchoorlijk gepohuseerd zijn. hnmers.

6. Art. 6 lid I. Constitution 1958.
7. Art. 9. Constitution 1958.
8. Art l.O 121. Code electorate.
9. Art. 50 Constitution 1958
10. V. Wright. Che President and the Prime Minister: subordination, conflict, symbioscs or reciprocal parmtism?,

in: M. Harrison e.a.. De Gaulle to Mitterand. Presidential Power in France, London 1993. p. 101.
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behalve dc Conscil d'Etal (aduscring) en dc Conscil Constitutionncl (constitutionclc toetsing)
wordt hct gcdrag van alle participantcn in net Fninsc wetgcvmgsproccs mode gestuurd vaiiuit
net kiezersmandaat verkregen door partijpolitickc stellingnanic In tcgcnstclling tot dc situadc
in /owcl dc Bondsrcpublick DuitsLind. als Groot-Bnttannic en Ncdcrland gcldt dc/.c consta-
tenng in Franknjk ook af/ondcrujk \oor hct (sinds 19(>2) direct gcko/cn slaalshoold

5.2 Wetgevingsinstituties

5 27 D

De President van dc Rcpublick benocmt en ontslaat bij decree! dc Premier mmistrc Dc
ovenge leden van dc regcring worden op voordracht van dc Premier ministrc eveneens bc-
nocmd en ontslagcn door hct staatshoofd'' Dc bemociems van dc President met hct rege-
nngsbelcid is indnngend. Hij is /oals gc/cgd voor/ittcr van dc numstcmiad en plccgt /JCII ml
hoofdc van die functic acticftc bemocicn met dc gang van /aken.'* Dc President is als voor-
/Jltcr van dc ministcrraad namclijk acticf betrokken bij alle wctsvoorstcllcn (projcls dc lois')
die gccntamccrd worden vanuit dc regenng Aangc/jcn dc President /.icli sinds hct referen-
dum van 1962 encr/jjds kan berocpen op cen eigen kic/crsmandaat en hij andcr/jjds nuuw
beuokken is bij bcnoeming en ontslag van ministers is ook om die redenen /.ijn gc/ag binnen
de ministerraad aanzienlijk te noemen. Wetten worden afgekondigd door dc President." Op
grond van art. 10 Grondwet kan de President ook eisen dat een (reeds door het parlcmcnt
goedgekeurde) wet, of gedeelten daaruit, nogmaals het parlementairc traject doorlopcn.
Mitterand maakte tijdens de laatste twee jaar van zijn eerste ambtspcriodc, plolsklaps gecon-
fronteerd met een regering van niet-socialistische huize, meerdere keren gcbruik van deze
mogelijkheid.

De directe invloed van de President strekt zieh ook uit tot het parlement, meer in hct bijzonder
de Assemblee nationale. Dit direct gekozen volksvertegenwoordigend orgaan kan door het
staatshoofd vrijwel naar believen ontbonden worden.''' Slechts een tweetal rcstrictics zijn aan
de uitoefening van dit ontbindingsrecht 'verbunden'. Er dient advies ingewonnen te worden
bij de voorzitters van de beide parlementskamers en tot een jaar na parlemcntverkiezingen
volgend op ontbinding ex art. 12 Grondwet is een nieuwe ontbinding wettelijk niet mogelijk.
Ontbinding van de Assemblee nationale door de President is meer dan eens voorgekomen
tijdens de laatste decennia. De motieven daartoe waren van partijpolitiekc aard; het succes
van aan wending sterk wisselend: Mitterand heeft in 1981 het momentum van zijn verkiezing
tot staatshoofd zeer effectief gebruikt om via ontbinding van de Assemblee nationale ex art.
12 Grondwet en daaropvolgende parlementsverkiezingen de machtsbasis van zijn (sodalis-
tische) partij in de belangnjkste parlementskamer aanmerkelijk te versterken. In 1997, na
twee jaar presidentschap. meende Jacques Chirac op identieke wijze gcbruik te moeten inaken
van de dan geldende electorale sentimenten, ondanks het gegeven dat het mandaat van zijn
centrumrechtse regeringscoalitie formeel nog drie jaar van kracht kon blijven. Een verkie-

11. Art. 8 Constitution 1958.
12 Y. Glichet, La Ve Republique, Paris 1994, p. 278.
13. Art. 10 Constitution 1958.
14. Art. 12 Constitution 1958.
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zingsoverwinning zou echter niet alleen de positie van zijn centrumrechtse coalitiepartijen
vcrstcrkcn. doch tcvens garanderen dat voor de volledige vijf jaar die de presidcntiele ambts-
tcrmijn nog zou durcn van parlcmentairc oppositie in beide parlcmentskamers nauwelijks nog
sprakc /ou zijn Ideale vooruit/ichten in het licht van de polls. Een dramatische omslag van de
clcctoralc scntimcnlcn, direct nadat dc ontbinding ex art. 12 Grondwct zijn beslag had ge-
kregen, had echter tot gevolg dat de centrumrechtse machtsbasis van het staatshoofd in de
Assembled nationale verloren ging en 'cohabitation' met cen regcring van socialistische
signatuur ondcr Jospin onafwendbaar wcrd Ecn situatic die sindsdien voort duurt. aangezien
Chirac hct nooit hccfl aangcdurfd om de zittende regering Jospin uit te dagen via een her-
nicuwdc gang naar dc stcmbus.

Ecn andere bevocgdhcid van hct Franse staatshoofd, van zijdclings belang in het kader van dit
rclaas, bctrcfi dc benocrning van leden van de Conseil Constitutionnel. De President van de
Rcpublick benocmt dric gewone leden van dit orgaan. Daamaast bepaalt hij wie de voor-
/.iltcrlunclic /ill uilocfcncn Hct belang van dczc bcnocmingsbcvocgdhcid is met name groot
omdal de Conseil Constitutionnel zieh ondcr hct regime van de 5c Rcpublick snel ontwikkeld
heen tot ecn zeer invloedrijk orgaan betreffende de toctsing van wctgcving(svoorstellen) aan
dc grondwct Dc ovcrigc zes leden van de Conseil Constitutionnel worden benoemd door de
voorzitters van dc beide parlcmentskamers.'^
Tcnslotlc dient dc mogclijkhcid tot hct uitschrijvcn van referenda ex art 11 Grondwet nog
gcmcmorccrd tc worden. Hct staatshoold kan bcsluitcn tot hct houden van een volksstemming
over wetsontvverpen die Torganisation des pouvoirs publics' tot onderwerp hebben. In dc
praklijk wordt, altltans voor het modcllcrcn van dc zuiver nationale Staatsinstellingen, weinig
gcbruikgcmaakt van dit middcl. dat rcgclmatig onderwerp van discussie is geweest (zie par.
2.3.3). Dc Gaulle heeft ooit op deze wijzc rcchtstrccksc verkiezing van dc President van dc
Rcpublick niogelijk gemaakt Ook heeft hij op die wijzc, zonder sucecs, geprobeerd dc (hem
rcgclmatig onwclgcvalligc) Senat om tc vonnen tot adviesorgaan.

J. 2 2 De regermg

Dc regcring. met aan hct hoofd dc Premier tninistre. bcklcedt een positic in hct wetgevings-
proecs waarbij zij voortdurend twec richtingen uit moet kijkcn: richting parlement en richting
President van de Republick. Dc door dc President benoemde Premier ministre zoekt norma-
litcr dc rcgcringsplocg bij clkaar. Ecn cn ander is natuurlijk mede afliankelijk van de partij-
politickc sitiuitic van hct moment. Ten tijdc van 'cohabitation' is dc invlocd die dc President
probeert uit tc oefenen op de samcnstclling van dc rcgeringsploeg natuurlijk nauwelijks
vcrgclijkbaar inet dc sitiuitic waarin dc President cen Premier Ministre uit de eigen politickc
gelcdcrcn kan benoemen. Dc ministers worden op voordracht van de Premier ministre vervol-
gens fonuccl bcnocind door de President, met contrascign van de Premier ministre.'* Evenals
hct Ncdcrlandsc Staatsrecht kent ook hct Franse Staatsrecht dc onverenigbaarheid tussen
regcringslidmaalschap cn hct lidmaatschap van cen der parlcmentskamers '
De politickc ministencle \ eranlwoordclijkhcid komt tot uiting in art. 49 Grondwet. De
Premier ministre vraagt hct vertrouwen van dc Assembles nationale bij het aantreden van zijn

U. Art. 56 Constitution 1958.
16. Art 8 lid 2 jo art. 19 Constitution 1958.
17. Art. 23 Constitution 1958.
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regcnng. Verder kan hij. wederom uitsluitend in de Asscmblcc nationale, hct vcrtrouwcn \ ra-
gen met betrekking tot de stemming van in bchandcling /ljnde wetsvoorstcllcn"' De Asscin-
blec nationale heeft ook de mogclijkhcid om /.clfstandig tc bcsluiten tot hct in stemming
brengen van ccn mode van afkeunng Dit recht is wcl sterk gcrcgulcerd "
De rclatic lussen regenng en Senat in hct kader \an dit onder/ock van meer belang, wordt
formccl ook gedragen door cruge vorm van vcrtrouwcnsrcgcl. maar wcl in sterk afge/wakte
vorm: Ic premier nunistre a la facultc de demander au Senat I approbation dune declaration
de politique generale' ' In de praküjk wenst de regenng ccn dcrgelijkc mct-gcsanctionccrdc
gocdkcunngsvcrklaring uitcraard allccn indien succcs op voorhand ver/ekerd is ()mdat de
partijpoliticke samenstclhng van hct Franse Hogcrhuis. /.oals wij ge/.icn licbbcn in hoofdstuk
3, grotendeels vast ligt ten gcvolge van hct gchantccrdc kicsstclscl. maken slcchts regenngen
van ccntmnircchtsc signatuur gcbruik van art 44 lid 4. om hun goede band met de gcachtc
afgcvaardjgdcn van lict Palais de Luxembourg cmg extra cachet le geven."'

5.3. De wetgevingsprocedure

De wijzc waarop hct Britsc wctgcvingsproccs tcgcnwoordig gestalte krijgl is ccn uitv lociscl
van de Bntsc Parliamentary tradition' historisch gegrocid cn grotcndccls nog altijd on-
geschreven, maar tegelijkertijd rotsvast verankerd in het hedendaagse Staatsrecht. Frankrijk
daarentegen kent een geschreven constitutie, die op het vlak van het wetgevingsproces ook
nog eens opvallend gedetailleerde inslructies blijkt te bevatten. Toch kan ook de tegenwoor-
dige werking van het parlementaire stelsel in Frankrijk onmogelijk worden verklaard /.onder
voortdurende verwijzingen naar het verleden. De invloed die het typisch Franse 'parle-
mentarisme' van de 3e en 4e Republiek (inclusief 'bicameralisme parfaif) gehad heefi op de
geest van de vigerende constitutie is onmiskenbaar groot geweest. Gchccl in lijn met die
constatering is de behoefte van de Franse grondwetgever van 1958 om de invloed van hct
parlement op de gang van het wetgevingsproces in te dämmen aanzienlijk gewecsl. Uit prag-
matisch oogpunt alleszins begrijpelijk, als in aanmerking wordt genomen dat hct tijdcns hct
bestaan van de 3e en 4e Republiek erg vaak weihaast onmogelijk bleck wetsvoorstcllcn tot
wet verheven te krijgen.^ De grondwetgever van 1958 introdueeerde toch wederom het
bicameralisme. zij het met dien verstände dat de rol van de Senat uiteindelijk ondergeschikt

18. Een regelmatig gehanteerd zwaar middel om wetsvoorstellen aangenomen te krijgen, dat dankzij de te vol-
gen procedure nog aan effectiviteit wint: stelt de regering de vertrouwenskwestie dan wordt het wetsvoorstel
geacht te zijn aangenomen tenzij een meerderheid van de leden van de Assmblee via een motie van
afkeunng te kennen geeft een andere mcning te zijn toegedaan.

19. Art. 49 lid 2 Constitution 1958 bepaalt dat minimaa! l/10e deel van het totaal aantal leden van de Axsemblee
Nationale een dergelijk voorstel moet indienen. Bij de stemming moet het aantal voorstemmers de helft van
het totale aantal leden van het Franse lagerhuis overtrefTen. De meerderheid van het totale aantal aanwezige
parlementariers voldoet dus niet. Ook is van belang dat ieder lid van de Assemblee per sessie slechts een-
maal een motie van afkeunng in stemming kan brengen. Frequent gebruik vanuit de oppoatie bedoeld als
politiek "protest' blijft ten gevolge van deze procedureregels achterwege.

20. Art. 49 lid 4 Constitution 1958.
21. Vooral tijdens de periode 1974-1981 (Giscard d'Estaing) en de periode 1993-1995 (de laatste twee jaar

Mitterand in cohabitation met de centmm-rechtse regering Balladur) was de band tussen regering en senaat
dusdanig innig dat art. 49 lid 4 Grondwet meermaals geactiveerd werd.

22. J. Mastias et J. Grange, Les Secondes Chambres du Parlement en Europe Occidentale, Paris 1987, p.218 e.v.
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dicnde te zijn aan de rol van de Assemblee nationale: 'bicameralisme inegal'. Daartoe werd
dan ook cen aantal rcgcis in dc nieuwc constilutic opgcnomen. Het mecst /jchtbaar: art. 45 lid
4 Grondwet, waarin dc grandwetgever het laatste woord' in het wetgevingsproces, zij het
ondcr voorwaarden. tocbcdeclt aan de Assemblee nationale. Ik kom hier (par. 5.3.6.2) nog
uitgebrcid op tcrug. Dat hct Franse Hogcrhuis ten opzichte van de Assemblee nationale de
tweede viool dient tc speien, blijkt tevens nit het gegeven dat de vertrouwenskwestie in relatie
tot cen wctsvoorstel ex art. 49 Grondwct slechts kan speien in het Franse Lagerhuis. De Senat
moet /.ich, /.oals in het vervolg van dit hoofdstuk zal blijken, vanaf 1958 voor haar goed- of
afkcuringbclcid betreffende wctgcvingsproducten daarom toch wecr wenden tot een nuddel
dat in dc Franse parlcmcntairc geschiedenis altijd al cen vooraanstaande rol placht te speien:
dc procedure. Met name in dc wij/.c waarop hct recht van amendement door dc Franse
senaatskamer gehanteerd wordt (zic par. 5.3.1 e.V.), komt dit goed tot uiting.
Dc omvang van hct juridische Instrumentarium dat via de constitute van 1958 en de regle-
mcnlcn van ordc van dc beide parlcmcntskamcrs tcr rcgulering van het lcgislatieve proecs
ten dienste Staat aan dc partieipanten in hct Franse wetgevingstrajeet, is ronduit
indrakwekkend Vooral dc regenng liccfl de beschikking gekregen over veel juridische
mogclijkhcdcn die hct proecs kunnen sturen in dc door haar gewenste richting. Centraal
clement: indamming van hct amcndcmcntsrccht.

5. i. / //er recA/ van a/Mendemenf

In tcgcnslclling tot de mogclijkhcdcn dienaangaande voor dc Nederlandse Eerste Kainer,
nuuir sporend met dc situatic in Groot-Brittanniö heeft dc Franse Senat hct recht (ondcrdclen
van) wctsvoorstcllcn van amcndcmcnlcn tc voor/.icn. Encr/ijds doordrongen van het feit dat
hcl recht van amendement cen plaats heeft in de wortels van dc parlementaire democratic,
doch /.ich andcr/ijds ook ten volle bcwust van hct gcgcvcn dat wetgevingsprocessen maar
bclcr voltooid kunnen worden, hccfl dc Franse (grond)wetgever van 1958 een scala aan
rcchtsrcgcls opgcstcld, die hct parlementaire recht van amendement sterk moeten reguleren
c.q. inperken

- /Irr. •/•/ /»</ / Cn/MAfufton /£W; L« A/«n6nM </« Par/e/ne«/ ef /e goHverwemenf on/ /e rfroif

Concrcct komt hct amendementrecht toe aan iedere senator, individueel dan wel partijpolitiek
gcgrocpccrd. Vcrdcr kunnen amcndcmcntcn voortkomen uit de kokers van kamercommissies
bij mondc van him rapporteurs cn (bepaald niet onbclangrijk) de regering. Tijdens het regime
van dc IVc Rcpublick was de regering verstoken gcblcvcn van het recht van amendement.
Vanaf 1958 is hct echter mogelijk geworden, /.ondcr enige vorm van restrictie. dat dc regering
wetsvoorstcllcn amendeert, ook indien het voorstellen (projets de lof) betreft die direct van
haar afkomstig zijn.
Art. 49 Reglement du Senat regelt zecr nauwkeurig dc te volgen procedure bij dc plcnairc
bespreking van ingediende amcndcmcntcn. Ecrst worden de wij/jgingsvoorstellen besproken
die beogen dat tckstgcdccltcn volledig geschrapt worden. Vervolgens de amendementen die
/ich ver/etten tegen de voorgcstcldc tckst. Tcnslottc amcndcmcntcn die tussenvocgingen c.q.
toevocgingen beogen.^

33. Alt. 49 lid 2. Reglement du S*n«l.
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Bcstudering \an de Franse Grondwet van 1958 lecrt cms vervolgcns dat dc grond wetfever de
nodigc cnergic hecft gestoken in hct formulcrcn van ccn aantal mogclijkhcdcn voor de rego-
nng om hct recht van amendoncnt. voorzovcr uit tc ocfenen door de beide purlciiiciU.skanMn,
fors in te kunnen perken

J. 3. /. / Gron</MY/fe/(/'Ae /npeHbnjfrccA/en

5.3.1.1.1

/«new/ «e ion/ paj wtrvaMM /ortt^m» /eur arfo/>fioo auraif /x>ur r<>«.T«'̂ «i*«r«' .t«

Uitcraard bcoogt dit artikcl ccn dam op tc werpen tegen misbniik san openbare financifn Dc
nict-tociaatbaarhcid van aincndcnicntcn \oorgcstcld door dc Sciuiat op basis \an ;irt 40
Grondwct wordt weliswaar mode afhankclijk van dc partijpohtickc samcnstelling van ltd
moment, relaticf frequent ingcrocpen door dc regcring Hci blijkl ccn brccd in/ctbaar juri-
disch instrument tc /ijn in dc politickc stnjd legen on\vclgc\alligc amendenng Wcts\oor-
stcllcn die op geen cnkclc MIJ/C ccn afnamc van publickc nuddclcn. dan wcl ccn vcr/.wahng
van pubiieke lasten tot gc\olg kuniKn hebben. /ullcn imtners niet /o vaak ondenverp van
parlcnientairc bctiandeling uitniakcn Dit betckent ovengeas met aiilonuliscli dat dc regcring
op basis van art. 40 Grondwet te pas en te onpas de niet-toelaatbaarheid van aincndcnicntcn
kan inroepen. De Conseil Constitutionnel ziet er dienaangaande op toe dat aanwending slechts
mogelijk is indien dit gebeult 'conforme ä la lettre et ä l'esprit' van dc rcchtsrcgcl. Andcr/ijds
heeft de Conseil Constitutionnel ook duidelijk gemaakt dat bezwaren uit het kamp van Sena-
toren tegen het inroepen van de niet-toelaatbaarheid van amendementcn op basis van art. 40
Grondwet slechts in behandeling zullen worden genomen, indien op voorhand duidelijk is dat
de betreffende wijzigingsvoorstellen niet de financiele grenzen gefonnulcerd in dat grond-
wetsartikel overschrijden. '^

Overigens verloopt de te volgen procedure ex art. 40 Grondwet niet volledig identick bij de
beide parlementskamers. De president van het Franse Lagerhuis (afkomstig uit de gelederen
van de regeringscoalitie) onderzoekt namelijk direct ambtshalve of een ingediend amende-
ment wel spoort met de eisen van art. 40 Grondwet. Komt hij, eventueel na advics ingewon-
nen te hebben bij de vaste commissie van financien, tot de conclusie dat hicrvan gecn sprakc
is, dan weigert hij het betreffende amendement überhaupt in behandeling te nemen. In de
Senaat wordt een dergelijke procedure niet gevolgd. Ambtshalve weigering van amendemen-
ten op grond van motieven gelieerd aan de financiele huishouding van de Staat, is in het
Franse Hogerhuis uit den boze. Alle amendementen worden in ieder geval formeel gedepo-
neerd. Pas nadat de regering vervolgens gesteld heefi dat een wijzigingsvoorstel de finanaöle
huishouding van de Staat raakt en derhalve ingetrokken dient te worden, zal de commissie van
financien de kwestie onderzoeken en niet-appellabel bindend uitspraak doen.̂ ^ Markant is het
gegeven dat deze uitspraak niet gemotiveerd hoeft te worden.

24. Conseil Constitutionnel. 13 januari 1994, nr. 93-329. Zie ook: F. Luchaire, L"Abrogation de la loi Falloux
devant le Juge Constitutionnel, Revue du Droit Public et de la Science Poliüque en France et a I'etranger
1994, p. 609-634.

25. Art. 45 Reglement du Senat
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Indien de regering het niet ecns mocht zijn met de uitkomst van de procedure, kan zij wel
altijd nog proberen via de reguliere conflietprocedure (per 'navette' en 'Commission Mixte
Paritaire') ex. art. 45 Grondwet (zie par. 5.3.6.1) haar zin te krijgen.
Er wordt door dc regering, afhankclijk van dc politickc verhoudingen van het moment en het
polilickc belang van het onderwerp 'onder de hamer' vrij regelmatig gebruik gemaakt van de
mogclijkhcdcn die art 40 Grondwet bicdt om onwclgevalligc amendementen te weren uit
aanhangige wctsvoorstcllcn. Tijdcns het eerste parlcmcntaire jaar van het nieuwe millennium
bijvoorbeeld, wcrd art. 40 Grondwet 69 maal door dc regering ingeroepen met het doel amen-
dementen vanuit dc gclcdcrcn der Sönat tc kunnen weren uit dc voorliggendc wetteksten. In
57 gcvallcn gebeurde dit dat jaar met succes.^

5.3.1.1.2
- /lrf •// ("wutf/u/ion/:.? 77 a/y*jraft an cowr.» rfe /a procedure /Igij/afrve ^u'u/ic propas/'ft'ow ou

/ Vrrecevafc/7/W.

Kan de regering aantonen dat dc senaat wctgcvingsvoorstellen wil amenderen op cen wijzc
die builcn het werkterrcin van dc wctgcvcr in formcle /in valt of in strijd is met ccn door het
pnrlcmcnt aan dc regering verstrekte dclcgaticbcvocgdlicid tot het uitvaardigen van ordon-
IIUiK.es', Jan t u u i / J d <n( 41 G I U I I J » O ( in liot.dfdo nociifsgo\ oJg als art 10 Grondivct, namo-
lijk de onloclaatbaarhcid van het amendement. Dc uitcindelijke beslissing wordt genomen
door dc senaatsvoor/ittcr. Mocht zijn beslissing nict overcenkomen met dc wensen van de
regering. dan bckijkt dc Conscil Constitutionncl dc kwestie in laatstc instantic cn bcslist
dcniulicf binnen acht dagen'
Tijdcns dc cerste dne decennia van het bestaan van de 5e Republiek werd art. 41 van de
huidige Franse constitute nict gehanteerd in dc Senat. Ten gevolge van de verkiezingen van
1986 venmderde dat echter in het kiclzog van veranderende partijpoliticke machtsverhouding.
Wat was er aan dc hand? Na vijf jaar van sozialistisch bewind onder Mauroy en Fabius werd
in 1986 dc ccntrumrcchtsc regering Chirac gcinstallccrd. Dezc regering wilde in samenwer-
king met ccntruinrcchtsc mccrdcrhcdcn in beide parlcmcntskamcrs snel nicuw belcid in wet-
geving gaan om/etten Dczc bchoeftc aan snclhcid \ond liaar oor/aak in het rcccntc verleden.
Vaiuif 1981 had Frankrijk luunclijk voor dc cerste keer onder het regime van de 5c Republiek
tc mnken gckrcgcn met dc situatic dat zowcl dc President als de regering van socialistische
huize was. Dit liad sterke polarisatic van dc politieke verhoudingen tot gevolg gehad. Na de
parlcmcntsvcrkiczingcn \ an 1986 die ccntrumrcchts in dc Assemblccc nationale weer aan dc
macht bracht, blcvcn dc \crhoudingcn hissen dc ccntrumrcchtsc partijen van de regenngs-
coalitic cncr/ijds cn dc linksc oppositic andcr/ijds onvemünderd sterk gcpolariseerd."* Als
direct uilvlociscl hiersan ging dc oppositic in het kader van het wetgevingstrajeet gebruik
maken van obstnictictechnickcn. Zo bleck het recht van amendement door de oppositic in de
Sönat al sncl als /uivere \crtragingstcchnick gciiantccrd tc g:ian worden Dc bchandcling \an
een wet aangaaiidc dc vrijhcid van mcningsiutmg in de Senat bijvoorbeeld werd door de

26. hllp://www.sen«t(Tpresenl»tion1ivr«3/livre3_moi>o.hUnl. 5-5-2001.
27. Art. 41 lid 2 Constitution 1958.
28. Hierbij q>e«ldc onmiskenhaar oiA dc naderende prcsidentsvertctczing \-»n 1988 een rol Zowcl de zittende

(sociaiiditohe) President Mittenuid als de Minister-President Chirac (RPR) gooiden namelijk hoge ogen in
de polls.
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communistischc en socialistischc groepcringea MBgGgnpcn om ecu spcrvuur ann amende-
mcnicn te lanccrcn ^ Ontdat hct onderhavig* wctsvooratel me» oiKlcr 1KM (financick) regime
van ait. 40 Grand wet kön \allen. word door dc voor/Jttcr van lie! Hogcrhuis art 41 Grondwel
ondcr hct stof vandaan gchaald Hct rcsultaal /csticn amcndcmcntcn werden, omdat /ij niet
de vereiste rclatic tot hct wetsvoorstel blekcn tc bc/ittcn. met toclaatbanr gcacht tin omdat de
rcgenng hct uiteraard cens was met dc/c /.csticn bcshssingcn. kon de weg richting Conscil
Constitutionncl ook met bcwandcld worden
Zcvcn jaar later, in hct kadcr van dc lKr/jeiung van dc wet Fallou.x heeft dc constitutionclc
rechter, ook niet blind voor de conscquenUcs van hct gcbruik van art. 41 Grondwel. /.ich uit-
cindclijk pas uitgclatcn over dc voorwaarden waarondcr hij. in gcval van ccnsgc/indhcid
tusscn dc kantcrvoomttcr en de rcgenng. loch gencgen is dc nict-toclaatbaarhcidsuitspraak op
zijn merites te bcoordclcn: la question dc rcccvabilitc ait etc soulcvec ct contastcc en seance
publiquc' " Als dc mct-toclaatbaarhcid opgeworpen en bet wist wcrd in openbarc /itting kau
dc Conscil Constitutionncl naar eigen /eggen dus het laatstc woord knjgcn
In dat kadcr is ecu naderc vcrfijning van dc ruct-toclaatbaarlicidsproblciuatick bctrclTcndc
amcndcmcntcn gccodificccrd in art. 45 lid 5 van hct Reglement du Senat interessant 'II n'v a
pas lieu ( ..) ä debat dans Ic cas dune cxcption dirrcccvabihtc soulcvcc par Ic gouvcntcmcnl
s'il lui apparait qu'unc proposition ou un amendement nest pas du domainc dc la loi ou cst
conuairc a unc delegation accordcc en vertu de l'aruclc 38 dc la Constitution, 1'irrcccvabilitc
etant admise de droit lorsqu'elle est confirmee par le president du Senat'. Dc mogclijkhcid
voor indieners van amendementen, niet afkomstig uit het regeringskamp, om het Conseil
Constitutionnel te consulteren over een besluit tot niet toelaatbaarheid ex art. 41 Grondwel
lijkt daarmee zo goed als dichtgetimmerd te zijn.

Sinds 1986^' is het overigens praktijk geworden de met-toelaatbaarheid van amendementen
groepsgewijze te beoordelen. De noodzaak daartoe ontstond nadat een grocp communistische
Senatoren niet minder dan 2832 amendementen meende in te moelen dienen ter obstructie van
een wetsvoorstel tot flexibilisering van de werktijden."

5.3.1.1.3
- /l/t.44 /icf 2 Consft'fMft'on 795S: /ipr^j /'ouverfure rf« däfoj/, fe goi/veme/ne«/ /7eM/ .v '0/770.?er d(
/ 'examen lie row/ amenrfewe«/ ^w; n a pa* efe awreneMreme/j/ io«w/.s a /a comm(.T.n'on.

Deze grondwettelijke bepaling ter regulering van het gebruik van het amendementsrecht door
het Franse Hogerhuis (herhaald in art. 49. lid 5 Reglement du Senat) hoeft in de praktijk vrij-
wel nooit ingeroepen te worden door de regering, om de eenvoudige reden dat na de opening
van het openbare debat in de Senat (althans door de oppositie) geen nieuwe amendementen
met 'gewicht' meer plegen te worden ingediend." De verklaring hiervoor gaat schuil in de
nadere uitwerking van het grondwetsartikel in het Reglement du Senat: alle amendementen

29. JO, Senat, DebaU 1986, p.2394, 2509-2510, 2594, 2868 en 2873.
30. Conseil Constitutionnel 13 janvier 1994, nr. 93-329.
31. JO, Senat, Debats, seance du 31 janvier 1986, p. 216.
32. Zie hierover uitgebreider: J-E. Giquel, La lutte contre l'abus du droh d'amendement au Senat, Revue du

droit public et de la science politique en France et a l'etranger, 1997, p. 1351-I374.
33 In de Assemblee Nationale daarentegen werden tijdens de debatten aangaande de wet Failoux maar liefst

2394 amendementen in een keer terzijde geschoven op basis van art 44 lid 2 Grondwet (Debats Assemblee
Nationale, 27 juin 1993, p. 2637)
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die besprcking vragen in hct openbare debat moeten door de commissie die het wetsvoorstel
ondcr/ockt en voorbcrcidt, bekeken kunnen worden op hun merites voordat de openbare dis-
cussic over dc individuclc wctsartikclcn plaats zal vinden"
Het cfTcct van art. 44 lid 2 Grondwet moet dan ook vooral als sterk preventief gezien worden.
Oppositionclc vcrrassingsstrategicön 'tc-elfder-ure', gebascerd op het amenderingswapen
worden op dc/c wijzc immcrs uitgcsloten.

5.3.1.1.4

- /trt. 4«/ /irf.? C TwiTf/furion /95#: 'Si /e got/verwemwif /c demam/e, / Vl.wCTnA/̂ e sauie je prowowce
par u« .?*«/ v«te .we fouf OK /wrf/«? rf« terte ew <y»cujjion «I we re/ewa/if gwe fej amemfemente
pro/joue'e.i ou accep/e'.J /xir /f gouvememenf.

Als de regcring om liaar movcrende redenen meent dat bchandeling per arzonderlijk artikel
van ccn wetsvoorstel, al dan met gepaard gaandc met dc besprcking van ingediende amende-
mentcn. vermeden dient tc worden, kan /ij de zgn. 'vote bloquc' proclameren. Wcdcrom ccn
fraai staaltjc wctgcvingstcchnick dat zo kenmcrkend is voor het staatsrcchtclijk denken van dc
grondwetgever van 1958. Activcring van art 44 lid 3 Grondwet dwingt de betreffende parle-
mcnlskaincr tc stemmen over (ccn afgebakend gcdeeltc van) een wetsvoorstel in de vorm zo-
als dat gewenst wordt door dc regcring Alles of nicts. waarbij aangctckend moet worden dat
(toch nict onbclangrijk) slcchts amcndcmcntcn die gcdcponccrd /jjn door dc regcring wel
mccgcnomcn mögen worden. De vcrtrouwcnsvraag Staat fomicel volledig los van dit ge-
bcurcn, zodat dc regcring, indicn /jj dit opportuun acht, de beide volksvcrtcgenwoordigende
wetgevingsorganen ccnvoudig technisch' buitcnspcl kan zctten. Andcr/ijds verdraagt fre-
quent gcbniik van dit middcl /.ich natuurlijk siecht met hct idee van checks and balances'.
Art 44 lid 3 Grondwet is tijdens de cerste 50 jaar van het bestaan van de 5e Republiek in de
vcrhouding regcring- Sönat al met al toch vrij rcgelmatig gelianteerd Tussen 1958 en juni
2(N)() in totaal 243 maal. In icts minder dan de helft van dc/c gevallen (110) werd het
regcringsvoorstel vcrvolgcns nict aangenomen." Handig bleck het middcl ondcr meer zijn,
indicn oppositionclc mindcrheden in de Senat aanname van ccn wcttekst /o lang als inaar mo-
gclijk wensten tc bmuskcrcn In 1986 wcrd met gcbruikmaking van dc mogclijkhcdcn die art.
44 lid 3 Grondwet bood aan ecn regcring die kon bogen op ecn solide meerdcrheid in het
Hogcrhuis maar liefst 27 maal dc tcchniek van de vote bloque' gehanteerd. Op die wijze wer-
den tallo/c proccdurcle modes en ontclbarc amcndcmcntcn afkomstig van (eerst) de commu-
nislcn en (later) dc social ist en in ccn klap van dc tafel gcvecgd "' Ook dc socialistisch rcgerin-
gen Rocard en Crcsson maaktcn met cnigc rcgclmaat met succcs gcbniik van dc vote bloque'
tcr kanaliscring van ongewenste bemocienis n»et dc inhoud van wetsvoorstellen \an dc kant
van dc ccntruinrcchts gcoricntccrdc Senat.

In dc rcglcmcntcn van ordc \an de Franse parlcmcntskamcrs zijn in dc \omi van ccn nadere
uitwcrkmg van dc reeds besproken grondwctsartikclcn gcdctaillcerde proccdurcregels opge-

34 Art. 20 lid 1 bis Reglement du S*n»L
35. hWp:' www senal.fr presentation livre.11i\Te3 mono.html. 7-5-2001. In veruit de meeste gevallen (79x) dat

de stemming ncgaliel'uit viel voor de regering, gebeurde dit in de penode De Gaulle, voor 1969
36. Zie o.a.: J-K Ciiqucl. le Senat sous la secondc cohabitation. Revue du Droit Public et de la Science Politique

en France et a I'ctrangcr 1996. p 1091 e v; A. Tardan. Ic röle legislatif du Senat, Pouvoirs 1988. p. 98-109
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nomen betreffende de volgordc en de vorm waarin bespreking van rechtsvxagen, ovcrige \ra-
gen, anicndcmcntcn. moticscd plaats moct vindcn Vanaf net moment dat dc (aan prcvcnlicf
toe/ichl van dc Conscil Constitutionncl ondcrvvorpen) rcglcmcntcn rcchtskrachl iK-bbcn.
vormen /JJ in feite dc bclangnjkstc rcgulcrcndc bron van tict wclgcvmgsproces (\>k ccn
aantal van dc/e regcls, voor de Senat gccodificccrd in art 44 Reglement du Senat (hici te
nocmen RdS), werpen ccn interessant licht op dc wij/c waarop net Franse wctgcvingsproces
vorm pleegt tc khjgca

5 3 1.2 1 L'exception d'irrcccvability

Indien (de rcdictic van) ccn wctsvoorstcl. dan wel een gedcclte van ccn dcrgclijk voorstel
voigcns ccn niecrdcrhcid van ccn der parlcmcntskamcrs dan wcl voigcns dc rcgehng in strijd
lijkt te zijn met dc grondwet dan wcl in tcgcnspraak lijkt tc /Jjn met ccn organickc wet of
vcrdrag. kan dc uctgcvingsproccdurc in de betreffende parlcmcntskamcr stopge/ct worden "
Door /owcl dc Asscniblcc Nationale als dc Senat kan ccn rcchtsvraag. gebascerd op voor-
noemdc strijdighcid per openbaar debat slcchts ccn maal opgeworpen worden Voornocnidc
bcpcrking gcldt met voor dc regenng. noch v oor dc commissic die het wetsvoorstel behandelt
Dc wij/c waarop dc tc volgcn procedure vcrdcr is uitgcwcrkt. vcrschilt per parlcincnLskamcr
op ccn wij/c die duidclijk cmg lichl laat schijncn op dc ondcrlingc bicamcralc' vcrhouding.
In de Assemble« nationale moet de exception dirrecevabilite" ex art. 44 lid 2 RdS opgewor-
pen worden vöör aanvang van de algemene discussie over het betreffende wetsontwerp en kan
slechts het voorstel in zijn geheel betreffen. Dat maakt het middel bijzonder zwaar In het
Hogerhuis komt de vraag naar de toelaatbaarheid pas aan de orde na afloop van het debat over
de grote lijnen van het wetsontwerp. Daar komt bij dat de 'irrecevabilite' in de Senat slcchts
amendementen mag betreffen dan wel de plaats die tekstgedeelten in het wetsvoorstel toe-
bedeeld hebben gekregen.

Het möge duidelijk zijn dat de mogelijkheid tot het opwerpen van de 'exception' in de As-
semblee Nationale een ander doel dient, dan in de Senat. Terwijl in het Lagerhuis de toekomst
van het wetsvoorstel in zijn geheel zeer wel in het geding kan zijn, lijkt aanwending van art.
44 lid 2 RdS in het Hogerhuis toch eerst en vooral het bijschaven van details te betreffend"
Overigens kan, niet in de laatste plaats omdat de regering op ieder gewenst moment tijdens de
plenaire behandeling van een wetsvoorstel art. 44 lid 2 kan activeren, ook de exception
d'irrecevabilite' een zeer praktisch wapen zijn tegen de regering onwelgevallig gebruik van
het recht van amendement door oppositionele grocperingen. In 1986 werd zo voor het eerst
een grote groep min of meer samenhangendc amendementen op voorspraak van de regering
onconstitutioneer verklaard door de Senat.^'

Om het beeld betreffende de direct op inperking van het recht van amendement toegesneden
wettelijke mogelijkheden compleet te maken. dient tenslotte nog gewezen te worden op art.
48 lid 3 RdS: amendementen die op geen enkele wijze in verband staan met de behandclde
wettekst kunnen eveneens getroffen worden door de irrecevabilite'. Het praktisch belang van
dit arükel is, in de schaduw van art. 44 üd 2 RdS altijd zeer gering gebleven.™

37. Art. 44, lid 2 du Reglement du Senat
38. J-E. Giquel, 1997, a.w., p. 1357 e.v.
39. Het betrof een pakket van 44 amendementen ter obstruetie van wetgevingsvoorstellen op het teuein van een

werktijdenregeling De actie werd ondemomen door de communistische oppositie.
40. J-E . Gicquel, 1997, a.w., p.1361.
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5.5.2

Het recht van amendcmcnt is in de Franse wetgevingsconsteliatie blijkbaar een belangnjk
politick strijdmiddcl, /o veel is inmiddcls al wel duidclijk geworden Maar het is ook in
Frankrijk uitcraard mccr dan dat. Hct recht van amendcmcnt is in fcite de juridische vlag voor
/.owcl de onderhandcling als de ontkenning. de correctie, de precisenng, de verbetering en de
vcrnicuwing Hoc gcpolarisccrd dc vcrhoudingen in de Franse politick soms ook kunnen zijn,
vcle amcndcmenten afkomstig uit hct Franse Hogerhuis blijken ook dan invloed uit te ocfenen
op vorm en inhoud van hct cindproduct."'

1981
1982

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
19%
1997
1998
1999

In de Senat ingediende
amcndcmenten

2692
4857
4403
4752
4180
8553
4478
1991
4025
6129
4736
5232
7806
6913
6926
3350
3153
4740
5556

In dc Senat aangenomen
amcndcmenten

887
2525
2680
2647
2551
905
1222
826
1987
1911
2617
3316
1519
2733
1968
1286
1719
2809
3131

Amendementen van de
Senat verwerkt in de
definitieve wettetet

300
1070
1138
1367
1273
740
1064
470
1174
1155
1289
1732
1331
2349
1635
933
705
1390
1346

: /r«p./Atww.5e«of.>>'prMewta/j«t7h'rri/7iv»iei mowo.Aftn/. 29 /footer 200/

Dc gegevens in tabel 5.1 maken indcrdaad duidclijk dat de Senat via hct recht \an amende-
ment voortdurend ecu /ckcrc rol blijft spclcn in hct wctgcvingsproccs En dat ongeacht de
politickc klcur van dc regcring van dc dag. Immers /.elf tijdens hct ecrstc jaar dat dc rcge-
ringen Mauroy (1981-1982) en Rocard (1988-1989) in functic waren, jaren dat polarisatie de
vcrhouding lusscn (ccntnunrcclitsc) Senat en de regcring stcrk bcpaaldc. vonden loch nog
altijd mccrdcre hondcrden wctswij/igingvoorstcllcn hun weg naar dc definitieve teksten
Voor dc verklanng van liel bepcrkt aantal amciKlcmcntcn in 1986 vcrwijs ik naar par. 5.3.2.2.

41. J. Mastias. A Problem of Identity: The French Senat, in: S.C. Patterson and A. Mughan. Senates. Bicamera-
lism in the Contemporary World. Ohio State University Press 1999, p. 177.
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Manipulercn van het recht \an amcndcment door met name dc rcgcnng gebeult ON'chgens
allcrminst uit si intend \ia gcbruikmaking van dc hicrboven beschrcven wctsartikclcn Dc
Grondwctgc\ cr van 1958 had nog nicer in petto.

Indien door ccn der paricmcntskanicrs voorafgaandc aan de plcnairc bchandcling van ecu
wetsvoorstel dc formelc \Taag naar dc opportumtcit van dc betreffende Ickst wordt gcstcld.
kan de Senat (of dc Asscmblcc) besinnen af tc /icn van bcraadslaging/**
Omdat het sec" verwerpen van ecn (in vcruit dc mccstc gcvallcn door dc rcgcnng gclniticcrd)
wetsvoorstel /onder cnigc \ orm van debat. toch bcschouwd wordt als ccn vrij rigide wapen in
handen van de Senat, is het gcbmik crvan middcls net rcglcmcnt van ordc sinds I'»VI sicvig
gcrcgulccrd Voordicn. en dan met name lijdcns dc penode I9XI-I9X6. maaktc dc opposi-
tionelc' mccrdcrheid in de Senat /cer rcgelmatig gcbruik van dc 'question prcalablc' om rege*
ringsvoorstcllcn om puur partijpolitickc ovcrwcgingcn onbesproken weg tc stemmen In die
tijd mocst ccn ccntnimrccht.se scnaat immcrs opbokscn legen ccn President, ccn rcgcnng en
ccn Assembled die him wetgevend handclcn plccgdcn tc bascrcn op Itct sozialistisch gc-
dachtcgoed Het (via gcbruikmaking van dc question prcalablc') weigeren om in 19X1 nice tc
werken aan wetgeving die nationahsatic van bednjven mogchjk maaktc. möge hier lot
kenmerkend voorbeeld dienen. Tijdens de penode 1981-1986 werd de question prcalable 65
maal ingeroepen, tegen slechts 36 maal in de 15 jaar daaraan voorafgaandc. De Franse
'Chambre de reflexion' werd in die jaren door zowel de Franse regering als de socialistische
meerderheid in de Assemblee nationale regelmatig getypeerd als 'Chambre dc demolition'/"
In 1991 is de regeling rondom hantering van de 'question prealable' in die /.in aangepast dat
vanaf het moment dat de regering en de rapporteur van de senaatscommissie die het wets-
voorstel aan een vooronderzoek onderworpen heeft, door de Senat gehoord zijn, nog slechts
de betreffende commissie en de regering (vgl. art. 44 lid 2 RdS) de vraag' mögen opwer-
pen.'*'' Ten gevolge van voornoemde regeling liggen partijpolitieke motieven nu veel minder
vaak ten grondslag aan het inroepen van art. 44 lid 3 RdS door leden van het Franse Hogcr-
huis. De vaste kamercommissie immers die het wetsvoorstel in vooronderzoek heeft gcliad,
ervaart uit dien hoofde al snel een grotere verwantschap met het onderwerp dan de S6nat in
zijn geheel. Om nog maar te zwijgen van oppositionelc minderheden uit de senaatkamer
Door de Franse senaatkamer wordt wel nog steeds met enige regelmaat gebruik gemaakt van
de regeling ex art. 44 lid 3 RdS, indien tijdsdmk tegen het einde van de jaarlijkse reguliere
wetgevingssessie als het ware dwingt wetsvoorstellen aan te nemen zonder tijd tot serieus
onderzoek, discussie en debat gehad tc hebben. Een problematick die ook de leden van de
Nederlandse Eerste Kamer en het Britse House of Lords bijzonder bekend voor zal komen.
Illustratief voor de gang van zaken in Franknjk was bijvoorbeeld een reeds door de Assem-
blee nationale aanvaard wetsvoorstel tot installing van een nieuw overheidsorgaan."" Twee
dagen voor het einde van de najaarssessie van 1972 werd dit voorstel ingeschreven bij het
Bureau van de Franse senaat, waarmee impliciet de veronderstelling werd uitgesproken dat

42. Art. 44 lid 3 Reglement du Senat
43. J. Mastias et J Grange, a.w., p .226.
44. Art. 44 lid 3 Reglement du Senat (na aanpassing ten gevolge van de resolutie van 18-12-1991).
45. Het betrof een Conseil superieur de ('information sexuelle, de la regulation des naissances et de l'education

familiale'.
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commissicondcrzock door het Franse Hogerhuis en plenaire behandeling inclusief eventuele
amcndcring binnen die twee dagen plaats zou kunnen vinden Via hei stellen van de 'question
prcalablc' werd de regering vcrvolgens 'verzocht' om het voorstel tijdens de voorjaarssessie
van 1973 opnicuw op dc agenda tc latcn plaatsen.

5. J. 2.2 ACT ^MCSY/OW /v^a/aA/e po.v///ve

In art. 44 lid 3 RdS gaat trouwens cen interessant en bijzonder karakterisliek gevolg van de
vvijzc waarop het wetgevingsproces in Frankrijk is ingcricht, schuil. Een verwerping van een
wetsvoorstel via opwerpen van dc vraag naar dc opportunitcit betckent namelijk lang met
altijd automatisch het cindc van dc lopende wetgevingsprocedure. In tegendeel; de procedure
kan zclfs bchoorlijk vcrsncld worden indien het Hogerhuis de question prcalablc' stell
In 1986 wijzigdc dc politickc situatic. zoals gczegd, drastisch voor de Franse senaat. Regu-
licrc parlcmcntsvcrkiczingcn die dat jaar plaalsvondcn. zorgden ervoor dat er een centrum-
rcchtsc regenng gcinstallccrd wcrd die kon stcuncn op ccn riante meerderheid in zowel de
Assembled als de Senat Dc social istische President van de Republiek Mitterand kwam
zodoende in ccn politick isolcmcnt tcrccht. In cen aantal gevallen wcigcrdc hij hem onwel-
gcvalligc rcgcringsvoorstcllcn die het gchclc wetgevingstraject met vrucht hadden doorlopen
van zijn nood/akclijkc liandtckcning tc voor/.icn.'"' Dc mccrdcrhcid van het parlcmcnt van
'naai 'Kam wcnsic cctisgc/jriä en 'bij/onäcr voortvarcna samen ic werVcri met äe regering. Om
ook sncl en daadkrachlig tc kunnen werken aan dc totstandkoming van niet-socialistischc
rcgclgeving (in casu de privatiscring van gcnationalisecrde bedrijven) ging de Senat de zga
'question prcalablc positive' hantcrcn: het ondcrhavige (door Mittcrand niet gewenste) wets-
voorstel wcrd na (verplichtc hcniicuwdc) inschrijving. in het Palais de Luxembourg zo snel
mogclijk verworpen, met het cxplicictc doel de regering ter wille te zijn. Deze op haar beurt
hantccrdc dan de mogclijkhcid om via dc 'urgence' ex art 45 lid 2 Grondwet en daarop-
volgcndc bijeenrocping van ccn Commission Mixte Paritair (zie par. 5.3.5.1) het wetgevings-
traject in ccn strootnvcrsnclling tc brengen. Dc uitkomst van het bcraad in de Commission
Mixte Pantairc, waarbij slcchts amcndcmcntcn afkomsug van de regering mecgenomen
mochten worden.' wcrd ten spocdigstc ter goedkeuring voorgelcgd aan welwillende kainer-
mccrdcrhcdcn in zowcl Lager- als Hogerhuis. waarna afkondiging kon volgen zonder formele
instemming van dc President.'"

Dc oppositic in de Senat hecfl indicn deze procedure gevolg wordt, geen enkele reele moge-
lijkhcid gchad om invlocd uit tc ocfenen op dc kwalitcit van het wetgevingsproduct. Dat de
'question prcalablc positive' met name in 1986 frequent gesteld is. komt ook duidelijk tot
uiting in label 5 1. Het vcrklaart hoc dc bulk van dc mini 8500 amcndcmcntcn die tijdens de
coinmissicfases in de Senat tijdens dat parlcmcntairc jaar ingediend waren, geruisloos in de
prullcnbak kon verdwijnen.

46. Een mogclgkheid die hem grondwettelijk toekomt op grand vin art. 10 lid 2 Constitution 1958: binnen
veertien dagen nadat wetgevingsvoorstellen door beide parlementskamers dcfinitier aangenomen zijn, kan
de President eisen dat de gchele wet (of gedeelten daaruit) opnicuw door de Assemblee nationale en de
Senat bekeken wordt.

47. Art. 45 lid 3 Constitution 1958.
48. Oat ecu dergelijke procedure erg snel kan ga&n. werd aangetoond in 1986 Mitterand weigerde op 16 juli 'le

projet tl'ordonnanccs relatif aux privatisations' te ondcrtekenen. Desondanks kon de wel minder dan een
maand later (6 augustus 1986) toch afgekondigd worden.
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Interessant en tevens illustratief voor de mogelijkhcdcn van dc politickc tmtttirtwMmif om
het wetgevingsproccs tc plooicn, was ccn geval van hantenng van dc question profitable posi-
tive' door de Senat uit 1995 In dit geval was vcrsnellmg van lict wctgcvingstrajcct via ccn
uitschakelmg van oppositionclc krachten binnen dc parlcmcntskamcr wedcrom hct voorop-
ge/ette doel. Hcrvomung van hct stclscl van socialc /ekerheden door dc ecntniinrechtsc
regenng stuittc (van/elfsprekcnd) op massalc protcstcn bij dc socialistcn en coiunuinistcn ml
beide parlcmcntskamcrs Voor dc ecrstc lc/ing van hct wetsvoorstcl in dc Asscmblcc Natio-
nale bctckcndc dat 17 weken \an dcbal en lict verwerken van nnm KXM) amciuicincnlen Dc
(in mccrderheid rcgcnngsgczinde) Senat wilde ccn dcrgclijk scenario in hct Palais dc Luxem-
bourg /Jen tc vcrmijdcn Dc uitkomstcn van ccn sncllc voorstudic lecrde dat ongeveer de helft
van de ingediende amendementen via ccn combinatic van dc artikclcn 40 en 41 Grondwct
alsmedc art. 44 lid 2 RdS uitgefiltcrd zou kunnen worden Aangc/icn dat rcsultaat met bc-
vrcdigcnd genocg werd bevonden. bcslool dc permanente ecntnimrechtsc mccrderheid van dc
Senat icdcrc vorm van vcrdcrc discussic over /.owcl hct ontwerp als gchccl. als de door dc
Asscmblcc Nationale ingediende amendementen af tc kappen via gcbniikmakmg van art 44
lid 3 RdS Bczicn vanuit dc idee van hct op art 24 Grondwct gegrondveste bicamera!isinc als
een der bouwstcnen voor dc balans van Franse parlcmcntairc stclscl. ccn opmcrkchjkc stap
De Conseil Constitutionnel heeA een dcrgclijke gang van zaken random hct hanlcrcn van dc

question preaiäöie positive ecnter met ongrontiwettig geoorueeiu.'^ De consütutiondlc reöli-
ters maakten dat duidelijk in een beslissing over de toelaatbaarheid van wij/igingen in de
omvang van kiesdistricten (ten behoeve van verkiezing voor de Assemblee nationale). De
toelaatbaarheid van de 'question prealable positive wordt beoordeeld in samenhang met het
gegeven dat de drang tot het deponeren van wetswijzigingvoorstelJen door de politickc oppo-
sitie in de Senat in voorkomende gevallen omschreven kan worden als: 'usage manifestcment
excessif du droit d'amendement'.^"

5.5.3 Fas/s'/e////;^ va« t

y4rt. 4S //</ 7 Cortsft'furton 7P5S: L'on/re rfu jour */e.s /I55em6/ee5 comportc,
/ 'orrfre ^ue /e gowvemeweMf ay?j:e, /a rfi5Ctt55iow des pneyeto t/e /o/ afepoiej par /e
ef c/ei propas/fto/u c/e /oi accep/eejpar /«/'.
f/ne jeance par 5ema/>ie <?5/ /i^erve par pnonYe aux oMejfio«5 rf« mewfcr« a*« Par/emen/ ef a i«
repawse.? rfw gouvernemenf'.

In tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk is in de andere onderzoekslanden wordt dc agenda
van de Senat in materiele zin niet opgesteld door de voorzitter van het Hogerhuis, doch door
de regering. Zij bepaalt vrijwel volledig inhoud en volgorde van de te beliandelen wetsont-
werpen. De Fransen noemen dat Tordre du jour prioritaireV Daamaast bestaat formeel ook
nog een 'ordre du jour complementaire', maar de praktijk wijst uit (zoals in het vervolg duide-
lijk zal worden) dat voor complementaire zaken nauwelijks ruimte overblijfl op de senaats-
agenda."
Het politieke gewicht dat het recht tot opstelling van de agenda in zieh draagt, is in de Franse
parlementaire constellatie nauwelijks te overschatten. Het failliet van de 3e en 4e Republiek

49. Conseil Constitutionnel, decision du 18 novembre 1986.
50. J-E. Gicquel, 1997, aw., p. 1369.
51. Pour mieux connartre le Senat, http://www.senat.fr/presentation/livre2/livre2_niono.html. 18-07-2000.
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hing gedeeltclijk samen met gegeven dat het pariement de eigen agenda kon samenstellen."
De regie van het politickc spel, hetgeen het wctgevingsproces nu eenmaal per definitie is, valt
sinds 195X echter (vooral dank/jj net gegeven dat dc parlementaire agenda door de regenng
wordt samcngcstcld) onmiskenbaar toe aan de uitvoerendc' macht.
De wij/c waarop uitvocring kan worden gegeven aan dat recht, lijkt weinig ruimte tot
manocuvrcrcn mccr over tc latcn aan dc volksvcrtegenwoordiging:
Dc regcring bcpaalt bij voorrang wclkc wctsvoorstcllcn in welke volgorde behandeld /ullen
worden door de Sönat Het bctreft hier zowcl de regeringsvoorstellcn als cventuelc initiatief-
voorstcllcn vanuit de beide parlcmcntskamcrs, inclusief amendcmcnlcn en sous-amendemen-
tcn." Wcnst de Senat tc intervenieren betreffende ccn (actueel) onderwerp vreemd aan de
orde van dc dag. dan is dat onmogclijk /.ondcr voorafgaandc goedkeunng door de regenng.
Hcl/.clfdc gcldt indicn dc leden van het Franse Hogerhuis de volgorde van bespreking van
artikclcn. amcndcmcnlcn cd /ouden willen aanpasscn " Mocht dc regenng van haar kant
cchler. otn liaar movcrende rcdcncn bcsluitcn dc agenda aan tc willen passen, dan volstaat een
eenvoudigc vcrklanng van die strckking. afgegeven door een lid van de regering. Du mo-
ment' wordt he) onderwerp van ondcr/.oek cn/of debat dan gewij/jgd. Doordat dc regenng de
voortgang van het parlementaire werk zo strak kan rcgisscrcn. is zij naluurhjk goed in staat
oin dc 'navcttc' (/.ic par. 5.3.5.1) en indicn nodig de Commission Mixte Paritaire efficient in
Stelling tc breiigen
Kan de Senat dan op geen cnkclc wijzc mccr substanticlc invlocd uitoefencn op de voortgang
van de eigen werk/aamheden? Afgaandc op dc volgorde waarin het parlementaire vvetgc-
vingswerk /.ich dient tc voltrckkcn lijkt die conclusic inderdaad gcrechtvaardigd. Indien de
prioritcilcnagcnda het toe laal, is het wcliswaar denkbaar dat via de Ordrc du Jour Com-
plcnientairc' ccn of mccrdcrc initiaticfvoorstcllcn besproken kunnen worden, doch ook dat
gebcurt in dc praktijk slcchts ondcr regie van ccn (wclvvillcnde) regenng."
Betreffende dc voortgang van het openbare debat beschikt het Hogerhuis echter via (onder
mccr) art. 32 lid 2 RdS ondanks alles toch nog over enige eigen (Frans-parlementaristischc)
inbrcng: Lc Senat sc rcunit en seance publiquc en principc les inardi. jeudi ct vendrcdi dc
chacquc scmainc'. En vcrvolgcns in art. 32 lid 4 RdS: 'En outre, le Senat peut decider de tenir
d'autrcs s6inccs a la demande dc son president. Ic gouvcrncment (...)'. Onder omstandig-
heden kan het Franse Hogerhuis dus toch dc bcschikking krijgen over een bescheiden zweem
aan discrctionairc bevocgdhcid ten op/ichtc van dc regcring waar dc voortgang van de eigen
legislative werk/aamheden in het gcding is.

Ook art 48 lid 2 Constutution 1958 bicdt nog beperktc mogelijkheden voor de Franse
senaatskamer. waar het dc tijdsbcstcding bctrcfl. Een dag per week (de vrijdag) wordt in prin-
cipc gcrescrvecrd voor het stellen en beantwoorden van kaincrvragcn. Mocht er tijd over zijn.
dan kan die andcrszms ingcvuld worden Die invulling kan echter, anders dan bij Tordre du
jour pnontaire". nict door dc regcring lngcviüd worden /onder voorafgaand inhoudelijk over-
lcg met de Senat.

52. F. Goguel. Du Sinai de I« IIIc a celui de U Ve. Pouvoirs 1988, p. 5-14.
53. Zie ook Art. 29 lid .1 Reglement du Senat
34. Art. 29 lid 5 Reglement du Senat
55. De regeringsleidcr kan het van belang achten (Raymond Barre bijvoorbeeld in 1993) otn de banden met de

Senat nader aan te halen. Toelaling van senaatsimtiatieven via de 'ordre dujour complemenUire' is daartoe
een prohaat middel.
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De praktijk hecft iruniddcls ruimschoots uitgewc/cn dal de voortgang \an dc paricmentaira
wetgcvwgswerkzaamhcden ondcr hct regime van dc 5c Rcpublick allcnnuist als cen statisch
gcgeven tc beschouwen is Afhankchjk van dc politickc klcur van dc regenng en dc mccidcr-
heid van net Asscmblec nationale worden dc beschikbarc proccdurclc veiirngmgstedmiekcn
met mecr of minder passic door de Senat in /jjn gchccl. dan wcl oppositionell' iniiuicrticticii
daaruit gchantccrd Niet allccn wordi dan gestrcden over hct aantal \crr. uli uLiiin JHI week
en dc invullmg \an dc vnjdag. voor/ovcr de/c met ingcvuld wordt mcl kamen nigcn (X>k
wordt dan gcbruik gemaakt van icder denkbaar proccdurcrcgcltjc dat Itct tempi) waann dc
werk/aamheden hun beslag knjgcn. kan bcinvlocdcn ' In vertragende /.in o.a. intm nines ex
art 36 lid 2 RdS (maximaal tocgestanc tijdsduur 45 mmutcn per senator). intcrnim|\-ten ON
art 36 lid 1 RdS (maximaal tocgestanc tijdsduur 2 mmutcn per senator) en hcl atgexen van
stemverklanngcn ex art. 42 lid 8 RdS (maximaal tocgestanc tijdsduur 5 mmutcn per senator).
In vcrsncllcndc /in (en buitcngewoon exemplarisch voor de praktische visic \;m ile i'n">dwct-
gever aangaandc dc gewenste wcrking van lict Franse parlcmciitairc recht oiulei IICI regime
van dc 5e Republiek) vooral art. 38 RdS: indicn op /ijn minst twee Senatoren met legen-
gcstcldc opinics betreffende hct ondcrwerp (amendement. artikcl of /clfs dc vollcdigc ickst)
van bcsprcking hun /cgjc hebben kunncn docn. kau de voor/ittcr van de Senat bcsluitcn dc
bcraadslagingen af tc sluitcn. Er is dan nog slcchts ruimlc voor ccn sprckcr per politickc
groepenng om een stemverklaring van maximaal vijf nunuten af te leggen, waarna dcfiniticvc
afsluiting van het openbare debat volgt. Deze regeling, die het parlcmentaire debat over
wetsvoorstellen (zij het met medewerking van de kamervoorzitter) weihaast kan laten ver-
worden tot een technisch een-tweetje, is in het reglement van orde van het Franse Hogerhuis
terecht gekomen naar aanleiding van de debatten over een nieuw wcrktijdcnbcsluit medio
1986. De Senat, die in meerderheid gekant was tegen deze voorstellen, hantccrdc icder denk-
baar procedureregeltje om de zaak te traineren tot het einde van de lopende zittingsperiode.
Vierhonderd amendementen werden daartoe ingediend. ledere senator die oppositic wenste te
voeren tegen het voorstel voerde het woord, zowel aangaande de amendementen als over het
voorstel in zijn geheel. Er werd gedelibereerd over het quorum, de agenda, dc procedure. Het
debat sleepte zieh op die wijze ruim 70 klokuren voort, zonder dat inhoudelijk in feite nog iets
toegevoegd of afgedaan werd aan het voorliggende wetsvoorstel." Praktijkcn die sterk
herinnerden aan de hoogtijdagen van het parlementarisme onder het regime van de 3c en 4e
Republiek, maar vanaf 1986 dus eenvoudig vermeden kunnen worden via hantering van art.
38 RdS.

5.3.4 /?ecA: vow /n/f/afje/'

In het fenomeen van de 'ordre du jour complementaire' zit meestal^ het Franse parlemcntaire
recht van initiatief opgeborgen. Deze agenda wordt vastgesteld door 'La Conference des
presidents', een gezelschap dat regelmatig bijeenkomt en bestaat uit de voorzitter en vice-
voorzitter van de Senat, de fractievoorzitters van de politieke partijcn en de voorzitters van de

56. Zie onder andere: J. Mastias, Histoire des tentations du Senat de la Ve Republique, Pouvoirs 1988, p. 15-34;
J-C. Becane, Le Reglement du Senat ä la recherche du temps maitnse, Pouvoirs 1988, p. 79-96.

57. J. Mastias, Histoire des tentations du Senat de la Ve Republique, a.w., p. 29.
58. Het komt overigens ook wel voor dat de regering dusdanig geporteerd is van een inHiatiefwetsvoorstel dat

zij hiervoor plaats inruimt op de 'ordere du jour pnoritaire'
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vastc kamcrcommissics Vcrgadcringen van deze 'conference' plegen tevens bijgewoond te
worden door ccn lid van dc regering. Dit laatste gegeven is niet onbelangrijk. Immers zeker in
Perioden van politieke detente tussen regering en Hogerhuis kan uitwisseling van pnontaire
rcgcringsvcrlangcns en compldmentaire scnaatsvcrlangens vruchtbaar blijken te zijn. Soepele
afhandcling van dc projets dc loi' kan ruimtc doen ontstaan voor propositions de loi\

Jaar

1981-1982
1982-1981
1983-1984 1
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988

1

988-1989
989-1990
990-1991
991-1992
992-1993
991-1994
994-1995
995-1996 1
996-1997
997-1998
998-1999
999-2000
981-2000

Proposition de
loi ingediend
door de
Assembled

412
147
82
99

142
362
272
366
197
202
176
194
316
390
442
317
329
432
398

5475 (100%)

Proposition de
loi ingediend
door de Senat

136
107
76
76
89

153
108
126
83
84
97
57

129
98
80
91

107
99

111
1907(100%)

Proposition de
loi van dc
Assemblee tot
wet verheven

1
4
3
5
2
4

18
2
5
9
4
3
3

10
11
8

10
9

12
123 (2.2%)

Proposition de
loi van de Senat
tot wet
verheven

1 (0.7%)
4 (3.7%)
2 (2.6%)
3 (3.9%)
0 (0%)
4 (2.6%)
9 (8.3%)
1 (0.8%)
2 (2.4%)
3 (3.5%)
4 (4.1%)
1 (1.7%)
6 (4.6%)
3 (3.1%)
4 (5.0%)
4 (4.3%)
6 (5.6%)
2 (2.0%)
5 (4.5%)

64 (3.3%)

Ecu sprckcnd voorbceld van de gevolgen die politieke detente tussen regering en parlement
kan hebben voor dc vcrwc/cnlijking van initiatiefwctsvoorstcllcn, bood vooral net jaar 1987.
Na vijf jaar oppositic vanuit hct Hogerhuis tegen net bcleid van een sozialistische regering,
trad, /.oals reeds ccrdcr gememorcerd, medio 1986 ecn geestverwante centrumrechtse rege-
ring aan die dc contactcn met de Senat stcrk aanhaaldc. Het resultaat: ruim acht procent van
hct totale aantal door Senatoren ingediende initiatiefwetsvoorstellen haalde het staatsblad*'
Ecn aantal dat ondcr hct regime van dc 5c Rcpublick tot op heden nooit mecr geevenaard
wcrd.

59 IX- prcMtlcnt.svcrkieztngcn van 1988 en dc daarmce wederom gepaardg&andc wijzigingen in de electorate
veriioudingcn waren debet aan hrt gegeven dat deze kwanütatieve vertoetering beperict bleef tot dal eae
narlcmenlaire jaar.
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Over de gehele periodc blijkt slechts ruim dric proccnt van dc initiatiefwetsvoor
diend door de Senat uitcindclijk dc cindstrccp tc halcn kwantitatief is dc status van he« recht
van iniuaucf \an net Franse Hogcrhuis dan ook wcnug indrukwekkend (c noeinen Bcpcr-
kingen die dc miplcnicntatic \an du recht aan banden leggen spclcn hicrbij van/elfsprekend
ccn rol, dc logistickc plaals op dc poliuckc agenda van dc ordre du jour complemcnlairc'
voorop Vender is daar wederom art. 4() Grondwct. waann bcpaald wordt dat iiulialiclucls-
voorstcllcn met toclaatbaar /jjn indicn him aam aarding ccn vcnuindcnng van publickc
nuddclcn cn/of ccn ver/wanng van publickc lasten lot gcvolg Itccft
Schaart de regenng zieh met vollodig achter ccn initiaticrwctsvoorstcl, dan is dc kans op
uitcindclijk succes in fcilc erg klein Probaal middcl in dat kadcr blijkt dc simpclc regenngs-
weigcnng oni ccn door de Senat aangenomen iiutialiefwctsvoorstel in tc latcn schnjveii in dc
agenda van dc Assemblee Nationale

5.5.5. Con/7/cfemiege/mg

5. J.5. / Comm/ss/o/i A/irte Par»7a/>r
<4rt 45 //</ 2 Coruft'fK/ion /95Ä: 7bn/ /WW/W on propaiiYion </e /oi «f examine MCttJJJv*mf>«r

/ /

Ms hoofdrcgc\ kan ccn nicl-onaaaueniyk aantal belangnjke voorstellcn lot wetgeving in
formele zin het Franse staatsblad niet bereiken, indicn niet beide parlcmentskamcrs in
meerderheid hun fiat hebben gegeven aan de lekst in de definitieve vorm. Omdat beide parle-
mentkamers beschikken over het recht van amendement en daarvan ook op grotc schaal
gebruik plegen te maken *', kan dit in theorie eindeloos pendelen van controversiöle wets-
teksten tussen Assemblee Nationale en Senat tot gevolg hebben. Gehcel in de geest van de
Grondwet van 1958 is ook deze mogelijkheid tot het politiek opportuun exploreren van parle-
mentaire rechten door de parlementskamers (als bijvoorbeeld vertragingstechniek) sterk gere-
guleerd. Het 'bicameralisme parfait', gestoeld op de gedachte dat een tweekamerstelscl alleen
dan optimaal kan fiinctioneren, indien de rechten van beide kamers op het terrein van wct-
gevingsvoorbereiding identiek zijn, is met de teloorgang van de 4e Republiek eenvoudigweg
afgezworen.^
Ieder wetgevingsvoorstel dat geinitieerd is vanuit de regering^^, wordt na (al dan niet geamen-
deerde) aanname van de tekst door de Senat, door de voorzitter niet, zoals te docn gebruikelijk
tijdens het regime van de 4e Republiek, naar de Assemblee nationale (terug) gestuurd, doch
gaat daarentegen 'sans delai' richting regering." De Premier ministre verzorgt vervolgens de
wetteksttransmissie richting Lagerhuis. Een verplichting vanuit de regering tot verzending
van het betreffende wetsvoorstel naar de Assemblee Nationale bestaat echter niet, zodat een
'projet de loi' relatief eenvoudig ergens 'tussen' beide parlementskamers kan sneuvelen,
althans van regeringswege. Dit laatste gebeult overigens zelden. Niet alleen is het immers zo,
dat de regering via Tordre du jour' al een essentiele stem heeft in de voortgangsmogelijk-

60. Pour mieux connaitre le Senat, http://www.senat.fr/presentation/livre3/livre3 mono.html.
61. Vanaf 1981 werden door de Senat in het kader van het wetgevingstrajeet gemiddeld meer dan 4000 amendc-

menten per jaar gedeponeerd.
62. Zie daartoe uitgebreid: F. Luchaire e.a., La constitution de la republique fran9aise, Paris 1987, p. 888 e.v.
63. Ook in Frankrijk meer dan 90% van alle wetgevingsvoorstellen die het stadium van openbare parlemenUire

behandeling bereiken.
64. Art. 63 lid 1 Reglement du Senat
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heden van wctsvoorstcllen; ook na aanname door beide parlementkamers van een projet de
loi' is intrckking daarvan door de rcgcring juridisch immers nog altijd mogelijk.
Art. 42 aJ. 2 Constitution 1958 bcpaalt vervolgens dat de ene parlementskamer net wetsvoor-
stcl zoals aangcnomcn door de andere parlcmcntkamer tot uitgangspunt moet nemen voor de
vcrdcrc bchandcling c q amcndcnng. Indien een der beide Franse parlementskamers van me-
ning zou zijn dat hct bctrclTcnde wctsvoorstel nog nadere modificaties behoeft en een in die
gccst nadcr gcamcndccrdc tckst aannecmt, zal uitcindelijk via de navette' gestreefd moeten
worden naar ecu vollcdig sluitcnd politick-juridisch comproinis. Dc reglcmenten van beide
parlcincnlskamcrs voor/icn in ccn stroomlijning van de discussies rondom de overblijvende
stnjdpuntcn" Vooral indicn die stnjdpuntcn politick van aard blijken te zijn, is het zeker niet
onmogclijk. zclfs allcrminst onwaarschijnlijk, dat via dc 'navctte' geen oplossing voorge-
dragen zal worden In dat gcval. of indicn de regering meent dat spoed' vereist is. kan de
Premier bcsluitcn ccn 'Commission Mixte Paritairc' samen te laten stellen.

/Irf. 4.5 ft«/ 2 f TvMfi/U/I'ON / 95M.7^>rnjMe. par .»w/7e o"wn t/wacco/t/ ewfre / « «feme assemi/ees, «w
/?no/e/ on KM* pro/Mxn'/ion aV /<w «'a pu f̂r«; a</op/^ apr&f aVi« /ecfnn?.s par c/ia^ue aMemWee OM,
.»/ /c ^oHvcrm»mi'Hf a «/«V/a/^ / 'urgwice, apr£.f MM? .»ew/e /«rc/uw par c/iacune a* '<?nfre e//<«, /e

iT m/n/.v^ri- a /«yarw/r^ «fe pwvt^Mer /a r^un/'on c/'«ne cofflMUJion m/x/e pan/a/re c/iarg^e
V.tpojift'orM r«?5faw/ en rfwci«j/on.

'Urgcncc' is hier ccn proccdurclc juridische term: '(...) ou si le gouvernement a declare l'ur-
gence (...)', voorzict luimclijk (onder andere) in de mogelijkheid voor dc rcgering, bij monde
van de Premier ministre, bijeenrocping van een Commission Mixte Paritaire te versnellen.
Daarvoor is slcclils vereist dal dc ccrstc lczing van ccn wetsvoorstel in beide kamers reeds
heeft plaatsgcvondcn Op hct ccrstc oog lijkt ccn fonnclc urgcntievcrklaring niet mcer te zijn
dan ö<in 'navctte' minder, in hct kadcr van hct wetgevingsproces.** Er is echter meer aan de
luind. Immcrs. indicn dc rcgcring na den lczing in beide parlementskamers via Turgencc' een
Commission Mixlc Paritaire wil latcn samcnstcllcn. betckent dit, dat de opinic (inclusief
aniendemcntcn) van dc kamcr die als tweede dc parlementaire bchandeling ter hand heeft
genomen. nog slechts punt \an vcrdcr onderzock zal kunncn vormen voor een commissie
wnarin maar ccn zeer bepcrkt nantal parlcmentariörs zitting mögen hebben. Een uitwisseling
van gedachten en (dccls) tcgcngcstcldc meningen aangaandc hct wetsvoorstel in behandcling
tussen de twee parlcmcntskamcrs als gehcel ('Bicameralisme parfait), wordt verder on-
niogclijk.

In de periode 1959-21HX) werd 881 maal een Conunission Mixtc Paritaire samengcsteld. In
nicl minder dan 469 gcvallcn (53%) gebcurdc dat via Turgencc' na slechts een lczing in
beide parlcniciitskanicrs. Interessant is hct gegeven dat Turgcnce' tijdens voornoemde perio-
dc maar liefst 392 maal wcrd uitgerocpen in ccn fasc dat hct wctsvoorstel onderwerp van
besprcking nit nuuiktc in dc Asscmblcc Nationale. Dit betckent dat de Senat in 83% van de
genoemde gcvallcn. bc/icn vajiuit hct theoretische oogpunt van een optimale dialoog tussen
pjirlcmcntslüuners. \CIAolgcns nog slechts dc bevocgdhcid tock\\<uii liaar visic betreffende het
wctgc\ings\oorslcl voor tc leggen aan dc leden \an dc conciliaticconuiussic en mccr in het
bijzondcr aan de zeven afgc\aardigdcn van de Assembled Nationale hierin* Het Franse

63. Voor de Senat: Art 42 lid 10 Reglement du Senat.
66. Journal OIVKICI. Debats Senat 1982. p J79.V
67. J-E. Uicquel. Ic Senat sous la seconde cohabitation. Re\ne du droit public et de la science polititque en
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Hogcrhuis is. als Chambrc de reflexion' nooit blij gewcest met d e » png van;
door dc vcmjkcndc invlocd die de Senat op de uitkoiust van het wetgevingsproces ran
kunncn uitocfencn immcrs bctrckkclijk ccnvoudig kan verworden tot oen rclaticf onbete-
kenend bijrolletjc De Franse scnaatsknmcr sprak mcerdcrc kercn uit dat op dc/c w IJ/C gee»
recht nicer gedaan kon worden aan net gcdachlcgocd opgcslagcn in 1K( grondwettcujk
verankcrde bicameralisme. **
Een Commission Mixte Paritaire bestaat uit /even leden van dc Asscmblec Nationale en
zcven leden van de Senat. aangcvuld met /even reserves' uit icdcrc parlcnicntskaiuci ' l)c
plaatsvervangcrs plcgcn wel deel te nemen aan dc discussics. maar worden uitcr.urd uitgc-
slotcn bij stcmmingcn over wij/igings- c q aanpassingsvoorstcllcn
Het is met ongcbruikelijk dat /owcl dc voor/ittcr als dc rapporteur van dc kamcrcommissic
die het wctsvoorstel door net voorbcrcidendc stadium gcloodst hecfl. /Jtting nemen in dc con-
ciliaticcommissie Het is echter ontcgcn/cggclijk usance dal de representation uit het Hogcr-
huis die zitting nemen in ccn Commission Mixtc Pantairc /oveel als mogchjk afkomstig /jjn
uit alle politiekc gclcdingcn \an de Senat " De leden afkomstig uit dc gclcdcrcn van dc
Asscmblec Nationale worden daarcntcgen nict benoemd vanuit die afspicgchngsgcdachtc
Voor het Franse Lagcrhuis gcldt vcclccr dat dc afgcvaardigdcn in ccn samen tc stellen
conciliaticcommissic ex art 45 Constitution 1958 het mccrdcrhcids- (en rcgcnngs-)slai>dpunt
behoren te onderschrijven. Op het eerste oog een erugszins verba/jngwekkende logciisiclling.
Dc Commission Mixte Paritaire is immers een orgaan dat, rekening houdend met dc constitu-
tionele eis tot voortgang van het wetgevingsproces. bedocld lijkt te zijn om toch uitvocring te
kunnen blijven geven aan de gedachte van het bicameralisme. Partijpolitieke dishannonie in
de samenstelling van een conciliatiecommissie lijkt dan nict bepaald voor dc hand tc liggen.
Vanuit het gezichtspunt van de Senat is de Commission Mixtc Paritaire, evenals dat bijvoor-
beeld voor de gewone vaste commissies geldt, echter eerst en vooral een wetgevingsorgaan en
niet, zoals dat voor de Assemblee Nationale het geval is 'een regeringgestuurd bcinvlocdings-
en arbitrage instrument'." In de praktijk ontstaan er desondanks tegenwoordig overigens
zelden problemen op dit vlak, aangezien beide parlementskamers overeen zijn gekomen dat
een regeringsgezinde partijpolitieke meerderheid in toekomstig samen te stellen Commisions
Mixte Paritaire altijd gegarandeerd moet zijn.

De laatste drie constateringen indachtig. is itnplicict ook al aangegeven dat het grote belang
van het activeren van conciliatiecommissies door de Franse regering niet zozeer gestoeld is op
enige vorm van bicameraal gedachtegoed, doch veeleer voortvloeit uit een als zodanig er-
varen noodzaak om (door de regering als niet-constructief ervaren) wetgcvingsbcmocicnis
van oppositionele minderheden in zowel de Assemblee Nationale als de Senat tc kunncn
kanaliseren.
Het eindproduet van een Commission Mixte Paritaire kan vele vormen aannemen. Het
voorstel zoals aangenomen door de Assemblee Nationale kan integraal overgenomen worden.
Hetzelfde geldt vanzelfsprekend ook voor het oorspronkelijke senaatsvoorstel. Zeker is in
ieder geval dat eventuele amendementen afkomstig uit de koker van de commissie siechts

France et a I'etranger 1996, p. 1082.
68. Zie o.a.:Joumal officiel Debats Senat 1981 p. 4563 e.v, 1882 p. 7177, 1983 p. 4551, 1985 p. 1879.
69. Art. 111 Reglement de I" Assemblee Nationale en art. 12 Reglement du Senat.
70. Pour mieux connaitre le Senat, a.w., p. 256.
71. F. Luchaire, La constitution de larepublique francaise, Paris 1987, p. 892.
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onderdeel van een eindvoorstel uit kunnen maken, indien deze geaccordeerd zijn door de
regcring.^
In dc mccstc gcvallcn komt er ccn comproirustckst tot stand. Tussen 1959 en 2000 is dat voor
545 wetsvoorstcllcn die daardoor uiteindclijk dc status van wet verkregen het geval geweest.'*
Uit voorliggcndc kwantitaticvc gcgcvens (/ic label 5.3) betreffende net parlementaire stem-
gedrag bij wctsvoorstcllen zijn verbanden aantoonbaar tussen de partijpolitieke constellatie
tijdcas bcpaaldc lcgislaticvc pcriodcn cncr/ijds en de mate waarin tijdens diezelfde perioden
Commissions Mixte Pantaire werden saniengesteld ander/jjds. In ccn aaneengesloten periode
van 1958 tot 1981 was sprakc van grote ccntrumrechtsc dominantie. Tijdens hct president-
schap van achtcrccnvolgcns dc Gaulle, Pompidou en Giscard d'Estaing waren zowcl de rege-
ring als dc samcngcstcldc mccrdcrhcdcn in beide parlcmcntskamcrs van ccntrumrechtsc huize
(uitccnvallcnd in Gaullistcn en nict-Gaullistcn). Vanaf 1981 echter is, met uitzondering van
dc pcriodc 1995-1997, nooit mccr sprakc gewcest van ccn dcrgelijke rclatief coherente partij-
politieke constellatie voor dc hoofdrolspclcrs in hct fomiclc wctgcvingsproccs. Tijdens de
pcriodc 1981 -1986 diende de socialistische President Mittcrand, de eveneens hoofdzakelijk™
socialistische regcring en de socialistische mcerdcrhcid van dc Assemblee Nationale zoals
gczcgd samen tc werken met de permanente ccntrumrcchtse mcerdcrhcid in de Senat. Van
ccn vrijwcl identick partijpolitick scenario was sprakc in dc pcriodc 1988-1993/" Daarnaast
was in dc pcriodc 1981-2000 ook nog cens dric maal sprakc van cohabitation tussen dc
President van dc Rcpublick en de regering.""

Periode

1959-1980

1981-2000"

Aantal dcfinitief
aangenomen
wetten

1600
(100%)

1131
(100%)

Aangenomen
wetten zondcr
tussenkomst
CMP

1291
(81%)

572
(51%)

Aangenomen
wetten via
tussenkomst
CMP

247
(15%)

298
(26%)

Aangenomen
wetten na
'dernier mot'

62
(4%)
262

(23%)
Brow: „Vewaf Frawfo/.v /i/r/j.v/'v»ww._/r//>re.wwtoho/^7ivreJ/7iv/iei mano./ifm/, 29 oAtfofcer 200 /

Vanaf 1981 is hct aantal wetsvoorstcllcn dat pas na conciliate via een Commission Mixte
Paritaire hct Journal ofllciel' bcrciktc vrijwcl vcrdubbeld. Nog pregnanter overigens zijn
dc gcgcvens aangaandc hct hantcrcn van lc demier mot' door de Assemblee nationale.

72. Art. 45 lid 3 Constitution 1958.
73. http://ww\v.sen»t.fr/presentation<1ivre3tivre3 mono html 29-10-2001
74. Tussen 1981 en 1984 nutakten ook dc communistcn dcel uit van dc coalitieregering onder leiding van

Mauruy
7$. Met dien verstände dat de regeringen Rocard. Cresson en Beregovoy met meer konden bogen op de luxe van

een absolute mecrderheid voor de PS in de Assemblee Nationale.
76. 1986-1988: Mittcrand (PS)-Chirac (RPR). 1993-1995 Mitterand (PS)-Balladur (UDF), 1997-2000 Chirac

(RPR)-Jospin (PS).
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5.5.5.2 L* <fcm f *r mof

Indien de Commission Mixte Paritaire nict in staat is geblcken om ccn compromistckst tc
ontwikkclcn die voor beide parlcmcntskamcrs aan\ aardbaar is. betckent dat in de Franse
staatkundige constcllatic allcrminst dat hcl \vcts\ oorstel dc cindstrccp nict kan lialcn In dc
constitute van 1958 is namclijk nog ccn laatstc mogclijkhcid opgenomen voor dc regenng
om het wctgcvingsrcsultaat tc plooicn in dc door haar gewenste nchling indicn dc Com-
mission Mixte Paritaire geen voorstcl weet tc formulercn dat voor beide parlcmcnlskamcrs
acceptabel is. kan dc regcring bcsluitcn om dc Asscmblcc nationale het laatstc woord tc
geven Het Lagcrhuis beslist dan na ccn laatstc Ic/jng dcfmiticf bij gewone mccrdcrhcid
Uit bovenstaande tabel blijki dat met name sinds 19X1 frequent gcbruik gemaakt is van
dczc mogclijkhcid. Ook onthullcnd is tabel 5 4 waann dc frcqucntic waanncc Ic dernier
mot' ex art 45 al 4 Constitution 1958 gchantccrd is. vanaf 1981 wordt uitgcsplitst per
parlcmentairjaar.

Jaar
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

Dernier mot absoluut
10
32
26
26
45

1
0
8

20
19
16
16
0
1
0
1

14
11
16

Dernier mot proccntucel
, 10.!%

45.1%
29,9%
35,6%
55,5%

2,3%
0,0%

34,8%
31,8%
27,5%
27,6%
22,5%
0,0%
1,4%
0,0%
3,0%

31,1%
22,0%
29,0%

Brow: Sena/ Frawfa« /ittp.v/wwM'.yr/^re5ento/io«/7ivrei//»vre_»iono./iftn/, 29 o&fo^er 200/

Tijdens de periode 1981-1986 stond de (ten gevolge van het vigerende kiesstelsel struc-
turele centnimrechtse meerderheid van de) Senat, zoals reeds meermaals gememorcerd,
partijpolitiek tegenover regering en (de meerderheid van de) Assembled nationale. Tussen
1988 en 1993 moest door het Franse Hogerhuis ten tweede male samengewerkt worden met
de socialisten in regering en het Lagerhuis. Vanaf 1997 tenslotte regeren de socialisten
onder Jospin wederom. Tijdens voornoemde perioden stijgt het aantal 'dernier mots' (nog)
altijd explosief. Blijkbaar is de inkleuring van het constitutioneel verankerde bicamerale
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gedachtengocd in Frankrijk erg afliankelijk van de partijpolitieke situatie van het moment
Indien de klcur van dc politicke meerderheid in beide parlementshuizen verschilt lijkt de
praktische positionering van de 'chambre de reflexion et revision inegale' binnen de con-
stitutionccl locgcsianc bandbrcedtc immers sterk te croderen ten opzichte van de situatie
waann beide Kaincrs door ccntrumrechts gcdomincerd worden. Anderzijds blijfl natuurlijk
ook overemd staan, dat wetgeving in formelc zin in Frankrijk nog altijd grotendeels tot
stand komt via de reguliere procedures in twee parlementskamcrs.

5.4 Bij/onderc wctgcvingstrajcctcn

5. 4. /

/Irt. fl9 /iV/ / r»n.T/i7ur/VjN /9.W. /,'imftaf/ve rff /a reV«i«i de /a forMA'toft'on apparftewf cwi-
tvif a« M j i ( / m r rfe /fl /tepi/W/gMe, jur propawfioM </«/ Premier A/mü/re ef aiur memirej

/Irf. #9 /«/ 2 f'on.ff/fu/f'on /95Ä: /.e Pro/ef <?« /a prupeuffiorf rfe reV/j/on rfo/f #/re vofe par

Grondwetswij/.igingcn behocven in Frankrijk. cvenals in Nedcrland en Duitsland. dc goed-
kcuring van beide parlementskamcrs. Art. 89 Grondwet steh dat grondwetswijzigingen 'en
tenncs identiqucs' aangenomen mocten worden door de beide parlementskamers. Van een
'demier mot' voor dc Assembled nationale kan dan ook nooit sprake zijn, waar de wijziging
van dc grondwet in lict gcding is
Grondwetswij/.igingcn kunncn gciniticcrd worden door de President van de Republiek, de
Premier en dc leden van beide parlementskamcrs." Senatoren hebten vanaf 1958 in mime
mate gcbruik gemaakt van dit recht. Niet minder dan 148 voorstcllcn tot aanpassing van de
vigcrende grondwet werden tot medio 1998 gcdcponccrd bij het Bureau van de Senat. Niet
ccn(!) wijzigingsvoorstcl wcrd in die vecrtig jaar door de regering op dc agenda van de
Asscmblcc Nationale gezet.™
Het wctgcvingstrajcct is bij grondwetswijzigingsvoorstellen in principe hetzelfde als bij
gewone wetten, zij het met dien verstände dat het in geen cnkcl stadium van het traject voor
grondwetswij/.iging mogclijk is ccn Commission Mixte Paritaire samen te doen stellen. De
ratio hicrvan is gelegen in het voorkomen \an situaties die het gccodificccrdc beginscl van
'aannamc in identicke tewoordingen' van voorstcllcn tot wijziging van de Grondwet in
beide parlementskamcrs. waarop art 89 Constitution 1958 duidclijk doelt. uit zouden kun-
ncn hollcn. Enigszins in tegenspraak met dc/c constatering is overigens wel het gegeven
dal de regcring in ccn of beide parlementskamcrs naar bchocfic dc vote bloquc' ex art. 44
lid 3 Grondwet kan verlangen Door dit middcl slcchts tc hantcren in dc politick weer-
barstigstc parlcmcntskamcr kan dc regcring tenncs identiqucs' afdwingen. zodat in leder
gcval in formelc zin aan dc \crcistcn van art 89 Constitution 1958 voldaan wordt Tegclij-
kcrtijd dient natuurlijk wel bedacht tc worden dat het alles of niets" van de 'vote bloquc" in
de Senat bij grondwctsvoorstellen verhoogde risico's met zieh meebrengt. Niets' betekent
immers. in tcgcnstclling tot hctgecn gcbruikclijk is in het gewone wetgevingstraject (denk

77. Alt. 89 lid 1 Constitution 1958.
78. http://wvvw.sen»tfr/presenUtioi»1ivre3/livTe3 mono.html 29-10-2001.
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bijvoorbecld aan de 'question prealable positive"), direct het echte cindc van hci grondwets-
wijzigingsvoorstel en dus echt gewoon nicts' *
Definitive aannamc van grondwctswij/igingcn loop! via ccn referendum of via hct Con-
gres. In hct Iwcedc gcval komen beide parlcmcntskaincrs in gc/amcnlijkc /.itting bijecn en
dient net voorstcl tot aanpassing van dc Grondwet aangcnonicn tc worden door ccn 2/.k
mecrderhcid .*"
De Senat plccgt in voorkomende gcvallcn wel dcgclijk gebnnk tc inaken \an dc veto*
rechten die voortvlocien uit art X9 Grondwet Zowcl m 19X4 als in I WO werden WIJ/I-

gmgsvoorstellen door toedoen van dc leden van hct Franse Hogcrhuis weggcstcmd /oals
gc/cgd kan ccn dcfiniucvc uitspraak van hct parlcmcnt over ccn grondwctswij/iging
natuurlijk wel om/cild worden indicn dc President ccn referendum over dc kwcslic tut-
schnjft De praktijk heeft echter uitgewczcn dat hct Congrcs (en daannce de Senat) in hct
hedendaagsc Franse staatsbestel desondanks ontcgcn/eggclijk ecu waakhondfunctic is gaan
vervullcn. waar dc Grondwcl in hct gcding is Aanpassing van dc iilcls VIII l/ni X en XVI
der Grondwet in 1992, ten gcvolge van hct vcrdrag van Maastricht bijvoorbecld. wcrd
actief en constnicticf bcgclcid door de Senat.*' Sinds 1959 wcrd dc Grondwcl 12 maal gc-
wij/.igd via goedkeunng door het Congrcs ""

5.4.2 OrgameAre we/ten

Art. 46 Constitution 1958 voorziet voor de parlementaire behandeling van organickc wetten
in een procedure die afwijkt van hetgeen dienaangaande gebruikelijk is voor gewone wetten
in formele zin. Interessant in het kader van dit boek zijn met name alinea 3 en 4 van
voornoemd grondwetsartikel. In alinea 3 wordt bepaald dat de gewone procedure ex art. 45
Constitution 1958, inclusief 'urgence', Commission Mixte Paritaire en dernier mot' ge-
woon van toepassing is. De Assemblee nationale kan in finale instantic echter slechts tot
aanname van de organieke wet besluiten, indien een absolute meerderheid van de leden in
die zin zijn stem uitbrengt. Dc ongelijkheid tussen Assemblee nationale en Senat is op dit
vlak, naar de letter, dus minder groot.
Volledige gelijkheid tussen beide parlementskamers wordt betracht, waar het de behande-
ling van 'lois organiques relatives au Senat' betreft. In dat geval is definitievc aannamc in
gelijke bewoordingen door beide parlementskamers verplicht. Wat precies verstaan dient te
worden onder 'lois organiques relatives au Senat' is verduidelijkt door de Conscil Consti-
tutionnel. die organieke wetgevingsprojecten moet toetsen aan de grondwet, alvorens de
President tot afkondiging kan overgaan.*^ De Conseil steldc dat het moet gaan om wet-
geving die beoogt wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop het Franse Hogcrhuis is
georganiseerd en wel in dier voege dat er sprake is van: 'poser, modifier ou abroger des
regies le concernant'. Aanpassingen in de wijze van samenstelling van kiescolleges valt niet

79. Daarom wordt de vote bloqu£ ook nauwelijks gehanteerd bij grondwetswijzigingen. In 1961 werd een voor-
stel tot aanpassing van de parlementaire zittingsperioden door de Senat verworpen na inzetting van de vote
bloque

80. Art. 89 lid 3 Constitution 1958.
81. J-E. Gicquel, 1996, a.w., p. 1075.
82. http://www.senaLfr/presenUtion/livre3/livre3_mono.html. 29-10-2001.
83 Conseil Constitutionnel 10 juillet 1985, nr. 85-195.
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ondcr die definitic, wij/.igingsvoorstellen aangaande de verkiesbaarheid van parlementariers
(voor beide parlcmcntskamers) wel

S.5 De wetgevingscommissies

Inmiddcls is mccrmaals /ichtbaar geworden dat het parlementaire commissiewerk binnen
hcl raam van het Franse wctgcvingsproccs cen rclaticf prominente plaats in pleegt te ne-
incn. Ik beperk mij op dc/.c plaats tot ecn summiere bespreking van de werkwijze der vaste
en speciale wetgevingscommissies van het Franse Hogerhuis. De werkwijze van de Com-
mission Mixte Paritairc wcrd reeds aan dc ordc gcstcld. Over de werkwijze en bevoegd-
heden van cnquctccommissics en andcrsoortigc ondcr/ockscommissies wordt gerapporteerd
in hcl kadcr van dc bcstuurscontrolc (vanaf par. 5.8).
De Senat kent /.cs vastc commissics, die het reguliere werkterrein van de wetgever in
pnneipe afdekken"' ledere senator is lid van con vastc commissie. De politieke krachtsver-
houdingen van de Senat als gehcel worden /.o veel mogclijk gcrcflecteerd in de commissics.
Interessant is het gegeven dat dc vastc commissics voor het ontplooicn van hun activiteiten
met gebonden /ijn aan dc officiClc /.ittingstcrmijncn van de Senat Omdat de Franse Hogcr-
huiskamcr (evens nooit ontbonden kan worden, betckent dit dat dc vastc commissics als de
cnigc tc allen lijdc aclivccrbarc factor in het wctgcvingsproccs tc beschouwen zijn.
Dc Grondwct opent in art. 43 ook dc mogclijkhcid tot het formcren van speciale ad-hoc
scnaatscommissics. indicn dc regcring of de Senat, op voorstel van de voorzittcr dit vcr-
/ockt. Bcstaat ecu vastc kamcrcommissic uit minimaal 42 en maximaal 78 leden, afhan-
kclijk van het wcrktcrrctn van die commissie, cen speciale commissie moet uit efficiency
overwegingen standaard 37 leden teilen.*"
Met bestaan van slcchts /cs vastc kamcrcommissics met daarnaast de mogclijkhcid tot het
crcören van speciale ad-hoc commissics, was bcdocld als antwoord op en tcr preventie van
dc ongcbrcidcldc obstructicmacht die dc vclc vastc kamcrcommissies ten tijdc van de 4e
Rcpublick plachtcn tc hebben.** In de praktijk van de 5c Rcpubliek worden de speciale
commissics. /.o blijkt, vooral ingestcld als er bchocftc is aan ccn soort 'task force' met extra
spccialismc in huis oin bclangrijkc en ingcw lkkcldc wetgevingsprojecten (op bijvoorbeeld
financiccl-cconomisch tcrrcin) efficient tc bcgelcidcn Verdcr blijkt het in Parijs ook wel
ecus händig tc /.ijn otn ccn speciale commissie samen tc stellen tcr voorkoming van cscale-
rende oncnighcid tusscn mccrdcrc vastc commissics over bijvoorbeeld competentievraag-
stukken.'"
GchccI anders dan bijvoorbccld in Groot-Brittannie en Ncdcrland, waar het commissiewerk
hoofd/akclijk plaats vindt in plcnairc (inbrcng)vcrgadcringcn. wordt het fcitclijkc com-
missiewerk in het Franse Hogerhuis stcrk gestuurd door ccn cnkclc senator: dc rapporteur.*"
De/c ondcr/.ockt het wctsvoorstcl. consulted! (al dan nict allccn) vertegenwoordigers van

84 Art 7 Reglement du Senat
85. Art 10 lid 3 Reglement du Senat.
86. J. Clu/cl. I < Senat dans U societe (rancaise. Piris 1990. p. 109.
87 Art 17 lid I Reglement du Senat Het Presidium beslist uiteindelijk of een speciale commissie wordt samen-

gesteld.
88. Art. 19 Reglement du Senat.
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bclangenorganisaties. experts, vakbonden e.d. HIJ suggcrccrt eigen aincndcmcntcn. bcoor-
dceld anicndemenlen afkomstig vanuit rcgenng of Assemblcc Nationale en/ Zijn uilcmdc-
lijkc bcvindingen worden voorgelcgd c q vcrdedigd \oor dc vollalhgc commissic (hel bij-
wonen van dc commissievergadenngen is inmiddels wcttclijk vcrphchl gcstcld*") die luiai
oordcel over /.owcl dc aincndcnicnlen als hct ontwerp als gehcel \cr\olgens kan uitsprckcn
Uitcraard blijvcn /clfstandigc aanpassmgen van hct voorstcl van dc rapporteur door dc vol-
tallige commissie mogelijk. doch hct door hem voorgcstcldc raamwerk vonnt d u n IHM wel
hct uitgangspunt.*' Tcnslottc wordt van dc rapporteur vcrnacht dat hij dc commissicstand-
punten pubhckclijk toclicht en vcrdcdigt voor de Senat in plcnairc /.itting bijccn
Ecn rapporteur wordt met zo inaar bij tocrbcurt aangewc/en vanuit hct Icdcnbcstand van dc
betreffende commissie. doch dient voorgedragen tc worden door ecu mccrdcrhcid van dc
commissiclcdcn Van eminent belang voor dc/c kcu/c is met slcchts dc mate van expertise
waarover hij/zij bcschikt. maar zeker ook dc politickc klcur van dc aspirant-rapporteur.
Omdat alle (vastc en spccialc) kamcrcommissics ccn gctrouwc partijpolitickc alspicgcling
plegcn tc herbcrgen van de Senat als gchccl. /al dc rapporteur in dc mcestc gcvallcn (en
zekcr indicn hct politick gcvocligc tckstcn bet reft) van ccntnimrcchtsc hui/c /.ijn "
Vcrvolgens cnkclc opmcrkingcn over dc rol die dc vastc comnussics in hct Fmnsc Hogcr-
huis plegcn tc vcrvullcn tijdcns hct laatstc stadium van hct wctgcvingstmjcct In tcgcnslcl-
ling tot hetgeen dienaangaande te doen gebruikelijk is in bijvoorbceld Ncdcrland, maakt dc
Franse grondwetgever een onderscheid tussen het domaine de la loi^" en hct domaine
reglementaire'". De wettekst zoals aangenomen door het parlemcnt ex. art. 45 Constitution
1958 bevat nog geen uilvoeringsbepalingen, aangezicn deze onder het 'domaine rcglcmcn-
taire' plegen te vallen. Het is de taak van de regering om voomoemde bcpalingen per
decreet toe te voegen aan de voorliggende wet, zodat vervolgens tot publicatie en afkondi-
ging kan worden overgegaan. Nu de Franse grondwetgever van 1958 de regering gecn
formed afgebakende afhandelingplicht in deze heeft opgelegd, is de Senat vanaf 1972 gaan
controleren of een en ander naar behoren geschiedt." Naar gelang de aard van de voor-
liggende parlementair goedgekeurde wettekst gaat een der vaste senaatscommissics speciaal
letten op de verdere gang van de procedurele afwikkeling. Met name twee aspecten plegen
de speciale aandacht van de commissieleden te hebben: de afhandelingsnelheid en de vraag
of de door de regering toegevoegde uitvoeringsbepalingen wel voldoende sporcn met de
geest van de wettekst. zoals die is aangenomen door de beide volksvertegenwoordigcnde
Organen. De afhandelingsnelheid pleegt nog wel eens problemcn op te leveren.^ Naast
initiatief tot regelmatige publicatie in het Bulletin des commissions' van dc stand van
zaken aangaande het afronden van wetsvoorstcllen ex art. 37 Constitution 1958, plccgt eens
per jaar het Presidium op de hoogte gesteld te worden. De uitoefening van deze controle-

89. Art. IS Reglement du Senat. De problematiek rondom de 'cumul des mandats' is hieraan natuurlijk nict
vreemd.

90. Zeker niet van politiek belang ontbloot is in dit kadcr art. 44 al. 2 Constitution 1958. De regering kan, na
aanvang van het plenaire debat in het Hogerhuis over een wetsvoorstel, de behandeling van alle axnende-
menten die niet volledig onderworpen zijn geweest aan het onderzoek van kamercommissies verbieden.

91. J. Cluzel, Le Senat dans la societe francaise, a.w., p. 117-118.
92. Art. 34 Constitution 1958
93. Art.37 Constitution 1958
94. J. Mastiasen J. Grange, a.w.,p. 238
95. Blijkens onder meer een circulaire van de Premier ministre, dd.1-6-1991, gericht tot zijn regering
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taak door de Sönat, ecn taak die zij zieh bij gebrek aan dwingende regelgeving op dit terrein
/.oals gczcgd /elf hecft tocbcdeeld, blijkt zieh ontwikkcld te hebben tot een weliswaar
relaticf marginalc doch hcusc check voor de Franse senaatskamer van de regeringsactiviteit
random dc tocvoeging van uitvoenngsbepalingen aan wetsvoorstellen in formele zin

5.6 Balans wetgevingsfunctie

Bc/.icn vanuit hct perspectief van dc belangrijkste (mede)wetgevende instituties in Frank-
rijk kiinncn dc ccrstc 43 jaar van dc 5c Rcpublick moeilijk gekenschetst worden als sta-
tische jaren Dc door Dcbrö es . uitgewerkte Grondwet van 1958 hecft, waar de output van
hct formcle wctgcvingstrajcct in hct geding is, een Mogistieke' ordening opgeleverd, die
afhankclijk van dc partijpolitickc situatic van hct moment relatief eenvoudig praktisch aan-
pasbaar blijkl tc zijn. Dc regie daarvan is smds 1958 ontcgcnzcggclijk in handen van de
regering In cen staatsrcchtclijke conslcllatic waar cncr/.ijds de President, Premier ministre,
regering cn beide parlcmcntskamcrs in voortdurende wissclwcrking met elkaar de fonneel
wctgcvcndc macht uitoefenen. tcrwijl andcr/.ijds dic/clfdc instituties vrijwcl allemaal met
enige rcgclmaat (maar lang nict altijd synchroon) cen ander politick jasje' aantrekken, zou
Act icgisiaiVei'" rtmcrVoneren van d t pancmentfnlamere /.omitr a t asnvwev.igitoü' «air onr
werkbarc juridische bandbreedte (voor inet luunc dc regering) ook weihaast net zo dodelijk
kunnen /.ijn geweest voor dc voortgang van het wetgevingstrajeet, als ten tijde van de 3e
Rcpublick tc doen gcbniikclijk.

Waar heeft dc Senat nu gestaan in dat geheel, tijdens de ruim 40 jaar van constitutioncel
verankere! bicamcralismc incgalitaire"?
Dc invlocd op hct wetgevingsproecs is onder alle omstandigheden in ieder geval in die zin
gcconditionccrd. dat /.ij afhankclijk is van rcgcringshandelingen. Dc regering stuurt het
wetgevingsproecs in hct Palais dc Luxembourg, gebniikmakend van een aantal Sterke juri-
dische wapens. zoals gczcgd, vrijwel volledig. L'ordrc du jour prioritaire, l'irrccevabilite,
l'urgcncc. Ic vote bloque cn Ic dernier mot', zijn allemaal tactisch inzetbarc sturingsinstni-
menten. tc hanlcrcn wanncer dc politickc situatie daarom vraagt. En die politickc situatie
wij/.igt rcgclmatig. Politick duidclijk geisolecrd van zowcl dc regering, als het Lagerhuis en
de President was hct Franse Hogerhuis in ieder geval tussen 1962 en 1969. Tijdens die
periode was dc rol van dc Senat sterk defensief cn werd (door vooral President dc Gaulle en
/.ijn regering) ervaren als ecn hindenüs voor het goed funetioncren van het wetgevings-
apparaat."" Als gevolg daarvan werden tussen 1963 en 1968 vrijwel de helft (45,5%) van
alle wetsvoorstellen die via cen Commission Mixte Paritairc liepen uiteindelijk pas aan-
genomen na hct "dernier mot' ex art. 45 lid 4 van dc Asscmblee nationale De regering
forcccrdc in die/.clfdc pcriode 71 inaal ecn 'vote bloquö' in het Hogerhuis. Zeer veelzeg-
gend: in vicrvijfdc deel van die gcvallcn had de 'vote bloque" vcrwerping van het voorstel
door de Senat tot gcvolg. Ook vcclzcggcnd: tussen 1966 en 1969 werden nog maar in totaal
12 rcgeringsvoorstellcn tot wet cerst ingebracht bij de Senat Tussen 1970 en 1973 bijvoor-
becld waren dat er 55. tcrwijl sindsdien hct Hogerhuis als medewetgevend orgaan ook
kwantitatief gemcten nooit nicer /o uit becld is gewecst. als tussen 1962 cn 1969.

96 J. Madias, l.c Sinat. Pouvmrs 1988 nr 44. p. 16.
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De politieke verwijdenng tussen de Senat cncr/jjds en President, regenng en Asscntblöc
anderzijds ontstond. omdat de ruraal \-crko/en Senatoren /.ich/elf rekenden tot het midden'
en met tot dc gaullistcn Vanuit die posttic wenste het Hogcrhuis alle wetgc\ mgsvoorstcllcn
kritisch te ondcrzoeken Ook kon de Senat slcchts met de groolst mogelijkc niocitc vvennen
aan ccn aantal nicuwc proccdurcrcgels die dc parlcmcnlairc in\ loed dicndcn m tc dämmen,
dc regcl van Tordrc du jour pnoniaire' voorop In l%2 cscalccrdc dc/e situalic. die /oals
gc/egd zeven jaar van extreme polarisatie tot gcvolg /.ou hebben. In 1%9 uitcindclijk. wcrd
door President dc Gaulle hct bcnichtc correctlef referendum uitgeschreven. waaiin (ondcr
mecr) werd voorgcstcld dc bcvocgdhcdcn van de Senat sterk tc rcduccrcn."' Hct door ccn
mccrderhcid van hct Franse volk uitgesproken non' Iciddc vcrvolgcns tot hct aftrcdcn van
dc /.ittcndc President en. bclangnjkcr in hct kadcr van dit bock, tot ccn stcrkc pohtickc op-
waardenng van dc (mcdc)wctgc\endc activitcitcn ontplooid in Itct Palais dc Luxembourg
Het presidcntschap van Pompidou staat dan ook in hct teken van vcrbctcnngcn op hct vlak
van reprcscntativitc. auloritc en efficacitö" De Senat manocuvrccrt /ich gaandeweg in de
positic van chambrc dc reflexion' Er wcrd in tocncmcndc male gcbruik gemaakt van hct
amendement om wetgcvingsvoorstcllcn tc vernjken c q aan tc passen conform dc wensen
van dc regenng In politieke /jn situccrdc hct Franse Hogcrhuis /.ich duidchjk in dc luwtc
in ccn mate die tot 1970 nog ondenkbaar was gewcest ."*

De komst van Giscard d'Estaing als President luidde de mecst hannoiucu/.c penode uit dc
bestaansgeschiedenis van de Senat onder het regime van de 5e Republiek tot nu toe in. En
dat zeker niet in de laatste plaats omdat ook hij. evenals de permanente mccrderhcid van het
Hogerhuis een representant van het Frans-rurale politieke centrum' (UDF) was. Als gevolg
van deze natuurlijke band werd door de regeringsleiders tijdens het regime van Giscard
d'Estaing meermaals de facultatieve 'approbation d'une declaration de politique generate'
ex art. 49 lid 4 Grondwet aan de Senat gevraagd en (uiteraard) verkregen. Commissions
Mixte Paritaire kwamen vrijwel altijd tot overeenstemming. Art. 45 al. 4 Constitution 1958
(dernier mot) werd tijdens de periode van het presidentschap van Giscard slechts gehan-
teerd voor 0,8% (!) van het totale aantal wetgevingsprojectcn dat het Journal Officiel wist tc
halen. Gebruikinaking van de 'vote bloque' in het Hogerhuis kwam zelfs helemaal niet
voor.
Al die harmonie bleek ook een keerzijde te hebben. Theoretisch aan een senaat toegeschre-
ven kenmerken als waakzaamheid, reflectie en kwaliteitsbewaking kwamen meermaals
sterk in dienst te staan van de dwang wetgevingsproducten snel richting cindstreep te
loodsen. De Senat kortom. maakte tijdens deze periode overduidehjk deel uit van de rege-
ringscoalitie.
Vanaf het aantreden van Mitterand in 1981 veranderde de positic en werkwijzc van de
Senat volledig. Tussen 1981 en 1986 en tijdens de periode 1988-1993 stond de Senat
politiek compleet geisoleerd tegenover een linkse regenng en een (in meerderheid) linkse
Assemblee. Art. 45 al. 4 Constitution 1958, de juridisch duidelijkste exponent van 'incga-
lite' werd tijdens die perioden, zoals wij gezien hebben. vcelvuldig gehanteerd. Omdat dc
socialistische regenng^ tijdens voornoemde perioden veelvuldig besloot om Tordre du
jour prioritaire' van beide parlementskamers volledig af te stemmen op de voortgang van

97. De Senat zou slechts adviserende bevoegdheden behouden.
98. J. Mastias, le Senat, aw., p. 19-26.
99. Tijdens de regering Mauroy van 1981 tot 1984 maakten ook de communisten deel uit van de regering.
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haar eigen wetsvoorstellen, tevens de niet-toelaatbaarheid van senaatsamendemcnten ex art.
40, 41 cn 44 Grondwct actief onderzocht. regelmatig Turgence' proclameerde. voort-
durcnd conciliaticcommissies bijccnricp. de vote bloque' eiste en de Assemblee nationale
vaak hcl laatstc woord ex art. 45 lid 4 Grondwct v erleende, leek zelfs de term megalite' ter
kwalificcring van hct functioncrcn van hct Franse tweekamerstelsel met krachtig gcnoeg '""
Ook in de situatie /oals ontstaan ten gevolge van de verkiezingen voor de Assemblee natio-
nale van 1997, is sprakc van een vrijwcl volledigc partijpolitick isolcmcnt van de Senat.'°'
De proccdurclc mogchjkhcdcn van vooral de artt 44 al 3 en 45 Constitution 1958, blijken
sindsdien wederom frequent gehanteerd tc worden door de regering.'"* Het zij echter nog-
maals gc/egd. zclfs in cen dcrgchjkc partijpolitick zo benarde positie blijft de Senat, via
met name hct recht van amendement, wcl gewoon actief betrokken bij vooral de vervol-
making van de politick minder gcvocligc wetsvoorstellen.

Slcrk tcgcngcstcld werd de situatie voor de Senat als medewetgevend orgaan vooral tijdens
de cerste twec perioden van cohabitation' Zowcl in 1986-1988 als in 1993-1995 was
sprakc van cen regenng gebascerd op ccntrumrcchtsc meerderheden in beide parlements-
kamers die gcacht werd samen tc werken met de socialistische President Mitterand. Met
name Hissen 1986 cn 1988 bleck Mittcrand /.ich sterk af tc zetten tegen hct beleid van de
regering Zo vvcigcrdc hij meennaals wctgcvingsproductcn van zijn noodzakclijke hand-
tekening ex art 10 al. I Constitution 1958 tc voor/.ien. Deze situatie van cohabitation' had,
/oals bcschrcvcn, weer cen duidclijkc opwaardering van de Senat als medewetgevend
orgaan tot gcvolg. De staatsrcchtclijkc nouveaute van de 'question prcalablc positive' als
geste nchting regering cn bcdocld om de door de President geöntameerde vertragingtech-
nick ex art 10 lid 2 Grondwct tc miniinaliscrcn. was daar ecn direct uitvloeisel van. Het
'dernier mot' werd nict of nauwclijks nog gehanteerd De vote bloque' en de exceptions
d'irrcccvabilitc' werden nog slcchts aangewend om obstructive amendering van de oppo-
sitionclc minderheid in tc dämmen. De Senat kortom. manifesteerde zieh in die periode als
cen loyale cn weinig kritische partner van de regering in hct wetgevingsproces.'"
Tijdens de tweede periode van cohabitation was de centrumrechtse meerderheid in de
Asscmblcc nationale groot Zo groot zclfs dat de regering geen strakke regie van het regel-
gevingproecs meer nodig achttc. Er ontstond /owaar enige politickc ruimte voor dialoog
aangaandc de gewenste inhoud van wctgcvingsproductcn. rcsultcrcnd in meer aandacht
voor de geluiden vanuit hct Palais de Luxembourg."* Oplossingcn voor meningsvcrschil-
lcn. ontstaan tijdens de gang van hct proecs werden zovecl mogelijk opgclost via de regu-
liere navette' tussen beide parlcmcntskamcrs. De Senat: retrouve sa voix. reconque une

100. J-E. Giquel 1996. i * „ p. 1073 e.V.
101. Weliswaar is President Chirac evenecns v»n eentrum-rechtsc (zij het gaullistische) huize. maar voor de

wgze waarop hct lorntclc wetgevingstrajeet ten uitvoer wordt gebracht heeft dit geen gevolgen. omdat de
regering Jospin /ich dienaangaande ten op/ichtc van het staatshoofd onafhankelijk heeft weten te positio-
neren, waar hct wetgevingstrajeet in hct geding is

102. He( aantal 'demier mots' voor de Assemhlec nationale stecg na installatic van de socialistische regering
Jospin van vrijwel nul tot mini .W» van hct totale aanul wetgevingsprodukten dat hct Journal Ofllcicl
bereikte

10.» J-K (iiquel. 1996. a w , p. 1071
104. Nict onbclangrtjk was ook hct gegeven dat Premier Halladur zijn oog had laten vallen op het Presidentschap.

cen post die in 199? vacant ?ou komen Daartoe nKcnde htj in ieder geval de steun v»n het Franse 'midden',
vooral sterk vertegenwoordigd in de Senat, niet te kunnen ontberen
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influence et un poids qu'U n'avait pas eu depuis un certain temps' "" Als govolf i
verdubbcldc tijdens de/c tweejarigc periodc ook het aanlal wctgcvingsinitiaticvcn vanuit dc
Senat dat dc cindstrccp haaldc.

S.7 Bestuurscontrole

5.7. / /n/«<//n^

Dc mate waarin de handcl en wandcl van ccn regenng gccontrolccrd plccgt tc worden door
het parlcmcnt, is van/clfsprckcnd ten stcrkstc verbonden met de nute waann ecu aflunkc-
lijkhcidspositic tussen beide staalsinstituties gccrcccrd is Ondcr het regime van dc k* en 4c
Rcpublick bleck ccn schicr onaf/icnbarc schare achtcrcctn olgcndc regenngen voor het
functioncrcn dusdanig afhankchjk tc /ijn van fiattcnng door dc parlemcnlskamers dat in
feitc mccstal sprake was van ccn: ctat dc ense ministerielle quasi permanente' Tijdcns de
12 jaar van dc 4c Franse Rcpublick traden gcmiddcld ruim twee nieuwc miiustersplocgcn
per jaar aan, hctgeen ontwikkcling van ook maar crugs/ins consistent bclcid lutuurlijk
onniogclijk maaktc Dc/c oncvcnwichtighcid hecft. /oals bekend. in grotc mate bijgedragen
tot dc kortc duur van dc 4c Rcpublick "
Het antwoord van de grondwetgever van de 5e Republiek op de geschetstc situatic was dan
ook om de volksvertegenwoordiging te beperken in zijn mogelijkhcden tot controlc van het
bestuur.

5.7.2 De /?o////efe m/mster/eVe veraHrwoorcfe/fyA/fe/cf

In art. 20 jo artt. 49 en 50 Constitution 1958 is de politieke ministeriöle vcrantwoorde-
lijkheid verankerd. Art. 20 spreekt van: 'responsabilite devant le Parlement'. Uit dc artt. 49
en 50 Grondwet blijkt vervolgens dat voornoemde verantwoordelijkheid slechts in dc ver-
houding regering-Assemblee nationale voorzien kan worden van een reöle sanclic via het
opzeggen van het vertrouwen.. De Senat moet zieh, zoals reeds gememoreerd in par. 5.2.2
in dat kader tevreden stellen met een facultatief door de regering activeerbare goedkeu-
ringsceremonie betreffende de algemene beleidslijncn.
Indien echter de regering, in de persoon van de Premier ministre, onder het regime van art.
49 al. 1 Constitution 1958 een 'declaration de politique generale' plecgt af tc leggen, ge-
beurt dit in de regel tegelijkertijd ook in de Senat en wel door de vice-Premier.
Mocht een dergelijke verklaring voor de Assemblee nationale vergezeld gaan van de ver-
trouwensvraag en de Senat tegelijkertijd niet gevraagd worden om de 'approbation' ex art.
49 al. 4, dan is iedere vorm van discussie of debat omtrent de regeringsverklaring in het
Hogerhuis niet toegestaan.'^" Indien de vertrouwensvraag niet wordt opgeworpen in het La-
gerhuis is discussie tussen de (vice) minister en Senatoren wel mogelijk. Mocht art. 49 al. 4
Constitution 1958 geactiveerd worden, dan is een openbaar debat gevolgd door stemming
verplicht."* Sinds 1958 werd 214 maal een 'declaration de politique generale afgelegd.

105. R. Memory, (senaatsvoorzitter) Journal Officiel, Debats 1993 p. 6787 en 1994 p. 8018.
106. Zie hoofdstuk 2, par. 2.3.3.
107. Art.39 lid 1 Reglement du Senat.
108. Art.39 lid 2 Reglement du Senat.
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De/e ging 28 maal vcrgc/cld van de vertrouwensvraag voor de Assembled nationale. De
gocdkcunng van hct Franse Hogcrhuis ex art. 49 al. 4 Constitution werd tot nu toe 12 maal
gevraagd on verkregen."* Zoals reeds gememoreerd gebeurde dit, ten gevolge van een
permanente ccntrumrcchtsc politickc meerderheid in de Senat, vrijwel exclusief indien de
rcgcnngsmaclil werd uitgeocfend door politickc gecstverwanten en succes in ieder geval
verzekcrd was. Slcchts ten tijde van de socialistische minderheidsregering Rocard werd op
dc/.c rcgcl ccn uit/ondcring gevormd. De twee gevallen waarin hij om bijval vanuit het
Hogcrhuis vrocg (en krecg), betroffen ondcrwerpen van buitenlands beleid die dienden te
stcuncn op ccn hoog parlcmcntair consensusgehalte: de Franse politick aangaande ontwik-
kcling van Oost-Europa na de val van dc Bcrlijnsc Muur en de Midden-Oosten-politiek.
Omdat 'approbation' ex art. 49 al. 4 Constitution 1958 nog nooit tot ccn afwijzend oordeel
in hct Hogcrhuis heeft gclcid, valt nict met zekcrhcid te /.eggen dat de regering in het voor-
komende gcval nict zou terugtrcden. Hoc dit ook zij, een gesanctioneerde, naar believen
door dc volksvcricgcnwoordigcrs activccrbarc vcrtrouwensrclatie tussen regering en Senat
bcslaat ondcr hct regime van dc Grondwct der 5c Rcpubliek zclfs nict in theoretische zin
Hct initiaticf tot formclc bclcidsbcoordcling door de Senat zal in het Franse staatsbestel
immcrs altijd vanuit dc regcring moclcn komen; ccn premisse die erg siecht verenigbaar
lijkt ic /.ijn met hct wc/cn van de ministcriöle vcrantwoordelijkhcid. Uiteraard zal dit thema
ook in hcl volgcndc hoofdstuk. dal hct functioncrcn van dc Ncderlandse Eerstc Kamer tot
ondcrwerp heeft, ondcrwerp van besprcking uit maken

J. 7. J We/ vroj?enrec/if

In hct Palais dc Luxembourg blijkt onder hct regime van de 5c Republick zecr vruchtbare
grond aanwezig tc zijn gewcest voor dc kwantitatieve ontwikkeling van het parlcincntaire
vragenrccht. In 1971 werden nog geen 1000 vragen per jaar afgevuurd op de regering. In
1997 waren hct er nicer dan 8000 tcrwijl in 1998, 1999 en 2000 hct aantal van 7000 vragen
ruimschoots ovcrschrcden werd.""
Hct vragenrccht hecfl op vcrschillcndc manicrcn gestalte gekregen. Dc grootste grocp vor-
men dc scliriftclijkc vragen Daarnaast is cr dc mogclijkheid tot hct stellen van mondelinge
vragen möt en /.ondcr debat Tcnslottc ondcrschcidt men tegenwoordig binnen het Franse
parlcmcntsrccht nog dc vragen betreffende actuelc ondcrwerpen, te stellen tijdens het twee-
wckclijksc openbarc vragcnuurtjc en dc vragen over specifiek Europese onderwerpen.
Aan schriftclijkc vragen die uitsluitcnd door individuelc Senatoren aan individuclc bewinds-
licdcn gcstcld mögen worden, zijn in matcriCle zin in principc geen voorwaarden verbon-
dcn. met dien verstände dat aantijgingcn tcgen met name genoemde derden uit den boze
zijn.'" Schriftclijkc vragen worden gcpublicccrd in ccn 'annexe' van het 'Journal offtcieT.
Hct evencens aldaar gcpublicccrdc antvvoord volgt in principc binnen een kalendermaand.
Een minister kan /ich tc alien tijdc berocpen op hct staatsbclang indien bcantwoording
vanuit regcringsoogpunt vermeden dient te worden."^

109. http://www.seMt.fr/prcsenUtioiv1iYTe4/livre41.htinl, 13-12-1999.
110. http://www.seMt.fr/iirs-cgi questions cgi. 21-4-2001.
111. Art. 74 lid 1 Reglement du Senat.
112. Art. 75 lid 2 Reglement du Senat.
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Het kwalitatieve belang van de geschreven vraag als controlc-instnuncnt richting :
is ook in Frankrijk (evenals ovengens in Groot-Bnttanmc) genng ' ' ' Vcnncldcnswttrd is
in dit kadcr hooguit dat door dc chambrc ruralc' rcgclmatig aandacht wordt gcvraagd voor
spccinekc problcmcn van lokale en regionale aard. die anders vollcdig aan de aandacht van
de centrale overhcid /.ouden ontsnappen ' ' *
Slechts 4.3% van alle vragen afkomstig uit het Franse Hogcrhuis /ijn mondelinge vragen
Dc mccstc hicrvan /Jjn /gn question orale sans debat" Qua vorm en inhoiid worden aan
dc/c vragen gecn andere vereisten gcstcld dan aan dc schnficlijkc vragen OmcLit mondc-
lingc vTagen allccn dc kwaliflcatic mondcling' kunncn blijven behouden indicn /ij ook
mondcling bcantwoord worden, /.ijn twee /.ittingcn per maand mgcniimd voor dc bcant-
woording inclusicf rcplick door dc \Tagcnstcllcrs en duplick door dc aangcsprokcu minis-
ters. De agenda valt ondcr het behcer van het Presidium."* Van ccn stortvlocd aan naast
elkaar en op /ich/clf staandc monologcn plccgt ovengens geen substantiate invlocd ml ic
gaan "" Op vcr/ock van minimaal 30 Senatoren kan ccn mondelinge vraag /ondcr dcbal
gctransformcerd worden in een vraag met debat " Het recht tot het stellen van questions
orales avee debat' is ondcr het regime van dc 5c Rcpublick ccn recht van Interpellant- ge-
worden Door middcl van het rcglcmcnt van ordc van de Senat wordl dc gang \.m /:ikcn
strak gcrcgissccrd Slechts dicgenen die vooraf bij het Presidium sprccktijd hebben aan-
gevraagd mögen (maximaal 10 nunuten) het woord voeren."" De tijdslimict kan door het
Presidium naar believen ingekort worden."^ De datum voor de interpellatic wordt eveneens
door het Presidium (in samenspraak met de regering) vastgesteld. De Senat kan lücrop wel
enige invloed uitoefenen indien daartoe bij minimaal dcrtig Senatoren behocftc bestaat.'""
Voor 'questions orales avec debat portant sur des sujets europeens' ex artt 83 bis en 83 ter
RdS. bestaat in grote lijnen een identiek regime.

Het belang van de interpellatie als controlemiddel voor de Senat is in dc loop van de jaren,
ondanks de introductie van het debat over Europa georienteerde onderwerpen in 1991 stcrk
afgenomen, zoals duidelijk blijkt uit tabel 5.5.

De effectiviteit van het debat als uitvloeisel van mondelinge vragen wordt vooral door het
formele verbod op stemmingen in de vorm van moties c.q. resoluties negatief beinvlocd.
Parlementariers pleegden in dat verband te spreken van messes sans communion'.'"'
Resteren nog de questions d'actualite'. In navolging van het Britse House of Commons-
model heeft de Senat in 1982 besloten tot instelling van een dergclijk vragenuur. Twee
maal per maand mögen de Senatoren op individuele basis vragen stellen aan leden van dc

113. J. Mastias, A Problem of Identity: The French Senat, a.w„ p. 182-183.
114. J.CIuzel, Le Senat dans la socicte francaise, Paris 1990, p. 127-129.
115. Art. 77 lid 2 Reglement du Senat.
116. J.Mastias et J. Grange, a.w., p. 235.
117. Art. 78 lid 5 Reglement du Senat Hierin wijkt het reglement van orde van de Senat af van het reglement van

orde van de Assemblee nationale, waarin de mogelijkheidtot transformalie geheel ontbreekt.
118. Art. 82 lid 1 Reglement du Senat.
119. Art. 29 bis Reglement du Senat.
120. Art. 80 lid 2 Reglement du Senat bepaalt dat de datum voor een debat op verzoek van minimal dertig

Senatoren vervroegd kan worden tot het moment dat de in behandeling zijnde onderwerpen van de 'ordre du
jour prioritaire' zijn afgehandeld.

121. J. Mastias en J.Grange, a.w., p.236. Tevens: J. Mastias, A Problem of Identity: The French Senate, a.w., p.
183-184.
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regering. De TV is daarbij present. Dc grootte van de politieke partijen wordt gewogen om
te bcpalcn met wclkc frcqucntic vragen gcstcld mögen worden door individuelc represen-
tanten Per uit/ending worden maximaal 11 vragen gesteld. De vragensteller en de minister
hebben icder twee en ccn halve minuut spreektijd ter beschikking.'"
Hct mogc duidclijk zijn dat ook dc/c vorm van uitocfening van het parlementair vragen-
rccht geen bijzondcr probaat middcl van bestuurscontrole kan zijn. Politieke profilering
lijkt hier van veel groter belang te zijn.

Periode

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
989
990
991
992
993
994
995
996

1997
1998
999

Question echtes

5244
6011
5179
6420
6417
5111
5168
4413
4802
5414
6168
4931
6381
5339
4034
5724
7927
7282
6801

Question orale
sans debat

214
140
136
135
158
145
142
53

126
108
112
128
91
94
58

286
273
264
262

Question orale
avee debat

42
39
47
89
76
30
46
10
34
16
22
11
10
10
5
7
2
8

11

Question orale
avec debat sur
sujets europeens

3
1
6
6
6
4
3
0
3

5.7. •/

Dc vastc kamcrconunissics van hct Franse Hogcrhuis ontplooicn naast de reeds besproken
wetgevingstaken zeker ook substantiate activitcitcn op hct terrein van de bestuurscontrole:
'Indcpcndcnuucnt des autrcs dispositions les conccrnant. les commissions permanentes as-
surcnt rinformation du Senat pour lui penncttre d'exercer, conformement ä la Constitution
son controlc sur la politique du gouvcmcincnt'.'*"'
Om tc beginnen maken alle vastc commissics ruimschoots gebruik van de rechten tot het
horcn van ministers. Formclc politick-bcleidsmatige begrenzingen betreffende de door de

122. Ait. 73 bis Reglement du Säut.
123. Art. 22 lid 1 Reglement du S*n«L
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Senat exploitecrbare terreinen /ijn er nauwelijks Mocht dc informatic \trkrcgen via hoor-
zittmgcn met toenjkend bevonden worden, dan kunncn ecu of mccrdcrc vastc scnaatscom-
missies vervolgcns bcsluitcn tot net forniercn van cen mission dinfonnation''*\ zeg maar
een officielc sub-commissic die. nauwclijks gehmderd door fonnele bepcrkingen. nadcr
ondcrzoek gaat verrichten naar hcl functioncrcn van dc regenng op ecu /o nauukairig
mogeiijk afgebakend beleidsterrein. Deze wijze van bcstuurscontrolc door de Senat heeft dc
laatstc twee decennia stcrk aan popularitcit gewonnen, met in dc laatstc plaals omdal op
dczc wijze rcladcf ccnvoudig mecrdcrc senaatscommissics (cgclijk kunncn participcrcn In
1986 bijvoorbeeld wcrd een mission commune d'information gclancccrd over iclccommu-
nicatie. waarbij alle /es vastc commissics betrokken waren De grootstc cliannc van dc/c
wij/c van werken schuilt voor de Senatoren in dc handclingsvnjhcid Gccn tijdslimict en
gecn strak juridisch kader Onderzoek naar dc lmplcmcntatic van dc Schcngcnakkoordcn
bijvoorbeeld duurdc ruim twee jaar en levcrde veel politick gcvocligc en dcrhalvc publici-
tair bclangnjkc informatic op over dmgstransportcn tusscn dc lidstatcn '"'
Specialc facilitcitcn ter controlc van hct rcgcnngsbclcid heeft dc commission des Finan-
ces" Dc parlcmcntairc budgctbcwaking wordt gcciTcctuccrd door dc rapporteurs van voor-
noemdc commissic in beide Kamers Dc/c rapporteurs kunncn tc alien tijdc dc infonualic
opvragcn die op cmgcrlci wijze geliccrd is met dc ovcrhcidsfinancicn '"'' Dit betckent dat
naast technische aspecten zeker ook polilickc aspecten van bcpaaldc budgcttair gcliccrdc
beleidskeuzes onderwerp van onderzoek door rapporteurs uit het Hogerhuis uit zullcn ma-
ken. Vooral tijdens die perioden dat de kleur van de politieke meerderheden der beide par-
lementskamers niet overeenkomt, komen partijpolitiek gestuurde controlc-aktiviteitcn door
de rapporteurs van de commission des Finances' van de Senat frequent voor. Veel effect
gaat er als regel overigens niet van uit.'*'

5.7.5 //er rec/z/ vo« ew^we/e

In de optiek van de Franse grondwetgever van 1958 diende hct door beide parlcments-
kamers uit te oefenen recht van enquete formeel strak ingekaderd tc worden, opdat mis-
bruik maken van dit recht door het parlement uit politiek opportunisme nauwelijks nog
mogeiijk zou kunnen zijn. Het 'parlementarisme' ten tijde van de 3e en 4e Republiek is
daaraan vanzelfsprekend niet vreemd geweest. De ordonnancc waarin het parlcmcntair
enqueterecht werd uitgewerkt verbood de vorming van enquctecommissies in geval la ges-
tion d'un service publique ou l'examen de faits particulierement graves' tevens aanleiding
gaf tot enige vorm van gerechtelijk onderzoek. '̂ * Mocht een parlcmentskamcr reeds
besloten hebben tot installatie van een enquetecommissie en wordt vervolgens pas een
gerechtelijk vooronderzoek opgestart, dan dient de onderzoekscommissie in de regel per
direct ontbonden te worden. Dit alles uiteraard met de bedoeling de onafhankelijkheid van
de vervolgende autoriteiten zo optimaal mogeiijk te kunnen garanderen. In de loop van de
jaren is echter gebleken dat opstarten van een gerechtelijk vooronderzoek en installatic van

124. Art. 21 Reglement du Senat.
125. http://www.senaLfr/presentation/livre4/livre44.html, 13-12-1999.
126. Paragraphe IV de Particle 164 de l'ordonnance du 31 decembre 1958.
127. J. Cluzel, a.w, p. 120 e.v.
128. Ordonnancenr. 58-1100, dd. 17-11-1958, art. 6.
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ccn parlementaire enquetecommissie onder omstandigheden allerminst onmogelijk hoeft te
zijn. Dc ramp met de olietankcr Amoco Cadiz' voor dc kust van Bretagne in 1978 bijvoor-
bccld, vormde voor de Senat de aanlciding voor het formeren van een commission d'en-
quetc, die vervolgens voortvarend tc werk ging, terwijl het Franse openbaar ministerie toch
reeds ccn vooronderzoek blcck tc hebben opgestart.
Tot 1991 kende het Franse staatsbestel twee vcrschillende mogclijkheden tot vorming van
cnquctccommissics. Allcrccrst was daar dc commission de contröle', die zieh met name
plccgdc tc conccnlrcrcn op ondcr/oek betreffende het beleid van overhcidsinstcllingen.'"'
Dc commision d'enquetc' had tot taak scrieuzc feiten van algcmencre aard te onder/ocken.
Vanaf dc wctswijziging van 1991 wordt echter gecn onderschcid nicer geiianteerd en kent
dc wet nog slcchts dc 'commission d'enquetc', die bevoegd is om onderzoek te verrichten
op alle voornoemde tcrrcincn "" Een ondcr/oek mag maximaal zes maanden in beslag ne-
incn. waania ccn cindrapport voorgclcgd dient tc worden aan dc parlcmcntskamcr die tot
inslclling van dc enquetecommissie heeft bcslotcn.
Dc commissics (maximaal 21 leden) worden samcngcstcld op basis van evenredighcid, het-
geen implicccrt dat dc bestaande partijpolitickc verhoudingen gcrcspcctccrd worden ' "
Dc bcvocgdhcdcn van dc parlementaire cnquctccommissics zijn aanzicnlijk. In principe
dient alle denkbare informatic waaraan dc commissic bchocftc heeft verstrekt tc worden.
Uitzondcring op dczc rcgcl kan slcchts gemaakt worden voor ovcrhcidsdocumcntcn dun
caractcrc secret ct conccnuint la Defense nationale, les Affaires etrangerc et la Securite
intcricurc ou cxtcncurc' Dagvaarding bchoort tot dc mogelijkhcdcn. Personen die in de op-
tick van dc commissic gehoord dienen tc worden, kunncn daartoc gedwongen worden. Het
horcn van gelingen (al dan met onder edc) bchoort eveneens tot het arsenaal dat de enquete-
commissie tor beschikking slaat."' Het zal in het licht van hetgecn reeds gememoreerd is
over dc rclaticf stcrkc politiscring van de Franse parlcmcntairc institutics nauwelijks bc-
vrccmding wekken dat dc iivct van het recht van enqucte door de Senat ten tijde van
divcrgcrcndc mcerderheden in de beide parlementskamers frequenter geiianteerd wordt dan
wanncer Asscmblöc natonalc, regcring en Senat partijpolitiek op een lijn zitten. Het is zelfs
mecrdcrc kercn voorgekomen dat de Asscmblöc nationale cn de Senat (ieder vanuit het
eigen politickc ge/ichtsvcld) legelijkertijd ccn commission d'enquetc" installeerden om
onderzoek tc docn nanr hctzclfdc ondcrwerp.'" Tijdens de politiek 'heftige' periode 1981-
1985 werden cvcnvccl ondcr/ocken gccntamccrd door het Franse Hogerhuis als tijdens de
14 jaar die daaraan vooraf gingen" Hier \ alt tc denken aan onderzoek naar dc nationa-
lisatic van ondememingen. het bclcid van dc SNCF (Spoorvvegen) en de wijze waarop de
postcrijcn functioncerden.

129. Een rcdclijke vcrmaardheid kregen dcrgclijkc ondcrzoekscommissies niet in de laatste platte omdat de
ondcrzocksohjecten veclal in de overzeese gcbicdsdelen gesitucerd waren, hetgeen onder meer het ontstaan
van de henaming 'commission tounsttque' tot gevolg had.

HO loinr 91-69Kdu20juillet 1991
131 Art. U lid 1 et : Reglement du Senat
132. l.oi 77-807 du 19 juiltet 1977
133. J Mastias. A IVoblem ol Identity The French Senat, aw., p 184.
134. . Mastias cn J Orange', a.w. p 236 en 237. O\xrigens betrot het hier naast onderzoeken van een 'commis-

sion d'cnqujtc' ook onderzoeken van diverse 'commissions de contröle'. alsmede een 'mission d'infomu-
tion" cn ccn "groupe d'etude".
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Ook heden ten dagc maakt de Franse senaatskamcr in het kader van de besitmrscontrolc
nog steeds met rcgelmaal gcbruik van het recht van enquetc In dc penode I998-2(H>O werd
een vijftal onder/oeken afgerond over dc vcihghcidspolitick aangaandc Corsica, hct ondcr-
wijsbclcid. hct cncrgicbclcid. hct asiclbclcid en dc mfrastmctuur in rclatic tot dc ontwikkc-
lingen in de cominumcatictcchnologic ' " Dc pohtickc hiding van dc cnquctcmpportcn is in
de loop der jarcn wcl minder geworden tcr favcurc van dc /uivere tnformaticvcrganng."*
Ondcr hct regime van dc 5c Rcpoblick is, /.ckcr mdicn dit afge/ct word! tegen bijvoorbccld
hct vollcdigc onbenut taten van hct recht van enquetc door dc Ncdcrlandsc Ecrstc Kaincr.
met zekere regelmaat door de Senat gcbruik gemaakt van hcl parlcmcntairc recht op /.clf-
standig ondcr/ock Sinds 1958 wcrd 54 maal ecu Commission d'cnquclc en 11 mnal ccn
Commission dc controlc door hct Franse Hogerhuis in hct Icvcn gerocpen ' ' Hct cfTcct van
dc enquctes is over hct algcmccn bepcrkt gcblcvcn Debet daanian is /ckcr nicl m dc laatstc
plaats hct gegeven gewecst. dat hct nuddcl door de Franse scnaalskamcr wcllicht icts tc
vaak is ingc/ct om dc /Jttcndc rcgcring in vcrlcgcnhcid (c brengen ''"

5.7.6 D<f/«*#af/o/w

Evenals hct Britse House of Lords is de Franse Senat /ich naast haar laak als bestuurs-
controlcur sinds ccn dnctai decennia ook nicer en nicer gaan toclcggcn op vormen van
gespecialiseerde informatieverschafling aan parlement en regering, gecombineerd met per-
manent toezicht op de gang der ontwikkelingen aangaande een aantal complexerc (beleids)
terreinen die de Franse overheid als belangrijk kwalificecrt. Dit alles wordt geöfiectucerd
via zgn. 'delegations' van afgevaardigden. materieel nauwelijks te onderschciden van de
vaste kamercommissies ex art. 43 Grondwet. Het grote verschil zit in het gegeven dat de
delegaties niet rechtstreeks ingrijpen in het wetgevingsproces. Maar daarover zo dadelijk
meer.
Veruit de meest prestigieuze permanente afvaardiging is de naar Brits voorbeeld opgestartc
'delegation du Senat pour l'union Europeene'. Deze is ingesteld in 1979'*' en sindsdien
voortdurend actiever geworden. Na aannamc van de Europese Acte in 1987 werd dan ook
besloten het aantal leden van de delegatie te verdubbelen'T Het Verdrag van Maastricht
heeft tot gevolg gehad dat de permanente senaatsafvaardiging voor de Europese Unie zieh
ook diende te gaan concentreren op de ontwikkelingen vallend onder dc twecde en derdc
pijler van de EU.''" De hoofddoelstelling van de delegatie is sindsdien als volgt gecodifi-
ceerd: 'suivre les travaux conduits par les instititions de l'Union europeene'. Zowel de
vaste kamercommissies als de regering kunnen gebruik maken van de opgebouwde exper-
tise. Het spreekt vanzelf dat aan dergelijke expertise met name ook vanuit regeringskringen
grote behoefte bestaat in een tijdperk dat aanpassing van nationale wetgcving aan door de
Gemeenschap uitgevaardigde richtlijnen en andere vormen van regelgcving voortdurend
terugkerende realiteit is geworden. Speciale aandacht verdient in dat kader art. 88 lid 4

135. http://cubitus.senat.fr/commission/enquete/index.html. dd. 21-3-2001.
136. J. Mastias, A Problem of Identity: The French Senat, a.w., p. 184.
137. http://cubitus.senat.fr/commission/enquete/index.html. 21-3-2001.
138. J. Mastias, A Problem of Identity: The French Senat, a.w., p. 184.
139. Loi nr. 79-564 du 6 juület 1979.
140. Loi nr. 90-385 du 10 mai 1990. HetaanUl ging van 18 naar 36.
141. Loinr. 94-476 du 10 juin 1994.
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Grondwet, toegevoegd als gevolg van de grondwetsherziening van 1992: 'Le Gouver-
nement soumct a I'Assemblee nationale et au Senat, des leur transmission au Conseil de
l'Union europeenne, les propositions d'actes des Communautes europeenne et de l'Union
curopdcnnc comportant des disposition dc nature legislative'.
Dc Franse wetgever heeft ter nadere concretisenng van de bedoelingen van dit grondwets-
artikcl cen bclangrijkc taak toebedeeld aan een 'delegation pour l'Union'. Voorstellen tot
bcsluitvorming van wctgcvcndc aard vanuit dc Gemeenschap dienen door de Franse rege-
ring bij het Bureau van dc Senat gedeponcerd tc worden, waama dc delegation du Senat
pour les Communautes curopccnncs' dezc bckijkt en indien noodzakelijk verder bestu-
deert.'** Als direct gevolg van deze Studie kunnen concept voorstellen neergelegd worden
bij cen der vastc senaatscommissies, die bc/.ict of overname van de ideeen neergelegd in
voornoemde conccptcn wenselijk is. Mocht de vaste senaatscommissie inderdaad menen
dat dc voorstellen van dc dclcgatic hout snijden. dan worden de resoluties geformali-
seerd.''" Dit laalstc kan overigens ook nog door dc Senat in plenairc zitting beslotcn wor-
den. Aangcnomcn resoluties betreffende voorstellen van wetgevende aard vanuit de EG en
EU worden Icnsloltc voorgclcgd aan de regering en de Asscmblec nationale.''''

Voorstellen van
wclgcvcndc
aard EU
Concept-
rcsolutics
delegation
Gedeponcerd
bij dc Senat
Aangcnomen
door dc Sönat
Plcnair

Via vaste
commissic

1992

40

-

•

•

-

•

' 1993

143

19

18

7

3

4

1994

171

20

27

13

5

8

1995

206

16

16

9

5

4

1996

201

16

19

13

4

9

1997

231

5

9

3

1

2

1998

206

9

13

9

1

8

1999

181

15

16

12

2

10

2000

253

15

14

4

1

3

Uit bovcnstaandc gegevens kan in iedcr gcval dc conclusic getrokken worden dat de Sönat
via de 'delegation pour l'Union europeenne' in relaücf constante mate enige invloed pro-
beert uit tc ocfcnen op dc uiteindclijkc regelgevende besluitvorming van de Raad van
Ministers
Opdat dc scnaatsdclcgatic voor Europese aangclegcnheden zo optimaal mogelijk kan func-
tioncren vcrgaait /.ij (via dc regering) alle beschikbarc informatic over ontwikkelingen

142. Art. 73bis Reglement du Senat
143. Art. 73bis-8 Reglement du Senat.
144 Art. 7Jbis-l 1 Reglement du Sinat.
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binnen alle drie de pijlers van de EU. Per jaar komt dc delcgatic gcmiddcld ongeveer 30
maal bij elkaar Er worden zecr regclmatig hoor/Jttingcn gcorgaiusccrd om door ministers
en ambtcnarcn op de hoogte te worden gebracht van EU-gerclatcerde ontwikkclingcn. Per
jaar verschijnen ecn redchjk aantal door dc delcgatic samcngcstcldc rapports dinfonna-
lion' over ecn vcclheid aan Europcsc onderwerpen varittrend van dc invochng van dc
euro'** tot dc tocpassing van hct subsidiantcilsbeginscl .'** In lota;»! werden sinds 1*>W 114
rapportcn gcpublicccrd. ^ Evenals in Groot-BrittanniC kunncn ook in Franknjk dc uitkoni-
stcn van cut soort semi-zelfstandigc ondcr/ockingcn vaniut dc gclcdcrcn der scnaat ecn
/ckere impact hebben op tockomstig rcgcnngsbclcid Daarvoor is wcl van groot belang dat
dc uitkomstcn /.orgvuldig gcforniulccrd /Jjn en nict-partijgcbondcn tot stand blnkcn tc /.ijn
gckomen. Cher het algcmccn blijkt aan die eisen tcgcnwoordig gocd voldaan tc kunncn
worden.'**

De delegation pour I'Union curopccnnc' is /ckcr met hct cnigc nicuwc parlcmentairc
ondcr/ocksorgaan dat gccrcccrd wcrd tijdens dc laatstc dnc decennia Als typisch Frans kan
men de stichling in 1979 van ecn delegation parlcmentairc pour les problcmcs ddmogra-
phiqucs' karaktcriscrcn Omdat dc groci van de Franse bcvolking al decennia lang structu-
red achtcrblccf bij dc ontwikkclingcn dicnaangaandc m andere politick toonaangevende
West-Europcsc landen, weitste beide parlcmcntskamcrs regclmatig op dc hoogtc gehouden
te worden van alle beleidsontwikkelingen die samenhang vertoonden met c.q. invloed uit-
oefenden op de problematiek van de bevolkingsaanwas. Pas nadat begin 90er-jaren was
gebleken dat de programma's ter stimulering van de geboorteaanwas structured vruchten af
gingen werpen, heeft deze delegation liaar onderzocks-en contröle-aktiviteiten opgeschort.
Omdat de Franse parlementskamers begin 80er jaren tot de conclusie kwamen dat /.ij met
enige regelmaat over te weinig informatie en know-how beschikten om tot verantwoorde
besluitvorming over te kunnen gaan betreffende zaken van specifiek wetenschappelijke en
technische aard, werd besloten een 'office parlementaire devaluation des choix scienti-
fiques et technologiques' te creeeren. '*' Het 'office' werkt ten behoeve van beide parle-
mentskamers gezamenlijk. De samenstelling is dienovereenkomstig paritair, rekening hou-
dend met de partijpolitieke verhoudingen van het moment in zowel de Asscmblee nationale
als de Senat.'*° Het hoofddoel van het 'office' zoals vastgesteld door dc wetgever is: d'in-
former le Parlement des consequences des choix de caractere scientifique et technologique
afin notamment d'eclairer ses decisions'. De expertise van het office' wordt met enige
regelmaat ingeroepen door met name de vaste kamercommissies en in iets mindere mate
door de bureau's van de Assemblee nationale en de Senat. Van belang tijdens het afgelopen
decennium bleken onder andere een drietal rapporten over de veiligheidsaspecten bij
kemcentrales. een rapport over de ontwikkeling van de informatiemaatschappij en een
onderzoek naar het stimuleren van research-programma's te zijn geweest.'"

145. Rapport nr. 388. 27 mai 1999.
146. Rapport nr. 46, 23 octobre 1996.
147. http://www.senat.fr/europe/rap90-96.html alsmede http://www.senat.fr/europe/rap.html, dd. 29-3-2000.
148. J. Mastias, A Problem of Identity: The French Senat, a.w., p. 183-185.
149. Loinr. 83-606 du 9 juillet 1983.
150. In de praktijk hebben acht ieden uit ieder der parlementskamers ambtshalve zitting Omdat de samenstelling

partijpolitiek volledig dient te sporen met de samenstelling van beide parlementskamers, worden bovenop de
zestien permanente Ieden naar behoefte tijdelijke leden benoemd.

151. http://www.senat.fr/presenUtion/livre4/livre46.html, 13-12-1999.
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S.8 Balans bestuurscontrole

Ook in Frankrijk dient de portcc van bcstuurscontrole door de senaatskamer niet overschat
le worden Politickc ministerielle vcrantwoordelijkhcid blijkt in de relatic rcgcring-Scnat in
fcitc nict sanctioneerbaar te zijn. Ecn vorm van algemeen vertrouwen in het regeringsbeleid
kan, uitsluitcnd op verzoek van de regering zelf, uitgesproken worden door het Hogerhuis.
Van het vragenrccht. zeker het schriflclijk vragenrccht, wordt door de Senatoren in Frank-
rijk vrij veel gcbruik gemaakt Tcr signalcring van cen waar scala aan hedendaagse (regio-
nale) problcmcn cen probaat middcl, doch ter controle van het handelen van de ccntrale
ovcrhcid weinig cfTccticf.
Zckcr nict onbclangrijk daarentegen lijkcn in het kader van de bcstuurscontrole de diverse
wij/cn van mformaticvcrknjging tc zijn. Via de 'mission d'information', de commission
d'cnquctc maar tegenwoordig vooral de permanente 'delegations' wordt op grote schaal
relevante infomiatic vcrzamcld ön gcpublicccrd. Informatic die posterieur (semi-)over-
hcidshandclcn kntisch bccommcntariccrt of antcricur relevante (o.a. Europeesrechtelijke)
ontwikkclingslijncn schetst Naar mate de (in meerderheid altijd centrumrcchtsc) Senat
beter weerstand kan bicdcn aan de nciging om partijgcbondcn onder/.ock te verrichten,
blijkt voor de door de Franse Senatoren op cen aantal spccifickc beleidstcrrcincn opge-
bouwdc expertise ook mecr belangstclling tc bestaan vanuit regeringskringen.
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Nederland, wetgeving en bestuurscontrole

6.1 Inleiding

Dc laatstc jarcn is in Nederland veel ondcr/ock vcrncht naar positic en functioncrcn van dc
Ecrstc Kamcr In 1998 vcrschccn ccn disscrtatic die met name dc gcschicdcnis van dc Ncdcr-
landsc senaatskamer tot ondcrwerp had.' In 2(KK) kwam daar nog ccn tweede disscrtatic bij,
waahn de spcafick staatsrcchtclijkc positic van de Ecrstc Kamcr uitvocng beschreven wcrd'
Ecn rcchtsvcrgclijkend ondcr/ock. waarin het functioncrcn van ccn vicrtal West l-uropcsc
scnaatskamcrs (waarondcr dc Ecrstc Kamcr) ccntraal staat. kan dan natuurhjk mooi als sluit-
stuk van ccn samenhangende tnlogic bcschouwd worden. Daar komt bij dat in dit ondcr/ock
dc staatsrcchtclijkc positic van dc scnaatskamcr natuurlijk met los geweckt kan worden van
dc politickc praktijk Als wij pralcn over het functioncrcn van scnaalskamcrs /IJM Staatsrecht
en politick immcrs onder alle omstandigheden on\crbrckchjk met elkaar verbonden Tcgc-
lijkcrtijd moct in dat kader echter ook opgcmcrkt worden dat voortdiircndc licrlialmg van
zetten in dil derde proefschnft dat dc Nedcrlandse sciuatskamcr (mede) tot ondcrwerp hccfl,
zo veel mogelijk voorkomen dient te worden. Het is die wetenschap die mij vanzelfsprekend
noopt om de beschrijving van de wijze waarop de Nederlandse Eerste Kamer uitvocring
pleegt te geven aan haar medewetgevend en bestuurscontrolerend takenpakkct bondig tc
houden.

Een beschrijving van de wijze waarop de Nederlandse senaatskamer pleegt te functioncren in
het kader van het wetgevingsproces in formele zin heeft een geheel ander karakter dan de be-
schrijving van de wijze waarop het House of Lords, de Senat en de Bundesrat partieiperen in
het legislatieve proces. De reden ligt voor de hand: als enige van de vier senaatskamers die tot
onderwerp van deze Studie gemaakt zijn, krijgt de Eerste Kamer pas de mogelijkheid om zieh
te buigen over het wetgevingsproduet in wording nadat het wetgevingsproces in matcriöle zin
al afgerond is. Zij mag dan vervolgens, althans naar de letter, slechts het geheel aannemcn of
verwerpen. Dienaangaande laat art. 85 jo art.81 Grondwet geen ruimte voor twijfel. De parle-
mentaire praktijk blijkt tegenwoordig echter toch iets minder rigide ingekleurd te worden. Af
en toe slaagt de Nederlandse senaatskamer er in aan (vorm en/of inhoud) van een wettekst te
'knabbelen', zonder dat dit verwerping tot gevolg heeft.
Dit proces van 'knabbelen' zal door mij, nadat de positie van de Nederlandse senaatskamer in
het legislatieve proces globaal geduid is, als eerste beschreven worden. Vooral de novelle,
maar ook de toezegging, de motie en de intrekking zullen aan de orde gesteld worden Nadat
vervolgens eerst enige noodzakelijke opmerkingen over het funetioneren van het commissie-
stelsel gemaakt zijn, wordt de aandacht verplaatst naar het recht tot verwerpen van alle
wetsvoorstellen in formele zin zelf. Hoe funetioneert dit recht? In het kader van de beschou-
wingen uit hoofdstuk 3 werd needs kort stilgestaan bij de vraag in hoeverre er in dc praktijk

1. B. van den Braak, De Eerste Kamer, Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995, Den Haag 1998.
2. F. de Vries, De staatsrechtelijke positie van de Eerste Kamer, dissertatie, Serie monografiee'n Ncderlands

Parlementsrecht nr. 9, Deventer 2000.
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sprakc lijkt tc zijn van /owcl een juridisch/theoretisch aanwezige als een politiek/praktisch
cfTcctuccrbarc vcrtrouwcnsrclatie tusscn regcring en Eerste Kamer Deze kwestie blijkt alles-
zins van belang tc kunncn zijn voor de wijze waarop het Vetorecht in handen van de Eerste
Kamcr functionccrt. Een besprcking van de wijze waarop deze vertrouwensregel in Nederland
in dc rclatic tusscn scnaatskamcr en regcring 'aanwezig' is, fungeert daarom als brug naar een
slotbcschouwing over hct hedendaagsc politick-praktischc medewetgevend functioneren van
dc Ncdcrlandsc scnaatskamcr. In dc laatstc paragraaf van dit hoofdstuk tcnslotte, zal aandacht
bestced worden aan dc wijze waarop dc Eerste Kamer invulling blijkt te geven aan het
bcstuurscontrolcrcnd takcnpakkcl.

6.2 Achtcraan in dc rij

De staalsrcchtclijkc positic van waaruit dc Nederlandse Senaat moet manocuvrercn in hct
formclc wctgcvingsproccs wijkt in vcrgclijking tot dc situatic dienaangaande in zowel Frank-
rijk, Duitsland als Groot-BrittanniC zoals gezegd substantiell af. Wctsvoorstellen kunncn in
Nederland nooit en tc nimmer gciniticerd worden vanuit dc scnaatskamcr. Artikel 82 Grond-
wct hiat daarovcr geen onduidclijkhcid bestaan: 'Voorslellen van wet kimnen worden inge-
diend door of vanwege dc Koning en door dc Twecde Kamcr der Staten-GcneraaT Welis-
waar is in dc Procvc van ccn nicuwc Grondwet' ook gcspccld met de gedachte hct recht van
iniliaticf aan dc Eerste Kamer toe te kennen, doch nader uitgewerkt cn uitcindclijk gecon-
crctisccrd is dit voorstcl nooit.'
Dc impact van hct fonnclc gemis van een recht van initiaücf voor de Eerste Kamer wordt
echter overtroffen door hct gemis van een recht van amendement. Amcndering van wetge-
vingsvoorstcllcn bchoort immers evenmin tot hct instrumcntariuin dat dc Eerste Kamer bij de
wctgcvingswcrkzaainhedcn mag lianteren.' Tijdcns dc debatten random de grondwetsher-
ziening van 1840 werd onder andere aan dat thema al de volgende fraaie, kernachtige en
daaroin sindsdien voortdurend gccitccrdc passage uit ccn regeringsantwoord gcwijd: De Eer-
ste Kamcr is nict ccn uit eigen beweging handclcnd. zij is slcchts ccn onderzoekend cn oor-
dclcnd lid der wctgcvcndc magt. Dc Eerste Kamer is niet ingesteld om artikel voor artikel de
wetten tc onderzocken, maar om de groote beginselen te handhaven. om te waken tcgen
ovcrijling cn dwaling, om aan driften hcilzamc palen tc stellen cn den Troon tot een bolwerk
tc strekken"^
Zclfs nadat in het kader van dc bclangrijkc grondwetsherziening van 1917 (algemeen kics-
recht) dc vereisten voor het lidmaatschap van de twec Nederlandse parlementskamers gelijk-
gcstcld waren, is voornoemd uitgangspunt aangaandc een verbod tot hantering van het recht
van amendement door dc Eerste Rainer nict veranderd. Dat is opmcrkclijk te noemen. omdat
dc Ncdcrlandsc senaatskamer als gevolg van voornoemde grondwetsherziening wcl defmitief
op zock inocst naar ccn fonneel nicuwc taakstclling. Dc Vries schetst dc/.c belangrijke fase
als volgt: In beide kainers werd vanaf dat moment op precics dczclfde manicr cn in dczelfde
mate invulling gegeven aan de grondwettelijk verankerde vertegenwoordigingsopdrachL De
oordcclsvorming \ an dc Eerste Kamcr kon dcrhalvc niet langer gericht zijn tegen de besluit-

3. Proeve van een nieuwe Orondwet. Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag 1966, art. 57.
4. Art 84 lid I jo art 85 Grondwet.
5. Handelingen 1839-1840. bijUge W i l l .
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vorrrung door dc Tweedc Kamcr Zij ging ccn zclfstandig karaktcr drngen Met fundament
voor dc heroverwegende taak van dc Ecrste Kamcr was gclcgd Dc chambrc de reflection'
was geboren" * Hocwel gcdecllchjk correct bchoeft d c « VISJC van dc Vncs toch cnigc nadcrc
nuancenng Dc Eerstc Kamcr is. aithans op hct tcrrctn van dc (mcdc)wetgcving. bij gcbreke
van de rechten van uuuaticf en amendement. inuncrs noon fonneel in sfciat gcstcld om op
dezelfde wijze als de Tweedc Kamcr in\-ulhng tc geven aan dc door de grondwetgever vcr-
strcktc vcrlcgcnwoordigingsopdrachi
Na 1917 functionccrdc wehswaar ccn hcr/icmngskamcr die kon bogen op ccn vnj stcvig
kiezersmandaat (zij het zwakkcr dan hct kiczcrsmandaat van dc Tweedc Kamcr). doch tege-
lijkcrtijd kon vastgcstcld worden dal dc Ecrste Kamcr deugdelijke instrumental ler licr/icniiig
van voorstcllcn tot wetgeving in fonnclc /jn grotcndecls mocst ontberen ixn hoogst 011-
gclukkige situauc voor ecn chambrc dc reflexion', /.o lijkt toch ook de Vncs tc concludcrcn:
'Dc kamcr is gedwongen haar hcrovcrwcgcndc rol tc vcrvullcn op basis van (bepcrktc) bc-
voegdheden die vcclccr passen bij ccn kamcr die dc Tweedc Kamcr in dc teugcls mod
houden. dan bij ccn huis dat aan hct wctgcvingsproccs ids /ou moctcn tocvocgen" Ecn
situatic. die dc Ecrste Kamcr in dc loop dc jarcn dan ook heeft aangc/ct tot hct (bepcrkt)
crccrcn en hanlcrcn van andere nuddclcn' dan hct recht van amcndcmcnl tci cvenluclc (par-
ticle) bijstunng \an vooriiggcndc voorstcllcn lot wet Middclcn die tot gcmccn.scliappclijk
doel hebben, de heroverwegingtaak van de Nederlandse senaatskamer in voorkomende gcval-
len loch iets minder robuust te laten functioneren, dan mogelijk is via hct allesomvattcnde 'ja'
of 'neen' ex art. 85 jo 81 Grondwet.

Dat heroverweging van de voorstellen tot wet in formele zin geen sinecure is, wcrd al duide-
lijk tijdens de bespreking van de Britse en Franse bicamerale wetgevingspraktijk. En ook hct
takenpakket voor de Nederlandse senaatskamer in deze is indrukwekkend: specifickc aan-
dacht voor aspecten van rechtstatelijkheid, toetsing aan rechtsbcginselen, toctsing aan dc con-
stitutie, controle op juridisch-technische aspecten, consistentie, relatie tot het internationale
recht, meer specifiek strijdigheid met verdragsteksten, maatschappelijk draagvlak, uitvocr-
baarheid.^ In geval de Eerste Kamer op basis van een of meerdere van dezc toctscriteria op
legislatieve omissies stuit, lijkt actie natuurlijk geboden. Maar welke?

In de nu volgende paragrafen zal kort beschreven op welke wijze en in welke mate de Neder-
landse senaatskamer in de parlementaire praktijk evcntuelc bijstunng in 'finale instantie' van
voorstellen tot wet in formele zin handen en vocten blijkt te (kunnen) geven.

6. F. de Vries, Het Nederlandse tweekamerstelsel: over de plaats van de Eerste Kamer, NJB 26-10-2001, p.
1928.

7. Idem.
8. Zie o.a. H. Kummeling, Preadvies, De Nederlandse Eerste Kamer, Zwolle 1992, p 58 en B. van den Braak,

De Eerste Kamer, Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995, Den Haag 1998, p. 451. B de Gaay
Fortman, Parlement en wetgeving, in: W.F. de Gaay Fortman (red), Problemen van wetgeving, Deventer
1982, p.60; De Vries, NJB 2001, a.w., p. 1829.
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6.3. Bijsturingsinstnimentcn

tf.5.7 D

Het gcgcvcn dat via de Nedcrlandse Grondwet alleen de Tweede Kamer een recht van amen-
dcmcnt tockoml.hccfi ontcgcn/cggclijk invloed gchad op dc ontwikkeling via de politicke
praktijk aan dc ovcr/.ijdc van hcl Binncnhof van ecn nouveautö die luistert naar de benaming
'novelle'.' Wat is ccn novcllc? Stel dat de Eerste Kamer niet geheel tevTeden is over een of
meerderc spccifickc ondcrdclcn van ccn wctsvoorstcl. zoals aangenomen door de Tweede
Kamer. Die onvrede kan zowcl juridisch-dogmatisch aJs politiek-inhoudelijk van aard zijn. In
beide gcvallcn is hcl natuurlijk gocd denkbaar dat dc Scnaat hct wetsvoorstel wenst te
wijzigcn en totale verwerping nict opportuun acht In dc Ncderlandse parlementaire praktijk is
voor dat problccm, bij afwezighcid van ccn recht van amendement, door de politiek zelf een
oplossing ontwikkcld. De Ecrstc Kamer claim! sinds 1967 van de vorige ceuw namelijk de
mogclijkhcid, ondcr aanhotiding (en implicictc drciging van verwerping) van een wetsvoor-
stcl dat particcl gcwijzigd moct worden in de optick der Senatoren, om de indiener informed
lc verzocken ccn voorstel tot wctswijziging in te dienen. Indien dc bewindsman/vrouw een
dcrgclijkc 'ver/ock' gestand wenst tc docn. doorloopl hct door dc regenng ingediende
wijzigingsvoorstcl vervolgens het vollcdigc wetgevingstraject en wordt. aangekomen bij de
Eerstc Kaincr, gclijktijdig met hct aangchouden oorspronkelijke (gedecltelijk aan te passen)
wetsvoorstel aangenomen.'"

Naast dezc 'zwarc vonn' waarin het instrument novelle door de senaatskamer gehanteerd
wordt. blijkt cr in dc Ncderlandse parlcincntairc praktijk ook gebniik gemaakt tc worden van
ccn lichtere variant Hcl is aan hcl Haagsc Binncnhof namclijk ook mogclijk gcblckcn dat de
scnaatskamcr hcl ondcrhavigc. particcl bckritisccrdc wetsvoorstel gewoon aanvaardt, waama
bckcndnuiking en inwerkingtrcding vervolgens uit blijven totdat hcl vvijzigingsvoorstel even-
cens in wcrking kan treden Binnen de Nedcrlandse staalsrcchtclijkc doctrine is gecn eens-
gczindhcid over dc rcikwijdtc van hct begrip 'novelle'. Een aantal schrijvers meent dat slechts
dc zwarc vonn ondcr de dcfinilic dient te vallen, omdat (ten gevolgc van de aanhouding)
slechts in dal gcval spnikc zal zijn van ccn formed afwijkcndc wetgevingsprocedure." Mijn
instcck aangaandc dc rcikwijdtc van hct begrip novelle is minder formalistisch, resultaat-
gcrichtcr van aard. In beide gcvallcn mitiecrt de regering, als een rechtstreeks gevolg van de
aandrang daartoc vanuit dc Ecrstc Kamcr, ccn wctswijzigingsvoorstel, dat tcgclijkcrtijd met
l\ct gewraaktc oorspronkelijke voorstel tot wet in wcrking zal moeten treden. Een wctswijzi-
ging daarenboven die rechtstreeks in rclatic Staat tot hel oorspronkelijke wctsvoorstcl zoals
aangeboden aan dc Ncderlandse scnaatskamcr

Een elegante oplossing trouwens die 'novelle'. zo lijkt het. nu het formed de indiener van het
wetsvoorstel is en nict dc Senaat. die hct initiaticf tot wctswijziging neemt. Grondwettelijke
bc/vvarcn worden om/cild en dc Ecrstc Kamcr kan via dczc vondst cnigc bijsturing van wets-
voorstcllcn rcaliscrcn. Bijsturing die qua praktisch politiek resultaat hoe dan ook bijzonder

9. H. Bevers. Nieuws over de novelle. Tijdschrift voor beleidswetensch»pp«n en pubhekrecht 1989. p 391-408
10. A.W. Hering* c a , De Nederlandse Grondwet. /wolle 1983. p. 141-143.
11. Zie onder andere: F de Vries, Dc sUatsrechtelijke positie van de Eerste Kjuner, dissertatie, Devenler 2000,

p. 187-189.
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veel overeenkomst vcrtoont met dc nccrslag van succcsvollc amcndcmcntcn (vanuit dc
Twccde Kamer) Dien ten gevolgc valt dan ook met tc onlkcnncn dat de novel Icprakujk op
enigszins gespannen voct Staat met ait. 83 Grondwci ( d i e hot voorstel overvvecgt zoals hot
door dc Twccde Kamcr aan haar is gc/onden') Hct wctsonlwcrp tot w ij/igmg van dc Machti-
gingswet in 1974 gaf al cens aanleiding tot pittigc discussics over dit ondcrvverp. nitciiKlclijk
uitmondcnd in ccn advics van dc Raad van State Dit college billijktc dc onisianc proktnk.
maar bcnadniktc tcgclijkcrtijd dat hct bevordcren van novelles tijdens hct welgeviiigsproces
wcl uit/ondcnng mocst blijven.'" Van ccn verkapt recht van antendement was volgens dc
Raad van State geen sprake'' Hoc juridisch correct dc/« visic ook möge /ijn. in dc pohtickc
praktijk is uitcraard wcl degclijk sprake van onvcrvaisle amendenng van ccn wetsvoorstel

6.5././

Novcllcs blijkcn. gehcel in dc geest van hct advics van dc Raad van State. indcrdMd VMk
politick niet geladen juridisch-technische aspecten van wctgcving tc bctrcfTcn
Sinds 1%7 is in 43 gcvallcn met uitcindchjk succcs ccn novcllc van nict-mhoiidclijkc ofvvcl
comgcrcndc aard bevorderd'* Daar waar hct indicncn van novcllcs politickc spanning met
regenng en/of Twccde Kamcr kan veroorzaken. bhjkt tcnighoudendhcid over hcl algcmccn in
de rede le \iggen. In een beperkt aantal gevallcn echter (23 maal tusscn 1974 en 2(K)l' *) hecfi
de Nederlandse Senaat tot nu toe via de novelleconstructie met succes inlioudclijk invloed uit
weten te oefenen op voorliggende wetsontwerpen. Deze novellevorm is natuurlijk met name
interessant, omdat uitoefening ervan het intrinsieke spanningsveld tussen enerzijds dc formcle
afwezigheid van een recht van amendement voor de Eerste Kamer en anderzijds ccn praktijk
van wetsaanpassing van inhoudelijke aard door de Eerste Kamcr omwille van politiekc oppor-
tuniteiU behoorlijk kan oprekken. Tijdens het laatste decennium wist de Eerste Kamer in
precies tien gevallen een dergelijke novelle door te drukken. Gemiddeld een inhoudelijke
novelle per jaar dus. Van frequent gebruik kan derhalve beslist niet gesproken worden, eerder
van terughoudendheid.'*
Ik voeg met het doel een en ander volledig in het juiste perspectief tc kunnen plaatscn nog
enige supplementaire kwantitatieve gegevens toe. Van de 4439 wetsvoorstellen die de Eerste
Kamer zijn gepasseerd in de periode 1983-2000, werden er 20 inhoiidclijk aangepast door
middel van een novelle. Anders gezegd, op 0,105% van alle voorstellen tot wet in formelc zin
die tijdens voornoemde periode behandeld werden, heeft de Nederlandse senaatskamer in-
houdelijk invloed uit weten te oefenen via de novelleconstructie." Zeker niet in de laatste
plaats bleek dit overigens te gebeuren wanneer de bescherming van de eigen positie in het
geding was.'* Ombuiging van hoofdlijnen van wetsvoorstellen door de Eerste Kamer via dc
novelle blijkt in de praktijk niet voor te komen."

12. Kamerstukken 12.723 en 12.917. Zie ook: T.H. Kerkhofs, Het recht van amendement, in: H.M. Franssen
(red), Het parlement in aktie, Assen 1986, p. 96.

13. Zo ook: F. de Vries, dissertatie, a.w., p. 206 e.v. Aangezien de Eerste Kamer niet kan eisen doch sledits kan
verzoeken en slechts de regering kan beslissen, zal van een verkapt recht van amendement zijns inziens
nooit sprake kunnen zijn.

14. http://www.eerstekamer.nl/cgi-bin/pdcsns.cgi?user=%26dir=/9202000. 6-11-2001.
15. Idem.
16. In die zin ook: F. de Vries, dissertatie, a.w., p. 203.
17. Kamerstukken Eerste Kamer 2000-2001 26976, nr. 175a.
18. Zoals bij de introduetie van Pianologische Kernbeslissingen in het leader van de wijziging van de Wet op de

159



Hoofdstuk 6

De novellcpraktijk is, zoals gezegd, ontstaan in 1%7 -° De eerste novelle betrof een aan-
vulling van hcl Wctbock van strafvordcring. Tussen 1967 en September 2001 werd de novelle
66 maal in sidling gebracht."" Slcchts in 46 gevallcn echter, kon net initiatief tot het indienen
van ccn wijzigingsvoorstcl teruggcvoerd worden tot specifiekc lcgislatieve actie vanuit de
Ncdcrlandsc scnaatskamcr In dc ovcrige 20 gevallen bleck de regering en niet de Eerste
Kamcr tcvcns matcriccl dc initiatiefnemcr te zijn. Ook de regering namelijk, blijkt de novelle
af en toe als ccn politick-strategisch juridisch instrument te hanteren ter nadcrc modellering
van voorliggcndc wetsontwerpen Ecn bekend gcval deed zieh voor ten tijdc van net kabinct
Den Uyl. Dc regering poogdc onwclgcvalligc plooien (lees: onwelgevallige amendcring door
dc Twccdc Kamcr) in ccn voorstel tot wet dat hct grondwater tot onderwerp had, glad te
strijken via hct indicnen van ccn novelle." Dczc novelle wcrd vervolgens overigens dusdanig
grondig gcamcndccrd door dc Twccdc Kamcr, dat hct door dc regering beoogde effect vol-
Icdig tc nict wcrd gcdaan

Tcvcns is hct reeds inccrdcrc malen voorgekomen dat novellcs het dirccte gevolg zijn van cen
proccs dat omschrcven zou kunnen worden als ccn 'logistick bepaald cen-tweetje' tussen
regcring en Ecrstc Kamcr Dczc uitspraak vraagt uitcraard om nadcrc toclichting. Tussen de
bcluindcling van ccn voorstel tot wet in dc Twccdc Kamcr en dc Ecrstc Kamcr kan dc nodige
(ijd verstrijken. Tolaal anders dan in Grool-Bntlannic. waar zoals wij gczicn hebben icdcr
wetsvoorstel dat op hct cindc van hct parlcmcntairc jaar nog geen Royal Assent' hcefl vcr-
kregen van rcchtswcgc vcrvalt, kan ccn wetsvoorstel afkomstig van de formele wctgever in
Ncdcrland na afronding van dc bcluindcling in dc Twecdc Kamcr (mccrdcrc jarcn) \ enraging
oplopcn /.ondcr dat hicrdoor hct wctgcvingsproccs aangaandc dat specifiekc voorstel defini-
ticf afgebroken hocft tc worden. Indien nu in ecn reeds door dc Twccdc Kamcr afgerond
wetsvoorstel onvolkomcnhcdcn worden aangctroffen die hct gevolg zijn van bijvoorbccld
vcrandcrendc inaatscluippclijkc ontwikkclingcn of breed gcdragen veranderende beleids-
visics, kan hct voor dc regcring liandig zijn, indicn noodzakclijk geachtc aanpassingen kunnen
geschieden via de weg van dc novelle."* De Ecrstc Kamcr blijkt zieh in deze veelal rcdclijk
coöpcraticr op tc stellen. Dat kan. zo heeft dc praktijk inmiddcls gelccrd, zo ver gaaii dat aan-
passingen betreffende vcrschillcndc wetsvoorstellcn op verzoek van de regering onderge-
bracht worden in hctzclfdc wijzigingsvoorstcl.^ Maar ook indicn na aanname van het wets-
voorstel door dc Twccdc Kamcr toch nog allcrhandc technische wijzigingcn noodzakelijk
worden gcacht door dc regcring, blijkt dc novelle af en toe van grotc praktische waarde.
Juridisch-tcclmischc aanpassingen zijn via dc novcllcvorm immers goed uitvoerbaar."^
Hct is interessant om in dit kadcr ook nog te wijzcn op ccn Ncdcrlandsc wetgev ingsnouvcautc
die in de parlcmcntairc praktijk van hct nog prillc nicuwc millennium het lcvcnslicht heeft
gczicn: dc vecgwet. Tijdcns dc bcluindcling van dc complcxc belastingherzicning 2001 is
door dc regenng voorafgaandc aaii dc bchandcling van die wet in dc Eerste Kamer reeds

niimtelijke ordening.
19. F. de Vries. disscrtatie. a.w.. p. 204-203.
20. Wetsvoorstellen nr. 7979 en 8054.
21. hUp://www.eerstekamer.nl'cgi-hin/pdcsns.cgi?user-%26dir=/9202000. 6-11-2001.
22. Wetsvoorstel nr. 1.1705.
23. Zie urtgehreid K de Vries. disscrtatie. a.w . p. 191-193.
24. Het betrof wijzigingsvoorstellen aangaande de Auteurswet 1912 (wetsvoorstellen 23247 en 23812).
25. Eerste Kamer 1984-1985. 16 538 Maar liefst 83 foiUjes in het vwlsontwerp Wet Gemeenschappelijke Regc-

lingcn werden via de novelle weggepoctst
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bcslotcn ecn zgn. 'veegwet' op tc stellen In die vervolmakingswt:!' /.ouden dc ontbrckcitdc
puntjes dcfiniticf op de i kunnen worden gc/ct Omdat hot bcsluit tot opstcllmg van dc vecg-
wet gcnoincn wcrd in ccn stadium van hct wctsproccs w;unn dc Senatoren formed nog met
aan zet waren geweest, kon dc veegwet beschouwd worden als cen nauwchjks verholen
uitnodiging aan hun adrcs om dc bclastingplaniKn als hcl ware amendcrend' tc vcmjkcn met
in dc Ecrstc Kamcr aanwc/igc fiscalc expertise, ccn uitnodiging waarvan ook gebnuk is
gemaakt/"
Dc wij/c waarop hct recht van amendement ' \ ia ' hct House of Lords en de Senat ler nadcrc
correctic, aanpassing of verbctenng \an voorhggende wctsvoorstcllen op vcr/oek van dc
regenng gchantcerd plcegt te worden en dc wijze waarop dc/clfdc doclcn Ma' dc novcllc-
constructic sporadisch nagestrcefd blijkcn tc kunnen worden door dc Ncdcrlandsc regenng.
vcrtoont ovcrcenkomst In die /Jn omvat dc Ncdcrlandsc novcllcpraktijk oiuniskcnbaar trekjes
van net tc Westminster en in hct Palais dc Luxembourg gchantccrdc recht van anicndcnicni.
zij het kwantitaticf in hogc mate begrensd Ecn en ander neemt echter met weg dat dc inn die
ook voor Ncdcrlandsc bcwindshcdcn sonis als ccn bij/oiidcr händig Icgislalicf wcrklmg be-
schouwd mag worden
Hct nuddcl kan politick-stratcgisch nuttig /jjn als wissclgcld. indicn bijvoorbeeld cön der
coahüepartners in de Eerste Kamer bhjft tegenstnbbclcn. Uilcraard wordt ccn vcr/ock vanuit
de Nederlandse senaatskamer tot het indienen van een inhoudclijke novelle lang niet altijd
gehonoreerd door de regering. In een dergelijk geval zal de Eerste Kamer, een eventucel on-
aanvaardbaar' vanuit de geledingen der regering daargelaten, natuurlijk sneller optcren voor
verwerping van het wetsvoorstel.^ Waar wij eerder zagen dat cr opvallendc parallellcn te
trekken zijn tussen het afdwingen van technische novelles door de Eerste Kamer en de wijze
waarop het recht van amendement door vooral de Britse senaatskamer gehanteerd pleegt te
worden, dringt zieh hier een Sterke parallel op met de gang van zaken random dc tot-
standkoming van formele wetgeving in de Bondsrepubliek. Bij onze oosterburen bekijkt de
Bundesrat tijdens de 'zweite Durchgang' (zie par. 7.3 e.v) van wetsvoorstellen namelijk ältijd
indringend of regering en Bundestag wel in voldoende mate rekening hebben gehouden met
de wijzigingssuggesties zoals door de Bundesrat tijdens de 'erste Durchgang' geopperd. In-
dien dit niet het geval is en het betreft een wetsvoorstel dat 'zustimmungsbedürftig'is, dan zal
de benodigde toestemming niet snel meer gegeven worden.

6.5.2 7bezegg/>;g

Naast de novelle in een zware en een lichte variant is sinds dc zeventiger jaren van dc vorige
eeuw, zij het sporadisch, ook een met de novelle verwante parlementaire praktijk ontstaan die
luistert naar de term 'toezegging'. De toezegging is in feite een afgeleide van de novelle, zij
het minder stellig en te effectueren in de 'nabije toekomst'. Het betekent echter wel dat een
Minister of staatssecretaris aangeeft de werking van een (onderdeel van een) wet te zullen bij-
sturen op een wijze die tegemoet komt aan de wensen die (vaak in relatie tot de vraag of het
voorstel tot wet wel gesteund zou worden) blijken te leven in de Eerste Kamer. Zo wilde de
senaat dat het Nederlandse parlement invloed zou kunnen behouden op de invulling van het
zgn: 'arbeidsmarktcriterium' ter bepaling van het maximale aantal Studenten dat zieh in zou

26. Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001.
27. In die zin ook: F. de Vries, dissertatie, a.w., p. 201.
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mögen schrijvcn voor bcpaaldc studies?* Van recenter datum is onder andere een toezegging
van dc rcgcring in rclatic tot dc door dc Eerste Kamer gevreesde verslechterende positie van
WAO'ers na inwerkingtreding van de Nabcstaandenwet.*' Deze wet zou al snel na inwerking-
trcding gcCvaluccrd en cventuccl bijgestcld kunnen worden. Een interessant fenomeen die
toc/.egging, met name omdat hierin door de regering op een relatief eenvoudige wijze het
minimaal nood/akclijkc wisselgcld' verpakt kan worden dat noodzakelijk blijkt ter voorko-
ming van nodclozc spanning in de rclatic Eerste Kamcr-regering random de herziening van
voorstcllcn tot wet Toc/cggingcn kunncn in feite plaats vinden in ledere gewenste vorm. De
bcloftc tot nadcr ondcr/ock of evaluatie. het bevorderen van aanpassingen, bijstellingen enz/*°
Zolang dc Eerste Kamer zieh maar tevrcden stelt met dc belofte van regeringswege dat de
gcoppcrdc bczwarcn in dc praklijk nict op /ullen treden. dan wcl per omgaandc gecorrigcerd
zullcn kunncn worden. In ruil zict de Eerste Kamcr vcrvolgcns af van verdere aanhouding dan
wcl verwerping van het gewraaktc voorstel

Een voorbccld Tijdcns dc parlcmcntairc bchandeling vlak voor het zomerreces van 2001, van
ccn wctsvoorstcl dat ccn aanpassing van dc procedure tot benoeming van dc burgemeester en
dc Commissaris van de Koningin tot ondcrwerp had, bleck dat de WD-fractie (een der
coaliticpartijcn) problcmcn had met ccn ondcrdccltjc van de wet in de door dc regenng voor-
gcstcldc vonn." Ondcr omstandighcdcn (bijvoorbccld na een gcmecntclijkc herindcling) zou
dc gcmccntcraad uitcindclijk toch ook ccn aanbcvcling waarop slechts de naam van een bur-
gcmccstcrskandidaat prijktc aan dc minister kunncn voorleggen. En dat mocht nu toch echt
nict volgcns dc VVD-scnatorcn Een aanbcvcling voor benoeming van een burgemeester zou,
absolute ovcrniachtsituatics uitgezonderd, altijd mccrvoudig moeten zijn. In eerste termijn
mcende dc VVD-fractic bij mondc van dhr. Luijten dat slechts een inhoudelijke novelle
uitkomst zou kunncn bicden Dc minister zag liet probleem nict zo en wist het in tweede
termijn in icder geval al tc rcduccren tot ccn kvvestie van technische aard". Voorafgaande aan
dc dcrdc tennijn heeft dc minister uitcindclijk een brief aan de Eerste Kamer gestuurd waarin
hij toc/cgdc bcrcid tc zijn tot het doorvocrcn van een wctstcchnischc aanpassing indicn daar-
aan bchoeftc zou bestaan. Een dcrgclijkc technische vvijziging zou dan meegenomen kunncn
worden "in ccn volgcndc wijziging van dc Gemeentewet Waama wetsvoorstel 25444 uit-
cindclijk dan toch gewoon in dc voorliggende vorm door de Eerste Kamer aangenomen werd.

N;iast (en in rclatic tot) dc novelle en dc toezegging blijkt ook dc motie voor de Eerste Kamer
aanknopingspuntcn tc bicden voor enige beimlocding van het Nederlandse wetgevingproduct
in wording De motics die werden ingediend bij dc bchandeling van wetsvoorstcllcn zijn in
tocncmcndc mate gaan functioncrcn als ccn middcl om het gcbrck aan mogclijkhcden van de
Eerste Kamcr om in het wctgevingsproces sturend op tc treden. tc compensercnV"

28. Machtigingswet inschrijving Studenten (18163).
29. Handelingen Kcrste Kamcr 1995-1996. p. 971-973.
30. Voor een deugdclijk. ovcrzicht rij verwezen nur F. de Vries, dissertatie. a.w.. p. 246-251.
31. Aanpassing procedure henocming burgemeester en commissaris van de Koningin (25444).
32. Eerste Kamer 2000-2001. 25444. nr 1 If. p. 3.
33. F. de Vries. dissertatie. a.w. p. 233.
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6.5.5 A/o/ie

Het Reglement %an Ordc van de Eerste Kamer vooraet via art 93 in dc mogdijkhcid lot hcl
indicncn van motics. Dczc moctcn op schritt gcstcld /jjn en door tenminste vier Senatoren
ondcrstcund worden Motics kunncn tcvens ingcdiend worden namens wctgi'Mn.r.sionmus-
sics Voorvvaardc is wcl dat dc bctrcfTcndc motic gestcund wordt door dc mccidciltcid \.in dc
commissiclcdcn
Af en toe sprcckt dc Ecrstc Kanicr /ich via ccn motic nog wcl cens ml over de eigen positic.
Dc dwmgende mouc van afkcunng. waanucc dc vertrouwcnsrcgcl via ongcscltrcvcn recht ten
voile gcactiveerd wordt, komt, in verband met net politickc pnmaat van dc Twccdc Kaincr. in
dc rclatic Scnaat-rcgering in dc praktijk met nicer voor (/JC ook par 6.S. 1).

Zittinoriaar

1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98

Aaotal wetten
377
471
288
286
317
184
199
193
197
212
281
272
278
332
311
255
304
351

Aanlal /Jttingcn
39
31
41
38
41
37
39
36
37
34
37
35
37
40
37
40
38
37

Aanlal modes*
7
<>

6
4
9

14
1
8
5
5

10
7
4
6

13
5
3

Bronwew: //anaV/i/jgen £ersfe ATower 79P7-9Ä, Staft'sf/eÄCTi £er5/e /famer, p.
Jaarfcodk 2000, Cen/raa/ Bureau voor rfe Stotofie*, //eer/en 2000, p. 4/2.

* //ef 6efre/< /i/er zowe/ mofo in «ef Aa</er van rfe wergeveMt/e a/.? moft'e5 i« /ief

Van het indienen van moties waarin door de Eerste Kamer aangedrongen wordt op aanpas-
sing van een wetsontwerp, wordt ook wel gesuggereerd dat het verkapt amendementsrecht
betreft. Hantering van het middcl door de Senaat impliceert uiteraard geen formele dwang.
Maar nu het de Eerste Kamer toch al zo zeer aan juridische machtsmiddelen ter sturing van
het wetgevingsproces in formele zin ontbreekt, is de motie als beinvloedingsinstnunent in het
politieke debat random wetsvoorstellen toch af en toe een bescheiden rol gaan spelcn. Met
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name vanaf dc zcvcntigcr jarcn is cen zckerc tocname van het gebmik van de politiek-in-
houdclijkc motic door dc Nederlandsc senaatskamer geconstateerd."

Tussen Oktober 1998 en Oktober 2001 werden door de Eerste Kamer 18 moties aangenomen."
Dc invlocd die van dc (inhoudclijkc) motic uit kan gaan op het algchelc wctgevingsproces
dient nict overtrokken tc worden. In een sporadisch geval worden via het instrument van de
motic daadwcrkclijk concrete toc/eggingen aan ecn minister of staatssecrctaris ontlokt, dan
wcl indirect ccn bijdragc gclcvcrd tot vollcdige intrckking van het onderha\igc wetsvoorstcl.
""In dc rcgcl zal net belang van dc wctgcvinggerelateerde motic voor de Eerste Kamer echter
nict grotcr /.ijn dan dat van ccn ontluchtingsventicr voor met name dc oppositiepartijen "
Onvrcdc kan fonncel geuit worden, waarna wcer overgegaan wordt tot de orde van de dag.
Nu en dan zal het middcl van dc motic mede dienen om ccn aarzelendc coalitiepartner
definitief over dc strccp tc trekken.™ Ook in kwantitatieve /.in blijft" het belang van dc motie
tcr (bij)sturing van het wctgevingsproces door de Ecrstc Kamcr bij/ondcr marginaal. Ter ver-
gclijking: in 1996-97 werden in de Nederlandsc senaatskamer dnc moties aangenomen en in
dc Twccdc Kamcr 171. Een jaar later nam de Eerste Kamer geen enkele motie aan, tegen 342
door dc Twccdc Kamcr.

Tcnslottc nog ccn kort woord over dc intrckking Indien dc regcring wij/igingvoorstcllcn
vaiuiit hcl parlcmcnt nict wenst tc billijken bchoort intrckking van het wctsvoorstel tot aan het
moment van dc cindstemming in dc Ecrstc Kamer tot dc mogclijkhedcn (art. 86 Grondwet)."
Dc Vrics constatccrdc dat rcgclmatigcr dan voorhcen inhoudclijkc bczwarcn van de Eerste
Kamcr ten grondslag plcgcn tc liggen aan ccn bcsluit tot intrckking Daarbij blijkt dc band
met dc bevocgdheid tot verwerping ex art 85 Grondwct vakcr gocd /ichtbaar te zijn.'"' Tijdcns
dc belutndcling in dc Ecrstc Kamcr /.ijn tussen 1945 en mci 2001 in totaal 32 voorstellen tot
wet daadwcrkclijk ingctrokken " Dat betckent dat nog gcen 0,3% van het aantal wetsontwer-
pen cult tijdcns die pcriodc aan dc Ecrstc Kamcr wcrd voorgclcgd uitcindclijk is ingctrokken.^
In hoofd/aak bctrof het dan redenen van inhoudclijkc aard. In cnkcle gcvallcn bleek een wets-
ontwerp inmiddcls tc /.ijn achtcrhaald door dc ontwikkclingen. of overbodig te /.ijn geworden
in verband met dc indicning van ccn volgcnd wctsvoorstcl. De intrckking heeft rcgelmatig het

34. /.ie: F. de Vries. disscrtatic. ».w., p. 237 c.v voor een overzicht van de belangrijkste moties van politiek-
inhoudelijke aard die door de 1-erste Kamer tijdcns de laatste dnc decennia van de vorige eeuw werden inge-
dicnd

35 http www.eentckamer.nl. 8-11-2001.
36. Under andere wetsvoontellen 21399. 21450 en 22226.
37. F dc Vrics. dissertatie. a.w.. p 238-246
38. Idem. p. 246
39. G. Visscher. Parlemenlaire invloed op wetgeving, 's-Gravenhage 1994, p. 409v. Uit drt onderzoek naar in-

vloed vanuit de volksvcrtegcnwoordiging op wetgeving bleek dal ongeveer 4 procent van alle wetsvoorstel-
len voortijdig wordt ingctrokken. lloogst zclden gebeurd dit pas tijdens de bchandeling van een voorstel in
de Eerste Kamer.
/.ie G. Visscher, P&rlemenlaire invloed op wetgeving, 's-Gravenhage 1994. p. 409 e.v.

40. De Vries, disscrutie. *.w.. p. 217-219.
41. http://www.eerutckamer.nl. 11-5-2001
42 Eerste Kamer 2000-2001 26976. nr. 175a. p. 4.

164



Ncdcrland. wetgcvmg en bcstuurscontrole

karakter van een 'verzocnend gcbaar in de richting van tegenstnbbclcndc (rcgcnngs-)fracties'.
Via dc lntrckking kan /.o sncl ccn rucuvv. aangcpast voorstcl ingcdicnd worden."

Tusscntijds samenvattend. blijkt dat dc Eerste Kaincr via dc novcllc in al haar vormen (i
lichi, lnlioudelijk dan wcl tcclmisch) almede via dc toc/cgging. dc motie en dc mtrckking. dj
het zowel kwalitatief als kwantitaticf ontcgcn/eggelijk in dc marge, ciugc invlocd van bijstu-
rendc aard op het Ncdcrlandsc wctgc\ingsproduct in wording mt vvect tut tc ocfenen "

Dc ontwikkeling van deze nuddclcn tot bijstunng is slechts mogclijk gcblckcn in dc wctcn-
schap dat dc Ecrstc Kamer in laatste instantie altijd nog beschikt over dc ultieine stok achter
de deur het absoluut Vetorecht
Alvorcns de besprcking van de wij/c waarop het Vetorecht in dc Ncdcrlandsc biutmcrale
praktijk blijkt tc funclioncrcn tcr hand tc pakken. moctcn echter ccrst nog emge opiiicrkingcn
over het wctgcvingsproccs in dc Ecrstc kaincr in net algcinccn en dc cunuiussicfasc in Itct
bij/onder worden gemaakt

6.4 Het commissiestelscl

In het wetgevingsproces is, zoals gezegd, pas een taak ingeruimd voor de Scnaat na afronding
van het volledige wetgevingstraject door de Tweede Kamer. Dit geldt zowcl voor regcrings-
voorstellen tot wetgeving in formele zin, als voor initiatiefwetsvoorstellen vanuit de Tweede
Kamer. In de Eerste Kamer doorloopt het wetsvoorstel vervolgens allereerst de gangbare par-
lementaire procedures via voorbereidend onderzoek in de vaste of bijzondere commissics''
De 75 Nederlandse deeltijdsenatoren blijken tegenwoordig formeel actief te zijn in niet
minder dan 21 kamercommissies.^ Grotendeels bestrijken deze commissies dezelfde belcids-
terreinen als de ministeries. De Kamervoorzitter bepaalt het aantal leden van een commissic,
met inachtneming van de getalsverhouding tussen de fracties en tevens met dc bepaling dat
elk der fracties in iedere commissie vertegenwoordigd kan zijn.'" De Kamervoorzitter bepaalt
eveneens aan welke commissie het onderzoek van een voorstel wordt toevertrouwd.''*
Het gegeven dat de commissie partijpolitiek zo breed mogelijk sainengcsteld wordt, heeft
onder meer tot gevolg dat de vergaderingen puur naar de letter beschouwd mögen worden als
materieel centrale momenten in het wetgevingsproces. Immers, binnen de commissie wordt
niet allecn het beschikbare optimum aan specialismen bij elkaar gebracht, maar kan dankzij
de brede samenstelling in voorkomende gevallen ook nog eens partijpolitieke consensus
bereikt worden. Deze constellatie kan een commissie die zieh kritisch positioned!, tot een

43. F. de Vries, dissertatie, a.w, p. 217.
44. Deze lijst wordt door Jürgens nog aangevuld met enige extra beinvloedingsmiddelen van niet formele aard,

zoals het uitlokken van interpretatieve besluiten over de betekenis van bepalingen in wetsvoorstellen, het af-
dwingen dat delen van wetsvoorstellen (nog) geen kracht van wet krijgen, het afdwingen van inhoudelijk
debat achteraf en tijdrekken via de commissiefase. Zie: E. Jürgens, Boekbeschouwingen, RM Themis 2001/
9, p. 289.

45. Art. 32 e.v. Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
46. http://www.eerstekamer.rd. 9-11-2001.
47. Art. 36 Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
48. Art. 41 Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
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bclangrijkc gcsprckspartncr van de regering maken tijdens deze Case van net wetgevings-
proccs
Hct belang van net werk der vaste senaatscommissies in Nederland moet waar net wet-
gevingsproecs in net gcding is, zoveel is inmiddels al wel duidelijk, met overtrokken worden.
Omdat dc Ecrstc Kamer uitcindclijk slcchts 'ja' of 'nee' mag /.eggen tegen het wetsvoorstel in
zijn gchccl. sprcckt hct van/elf dat dc spccialisten in de vaste kamercommissies zieh met snel
zullcn vcrlic/cn in al tc gcdctaillccrd ondcr/.ock Desondanks wordt zo nu en dan vanuit een
scnaatscommissic nog wcl cens ccn kamcrbrede en dcrhalvc krachtigc motic ingediend.
Bijvoorbccld in ccn poging ongewenste ainendenng van ccn wctsvoorstel door de Twccdc
Kamcr tc ncutraliscrcn. ' Dcrgclijkc gcrichtc politickc actie vanuit de scnaatscommissic blijft
echter bctrckkclijk uit/ondcrlijk.
Met die commissicvcrgadcringcn van dc Ncdcrlandsc scnaatskamcr blijkt in de parlemcntaire
pniktijk trouwens icts zeer opmcrkclijks aan dc hand tc zijn. In hoofdzaak bestaan zc cigeniijk
slcclils op papier Daar bcdocl lk nice, dat dczc vergadcringen. hogc uit/ondcnngcn daar-
gclatcn, of gewoon met plaatsvindcn. ör schnftclijk afgchandcld worden. De ingcwikkeldcr
c.q politick gcvocligcr wetsontwerpen daargclatcn. heeft dc Eerste Kamcr, bij gebreke van
ccn recht van amcndcmcnl. als rcgcl blijkbaar nauwclijks bchocftc aan dc wcttclijk vcrplichte
extra (commissic) vergadcringen tusscn fnidicbcraad en plenaire zitting. Hagclstcin formu-
lccrdc hct in ccn voctnoot cnigs/ins cufemistisch als volgt: 'Commissievcrgaderingcn ncmen
met veel tijd in beslag Op dc dinsdagen wclkc dc Kamcr vergadert worden de commissie-
vergadcringen als rcgcl gehouden in ofrond dc thcepauze van de plenaire vergadering'.*"
Inhoudclijk wordt dc wcttclijk vcrplichte commissicbcmocicnis van de Eerste Kamcr rondom
hct welgc\ ingsproces mccstal afgewerkt via ccn procedure die luistert naar de vcelbelovcnde
benaming 'inbrcngvergadcring'. Dat zijn bijeenkomsten die (naar alle waarschijnlijkheid van-
wege dc vcrschriftclijking' van dezc procedure ex art 44-46 RvoEK) ccn besloten karakter
hebben/' Ecu en ander komt crop nccr dat per fractic schriftelijke opmcrkingen met be-
trekking tot voorstcllcn tot wet bij dc griffic gcdcponccrd kunnen worden. De griffier bündelt
de binncngekomen readies en sluist hct gchccl vcrvolgens door naar de commissievoorzittcr
die bckijkt or nadcrc besprcking c.q. schriftelijke uitwisseling noodzakelijk is. Zo niet dan
volgt vaststclling 'bij dc thec'.

Zovccl over dc fcitclijkc 'werkwijzc' van dc Eerste Kamercommissies. Vervolgens enige
kortc complcmcntairc opmcrkingen van fonnclerc aard. Nadat (indien noodzakelijk geacht)
ecn voorlopig vcrslag. dc Mcmoric van Antwoord door dc minister en ccn schriftclijk eind-
vcrslag uitgebracht zijn. volgt openbarc bcnandcling/'" Tcnslotte moet de Ncdcrlandsc Scnaat
plcnair stemmen over hct wctsvoorstel." Dc formclc Grondwettelijkc keuze: alles of nicts.
Nederland is hct cnigc ondcr/.ocksland waar de Scnaat over het ultieme inachtsmiddel be-
schikt oin alle wctgc\ingsvoorstcllcn in fonnclc /in in zijn gehcel tc verwerpen, zondcr cnige
vonn van tcnig/cndplicht."

49. F. de Vries. dtssertalic. a. w.. p. 231.
50. G. llagclstcin. De parlentcnUire commissies, Serie monografiein Nederlands Pirlcmentsrecht nr. 6, p. 374.

noot 79
51 Klcmmctuic rcdcticn \oor dc/c hcslolcnhcid zijn er nauwelijks te geven. aldus ook ( i l l Hagelstein. De

parlcmcnlairc commissies. Groningen 1991. p. 371.
52. Art. 71 Reglement van Ode van de Ferste Kamer der Staten Crcneraal
53. Art. lOJev Reglement van Orde van de Ferste Kamer der Staten Generaal.
54. Art. 85 Grondwet.
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Een kanttekening is echter op zijn plaats Men dient /ich te realiscrcn (tat aUeOB al o n pnk-
tische rcdenen met ccnvoudig ccn wctsvoorstcl \cnvorpcn /al worden, waarover reeds (veebü
via amcndcmcntcn uitgcwcrktc) ovcrccnstcmnung bestaat tusscn regenng en dc Tweede
Kamcr Soms maanden. maar mccstal jarcn van ambtclijkc \oorbcrciding. besprcking in dc
tniiusteiraadL adviscnng door dc Raad van State, bcsprckingcn op coinmissicnivcau in dc
Tweede Kamer alsmede amcndering en parlementairc bchandclmg in openbarc vergadenng
aldaar /ouden dan iminers in ccn klap totaal tc met gedaan kunnen worden Daar koml bij dal
de leden van beide Ncdcrlandsc parlemcntskamers gereknileerd en geko/cn plegen tc worden
vanuit dc/clfdc politicke grocpenngen Vanuit die wetenschap /allen Senatoren die namens de
coaliticpartijcn /itting hebben in dc Ecrstc Kamcr voorstcllcn tot rcgclgcvmg afkomstig tut dc
school van nun regenng natuurlijk met licht verwerpen. "

6.5 Verwerping

Fcit blijfl echter dat dc Ncdcrlandsc Senaat als ulticm machtsmiddcl fonnccl dc mogclijkhcid
heeft wctsvoorstcllcn van regenng en Twccdc Kaincr dcTimiicf ic blokkcrcn De bclangnjkstc
oorzaken voor het gegeven dat van dit wapen slcchts /clden gebruik gemaakt wordt, hangen
samen met de status van wetgevingsheroverweger die de Senaat vanaf 1848 en zekcr vanaf
1917 steeds duidelijker ten deel is gevallen. Het politiek primaat kwam, zoals wij gczien
hebben, bij de rechtstreeks gekozen Tweede Kamer te liggen en de band tussen Regcring en
Tweede Kamer werd steeds nauwer. Met de Luxemburgse kwestic van 1867 wcrd dc vcr-
trouwensregel definitief gevestigd tussen Tweede Kamer en regering. Vanaf 1917 wcrd dc
formatie van nieuwe regeringen na verkiezingen onder het regime van cen kicsstclscl van
evenredige vertegenwoordiging langzaam maar zeker ondenkbaar zonder coaliticbesprekin-
gen tussen politieke partijen uit de Tweede Kamer. Daar kwam nog bij dat vooral de laatste
decennia de relatie Tweede Kamer-regering via voortdurende politieke opwaardering van het
regeerakkoord innig is geworden.

Vanuit haar positie als niet-rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigend orgaan zonder het
politieke primaat, maar wel acterend in een democratisch systeem van checks and balances,
moet de Nederlandse Senaat zijn in theorie verstrekkendc en dertialve bottc' machtsmiddel
van totale verwerping dan ook subtiel en met de nodige terughoudendheid zien te hanteren.
De praktijk van heroverweging door de Eerste Kamer laat zien dat van die terughoudendheid
tot nu toe ontegenzeggelijk sprake is geweest.** In de periode 1945 tot mci 2001 werden door
de Eerste Kamer in totaal 47 wetsvoorstellen daadwerkelijk verworpen." Minder dan een
voorstel per jaar derhalve en minder dan 0.3 % van het totaal aantal wetsontwerpen dat de
Eerste Kamer tijdens voomoemde periode passeerde.
Nuancering van de wijze waarop door de Nederlandse Senaat invulling wordt gegeven aan de
grondwettelijke mogelijkheid tot verwerping van wetsvoorstellen, is mogelijk via bestudering
van de onderliggende motieven. Waren die vooral van politieke of van juridische aard?
Visscher constateert in zijn onderzoek over de periode 1963-1986 dat: 'voor alles duidelijk
wordt, dat de Eerste Kamer als politieke factor in het wetgevingsproces niet bepcrkt blijft tot

55. In die zin ook: F. de Vries, dissertatie. a.w., p. 182-184.
56. Zie hiertoe uitgebreid: G. Visscher, Parlementaire invloed op wetgeving. Den Haag 1994, p. 597 e.v.
57. http://www.eerstekamer.nl/, 11-5-2001.
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net toctsen van voorstellen aan min of meer concrete normen zoals rechtmatigheid of doel-
matighcid dan wcl normen van bchooriijke wetgeving'.'* De heroverweging van wetgevings-
voorstellcn gciniticcrd door dc rcgcnng en reeds aangenomen door de Tweede Kamer Iijkt
dus ook politick gestuurd.™
Nadcrc duiding door Visschcr van de moticvcn die een rol gespeeld hebben bij venverping
van dc wctsvoorstcllcn lccrt ons vcrvolgens dat in dc meestc gevallen met zozcer sprake was
van ccn toctsing aan dc nonnen van recht- en doclmatighcid. maar van een bclcidsmatige
afweging c.q bcoordcling Als politickc actor bcoordcclde dc Scnaat of de voordelcn van ccn
spccifiek voorstel wcl /.waardcr wogen dan dc nadelen'.™ Daadwerkelijke hantcring van het
machtsmiddcl der verwerping door dc Ecrstc Kamcr (dan wcl dreigen met verwerping ter af-
dwinging van ccn of mccrdcrc novcllcs) kwam zcldcn voor en dan nog in hoofd/aak bij wets-
ontwerpen met ccn rclaticf geringe maatschappelijkc of politickc lading',''' maar was dan wel
in hoofd/aak politick/bclcidsmatig gcinspircerd. In dat kadcr kunnen vooral dc bescherming
van de eigen constitutionclc positic (bijvoorbecld grondwetswij/jgingsvoorstcllen met bctrek-
king tot dc imichting en samcnstclling van dc Statcn-Gcneraal \ de ontwerp-Compta-
bilitcitswct'' en hct mcdcbcslissingsrccht bij PKB-proccdures^) en het beschermen van
gcmccntclijkc hcnndclingsbclangcn (bijvoorbecld dc gcmcentelijkc grcnscorrccties tussen
Blaricum en llui/.cn, dc hcnndcling van dc Bommclcrwaard en dc herindeling van de Mid-
dcn-Bctuwc "̂ ) als rcgclmatig terugkerend ondcrliggcnd moticf genocmd worden.** In min of
nicer gelijksoortige bcwoordingen lict dc Vrics /ich uit bij /ijn ondcr/oek over de periode
1956-2000'" Op dc ondcrliggcndc moticvcn tot verwerping kom ik verderop (par. 6.5.2)
tcrug.

Voorlopigc conclusic? Dc Ecrstc Kamer is een (wcliswaar indirect) gckozen volksvertegen-
woordigend orgaan dat /ich bij dc zcldzamc gebruikinaking van het haar als hcroverweger
van wctsvoorstcllcn tockomende machtsmiddcl tot verwerping van wetsvoorsteilen vooral
laat leiden door politick/bclcidsmatige moticvcn.
Voorwanr geen vrccmd of opmerkelijk gegeven voor een volksvertegenwoordigcnd mede-
wetgevend orgaan! Tcgclijkcrtijd wcl een gegeven dat in dc praktijk regelmatig aanleiding
blijkt tc geven tot politiek-staatsrechtelijkc onduidclijkhcdcn. met in dc laatstc plaats omdat
hier per saldo dc rcikwijdtc van dc mimstcnclc vcrantwoordclijkheid. meer in het bijzonder in
dc vcrhouding regcring-en scnaat mede in hct gcding blijkt le kunnen zijn.

58. O. Visscher. a.w.. p 602.
39. Zo ook: I) van den Hraak. a.w., p. 448 en F. de Vries, dissertatie. i w , p. 238.
60. Q. Viuchcr. a w . p. 603
61. O. Vissohcr. a.w., p. 398.
62. HaiKtolingen Tweed« Ktmer 1976-77. BijUge 14.222.
63. Handelingen Eente Kamer 1971-72. p. 181 e.v.
64. Eente Kamer 1984-83. 14889.
63. Handelingen Tweede Kamer 1984-85. Hijlage 18.618.
66. O.Visscher. a.w.. p. 393 e.v en 612 e.v.
67. F.de Vries, dissertatie. a.w.. p. 123 e.V.
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i. / //er ve/o

Dc verhouding tussen Twcedc Kamcr en rcgering wordt behecrst door hct vertrouwensregd
Daarovcr bestaat natuurlijk gcen cnkclc twijfcl Wordt echter ook dc vcrhouding regcring-
Eerstc Kamcr bcpaald door dc/c rcgcl? In hct vcrrc vericden is ccnnialig ccn vollallig kabinct
opgestapt als gevolg van ccn conflict met dc Ncdcriandsc Scnaat ** Mccrmaals word ook ccn
minister of staatssccrctans tot hecngaan aangczct.*' Tijdcns dc na-oorlogsc pcriodc is dc vcr-
trouwcnsregcl nooit door dc Eerste Kamcr fonnccl gcacti\ccrd . maar wcrd wcl door dc regc-
nng /elf in totaal \icr inaal gcdrcigd met ccn onaanvaardbaar' " In 1999 tcnslottc. tijdcns dc
'nacht van Wicgel' lciddc hct met aanvaarden in twcedc Ic/ing van ccn voorstel tot hcr/icnmg
van dc Grondwct door dc Eerste Kamcr met de vereiste twccdcrdc mccrdcrhcid /clfs tot ccn
ncus kabinctscrisisjc Dit alles kan nid anders dan tot dc conclusic leiden du in icdcr gcval
sprake is van cnigc vorm van vertrau wcnsrclatic tussen rcgering en Eerste Kamcr Of en zo ja
door wie. dc uit die vcrtrouwcnsrclatic voortvlocicndc vcrtrouwcnsrcgcl gcactivccrd zou mo-
gen worden, daarover wordt echter nog steeds met cnigc rcgclmaat gcbakkclcid '
Tijdcns dc grondwetshcrzicning van 19X1 werden (nadat afschafllng van dc Ncdcriandsc
scnaatskamcr geen liaalbarc kaart blcck tc zijn) pogingen ondemomen om w ij/igingcn ann tc
brengen in dc bc\ ocgdheden die dc Eerste Kamcr toe zoiidcn moclcn komen als medc-
wetgevend orgaan. Gedacht werd daarbij vooral aan het verlenen van ecn terugzendrccht van
wetsvoorstellen naardeTweedeKamer, gecombineerd met eensuspensicfveto" In het kadcr
van de discussies die daarover gevoerd werden speeldc vanzclfsprckcnd dc vertrouwensrcgel
een belangrijke rol. De regering was bij monde van Minister Wiegel van oordeel: 'dat die
regel in beginsel ook voor de Eerste Kamer bestaat, maar dat de Eerste Kamer door het nict
toepassen daarvan blijk heeft gegeven van de reserve die zij passend acht voor haar positic in
het hanteren van haar bevoegdheden'. Vanuit de PvdA (van Thijn) werd gesuggereerd dat die
terughoudendheid geen staatsrechtelijke norm zou zijn, doch simpelweg praktijk." Ecn prak-
tijk die gewijzigd zou kunnen worden op het moment dat dit politick opportuun blijkt tc zijn.
Wat daar (vooraJsnog) ook van zij, geconstateerd kan op deze plaats in ieder geval al worden
dat de werking en reikwijdte van de vertrouwensrelatic in de relatie regering-Eerste Kamcr in
de optiek van politici niet eenduidig bepaalbaar blijken te zijn.

De grondwetsherziening van 1983 werd, zoals bekend, afgerond zonder doorvoering van
wijzigingen in het bevoegdhedenpakket van de Eerste Kamer. In de periode die volgde bleek
sprake te zijn van een (voor Nederlandse begrippen) bijzonder assertievc Senaat, die actieve
hantering van de haar toekomende geschreven en ongeschreven constitutionele rechten tot
'norm' leek te gaan verheffen, daarmee, zo op het eerste oog, impliciet aangevend dat de hier-
boven gememoreerde visie van van Thijn betreffende de vermeende terughoudcndheid van de

68. Er werd toen voor ontbinding gekozen, omdat bekend was dat een nieuw te kiezen Berste Kamer een rege-
ringsgezinde partijpolitieke meerderheid zou krijgen, terwijl van een dergelijke meerderheid tot dat moment
geen sprake was.

69. Zie hiertoe: J.Vis, Van 'Menagerie du Roi' tot politiek college. De Eerste Kamer van 1849 tot 1887, in: A.
Postma e.a., Aan deze zijde van het Binnenhof, Den Haag 1990, p. 163-211.

70. Openlijk gebeurde dat in 1949 (Grenscorrectiewet), 1972 (verhoging collegegelden) en 1989 (wij/.iging
AAW). Achter de groene gordijnen van de Eerste Kamer werd in 1988 door de loenmalige Minister van
Onderwijs gedreigd met de kabinetskwestie in verband met de Harmonisatiewet.

71. Onder andere F. de Vries, NJB 2001, a.w., p. 1832-1833.
72. Handelingen II 1979-1980, 14.222, p. 2718 e.v.
73. Handel ingen Tweede Kainer 1979-1980, 14.222, p. 2101.
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Eerstc Kamer wcllicht zo gck nog met was. Wat was er aan de hand? Allereerst viel op dat in
dc tachtigcr jaren relaticf vaak wetsvoorstcllen door de Senaat werden vcrworpen. Vanaf de
laatstc wcrcldoorlog tot 2001 werden in totaal slcchts 47 wetsvoorstellen verworpen (zoals
ge/cgd gcmiddcld minder dan ecn voorstel per jaar). In de jaren 1986 en 1987 werden in
totaal echter 8 voorstcllcn vcrworpen, waarbij in alle gevallcn politickc overwegingen een
centrale rol spccldcn.™ Daarnaast liepen ook in hct openbarc debat hissen Eerste Kamer en
regcring de spanningen rcgclmaüg hoog op." Ten gevolgc van de wijzigingen in net kies-
slclscl na dc jongstc uitgebrcide grondwetshcrziening wist de Eerste Kamer zieh demoeratisch
bclcr gclcgitimccrd, hetgeen ccn rol kan hebben gcspccld bij de verandcrende opstclling van
dc scnaat. Vooral hct gegeven dat zij pal na dc verkiezingen voor provinciale staten op
allcszins bcgrijpclijkc gronden mcende tc kunnen bogen op ccn actuclcre afspiegeling van de
kiczcrsgunst bleck tijdens die jaren ccn störend clement op tc Icvcrcn in dc vcrhouding tusscn
Eerstc Kamcr en regcring.

Evcnccns bclangrijk lijkt hct Harmonicsatiewet-debäcle geweest te zijn.'* De toenmalige
Minister van Ondcrwijs Dcctman liad om hem movcrende redenen van beleidsmatige aard
bchoorlijkc haasl met dennitieve aannamc van dat wetsvoorstel Omdat de Scnaat toch om-
willc van dc rcchtszckcrhcid cnigszins tcgcnstribbcldc, ging de minister zelfs zo ver. buiten dc
openbanrhcid dc vcrtrouwcnskwcstic tc stellen. Na de snellc aannarnc van het wetsvoorstel
die daarop vanzcirsprckcnd volgdc (Indien ccn lid van dc Ncdcrlandsc rcgering in dc Eerste
Kamcr hct 'onaanvaardbaar' uitsprcckt, laat de senaatskamer haar bezwaren legen ccn voor-
liggcnd wetsontwerp per dcfuutic vallcn. Dezc 'actie' kan binnen hct Ncderlandsc Staatsrecht
wclliaast beschouwd worden als ccn conventic.) vcrtoondc dc wet wel serieuze rechtstatelijkc
gebrcken. Zclfs dc Hogc Raad sprak zieh uilcindclijk uit over dezc kwestic. Hct hoogste
Ncdcrlandsc rcchtscollcge gaf aan dat dc wet in wezen strijdig was met hct rechtszekerhcids-
bcginscl" Dc Eerstc Kamcr. kwam daanncc als wctgcvinghcrzicningskamer in ccn wcl heel
twijfelachlig daglichl tc slaan. limners, hct hectte toch bij uitstck dc taak van de Ncdcrlandsc
Senaat te zijn, op stapcl staandc wetgeving in formelc zin te toetscn aan rechtstatelijke
aspecten.

De gecst leck vcrvolgcns uit dc fles. Nog in hct/clfdc jaar dat de Hogc Raad hct Hannoru-
salicwct-arrest wees, mcende dc regcring bij mondc van Minister Kok van Financier! weder-
om (zij hct dczc keer in hct openbaar) genood/aakt tc zijn hct 'onaanvaardbaar' uit tc spreken.
Hct bctrof wijzigingen in dc AAW-rcgcling die geen uitstel gedoogden in verband met de
nadcrende jaarwissding. Dc Eerstc Kamcr mcende van haar kant dat financieic liaast' ecn
siechte raadgever was en dat ccrst rcchtsongclijkhcid bevordcrende ondcrdclcn uit hct wet-
gcviugsvoorstcl gcliaald dienden tc worden. Hct machtswoord trotscrcn gebcurde uiteraard
echter wedcrom met: 'Er moct wcl ids zecr uitzondcrlijks aan de hand zijn. zouden wij deze

74. Initiatiefvoorstel V»n der Burg/Stoffclcn m.b.t. enqueterecht (19029). Verhaal van bijstandskosten (18813).
Invocnng openhaar kartelregister (16555). gemcentclijke herindclingcn Bommelerwaard (19055) en Mid-
dcn-Hctuwc (19138), Onderwijsvoornuigswet (18775), Cioedkeunng oprichting Europesc culturele stichting
(17852). Vertical« pri|sbinding en minimumnhjzen (19361).

75. Vcmiaard geworden 7ijn vooral de aanvinngen tussen de (voorzrtter van de ) Chnsten-Dcmocralische
(ractie Kaland en Minister President I ubbers

76. Mcent ook Kummeling. l>e Eerste Kamer. Chambre de Revolution?. NJB 1990. p 263.
77. HR 14-4-1^89, NJ 1989. p 469
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verantwoordehjkhcid willen nemen. Nu het politickc pnmaat met aan ons tockomt. /ijn wij
bereid voor hct machtswoord te buigen *
Wei wcrd in dc maanden die volgdcn memg debat gcwijd aan dc nunocmreemiimte die dc
Senaat toe behoordc te kotnen CDA-fractievoor/itter Kaland opperde dal de lierstc Kaincr
ach nooit formccl aan hct regecrakkoord had gebonden en dat luj ook nialcnccl wcimg bin-
ding met dit bcleidsconvcnant aanwezig achttc. nu dc Senaat in fonnaticbcsprckingcn op geen
cnkclc wij/c partij bleck tc /Jjn Kaland wenste slechts o\ertuigd ic worden door mhoudclijkc
argumenten Dc Minister President gaf daarop tc kennen dit dc Ecrslc Kaincr /ich /.IJIIS

inziens ecrst en vooral zou mocten richten op hct toctscn van dc rcchtinaliglicid en doclina-
tighcid van wetgeving" Hct maken van politickc afwcgingcn door dc Scnaat dicndc daarbij
zijns inyjens /o veel mogclijk venncden tc worden
Hct was met name de grote christcn-dcinocratischc fractic. nota bene afltomstig uit dc gclc-
deren \an dc rcgcringscoalitic. die hct vuurtjc aangaandc dc positic van dc Kcrstc Kaincr in
haar vcrhouding tot dc rcgcnng voortdurcnd opstooktc In 19V1 wcrd door dc CDA-lractic
van de Ecrstc Kanicr /clfs tijdclijk dc wcrking van art 85 Grondwct gebniskcerd, tocn gc-
wcigcrd wcrd om ccn wetsvoorstel over /jcktekostcnvcrzckcnng in dc voorliggcndc (door dc
Twccde Kanicr gocdgckcurdc) vorm überhaupt in bchandcling tc nemen *"
Na die laatste ferme protestdemonstratie heeft de Eerste Kamer nog wel gedebattecrd over
haar positionering, maar de geest is zijn fles toch onmiskenbaar weer op gaan zocken."' De al-
oude heroverweging vanuit politieke terughoudendheid is vervolgens weer gewoon hct vrij-
wel Kamerbreed omarmde credo gaan worden.

Ook binnen de rechtswetenschap wordt, mede ten gevolge van de beschreven parlemcntairc
praktijken, nog steeds met enige regelmaat gediscussieerd over de positionering van dc Senaat
ten opzichte van regering en Tweede Kamer.*" Eensgezindheid lijkt in icder geval tc bestaan
over het gegeven dat de Senaat een politiek orgaan is. Maar moet de bandbrcedtc waarbinnen
de Eerste Kamer al dan niet 'politiek gevoelig wetgevingsgedrag' mag onlplooicn afgebakend
worden op grond van praktische overwegingen of dogmatick. Kummeling heeft /.ich, mijns
inziens terecht, in zijn preadvies vooral laten leiden door het eerste. Er is zijns inziens 'veel te
zeggen voor de Stelling dat er een vertrouwensrelatie bestaat tussen Eerstc Kamer cn kabinct,
maar dat de daaraan ten grondslag liggende vertrouwensregel slechts eenzijdig, namclijk door
de regering geactiveerd mag worden'.*' Immers zo vervolgt hij 'nu het politieke pnmaat
blijkens bevoegdheden en staatkundige praktijk zo nadrukkelijk bij dc Tweede Kamer berust
en om die reden bij de kabinetsformatie slechts het vertrouwen van dc Tweede Kamcr wordt
gezocht behoort het niet tot de taken van de Eerste Kamer een kabinct c.q. individuelc be-
windslieden op grond van een zelfstandig politiek oordeel naar huis te sturen. Aan een senaat

78. Aldus fractievoorzitter Kaland van het CDA tijdens de vergadering van de Eerste Kamer dd. 28-12-1989,
Handelingen Eerste Kamer 1989-1990, p. 7 e.v.

79. Handelingen Eerste Kamer 1989-1990, p. 355 e.v.
80. Handel ingen Eerste Kamer 1991 -1992, p. 195 e. v.
81. Zie o.a Handelingen Eerste Kamer 1991-1992, p. 1383 e.v.
82. Zie o.a. H. Kummeling. a.w. ; F. de Vries, dissertatie, a.w.; F. de Vries NJB 2001, a.w.; B. van den Braak,

a.w.; G. Visscher, a.w.; H. Kummeling en P. Bovend'Eert, Vam Raalte's Het Nederlands Parlement, Deven-
ter 2000.

83. H.R. Kummeling, De Nederlandse Eerste Kamer, Preadvies, Den Haag 1992, p. 23.
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die functionccrl als kamer van heroverweging komt ccn dergelijke bevoegdheid niet toe'.*''
Dc Vrics blijkt het op dit punt oncens te zijn met de stellingname van Kummeling. Hij meent
dat dc vcrondcrstclling van ccn slcchts cen/ijdig activeerbare vertrouwensrelatie blijk geeft
van ccn fundamcntclc miskcnning van dc bctckcnis van dc vcrtrouwensreger.^ Die is. zo
stclt dc Vrics, namclijk nict in ons staatsbestel terccht gekomen als strategisch instrument
voor de rcgcring, doch (er bcpaling van de afhankelijkheidsrclatie van de regering richting
Statcn-Gcncraal inclusicf Ecrstc Kamcr Dc werltzaamheden van de Eerste Kamer zouden
slagkraclit ontberen indicn dc vcrtrouwcnsrcgcl nict zou gcldcn'
Wcllicht is dczc visic in principiccl staatsrcchtclijkc zin ook anno 2000 nog verdedigbaar,
icderc rclatic tot de moderne Ncdcrlandsc parlcmcntairc praktijk is hier echter zock In het
kadcr van hct rcclilsvcrgclijkcndc lioofdstuk S zal ik dit nadcr uitwerken.
Het activcrcn van dc vertrouwcnsrcgcl door dc Ncdcrlandsc Scnaat via bijvoorbeeld het aan-
nemen van ccn motic van wantrouwen of hct vervvcrpen van ccn wetsvoorstel waaraan hct
'onaanvaardbaar' van dc regenng is gckoppcld, zou in twee opzichtcn ook voor problemcn
zorgen die binnen hct vigcrende juridische raamwcrk fcitelijk niet opiosbaar zijn. Allereerst is
daar hct praktische gegeven dat Provinciate Statcn niet ontbonden kunnen worden, zodat per
saldo dc situatic ook na ontbinding van dc Ecrstc Kamcr ten gevolge van ccn vertrouwens-
conflicl en dc daar op volgcndc vcrkiezing van nieuwe Senatoren door dc leden van Pro-
vincialc Statcn partijpolitick ongcwijzigd zou blijven Hct is hooguit denkbaar dat in een
dergelijke situatic cnigc pcrsonclc v\ ijzigingen in dc kicslijstcn aangebracht zouden worden.
Minister-President Lubbers maaktc (als politick prcssicniiddel) tocspclingcn in die richting
tijdens hct vcrmaardc debat tusscn hem en CDA-fracticvoorzitter Kaland in 1990. waar de
politickcr opstclling van dc Ecrstc Kamcr tcr discussic stond."'

Van scncuzcrc aard echter zijn dc problemcn die zouden ontstaan in dc rclatie tusscn Ecrstc
en Twccdc Kamcr bij activcring van dc vcrtrouwensrcgcl door dc Ncderlandsc Senaat.
Immcrs, dc Ncdcrlandsc rcgcring leimt tegenwoordig als van/elfsprekend stcrk op de Twecde
Kamcr Krachtigc partijpolitickc organisatic en uitgcwcrktc regecrakkoorden staan daarvoor
diudclijk gamut Fundamcntclc onwerkbaarhcid, op basis van het gegeven dat hct politickc
primaat van dc Twccdc Kamcr tcrzijdc geschoven zou worden, met alle gevolgen van dien
voor dc voortgang van dc wctgcvingstaak van Statcn-Generaal en rcgcring. lijkt bij adhering
van dc vcrtrouwcnsrcgcl door dc scnaatskamcr in dc gegeven situatic allcrminst ondenkbaar.
Hct ontstaan van ccn ook maar cnigs/ins vergelijkbare situatie bchoort in Franknjk. Groot-
Brittaunic en zclfs dc Boudsrcpublick Duitsland zowcl formed als materiecl dan ook tot dc
onmogclijkhcdcn. Politickc confrontatics lusscn dc scnaat en dc rcgcring. eulminerend in een
ncgaticf vertrouwensvotum zijn in voomoemde landen zo goed als uitgesloten.
Dit alles gczcgd hebbende nog ccn (voorlopig) afsluitcndc opmcrking over dc gelding van de
vcrtrouwcnsrcgcl in dc rclatic tussen dc Ncdcrlandsc regenng en dc Eerstc Kamcr Hocwel ik.
zoals innuddcls duidclijkc inogc zijn. dc door Kummeling in zijn preadvies geformuleerde
instcck vcrrc prcfcrccr. zou ik toch ccn kleine doch mijns in/iens nict onbclangrijkc nuan-
ccring in zijn Stelling willen suggcrcrcn: dat dc (...) vcrtrouwensrcgcl slcchts ecnzijdig,
namclijk door de regering gcactivccrd mag worden', zou gewijzigd moeten worden in: 'zal
worden'. Een dergelijke formulcring ondervangt grotcndeels het door de Vries gcoppcrde

84. Idem.
85. F. de Vries, dissertatic. a w , p. 171.
86. Er werd door de tocnmalige voor/itter \ i n de Eerste Kamer gesproken over 'moord op klaarlichle dag'.
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prindpiecl staatsrechtclijke bezwaar (strikt naar dc letter bchoort activenng van dc vcrtrou-
wcnsrcgcl door /owcl rcgenng als Ferste Kamcr dan iinmcrs wcl tot dc mogclijkhcden) en
sluit tegclijkcrujd naadloos aan bij dc inmiddcls loch wcl /.ccr bcstcndigc praktijk In hoold-
stuk 8 /al dcze matcne in rechtsvcrgclijkcnd pcrspccticf ovengens nog nadcr uitgcwcrkt
worden.

6.5.2 Aty?maa/.s Ae/ vef or«rA/

Dc Ncdcriandsc wetge\ingspraktijk random mogclijkc verwerping van voorstellen tot wcl.
waar wij ons nu icts gcdctaillccrdcr over /ullcn buigen. toont aan dal de Ferste Kanter /nivcrc
en open conilictsitualics wclliaast per dcfimtic plccgt tc vennijden
Hct uitgcbrcidc ondcr/ock van Visschcr naar parlcincntairc invlocd op wc(gc\ing laat. /oals
reeds wcrd beschrcven, goed /icn dat verwerping van wctsvoorstcllcn door de Ferste Kaincr
ccn zcldzaamhcid is Ecn bee Id dat in 2(XX) door dc Vncs nog cens wcrd bcvcstigd" Ondcr-
liggcndc moticven bij verwerping ex art 85 jo 81 Grondwct blckcn. aldus Vissclicr. niecstal
van politick/bclcidsmatigc aard Hct betraf daarbij. /oals gcincniorccrd. in veel gcvallcn
echter voorstellen die of van rclaticf geringe betckenis werden gcachl (dc liclfl van dc gcval-
len). of (direct dan wel indirect) het belang van dc Ecrstc Kanicr /elf tot onderwerp luidden **
Verworpen wetsvoorstellen niet vallend in een van beide categoriecn liaddcn rcgclinatig
specifieke voorstellen tot gemeentelijke herindcling tot onderwerp, traditionccl een bcleids-
terrein waarop de Eerste Kamer meer speelruimte blijkt te krijgen.®
Verwerpingen door de Eerste Kamer tnaakten (in de door Visschcr onder dc loep genomen
periode) minder dan een procent uit van het totaal aantal wetsontwerpen dat uitcindclijk hct
Staatsblad wist te bereiken. Vertraging van wetgeving door middel van hct inzcltcn van dc
zware novellevariant kwam nog minder voor.^ De overige 2498 onder/ochtc wetsvoorstellen
werden gewoon aangenomen. Ruim de helft daarvan als hamerstuk. Bekijkcn wij hct stem-
gedrag, dan blijkt partijpolitieke binding de bepalende factor bij uitstek te zijn gewecst. Zowel
de Senatoren uit die partijen die de coalitie vormden als de Senatoren uit dc oppositicpartijen,
vertoonden (zonder zichtbare afwijkingen) vrijwel standaard hctzclfdc stemgedrag als de
collega's aan gene zijde van het Binnenhof."
Visscher komt na kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van de onder/ochte wetsvoor-
stellen tot de eindconclusie dat de Eerste Kamer in wezen 'substantielc structurelc invloed
slechts via de blokkade van een zeer beperkt aantal voorstellen heeft uitgeocfend'/'^ Vertra-
ging bleek nog het voornaamste soort invloed te zijn dat de Senaat uitocfendc. 'Anders dan in
de Tweede Kamer resulteerde deze vertraging normaaJ gesproken evenwcl niet in inhoude-
lijke Veränderungen vande regeringsvoorstellen'."

87. F. de Vries, dissertatie, a.w., p. 185.
88. G. Visscher, a.w., p. 602 e.V.; F. de Vries, dissertatie, a.w., p. 123 e.v.
89. G. Visscher, a.w., idem en F. de Vries, dissertatie, a.w., p. 148 e.v. Het betrof de opheffing van de gemeente

Diepenveen (10962), de aanpassing van de gemeentegrens tussen Blaricum en Huizen (18618), de her-
indcling van de Bommelerwaard (19OS5), de herindeling van de Midden-Betuwc (19138) en de herindcling
van de gemeenten Boekel, Veghel en Uden (25116).

90. Zie G.Vischer, a.w., p. 773 en B. van den Braak, a.w., p. 287.
91. G. Visscher, a.w., p. 390 e.v.
92. G. Visscher, a.w., p. 773.
93. Idem.
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Uilsplitsing van hct pakkct welsvoorstellcn dat sinds 1950 door de Nederlandse senaatskamer
is verworpen in voorstellen tot wijziging van de grondwet en overigc voorstellen, levert nog
enigc interessante additionclc infonnalic op. Van de 45 wetsvoorstcllen die tijdens voor-
noemde pen ode door cen veto van de Eerste Kamer getroffen werden, hadden er niet minder
dan 15 ( oftcwcl ccndcrdc deel) ccn voorstel tot grondwetswijziging als ondcrwerp'"
Hicruit /oil dc conclusic getrokken kunnen worden dat de Nederlandse senaatskamer zieh
blijkbaar met verve kwijt van haar taak als beschermer van de Grondwet. Bcstudering van de
ondcrwerpen die in hct geding waren leert echter dat hct in dc meestc gevallcn of zaken van
ondcrgeschikt belang bctrof, zoals dc vervanging van volksvcrtcgcnwoordigers bij zwanger-
schap (2.3.798) of ( en met name) voorstellen die direct of indirect de eigen staatsrcchtelijke
positic van dc Ecrstc Kamcr zouden kunncn bcinvlocdcn c.q. aantasten, zoals het voorzitte-
scliap van dc Vcrcnigdc Vcrgadcring (16 64())cn dc vcrvroeging van Prinsjcsdag (11.302).
Als rcgcl nccmt dc Eerstc Kamcr voorstellen tot wijziging van de Grondwet gewoon over.'*

Wat Iccrt dc bcschrcvcn informatic over de wijze waarop de Eerste Kamer haar taken als
mcdcwctgcvcnd volksvcrtcgcnwoordigcnd orgaan uitvocrt ons nu in feite? De Nederlandse
Sciiaat heen bij hct hcrovcrwcgingsproccs formed slcchts' hct relaticf ineffectieve middcl
der verwerping tcr beschikking. Wcinig cffccticf omdat enerzijds totale verwerping van wets-
voorstcllen met politick gewicht ccn onhaalbarc kaart blijkt tc zijn en hct andcrzijds evenmin
good denkbaar is dat in hct Nederlandse staatsbestel door dc Scnaat (via met name de novelle-
constructic) veel inhoudclijk gcslcutcld mag worden aan wetsvoorstcllen. In hct speciale ge-
val dat wetsvoorstcllen desondanks toch door dc Nederlandse Scnaat verworpen werden, was
hcl politickc gewicht van hct voorstel. dc zeer zcld/amc uit/ondcring daargclaten, nict dus-
danig dat daardoor ccn scricus conflict met regcring en Tweede Kamer kon ontstaan.*'
Voor hct overigc 'kefte' dc hcrovcrwcgcndc Scnaat. vanuit dc haar tocbedcelde positie soms
wcl cens hoorbaar. niaar blccf braaf in dc pas lopen met de politiekc gecstverwanten uit de
Twccdc Kamcr. Bclcidsmatigc bemocicnis met wetsvoorstcllen van erug politick gewicht
blijkt dc regcring ( daanoc gclcgitimccrd door dc Twccdc Kamcr) nu eenmaal niet op prijs te
stellen en soms zclfs onaanvaardbaar" tc vinden. Dc bcschrcvcn pcrikclcn rondom dc invoe-
ring van dc Hannonisaticwet maar zeker ook. rcccntclijker dc kwestic van hct hoger bcroep in
dc asiclproccdurc mögen daarvoor ondcr nicer tot pijnlijk voorbceld dienen. Laatstgenocmde
kwestic zou rechtsongclijkhcid in hct leven rocpen, omdat asielzoekers het recht op een onaf-
hankclijk rcchtcrlijk oordcel in twee instanties ontnomen wcrd De regcring deed bij monde
van dc Minister van Justitic wcl enige vage toczeggingen. maar wenste toch dat het wets-
voorstcl voor hct overigc onvcrkort door dc Ecrstc Kamer aangenomen zou worden. Senator
Dc Boer sprak van ccn kosmetische schaamlap' die met kon vcrdoczclcn dat hct hart van dc
Scnaat wcrd geraakt." Ook dc aannamc van dc Algcmcnc nabestaandenwet op dc vulrecp van
1995"* en dc Wet herstructurenng Varkcnshouderij ging met grote onvTede in hct senatoren-

94. http: www.ccrstekamcr.nl. 28-11-2001
95. Zo ook: t\ de Yries, disscrtatic. a.w.. p 142
96. De nacht vai\ Wicgcl. waarin hct grondwcthcrzieningsvoorstcl tot invoering van een c-orrectief referendum

wcrd weggestcind was *o'n uit/ondering
97. Handelnden I erste Kamcr. 22 735. p 786 e.v In de inmiddels in werking getreden Vreemdelingenwei

2000 is ovengens tcgemoet gckomen aan de bezwaren betreffende ( de onmogelijkheid van) hoger beroep in
dc asiclprocedurc.

98. Handclingen Kerstc Kamcr 1995-96. 24169. p. 516 e.v.
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corps gepaard De wijze waarop gepoogd wen) wcttclijk hcl quotum aan varkens in Nedcr-
land te regulcren was juhdisch stcrk aanvechtbaar. /o incende ecu grote groep Senatoren
Toch wcrd net ontwerp aangenomen Dc mecrdcrhcid van dc PvdA-fractic vcrschool /JCII

daarbij achter hct argument dat hcl duivclsc dilemma van (ongcamcndccrd) voor- of tegen-
stemmen in wc/en geen kcu/c was
Als de Ecrste Kamer vanuit haar eigen visic echt onvoldocndc vertrouwen heefl in (dc kwali-
teit van) dc bclcidsuitingen die onder dc wctgc\ ingshamer komen. kan dal in de Ncderlandsc
wetgevinghcroverwegingspraküjk uitcindclijk blijkbaar slcchts /.cldcn ecu doorslaggc\ ende
rol speien, hct formeel zo machtige wapen van art. 81 jo art. 85 Grondwcl ten spijl

6.6 Belang

In hct licht van de voorgaandc constatenng hjkt dc vraag naar hct belang van dc Ncderlandsc
senaatskamer als medewetgevend orgaan dan ook zeker gcstcld tc mögen worden. Ecn vrij-
wcl kamerbrede, majeure cn voortdurend tcnigkcrcndc klacht van dc Ncderlandsc Senatoren
bclrcft hct gegeven dat met nun expertise /o wcinig gedaan kan worden Modificcrcn cn
modelleren van wetsvoorstellen door de Eerste Kamer is formeel immers uit den bozc in het
Nederlandse staatsbestel. Het door de Tweede Kamer reeds aangenomen cindmodcl Staat er
al. Amendering door de Nederlandse senaatskamer is niet geoorloofd. Dc zcldzaam voorko-
mende novelle of toezegging daargelaten is alles of niets gewoon dc enige keuze. Toch wordt
jaar in jaar uit, decennium in decennium uit, zowel vanuit de Nederlandse politiek" als dc
wetenschap'°° bij voortduring gewezen op zin en noodzaak van het takenpakket dat aan de
'Kamer van Herovenveging' wordt toegedicht. En dit lijstje, ik herhaal hct nog maar cens,
mag er zijn: speeifieke aandacht voor aspecten van rcchtstatclijkhcid. toetsing aan de con-
stitutie, controle op juridisch-technische aspecten, consistentie, overgangsrecht, relatie tot het
internationale recht, maatschappelijk draagvlak, doelmatigheidstoetsing, uitvoerbaarheid cn
uiteraard een inhoudelijk beleidsinatige toetsing vanuit politieke overtuiging. Dit alles zijn
bepaald geen onbelangrijke taken in een üjd dat raamwetgeving in combinatic met groot-
schalige delegatie van wetgevende bevoegdheid aan de regering dc norm is geworden cn dc
internationalisering ook de Nederlandse nationale wetgever in fonnele zin definitief in dc
greep heeft gekregen.

Kosten en baten afwegend van de inspanningen die de Eerste Kamer zieh plccgt tc getroosten
in het kader van het wetgevingsproces lijkt het begrijpelijk dat de Nederlandse senator gevoc-
lens van fhistratie vaak maar moeilijk kan onderdrukken. Het laatste woord hebben met Veto-
recht en toch in veruit de meeste gevallen nauwelijks noemenswaardige invlocd uit kunnen
oefenen op vorm en inhoud van het eindproduet. Anders dan dc collega's uit zowcl Frankrijk,
Groot-Brittannie als de Bondsrepubliek Duitsland is hij/zij op geen cnkele wijze reeel betrok-
ken bij de totstandkoming van een wet in formele zin. Niet bij de voorbereiding naar Duits
model, maar ook niet bij de nadere vormgeving via eventuele amendering naar Frans of Brits
model. Nederlandse Senatoren zullen zieh vrijwel standaard tevreden moeten stellen met

99. Archief Eerste Kamer, agenda College van Senioren, januan 1996 en B. de Gaay Fortman, Parlement en
wetgeving uit: W.F. de Gaay Fortman, Problemen van wetgeving, Deventer 1982. p. 60 e.v.

100. Onder andere: F. de Vries, NJB 2001, a.w., p. 1829, H. Kummeling, Preadvies, De Nederiandse Eerste
Kamer, Zwolle 1992, p. 58.
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kruimcls Met hct beamen van cen Minister of staatssecretaris dat accenten uit bcpaaldc passa-
ges van cen voorliggendc tekst wcllicht ook anders geinterpreteerd kunnen worden. Met de
toe/egging dat de working van een wet na verloop van tijd onderwerp van cvaluatie uit zal
maken. Met motics waarin dc onvrede over ondcrdclen van voorliggende wetsontwerpen
voorafgaandc aan aannamc nog gevcntilccrd kan worden. Of met cen verwij/Jng naar de Han-
dclingcn van de Berste Kamcr, die in voorkomende gevallen immers altijd nog geraadplcegd
kunnen worden door cen steeds acticver wordende nationale rechter.""

ö. (5. / 7eru#zem//ng

Omdat de Ncdcrlandsc scnaatskamcr als incdcwctgcvcr formed in het geheel niet kan be-
schikken over instrumental tcr bijsturing, tcrwijl de praktische behoeftc daaraan (gctuigc ook
hct ontstaan van dc novcllcpraktijk) in dc loop der tijd ontcgenzeggelijk groter geworden is,
wordt dc rocp oin aanpassingen op dat vlak sinds dc jarcn tachtig van de twintigstc ccuw in
steeds brederc kring uitgedragen.'"* Begin 2000 hecfl dc rcgering als uitvlociscl van het re-
gccnikkoord cen notilic over dc positic van dc Ecrstc Kamcr aan dc Twccdc Kamer gestuurd.
Hierin wcrd ondcr mccr cen poging ondemomen, cen eventueel recht voor de Eerste Kamcr
oin wclsvoorstcllen in fonnclc zin na herovcrweging' tcrug tc kunnen sturen naar dc Tweede
Kamcr nadcr vorm tc geven."" Dc Ncdcrlandsc scnaatskamcr zou, aldus dc Minister, gecn
recht van amendement dienen tc krijgen, doch de mogclijkhcid om cen wctsvoorstel intcgraal
tcnig tc kunnen sturcn naar dc Twccdc Kamcr voor hcrbcoordcling door dczc politick belang-
rijkstc parlcmcntskamcr 'met inachtneming van dc opmcrkingen van dc Ecrste Kamcr'. '"^De
grotc vraag is dan vcrvolgcns natuurlijk hoc cen en ander vcrder vorm moct krijgen. Behoudt
dc Ecrstc Kamcr hct Vetorecht na terugzending? Gaan dc stemverhoudingen ter aannamc c.q.
verwerping aangepast worden? Wordt tcnig/ending vcrplicht indien de scnaatskamer niet tot
aannamc van hct wetsvoorstel wil ovcrgaan?

Dc rcgering formulccrdc in dc notitic cen drictal optics. Dcze waren met name gebascerd op
de gedachte van cen tcmg/cndplicht"" richting Twcede Kamcr in geval van verwerping van
ecu wetsvoorstel via gewone mccrdcrhcid. Definitieve verwerping zou nog slechts mogelijk
blijven bij cen twccdcrdc mccrdcrhcid Na terugzending zou dan geoptecrd kunnen worden
voor 6f facultaticvc amendcring en afhandcling door dc Twcede Kamer, öf behandeling in
vercnigde vcrgadcring van beide parlcmcntskamcrs Daarnaast wordt nog dc mogclijkhcid
open gclatcn dat dc Ecrstc Kamcr cen teruggczonden en vcrvolgens eventueel door dc Twce-
de Kamcr gcamcndccrd voorstel ten twcede male zou mögen hcroverwegen. In dat geval zou
verwerping echter cvcnccns slechts mogelijk zijn middcls cen gekwalificccrde tweederde
mccrdcrhcid."*
Tijdcns dc ecrstc officiclc rondc \an hct debat dat in de Eerste Kamer aan dit thema gewijd
wcrd'"\ gaf dc Minister aan terugzending van wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer in

101. Zic ook: J.M. Polak. De Ferste Kamer en de interpretalie van wetten. NJB 9-9-1986. p. 876.
102. / i e o.a., E.C.M. Jürgens. Ken recht van rcnvooi'. Namens 1989. afl. 8. p. 37. Eveneens: H. Kummeling,

Preadvies, a.w.. p. 38v en F. dc Vries. disscrtatie. aw., p 374 e.v.
10.V Kamcistukketi II 1999-2000. 26976. nr. 1
104 Idem, p IV
105. Zic ook \V Witleveen. a.w.. p. 932.
106. Kamcrstukken U 1999-2000, 26976. nr. 1, p. 16-17.
107. Handelingen Ferste Kamer nr. 5.6-11-2001, p. 176-207.
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principe als een zinvol alternatief voor de bestaandc novcllepraktijk ic binnen beschomven.
vooropgestcld dat de Tweedc Kamer vervolgens wcl lict laatstc woord knjgt: we inoclcn
geen verhouding ondermeester versus bovenmccstcr knjgcn'. aldus de minister."* De Ecrste
Kamer gaf alvast in mccrdcrhcid aan in dat idee nicts tc /.icn Tijdcns ccn twccdc rondc gaf de
Eerstc Kamcr in mccrdcrltcid aan alles gewoon bij het oude tc willen latcn L-cn mode
Jürgens, waarin voorgestcld werd tcr finale afdocning door dc Twccdc Kaincr temg/ending
van wetsvoorstellen voorzien van wij/igingssuggestics vanuit dc Eerstc Kamcr mogchjk tc
maken. wcrd met voldocndc gestcund " En daanncc is dc cirkcl dan naar hot /ich hint aan-
zien wecr cens rond. Dc Nedcrlandsc parlcmcntairc geschicdenis heeft innuddcls mccnuaals
overtuigend aangctoond dat aanpassingen van dc Nedcrlandsc rigid constitution' waar dc
wijze van functioncrcn van hcl twcckaiucrstclscl en nicer cone reel wij/jging van dc (nuclits)
positic van de Eerstc Kamer in net gcding is. gcvocglijk tot dc onmogclijklwdcn gerckend
mag worden. Terug/cnding van wetsvoorstellen door de Eerstc Kamcr aan dc Twccdc Ka-
mer"" heeft, zo lijkt hct. dan ook nog lang geen plaatsjc venvorven in hct contciupor.iinc
Nedcrlandsc Staatsrecht. Ik kom op dc/c kwestic in hct kadcr van hct rcchtsvcrgclijkcudc
hoofdstuk 8 overigens nog terug.

6.7 Bestuurscontrole

6.7. /
Hoewel de wetgevingstaken van de Senaat en de taken in het kader van de bestuurscontrole
evidente samenhang vertonen, getuige onder meer de ontbindingsperikelen (zie par. 3.3.2) en
de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandeling in samenhang met hct budgetrecht, worden
deze twee deelterreinen van de Senaat traditioneel veelal gescheiden besproken. Een traditie
waar ook hier niet geheel van af gestapt zal worden. Dit betekent dat in dit gedeelte allereerst
als overgang tussen wetgeving en bestuurscontrole de rechten van de Senaat betreffende de
jaarlijkse rijksbegroting besproken zullen worden. Daarna worden achtereenvolgens de inter-
pellatie, het individueel vragenrecht, de molie, en het enqueterecht kort aan de ordc gesteld.

6.7.2 ßuc/ge/rec/7f

Ook voor begrotingswetten geldt het alles-of-niets-principe. Amendering is niet mogelijk. De
departementale begrofingsvoorstellen worden niet gelijktijdig aan de Senaat aangeboden.'"
Formed dient de volledige Rijksbegroting voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar door
beide Kamers zijn aangenomen.
Voornoemde constellatic van feitelijkheden heeft tot gevolg gehad dat de jaarlijkse behande-
ling van de afzonderlijke begrotingsvoorstellen in de Eerste Kamer curieus pleegt te vcrlopen.
Deze voorstellen künnen de gewone route volgen via de departementale commissies, inclusief

108. Idem, p. 5-201.
109. Handelingen Eerste Kamer 2001 -2002. p. 863.
110. Vooral Jürgens heeft namens de PvdA de afgelopen decennia al meermaals invoering van enige vorm van

terugzendrecht bepleit.
111. H.G. Warmelink, Parlement en begroting, Serie monografieen Nederlands Parlementsrecht, Groningen

1993, p. 189 e.v.
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voorlopig vcrslag en cindvcrslag. Indien deze weg gevolgd wordt zal in de regel de betreffen-
de bcgrotingswct vcrvolgens zonder stemming aanvaard worden aangezien de Ecrste Kamer
nict dc mogchjkhcid heeft om wij/jgingen aan tc brengen in de begroting en evenmin tegen
afzondcrlijkc bcgrotingsartikclcn kan stemmen', terwijl ook het indienen van moties slechts
hoogst zcldcn plccgt tc gebcuren ''"
Ook echter kan geopteerd worden voor de administratieve afdoening oftewel 'vereenvoudigde
bchandcling' c.\ art. 54 RvOEK: Indien ccn voorstel zonder bcraadslaging en zonder stem-
ming in dc Twccdc Kamcr wcrd aanvaard, kan dc cotnmissic aan wie het voorstel in de
Scnaat is toevcrtrouwd cindvcrslag uitbrcngen zonder het houden van zelfs maar een mbreng-
vergadcring Dil bclckcnl dal na opstclling van ccn cindvcrslag het betreffende begrotings-
voorstcl direct goedgekcurd kan worden. Dcze wijze van werken brengt uiteraard ccn aan-
zicnlijkc tijdsbcsparing met /ich nice en daaraan blijkt grotc bchocfte te bestaan. Weliswaar
heeft art. 18 van dc Comptabilitcitswcl 1976'" aangaandc dc cindcjaarstijdsdruk enige vcr-
lichting bcwcrkstclligd. doch (gcdccltclijkc) administratieve afdoening is jaar in jaar uit nood-
zakclijk, zonict van/clfsprckcnd betreffende ccn aanzienlijk aantal begrotingsvoorstellen."''
Het blijft. ondanks de hier gcschctstc praktijk overigens allcszins mogclijk dat aan de rijksbe-
grolingsvoorstcllcn achtcraf nog bclcidsdcbattcn gewijd zullen worden Dezc zijn dan uiter-
aard per definitic zonder conscqucntics voor dc reeds aangenomen voorstellen. In dc praktijk
wordt legenwoordig mccstal van het houden van dcrgelijkc debatten 'apres la lettre' afgezien
in verband met ccn chronisch ovcrbclastc agenda.
In fcitc kan door dit alles het historisch recht der rechten van het parlcmcnt, het budgetrecht,
als controle-instnimcnl voor dc Ncdcrlandsc Scnaat vrijwel niets mecr betekenen."^ Nu de
bcliandcling van dc begrotingsvoorstellen anno 2(XH) minimaal gedceltelijk nog slechts pro
forma geschiedt in ccn van het amcndcmcntsrccht verstoken Eerstc Kamer, lijkt het recht van
vcrlcncn van financiölc autorisatic voor zover het de twccdc Ncdcrlandsc parlementskamcr
aangaat. loch wcl erg ver uitgchold tc zijn.

6". 7..? /rtrtrrpt'//a//e

Ingcvolgc artikcl 139 RvOEK heeft ook de Eerste Kamer het recht over onderwerpen
'vrccind aan dc ordc van dc dag' inlichtingen te vragen aan bcwindslicden Dit verzoek tot
intcrpcllcrcu dat door ieder lid van dc Scnaat kan worden uitgcocfcnd. wordt gcricht aan de
Ecrstc Kamer /.elf. Art. 139 RvOEK is ccn uitwerking van dc in art. 68 Gw beschreven
inlichtingenplicht voor bcwindslicden richting parlcmcntskamers. Uit dit Grondwetsartikel
blijkt ckit voornoemde plicht slechts begrensd wordt door strijd met het belang van de Staat'
Het recht van mterpcllatic inaakt het voor (individucle leden van) dc Ecrstc Kamer mogclijk
via het openbarc debat infonnatic in tc winnen c.q. uit te wissclen aangaandc dc visie van
ministers cn staatssecretahssen betreffende ieder denkbaar politick cn/of maatschappelijk

112 HO Warmelink. a w.. p 19V
113. Maxiinaal I .Ac van de budgetten die het voorgaande jaar beschikbaar waren via de departementale begro-

tingspost. kunnen door de minister ook voor het nieuwe begrotingsjaar gevorderd worden, indien vöor 1
januan de /.aak nog nid rund is.

114 HG. Wamwlinlc a w . p. 197
115. De Vnes snreekt in zijn dissertatie in dat kader (p. 29S) nujns inziens lerecht van ntuele dansen die weinig

inhoudclijkc betekerus hebben".
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ondenverp dal van belang word! geacht Tcvens kan dc Kanicr \ia deze weg proberen de
regenng tc ovcrtuigen van de (on)/jnmghcid van actic op bcpaaldc bcleidsterreincn
Zelfs indien een mcerdcrhcid van dc Kamer zieh formcei /.ou uilsprckcn tcgcn hct verstrckken
van inlichtingen door ccn Minister aan bcpaaldc individuclc kamcrlcdcn. moct dc gcvniagdc
informatic toch aangclcvcrd worden Art 68 Grondwet hut daarovcr sinds de grondwets-
hcr/jcrung van 1987 gcen enkeic onduidclijkhcid mccr bestaan Vooral voor Icdcn afkomstig
uit oppositionelc politickc partijcn is hct lntcrpcllaticrccht dan ook ccn bij/ondcr functionccl
parlcnicntair recht geblckcn Dit tc mccr. daar Ncdcrlandsc bcwindsheden /jch in dc pniktijk
slechis uitcrst moei/aam achter hct bcgrcnzingscritcnum belang van dc staat' blijkcn tc kun-
nen verschuilen."" Voor dc Ncdcrlandsc scnaatskamcr is dit laatstc in dc pniktijk natuwrli|k
met van belang In die pariemcntairc pniktijk wordt van hct recht van mlcrpcllatic slcchts
hoogst zcldcn gcbruik gemaakt door dc Icdcn van dc Ecrstc Kamer " Kn als er din toch spra-
ke van is, bhjkt dat tegenwoordig met name tc gebcuren in ltd kadcr van ccn soort /elf-
evaluatic Zo vormdc de positionenng binnen hct staatsbestel van de Ferste Kamer in I WO de
aanlciding voor ccn van die /.cldzamc gclcgcnhedcn "" Dc rol van dc Hcrstc Kanicr bij
wetgeving was hct ondenverp van de intcrpcllatic dc Boer uit 19% Wcdcroin dc rol van dc
Eerstc Kamer, maar nu in rclatic tot de nacht van Wiegcl'. vonndc voor senator Schiiunuan
in 1999 de aanleiding voor een tweede interpellatie waaraan zijn naam verbonden zal blijven.

6.7.4 P>agenrec/tf

Naast het recht van interpellatie biedt art. 140 RvOEK aan Nedcrlandsc Senatoren de mogc-
lijkheid schriftelijke vragen te stellen aan bewindslieden. In het geval van de schriftclijke
vraag ex art. 140 RvOEK bekijkt de Voorzitter eerst marginaal of legen doorzending aan de
minister 'overwegend bezwaar bestaat wegens vorm en inhoud' (art. 140 lid 2 RvOEK). Bij
die 'marginale toetsing' door de voorzitter wordt gekeken of de vragen niet al eerdcr in de
Tweede Kamer zijn gesteld, niet al te zeer particuliere belangen dienen van hct lid dat vragen
stelt, dat zij geen onwelvoeglijke taal bevatten, dat de plicht tot geheimhouden niet geschon-
den wordt en dat het onderwerp in kwestie niet zeer kort geleden of binnenkort toch in dc
Kamer aan de orde gekomen is dan wel komt.
De tegenwoordig in art. 140 RvOEK geformuleerde eis, dat vragen schriftelijk gesteld mocten
worden, heeft sinds de formele introducue in 1918 twee maal aanlciding gegeven tot bespic-
gelingen over dit onderwerp. 'Daar de Kamer op ongeregelde tijden bijeenkomt, dc Ministers
daardoor nodeloos uit hun werk worden gehaald en de praktijk in de Tweede Kamer gelecrd
heeft, dat van deze bevoegdheid (het stellen van mondelinge vragen, EK) hoogst zcldcn
gebruik gemaakt wordt' meenden de indieners van het voorstel tot aanvulling van het Regle-
ment van Orde ter regeling van het vragenrecht dat het hanteren van een mondcling vragen-
recht niet zinvol was. '" De Eerste Kamer had hoegenaamd geen problemen met het voorstel
'aangezien deze Kamer zooveel minder bijeen is dan de andere en de groote meerdcrhcid van
de leden buiten 's-Gravenhage verblijf houdt'.'^ In 1967 werd toegevoegd dat de vragen

116. G. Visschcr, a.w., p. 92-94. Een beroep op het belang van de staat dient door de betreffende minister of
staatssecretaris sinds 1985 in de ministerraad getneld en zonodig verantwoord te worden.

117. Vanaf 1963 in totaal 8 maal.
118. Interpellatie Schuurman.
119 Bijlage Handelingen Eerste Kamer 1917-1918, nr. 161, p. 2.
120 Bijlage Handelingen Eerste Kamer 1917-1918, nr. 161a.
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schriftclijk gcstcld moesten worden. De mogelijkheid tot mondelinge beantwoording van
schnftclijkc vragen wcrd nict wensclijk gcachl, doch bleck tijdens de grondwetsherziening
van 198.1 opnicuw ondcrwerp van discussie te worden. Een voorstel om net recht tot monde-
linge beantwoording van schriftelijke vragen op te nemen in net Reglement van Orde van de
Ecrstc Kamcr kon bogen op vrijwel kamcrbrede Sympathie, doch werd uiteindehjk nict door-
gczet.'*' Duidclijk was wel geworden dat het de Eerste Kamer in principe volkomen vrij zou
staan, om op dc door haar gewenste manicr invulling te geven aan de wijze waarop het in de
Grondwct vcrankcrdc recht tot hct verkrijgen van inlichtingen via schriftelijke vTagen vorm
dient tekrijgen.'"
Uilocfcning van hct vragenrccht geschiedt ten behocve van verschillende doeleinden. De be-
langrijkstc functic is natuurlijk bcinvlocding van hct regcnngsbclcid. maar ook hct signalcren
van maatschappclijkc misstanden. dc ombudsmanfunctic ten behoeve van de politickc achter-
ban en infonnaticvoor/.icning door dc regcring zijn mcdcbcpalcnd voor dc popularitcit van hct
individuccl vragcnrcchl.'"
Postma signalccrdc in zijn ondcrzock naar het interpellate- en vragenrccht, dat vooral leden
van oppositicpartijcn graag gcbruik plcgen tc maken van het schriftclijk vragenrccht om op
die wij/.c in/agc tc verkrijgen in bclcidsdirccticvcn waarvan /JJ. als oppositiegroepering, nor-
inalitcr verstoken blijven
Van hct schriftclijk vragenrccht wordt logischcrwij/.e iets sncllcr gebruik gemaakt door de
leden van dc Ecrstc Kamcr dan van hct intcrpcllaticrccht. Hct stellen van schriftelijke vragen
past naar dc letter immcrs gocd bij hct proficl van dc Ncdcrlandsc senator. Dcze is als part-
time volksvcrtcgcnwoordigcr in dc rcgel slcchts ecu dag in dc week wcrkzaam voor de Eerste
Kamcr en moct hct werk verrichten zonder nocmenswaardige ambtclijkc ondersteuning. Voeg
daarbij cLit dc fractics in dc Ecrstc Kamcr kleiner zijn dan in de Tweede Kamer en het wordt
duidclijk dal dc schriftclijkc vraag ecu bijzondcr praktisch iniddel kan zijn om toch cnig
inzicht tc kunncn verkrijgen in dc handcl en wandcl van de regering.
Naar dc cfTcctiv itcit van hct middcl in dc rclatic Eerste Kamcr-rcgering is nooit onderzoek
vcrricht. maar fcit is wcl dat cr in absolute zin opvallcnd vvcinig vragen worden gcstcld. Dc
bchocftc om zaken via dc fonnclc (schriftelijke) vraag onder dc aandacht van de regering te
brengen. lccft bij dc Ncdcrlandsc Senatoren blijkbaar nauwchjks Om hct kwanütatief in
pcrspccticf Ic plaatscn: tusscn januari 1999 en november 2001 werden door de Ncdcrlandsc
scnaatskamcr in totaal 55 schriftclijkc vxagen gcstcld. Tijdens diczelfde periode werden door
zowcl dc leden van de Franse Senat als hct Britsc House of Lords meer dan 15000 kwesties
schriftclijkc ondcr dc aandacht van dc rcspccticvcujkc rcgeringen gebracht, uitcraard gepaard
gaandc met ccn vcr/ock om antwoord.

6.7.5 ÄecAf von e«<7«^e

Sinds 1887 heeft dc Ecrstc Kamcr (naast dc Tvvcedc Kamcr) het recht van enquctc. Dat recht
luin ook in vercnigde vergadering worden uitgeocfend (ait 70 Grondwet) Het bchelst dc

121. 7.ic hicrvoor o a De G u y Fortman: tlandelingen Eerste Kamer 1982-1983. p. 1147 e.v.
122. A Postma. Hct interpellate- en vragcnrechl van dc Kcrstc en Tweede Kamer. Serie monograüeen Neder-

lands Parlcmcntsrccht. Cironingen 1985. p. 47
123. U. Vissohcr. Hct vragenrechl. in: Het parlement in aktie, s.w., p. 239-241.
124 A. Postma. Het interpellatierecht van de Eerste- en Tweede Kamer. a.w., p. 67.
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mogelijkheid om /elfstandig op ondcr/oek uit te gaan Kwcsties van grote
ccononuschc of socialc importantic waarover dienovercenkomstigc beroenng is "•JTtiffl" en
onduidelijkheid blijfi bestaan. kunncn een pariementskamer van dc Statcn-Gcncraal docn
bcsluiten tot hct instellcn van ccn enqucte '"^ Ecn dcrgelijk beshut moet genomen worden met
meerdcrhcid van stemmen Vcrvolgens worth ccn comnussic benocmd die dc uitvocring op
zieh zal ncmen (art. 131 R\OEK). De comnussic kan genügen en dcskundigcn oprocpen en
ondentagen (art 133 RvOEK) Vanaf hct moment dat het via aannamc van een imtiaticf-
wetsvoorstcl mogciijk was geworden ook ministers in ttct openbaar en onder ede tc gaan
horcn. wcrd dc parlcmcntairc cnquäc in Ncdcrland ccn populair conlrolcnuddcl.'*"
Over hct vcriencn van hct recht van cnquäc aan gckwaliflcccrdc mindcrheden is regdmatig
discussic gevoerd In net kader van dc grondwctsticr/jcmng 1983 wcrd door dc Twccdc Ka-
mcr via ecn amcndcmcnt Fabcr naar Duils voorbccld dc mogelijkheid gcoppcrd hct mitiaticf
tot een cnquäc toe tc kennen aan ccn parlcmcntairc mindcrhcid van 1/5 dec) der leden Dan
/.ou hct voor rcgcnngsgc/indc mccrdcrhcdcn onmogchjk worden cnqtictcvoorstcllcn vanuit
dc oppositic tc blokkcrcn Dc Raad van State mcende echter dat din Itct parlcmcntairc stclscl
aangctast /ou kunncn worden Zij voor/ag onwerkbarc situatics' en wcinig verheilende vcr-
schillcn' ' ' Ook wcrd opgcmcrkt dat een vcclvuldig gcbnuk van dit rclaticf gemakkehjk
hantccrbaar gemaaktc wapen dc partcmcntairc werk/aamheden oncvenrcdig /ou belasten'.
Mede ten gevolge van dat advies beslool dc Ecrstc Kamcr in twccdc lc/.ing hct voorstel af tc
wijzen. Markant genoeg heeft bij deze afwijzing het enige enquetevoorstel dat ooit door leden
van de Eerstc Kamer is ingediend een belangrijke rol gcspceld. Het enquetevoorstel Mol/
Trip/Vis''" dat de problematiek random kernafval-opwerkingswetgcving zou bctrefTen vond
geen genade in de ogen van het CDA. Vooral fractievoorzitter Kaland zag er nicts in en sprak
zelfs van een politieke blunder.'" Het CDA had in eerste lezing wel ingestcmd met hct min-
derheidsrecht tot het initieren van enquetes, maar zag nu, nog vöör de tweede lezing. dat dc
consequenties ook in eigen huis goed voelbaar zouden kunnen worden. Het grondwetsher-
zieningsvoorstcl betreffende het minderheidsrecht op enquete verkreeg in tweede lezing niet
eens een gewone meerderheid.'™

In 1986 is nogmaals een poging gewaagd vanuit de Tweede Kamer. Nu ging hct om 1/3 van
het aantal leden. Ook deze keer strandde het voorstel uitcindelijk in dc Ecrstc Kamcr.'"
Hoewel de door de Tweede Kamer geinitieerde parlementaire enquete sinds dc tachtigcr jarcn
in Nederland een effectief en derhalve frequenter gehanteerd parlementair onderzocksmiddcl
is gebleken, heeft de Eerste Kamer haar initiatieven in deze vooralsnog beperkt tot het af-
gewezen voorstel van Mol, Trip en Vis.
In 2000 is door de Raad van Senioren van de Eerste Kamer echter de bereidheid uitgesproken
toch maar eens gebruik te gaan maken van het enquete-instrument als iniddel ter controlc.'"
Dit besluit werd vooral ingegeven door de overtuiging dat een al te monistische verhouding

125. A.H.M. Dölle, Het recht van parlementaire enquete, Serie monografiein Nederlands Parlementsrecht, Gro-
ningen 1985.

126. AKappeijne van de Coppello, Het recht van enquete, in: Het parlement in aktie, aw., p. 65-66.
127. Handelingen Tweede Kamer 1981, 16.938A.
128. Eerste Kamer 1980-1081, bijlage II 15.920, nr. 149b, Handelingen p. 1089-1098.
129. Handelingen Eerste Kamer 1980-I981, p. 1091.
130. Handelingen Eerste Kamer 1981-1982, p. 443-444.
131. Handelingen Eerste Kamer 1985-1986, p. 960.
132. Zie Volkskrant 2-11-2000, p. 7.
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tusscn rcgcring en Twccdc Kamer betreffende dc gang van zaken voor een aanta) beleidster-
rcincn die aan nadcrc parlemcntairc controle onderworpen /ouden mocten worden (bijvoor-
bccld dc misluktc stcunopcraties aan Fokkcr of het leveren van Soldaten voor een VN-missie
in Srebrenica) ongewenste lecmten in dc bestuurscontrole tot gevolg kan hebben. In de loop
van 2(X)0 wcrd door hct CDA hct voorstel gelancccrd om dc Eerste Kanier een enquete tc
latcn houden over dc problemcn in dc /orgsector. Tot op heden (november 2001) is dienaan-
gaandc echter geen vcrdcrc actic ondemomen.

6.8 Balan«

Lijpliart constatccrdc in /.ijn ondcr/.ock Patterns of Democracy' (par. 1.3) dat in Nederland
ecu betrckkclijk krachtig twcckamcrstclscl kan functioncrcn Hij basccrdc dc/.c conclusie op
hct gegeven dat dc Ecrste Kamcr deugdelijk democraüsch gclcgitimccrd is en beschikt over
aanzicnhjkc constitutionclc rechten, hct absoluut Vetorecht voorop.'"
Tlicoric en praklijk lopcn w;iar hct functioncrcn van dc Ecrste Kamcr in het geding is. echter
ontcgcn/cggclijk uilccn Zccr good /lchtbaar wordt dat. waar dc bcstuurscontrolercndc taak-
stclling van dc Ncdcrlandsc scnaalskanicr in hct geding is. Bij hct budgetrecht, hct enquete-
rcchl en hct vragcnrcchl. Allcniaal fniai in de Grondwct dan wcl organickc wetten, respec-
ücvclijk Reglement van Ordc uitgewerkte rechten die /.ich in dc praktijk niet ( enquetc) of
slcchts in dc marge (bcgroiing. intcrpcllatic en vragenrecht) ondcrscheiden van een lege hüls
Dc/c betrckkclijk wrangc conslalcnng is natuurlijk niet nicuw. Dc bclangrijkstc oorzaak ligt
voor dc kind Dc Ncdcrlandsc dccltijdscnator. heeft in dc mcestc gevallcn ook nog ccn hoofd-
bcrocp tc vcrvullcn. Daar komt bij dat hct formed niet geringe takenpakket van dc leden der
Ecrste Kamcr vcrricht moct worden /.ondcr nocmenswaardige ambtclijkc onderstcuning. Dus
mocten cr kcu/cs gemaakt worden. En aangc/icn dc voortgang van hct fonnele wctgevings-
proccs in dc nog nauwclijks gcprivatisccrdc vcr/.orgingsstaat die Nederland ook in de 21e
ccuvv nog altijd is, hoc dm ook pnontcit mocl hebben. valt de keu/e voor de Ecrste Kamer als
van/clfsprckcnd bovcnal op wctgcvingshcrovcrwcging: op bcoordeling van de juridische
kwalitcit van regclgevingvoorstcllcn. van dc doclmatighcid. dc uitvocrbaarheid. dc verenig-
baarhcid met verdragen en/. Van/clfsprckcnd omdat ook dc liandtckcning' van dc Eerste
Kamcr nu cenmaai steeds weer opmcuw grondwcttclijk vereist is, alvorens een nieuwe wet of
wctswij/.iging hct Staatsblad kan berciken. Dc van/clfsprckcndhcid wordt echter minder
indicn dc wcttchjk beschikbarc instnimcntaria tcr herovcnveging van hct legislatievc product
in wording good tegen hct licht worden gehouden. Dan blijkt dat ccn absoluut Vetorecht dat
slcchts hct wetsvoorstel in /.ijn gehcel kan treffen ongeschikt is ter bijsturing van rcgclge-
vingvoorstcllcn Jundischc Instrumenten die gedccltelijkc bijsturing \ia uihoudclijke dan wcl
technische tocvocgingen wcl mogclijk maken (terug/ending naar Duits voorbecld of een recht
van amendement naar Brits of Frans voorbecld) ontbrcken opmcrkclijk genocg vollcdig in hct
Ncdcrlandsc geschreven recht Hct gegeven dat dc portcc van hct commissiewcrk in dc
Ncdcrlandsc senaatskamcr /o miniem is. moct ook in dat licht bcoordccld worden
Toch kin dc Ecrste Kamcr sinds cnigc decennia \ia dc in dc parlemcntairc praktijk ontstanc
constructics van dc novcllc' en dc toc/.cgging' af en toe ( zij hct in minder dan 1% van de

133. A. Lijphart, Patterns ofDemocrmcy. Yd« Univiersity Press. New H«ven 1999, p. 205-213.
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gevallcn) ook in malende /in cnigc bijsturcndc invlocd uit ocfcnen op dc op stapcl stnandc
voorstcllcn tot \vctgc\ing in fonnclc /JIV Tcnnunstc als Itcl cr politick niet echt oin splint, ge-
tuigc ondcr nicer de voorbccldcn \an dc Hamionisaticwct. AAW en Hcrstnicturenng Var-
kenshoudenj
Dc maximaal toclaatbarc acticradius van dc hcrovcrvvcgcndc Ncdcrlandsc scnaatskamcr blijkl
al sinds dc invocnng van het algemccn kicsrccht in hoofd/aak bcpaald via partijpolitickc
lijncn gcrcgissccrd vanuit dc rcgcringscoalitic Gcdragcn door degchjk gcfundccrdc politick-
staalsrcchtclijkc nodes als het pninaat van dc Twccde Kamcr' en dc tcnighoudcndhcid van
dc Ecrstc Kamcr' is dc bij/onder bepcrktc acticradius die het fuiKtioncrcn \an dc Ncdcr-
landsc scnaatskamcr in het kadcr van dc \vctgc\ingshcrovcnvcging /o typeert. als het ware
gcinstitutionalisccrd. En in gcval van calamitcitcn kan dc regenng of ecu mdividuclc minister
altijd nog dc \crtrouv\cnsrcgcl activcren om ccn tcgcnstribbclcndc Ecrstc Kamcr tcrcchl tc
vsij/cn
'Strong bicameralism' tenslottc. /ou de Ncdcrlandsc scnaatkatiKr formed ook nil kunnen
stralcn waar het bewaken van dc constltutic in het gcding is Vooral mi tegenwoordig ccn
rwccdcrdc mccrdcrlKid voor dc coaliticpartncrs in dc Ecrstc Kamcr geen voortdurcitdc van-
7.clfsprckcndhcid nicer is Dc hoogst /cld/iin\c uit/ondcnug daargclatcn blijkl dc 1-crMc
Kamcr in dc praktijk slcchts grondvvctswij/jgingen \an ondcrgcscluktc bctckcnis en (vooral)
grondwetwijzigingsvoorsleUen de eigen posilic betreffende tc \ cnverpen.
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Bondsrepubliek Duitsland, wetgeving en bestuurscontrole

Du/rA
Mit.

7.1 Inlciding

(Jit de strckking van hctgeen in dc hoofdstukkcn 2 en 3 van du bock rccds kon worden op-
gemerkt over ontstaan. bcnocmingsstelscl en organisatic van de Duitsc Bundesrat, bleck al
mccnnaals dat icderc vonn van duiding van hct fenotneen Bundesrat als 'Zweite Kammer'
van cen parlcmcntair staatsbcstcl saincnliang /al vertonen met dc föderale slaalsvorm van
dc Bondsrepubliek Duitsland: Im Schnittpunkt /wischen Bund und Ländern, Föderalis-
mus und Parlamentarismus. Legislative und Executive. Parteienstaat und bürokratischem
Sachverband ist der Bundesrat teil all dieser Kräfte und Pnn/ipicn und ist zugleich den
hinter ihnen liegenden Schubkräften ausgesetzt'.*
Van/clfsprckcnd draagt dc/c constatenng in zowcl formclc als malende /in tevens im-
phcaües met zieh mec voor de wijze van totstandkonung van dc Bondsduitsc legislative
output. In welke mate bijvoorbeeld zal binnen de Duitse bondsstaatconstruetie sprake
(kunnen) zijn van onafhankelijk van de Bond funetioncrende Länder, die via de Bundesrat
hun eigen inbreng kunnen hebben in het wetgevingsproces van dc Bond als geheel?
Vanuit welk federatief staatsmodcl wordt het centrale begrip mitwirken' uit art. 50 GG in
de praküjk nader uitgewerkt, in een systeem waar de Bundesrat de brug vormt tussen clc-
menten van federale en parlementaire regenngssystemen? De vraag naar dc staatstheore-
tische verhouding tussen het federatieve element en het ecnhcidsclement zal, met name
natuurlijk omdat speeifiek de medewetgevende funetie van de Bundesrat daarbij in hct
geding is, dan ook allereerst aan de orde moeten komen, alvorens over gegaan zal kunnen
worden tot een beschrijving van de wijze waarop de Bundesrat in de praktijk tegenwoordig
vorm pleegt te geven aan zijn legislatieve bevoegdheden. Bij dit alles mag ook niet uit het
oog verloren worden welke dwingende rol het partijpolitieke element kan speien in cen
federaal/parlementair politiekstaatsrechtelijk krachtenveld als hct Bondsduitsc. Tijdens de
(uitvoerig te bespreken) problemaliek betreffende de ontwikkeling van het partiöle legisla-
tieve Vetorecht dat de Duitse senaatskamer grondwettelijk toekomt bijvoorbeeld, zal het
partijpolitieke element grondig belicht worden.

Daar komt, speeifiek met het oog op dit comparatief onderzoek, nog bij dat een vcrgclij-
king van de rol die de Bundesrat speelt in het Duits federale wetgevingsproces, met de rol
die de Eerste Kamer, de Senat en het House of Lords ('tweede' parlementskamers funetio-
nerend binnen niet-federatieve staatsinstellingen) ter uitwerking van de legislatieve taak-
stelling plegen te vervullen, al snel gekwalificeerd zou kunnen worden als cen gekunstelde
poging tot vergelijking van wellicht in het geheel niet te vergelijken grootheden. Enige

1 Art. 50 GG.
2. R. Dolzer. und M. Sachs, Das parlamentarische Regierungssystem und der Bundesrat- Entwicklungsstand und

Reformbedarf, Berlin 1999, p. 9.
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vcrhcldcring dicnaangaande is dan ook /ekcr gebodcn. Mijn aandacht zal in dit hoofdstuk
dcrhalvc ccrsl uitgaan naar ccn mecr specificke duiding van het in de Bondsrcpubliek
Duitsland gcpraktisccrdc federatieve staatsmodcl, voor zover relevant in het kader van
mijn ondcrzock naar het functioncren van senaatskamers in een viertal West-Europese
democratic^. Daarop aansluitcnd /al ik dan een these formuleren als antwoord op de
vraag of dc fcitchjkc politickstaatsrcchtclijkc positic van de Bundesrat, die als 'tweedc'
Duitsc wetgevingskamer funetioncert binnen een federatief Staatsverband een vergelijking
met dc positic van dc dric genoemde /ustcnnstellingen. zoals bekend functionerend bin-
nen even zovclc ccnhcidsstatcn, in de weg Staat Het vervolg van dit hoofdstuk zal ge-
ccntrccrd worden rondom dc gang van Bondsduitsc rcgelgevingprocessen Eerst en vooral
natuurlijk voorstcllcn voor wetgeving in formcle zin gcinitieerd vanuit de Bondsregering
Rcgclgcvingvoorstcllcn gebascerd op delcgatie van wetgeving en de bcsluitvorming aan-
gaandc intern werkende Bondsduitsc bclcidsrcgcls zullcn in dc marge eveneens besproken
worden. De uitgebrcidc aandacht voor de wijze waarop de Bundesrat uitvoering geeft aan
haar mcdcwctgcvcndc taakstclling wordt gcrcchtvaardigd vanuit het gegeven dat de Bun-
desrat vrijwcl alle beschikbarc tijd blijkt tc investcrcn in activiteiten die verband houden
met dc gang van Bondsduitsc rcgelgcvingvoorstellcn in dc nicest brede zin des woords.
Dc wijzc waarop en dc mate waarin partijpolitickc inviocden zieh manifesteren tijdens
voornoemde rcgelgevingprocessen zullcn natuurlijk eveneens onderwerp van bespreking
uitmaken. Dc partijpolitickc invloed zal belicht worden vanuit beide bases, het Land en de
Bond, waarbij de Bundesrat als spil fungecrt. Dc mate waarin het uiteindelijkc succes van
rcgelgcvingvoorstellcn afhankclijk gcstcld wordt van cxpliciete toestemming door de Bun-
desrat, alsiucdc de wcrking van de Bondsduitsc conciliatiecommissie, de 'Vcrmittlungs-
ausschuss' vergen on krijgen extra aandacht in dit hoofdstuk. Datzelfde geldt voor de
positic die de Bundesrat op basis van het nieuwe grondwetsartikel 23 in de Bondsduitsc
staatsrcchtclijkc constcllatic in kan gaan nemen met betrekking tot EU-gelieerde regel-
gcvingvoorslcllcn

Dc bestuurscontrole door de Bundesrat tcnslotte zal in kwantitatief opzicht relatief onder-
bcdccld worden in dit hoofdstuk. ccnvoudig omdat dc Bondsduitsc tweede kamer die klas-
sick-parlcmcntairc taak grotcndcels over blijkt tc laten aan dc Bundestag.

7.2 Dc Duitsc Bondsstaat

Vanzclfsprckcnd is zowel in dc doctrine als in de rechtspraak regelmatig aandacht uit-
gegaan naar het beantwoorden van dc vraag welkc federatieve staatsvorm nu model staat
voor dc politickstaatsrcchtclijkc praktijk zoals die in de Bondsrcpubliek Duitsland vorm
heeft gekregen sinds 1949.
In cerstc instantic leck het er even op alsof geopteerd zou zijn voor het zgn. 'Dreistaaten-
ntodcir. Dit theoretisch model, dat reeds in 1925 door Kelsen op schritt werd gesteld. gaat
ervan uit dat dc Staatsmacht binnen de Bondsrcpubliek Duitsland verdecld wordt over
'Länder. Bund cn Gesamtstaat' Dc macht van dc Länder blijft in dat model beperkt tot het
eigen territorium Dc Bund bestrijkt het gehele Duitse territorium De Gesamtstaat ten-
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slotte kan /ich manifesteren als ccn optclsom van Bund en Lander De Bundesrat /ou in
dit model funetioncren als orgaan tcr bchartiging van de belangen cn ontwikkcling van de
Gesamtstaat/ Hct Bundesverfassungsgericht leek /ich in ccrstc instantic even (c latcn
leiden door hct Dreistaatenmodell' Hct model bleck echter al sncl te wcinig vcrklanngs-
kracht te be/ittcn voor de wij/e waarop dc vcrschillcndc staatsrcchtclijk gefundecrde msti-
tutics cn organen /ich ten behoeve van dc ontwikkeling van dc Bondsrepubliek Duitsland
ten op/ichtc van elkaar blckcn tc manifesteren/' In plaats van ccn open dualistisch ledera-
lismc ging /.ich namclijk al direct vanaf 1949 ccn systccm met vclc stcrk iinitaristischc
tendensen manifesteren Hct concept van gcschcidcn huishoudens in dc staatsrcchtclijkc
rclaiic Bund-Länder bleck al sncl tc cvolucrcn tot ccn concept van venncnging
Bij/ondcr interessant is ook hct in 1962 door Hesse onlwikkcldc 'KinhcitsslaatsmodcH'
Dit model is met name /o interessant omdat voor dc ontwikkeling crvan dc daadwcrkclijkc
constitulionclc praktijk in dc naoorlogsc Bondsrepubliek hct uitgangspunt gcvormd heeft.*"
Hesse signalccrde sinds het ontstaan van dc Bondsrepubliek in 1949 namclijk ccn voortdu-
rendc tendens tot vcrdcrgaand unitansmc op /owcl maatschappclijk. partijpolitick als ook
staatsrcchtclijk vlak De /ich sncl ontwikkclcndc vcr/orgmgsstaat cn dc ccntralc rol die
daann allccn al uit doclmatighcidsovcrwcgingcn wcl wcggclcgd möest /ijn voor dc uit-
voerende macht, had zijns inziens tot gevolg dat de centrale overheid cn de overheden der
Länder in steeds toenemende mate tot elkaar veroordeeld werden. In wc/cn /.ijn. hct uni-
taristischen Bundesstaat'-model indachtig, dc in casu relevante verschillcn tusscn fedcratie
en eenheidsstaat, aldus Hesse, dan ook grotendeels tcrug te vocrcn tot dat extra clement
van horizontale machtenscheiding waarmee rekening dient te worden gehouden tijdens hct
wetgevingsproces. Een extra, via het instituut Bundesrat te concretiscren clement, dat aan
de verderc uitbouw van zowel het democratieprincipe als hct rechtsstaatprincipc in dc
Bondsrepubliek Duitsland nog een dimensie toevoegt. In dit model kan, waar hct funclio-
neren van de Bundesrat als tweedc parlementskamer in het geding is, relatief ecnvoudig
aansluiting gezocht worden bij tweekamerstelsels functionerend in de dric eenhcidsstaten
die in dit boek ook onder de loep worden genomen.

Dan is er het 'Zweistaatenmodell' dat tegenwoordig althans gedeeltelijk de heersende leer
lijkt te vertegenwoordigen* In dit model worden Bund' cn 'Länder' ondcrscheiden
Slechts de Bund' is echt soeverein. De niet soevereine Länder' worden wcl expliciet door
de 'Bund' erkend als binnen de Bondsrepubliek functionerende staatsrechtelijk cntitcitcn*
Binnen dit model ligt het accent voor het functioneren van de Bundesrat icts sterker dan in
het Einheitsstaatsmodeir op het tevens behartigen van regionale belangen der Lander in
het kader van het wetgevingsproces op bondsniveau.

3. H. Kelsen. Allgemeine Staatrechtslehre, Neudruck Bad Homburg 1966. Ook H. Nawiasky, Allgemeine Staats-
lehre. Band 3: Staatrechtslehre. Einsiedeln 1956.

4 BverfGE 6. 309.
5. D. Hanf, Bundesstaat ohne Bundesrat?, Die Mitwirkung der Glieder und die Rolle zweiter Kammern in evolu-

tiven und devolutiven Bundesstaaten. Eine rechtsvergleichende Untersuchung, Baden-Baden 1999, p. 66-76.
6. K. Hesse. Der unitarische Bundesstaat, Karlsruhe 1962.
7. K. Hesse, a.w.. p. 27 e.v.
8 D. Hanf, a.w, p. 68
9. K_ Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band I. München 1984, p. 489 e.v.
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Tenslotte is cr hct 'Kombinationsmodcll' van Bleckmann. In dit omvangrijke model wordt
cen poging ondcrnomcn dc centrale clcmentcn uit dc drie reeds besproken modellen met
elkaar tc vercnigen.'" In hct 'Kombinationsmodcll' worden de Länder beschouwd als Sta-
tcn. Dc Duitsc socvcrcinitcit Iigt nict uitsluitcnd bij dc Bond als geheel. De soevereiniteit
is namclijk splitsbaar in oppcrgczag (Bond) en Untcrgcwalt', dat de eigen huishouding
van hct Land omvat De Bundesrat is hier hct orgaan bij uitstck dat tot taak heeft /.owcl de
grondwcttclijk vcrankcrdc socvcrcinc rechten de eigen huishouding betreffende' voor dc
Länder tc bcschcrmcn als nice tc werken aan dc ontwikkcling van de Bondsrcpublick als
gchccl."

7.2. / /ioH</.v.v/aor cw Äuwrfe.vrar

Wat Iccrt dc/.c kortc conceptuele excursic ons over dc positie van de Bundesrat in relatie
tot Bund' en 'Länder? In dc Bondrcpublick Duitsland kan, mede ten gcvolgc van dc so-
ciaal-cconoinischc ontwikkclingcn in dc tiaoorlogsc vcr/orgingstaat cen steeds manifester
wordende constitutionclc ontwikkcling richting 'unitarischen BctciligungsfÖdcralismus'*
waargciioincn worden Ecn ontwikkcling die dc positie die Bond en Land in staatsrechte-
lijkc /.in ten op/.ichtc van elkaar in nemen, aan voortdurendc verandcringen ondcrhevig
maaktc Verandcringen in hct lcgislatievc bcvocgdhcdcnpakkct van zowel Bond als Län-
der met aan/icnlijkc rcpcrcussics voor dc benadcring van voomoemde dogmatiek Veran-
dcringen die met name ook dc plaatsbcpaling van de Bundesrat, die binnen dat vcr-
schuivende concept cen complcxc centrale twceledigc taakstclling tc vervullcn hcefl. nict
ongemocid kan' latcn. Encrzijds immers, moct hct eigen scmi-socvercinc' belang van de
Länder in Bcrlijn gediend worden Andcr/.ijds moct. gclcgitimccrd door en vanuit dc
Länder, cen extra clement ingebracht worden bij de dcclname aan de 'gesamtstaatlichen
demokratischen Willcnsbildung'. Ecn clement dat door de grondwetgever zclfs als dus-
danig elementair voor hct voortbestaan van dc Duitsc Bondsstaat wordt beschouwd. dat
hct valt ondcr dc 'Ewigkctsgarantic'-bcschcrming van art. 79 Abs. 3 GG.'* Bij dit alles
dicnl ook nog vcrdiscontccrd tc worden, dat dc uitbouw van het concept van cen unita-
rischen Bctciligungsfödcralismus' in dc Bondsrcpublick Duitsland nooit los beschouwd
mag en kan worden van ontwikkclingcn die /.ich blijken te manifesteren binnen hct partij-
politickc krachtcnvcld

Zovccl over dc thcorie. Latcn wij dc aandacht verlcggcn naar de praktijk. Wanneer nu
blijkt dat met name hct cooperative clement aangaandc de Bondsduitsc 'Willensbildung'
op dc voorgrond treedt. waar dc participate van de Bundesrat bij hct lcgislatievc proces op
Bondsnivcau in hct gcding is. lijkt cen vcrgclijking van hct functioncren van bicamerale
stclscls in dc eenhcidsstatcn Frankrijk. Groot-Brittannic en Nedcrland met hct Bonds-

10. A. Bleckmann. Staatsrecht I. Staatsorganisationsrecht. Grundlagen. Staatszielbestimmungen und Staatsorgani-
salioraracht des Bunde«, Köln 1993. p. 1469 c.v

11. Idem, p 1487.
12. D .Hanf, a w . p. 73.
13. Art. 79 Abs 3 CKV "Kinc .-Werung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Lander,

die grundsätzliche Mitwirkung der linder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln I und 20 nieder-
gelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig'.
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duitse federale rweekamermodel alleszins verantvvoord Het vcrschil \\t>rdt dan. voor zover
de medcwetgevendc werk/aamheden in hct gcding /.ijn. limners grosso modo tcniggc-
bracht tot die grotcrc legitimcrcndc working, welke de Bundesrat van/clfsprckcnd blijfl
ontlenen aan /.ijn staatsrcchtclijkc band met dc Duitse rcgioY.
Dc vraag in hoevcrre hct /waartcpunt der activiteiten van de 'Zweite Kammer in de
Bondsrcpublick Duitsland gaandewcg ook daadwcrkclijk nchtmg gesamtstaatlichen de-
mokratischen Willcnsbildung is verschoven. zal echter pas met voldocndc nauwkcung-
heid bcantwoord kunnen worden nadat in kaart is gebracht op welke WIJ/C de Bundesrat in
de praktijk gcbruik piccgt tc inaken van /.ijn conslitiitioncci vcrankcrdc mcdcwctgcvcndc
rechten (daarondcr begrcpen de rechten tot Zustimmung' cn 'Einspruch'), waar hct wct-
gevingsproces op Bondsniveau in het gcding is.

7.J Wetgevingstraject

.4rf. 76 / 1 6 J . 2 GG: Pbr/agwi </er BHm/Mrrg/Vmng .JIW zumlr/ur </«-m /fam/r.Tnir ziuu/W/m.
;wwer/ia/fe vow sec/w Woc/ien ZH <f/e5en FoWagen .

Ook in de Bondsrcpubliek komen veruit de meeste wetsvoorstellcn anno 2000 als vanzelf-
sprekend voort uit de koker van de regering. Nieuwe bcleidsplanncn worden op dc depar-
tementen van de federale ministeries uitgewerkt tot wetsvoorstellen. Vcrvolgens gebeurt er
echter iets opmerkelijks. Ieder nieuw wetsvoorstel alkomstig van de regering moct in alle
gevallen eerst naar de Bundesrat gestuurd worden. Dit, de Länder vertegenwoordigend,
orgaan krijgt in de meeste gevallen vervolgens zes weken dc tijd om Stelling tc nemen
tegen het voorstel tot wet. Geefl de regering formeel aan 'haast' te hebben met dc voort-
gang van het wetgevingsproces in een concreet geval, dan kan de termijn verkort worden
tot drie weken.''' Na die zes of drie weken moet het wetsvoorstel verzonden worden naar
de Bundestag en dit volledig onafhankelijk van de vraag of dc Bundesrat zijn standpunt
met betrekking tot de voorliggende voorstellen al heeft kunnen bepalen Mocht dit laatstc
nog niet gelukt zijn, dan vvordt de formele standpuntbepaling van de Duitse senaatskamer
zo spoedig mogelijk nadien aangereikt aan de Bundestag. De door dc Bundestag tc ver-
richten werkzaamheden random het wetsontwerp in kwestie worden uiteraard echter nict
opgeschort in afwachting van die formele reactie van de senaatskamer. Wel moet vermeid
worden, dat de Bundesrat sinds de grondwetsherziening van 1994 dc mogelijkheid tcr
beschikking gekregen heeft om de termijn van zes weken ter stellingname ex. art. 76 Abs.
2 GG, op basis van 'wichtigem Grunde, insbesondere mit Rücksicht auf den Umfang einer
Vorlage' met drie weken te laten verlengen.'* In geval van 'eilbedürftigkeit' ex art 76
Abs. 2 GG zal de termijn in een dergelijk geval dus gewoon weer zes weken (6+3-3=6)
bedragen. Met art. 76 Abs. 2 GG heeft de Bundesrat een juridisch wapen in handen

14. Art. 76 Abs. 2 GG.
15. Art76 Abs. 3 GG.
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gekrcgcn dat cen tegenwicht kan vormen legen te veelvuldig voorkomende 'haast' van
rcgcringswcgc.'' Dc gcnnddcldc termijn van zes weken is overigens in praktische zin
rclaticf krap bcmcten. Hct lijkt nauwclijks voorstelbaar dat de Länder binnen die termijn
vcrantwoord sidling kunncn ncmcn ten opzichte van complexe wetsvoorstellen, wetstech-
nischc vcrbctcringcn kunncn aanbrcngcn, bcstuursrcchtclijke ervaringen in dc voorstellcn
kunncn incorporcrcn, financidc conscquenlies voor de Länder zichtbaar kunncn inaken
cnz Zckcr indicn dc partijpolitickc vcrhoudingen dit toelatcn. blijkt de Bundesrat in de
praktijk dan ook al tijdcns hct ontwcrpstadium op dc Bondsministeries op de hoogte
gcstcld tc worden van dc prillc plannen, zodat dc formcle zesweken termijn in wezen be-
duidend langer kan zijn.'^
De Bundesrat plccgt in ruimc mate gcbruik te maken van het hierboven beschreven recht
orn als ccrstc parlcmcntskamcr ccn formed standpunt tc mögen bcpalcn met bctrckking tot
wetsvoorstellen van dc Bondsrcgcring. Sterkcr nog; deze 'erste Durchgang' blijkt door dc
Duitsc scnaatskamcr beschouwd tc worden als ccn van dc bclangrijkstc fases uit het vol-
Icdigc wctgcvingsproccs. ccnvoudig omdat dc mogclijkhcden tot beinvlocding en sturing
tijdcns dit vroege stadium allcrminsl gering plcgcn tc zijn'* Nicts ligt inuncrs al definiticf
vast Met name Ncdcrlandsc Senatoren zullcn, hun eigen mcdcwctgcvcndc bcinvlocdings-
mogclijkhcdcn tijdcns hct allcrlaatstc stadium van het wctgcvingsproccs indachtig, de
waardc van dc Duitsc 'erste Durchgang' vvaarschijnlijk volmondig onderschrijven. Daar
komt nog ccn opmcrkclijk gegeven bij dat samenhangi met dc staatsrcchtelijke structuur
van dc Bondsrcpublick. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 (3.5.1) bestaat de Bundesrat uit-
sluitcnd uit afgevaardigden van de regeringen der afzonderlijke Länder. Dit gegeven im-
plicccrt dat nicuwc Bondsrcgcringsvoorstcllcn tot wet die ex art. 76 Abs.2 ter politick/
juridische standpuntbcpaling voorgclcgd worden aan de Bundesrat, in feite eerst ter hand
gcstcld worden van hct bestuursondcrsteunend overheidsapparaat in dc rcspccticvelijke
Länder. De gcvolgcn daarvan zijn nict licht tc ovcrschattcn.
Dc bestuursorganisatic van dc Bondsrcpubliek Duitsland is zodanig ingericht dat dc uit-
vocring van rcgclgcvingbcsluitcn afkomstig uit zowcl Bond als Länder grotendccls in han-
den van de Länder ligt Daartoc beschikken de Länder over cen professionelc ambtelijke
organisatic Logisch uitvlocisd hiervan is dan weer dat hct bestuursondcrsteunend over-
heidsapparaat van de Länder met name ook tijdens de 'erste Durchgang' van nieuwe wets-
onlwcrpcn gcbniik kan en zal maken van haar aanzienlijkc bestuurs- en belcidstechnische
know-how: 'Die Vcnvaltungscrfahning. die in den Ländern bei der Anwendung der Bun-
desgeset/c gewonnen wird, soll über den Bundesrat fur die Gesetzgebung des Bundes
nutzbar gemacht werden' Want 'das Leben mit der Vielzahl der Fälle die von der Ver-
waltung gelöst werden müssen, ist erfahrungsgemäss immer sehr viel erfinderischer als

16. Dat de nicuwc rcgcliitg van Art. 76 Abs.2 Satz 3 beslist geen dode letter hoeft te zijn. bleck tijdens de zeventiger
jaren l)c Sl'D-FDP coalitic in Bonn vcriOaardc in die tijd 7ecr rcgclmatig wetsvoorstellen 'cilbedürftig', terwjjl
uit dc betnefTende rcchlregel toch duidelijk alte lezen viel dat de termijn die de Bundesrat ter beschikking kreeg
voor ecn eerste stcltingnamc. slechts 'ausnahmsweise' ingekort zou mögen worden.

17. I). Wyduekcl. l>cr Bundesrat als /weite Kammer. Die öffenliche Ycrwahung 1989. p. 185.
18 Ci. Ziller und O-B Oschatz, Der Bundesrat. Düsseldorf 1998. p 28.
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die Phantasie des Gesetzgebers." Op deze wijze lijkt derhalve jundisch-beleidsmatig stu-
rend via hct ambtclijk apparaat van de Länder, door dc Duitsc scnaatskanier aanmcr-
kclijkc directc invlocd uitgcocfcnd tc kunnen worden op inhoud en vonngeving van hot
legislaticvc product
Dc dcrdc oor/aak tcnslottc tcr verklaring van hct aanzienlijkc belang van de erste Durch-
gang' voor dc positic van de Bundesrat als mcdcwctgcvcr ligt op hct partijpolitickc vlak
Hoewel zoals bekend anders georganisccrd dan bij dc Bundestag kan ook de Bundesrat in
feite rclatief eenvoudig uitgetckcnd worden via partijpolitickc schcidslijncn Zittcndc rege-
nngen van Länder die dc/clfdc politieke klcur in him vaandcl blijken te dragen. wctcn
elkaar ook in de zweite Kammer' gocd tc vinden. Standpuiubcpaling incl bctrekking tot
fnssc door dc Bondsrcgcring gclancccrdc wctsvoorslellcn door de Bundesrat! smecrdcr-
hcid) hocft dan ook bcslist allcrnunst als stclrcgcl polilick-ncutraal tc geschieden lnlcgcn-
dccl. niet voor nicts wordt de erste Durchgang' in dc Duitsc staatsrcchtclijkc litcnituur
met cnigc rcgclmaat ook wcl aangchaald als de politischen Durchgang'.""
AKorcns mijn rclaas over bcvocgdhcdcn en posilic van de Bundesrat in hct Duitsc wct-
gcvingsproccs op Bondsnivcau voort tc zetten. acht ik hct in hcl licht van laatsigcnocmdc
constatcnngcn nood/akclijk op dc/c plaats cnigc additioncic opnicrkingcn Ic inakcn over
de wijze waarop het partijpolitiekc clement zieh in de Bondsrcpublick Duitsland in dc
verhouding regering-Bundestag-Bundesrat voor met name de senaatskamcr heeft ontwik-
keldsinds 1949.

7.5.2 Par///po/»//e)fce s/rwe/uren

De Bundesrat onderscheidt zieh duidclijk van de Eerste Kamer, de Franse Sönat cn zclfs
het House of Lords, waar de partijpolitieke samenwerkingsverbanden in hct geding zijn.
Het scmi-formele begrip 'partijfractie' blijkt als logisch uitvlociscl van dc in 1949 gekozen
Bundesratstructuur (op Bondsduits niveau) volledig te ontbreken. Dc bepalendc actoren
waar de partijpolitieke verhoudingen in de Duitse senaatskamer in hct geding zijn, kunnen
slechts (voortdurend wisselende) afgevaardigden van de Landsregeringen zijn. Dczc rege-
ringsafgevaardigden hebben daarenboven geen andere keuze dan zieh ten behoeve van
hun taken in de Bundesrat in eerste instantie te groeperen als Land. Immers, art. 51 Abs.3
Satz 2 GG eist eenstemmigheid per Land in de Duitse senaatskamer. Dit betckent dat in al
die gevallen dat Landsregeringen de vrucht zijn van coalitievorming, hetgeen tegenwoor-
dig in vrijwel het gehele territorium van de Bondsrepubliek bij voortduring het geval
pleegt te zijn, partijpolitieke afstemming per Land onomkoombaar is. Een zekere 'partei-
politischen entschärfung'*' kän het gevolg van deze gang van zaken zijn (zie par. 7.3.2.1).
Naast partijpolitieke afstemming per Land, is het sinds het begin van dc zeventiger jaren
in de Duitse constellatie ook zeer gangbare praktijk geworden dat vrij nauwkeurige partij-
politieke afstemming tussen de politieke geestverwanten in de 16 Länder plaats vindt met
het oog op de (politieke) opstelling in de Bundesrat. Zeker indien sprake is van diverge-

19. G. Ziller und G-B. Oschatz, a.w., p. 28-29.
20. H. Laufer und U. Munch, Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland, München 1998, p. 168
21. G. Ziller und G-B. Oschatz, a.w., p. 119.
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rendc partijpoliticke mccrdcrhcdcn in Bundestag en Bundesrat, blijkt er van 'parteipoliti-
schen cntscharfung dan ook in mindere mate sprake te zijn." Ik kom op dit thema nog
mccrdcrc kcrcn tcrug

7. i. 2. / /'<jr////w////efc, Aef Aon</ e« cfe

Hct makcn van coaliticafsprakcn waar hct stcmgedrag van een Land in de Bundesrat in
hct gcding was, wcrd in feite pas een issue nadat begin zeventiger jaren een sterke polari-
satic in dc politickc vcrhoudingcn op Bondsnivcau op ging treden Als gevolg van de stu-
dcntcnopstandcn die in hct voorjaar van 1968 ondcr meer in Duitsland en Franknjk plaats
gcvondcn haddcn. werden de 'Grosse Koalitionspartners van weleer, de Sociaal-Demo-
cratcn cn Christcn-Dcmocratcn in dc Bondsrcpublick in ideologische zin sterk uit clkaar
gedreven Die ontwikkcling bleck (evens gcvolgcn tc hebben voor dc opstclling van de
Bundesrat in hct legislative proces Ook in dit tot dan toe zo pragmatisch-zakclijk ope-
rcrende mcdcwctgcvcndc orgaan*' wcrd in navolging van dc Bundestag namelijk steeds
opcnlijkcr partijpolitick gepredikt
Kr bleck in dc Duitsc Staatsrechte!ijkc litcratuur opmcrkelijk genoeg toch nog de nodige
discussic gevoerd tc tnocten worden over dc vraag of dc Bundesrat überhaupt wcl voor-
werp van partijpoliticke aktiviteit uit zou mögen makcn "̂  De uitkomst van die discussie
kon echter hoc dan ook nict anders dan op voorhand vast staan: 'dass aufgrund der verfas-
sungsrechtlichen Stellung der Parteien einerseits und der dem Bundesrat vom Grundgesetz
zugewiesenen Funktion anderseits ein Agieren der Landesregierungen bzw der diese
tragenden Parteien im Bundesrat unter parteipolitischen Gesichtspunkten zulässig ist'."*
Dat wetende, nu even cen noodzakclijke zijsprong naar enige aspecten van kiestcchnischc
aard inet rclcvantic voor hct (partijpolitick gefundeerde) stcmgedrag van dc Bundesrats-
lcdcn.
Dc onderhandclingen die ten grondslag liggen aan hct bereiken van politickc overeen-
stemming tussen coalitiepartners uit cen Land van de Bondsrepublick Duitsland over het
tc volgcn stcmgedrag in dc Bundesrat zijn geen sinecure. Strikt juridisch heefl ieder land
dric mogclijkhcdcn tcr beschikking waar hct stcmgedrag in dc Bundesrat in hct geding is:
vöor. tegen of onthouding Ten gcvolgc van hct grondwettelijk vereiste dat de Bundesrat
zijn besluiten moct nemen met 'mindestens der Mehrheit seiner Stimmen''' zijn onthou-
dingen in matcriccl juridische (cn dcrhalvc politieke) zin echter te beschouwen als tegen-
stemmen Omdat ccnstcmmighcid per Land vereist is cn dc keuze zieh in politieke zin dus
slcchts tot ja of necn kau beperken " , worden in dc rcgcl gcdctaillccrde afspraken (die

22. Ch. Gramm, Gcwaltenverschiebungen im Bundesstaat. Zu Möglichkeiten und Grenzen der Verfassungsrechts-
dogmntik. Archiv des iMVcntlichctn Rechts 1999, p. 213-2I6

23. Zic daartoe A Itit/er. Der Hundesrat. Mitwirkung der l inder im BumlHeidelberg 1987.
24. II Klein. Der Hundesrat der Bundesrepublik Deutschland, die 'Zweite Kammer', in: Archiv des öffentlichen

Rechts 198.1. p. .158.
25. Idem, p 83
26. Art. 52 Ars. 3 Satz l GG.
27. K. Reuter. Praxishandbuch Hundesrat. Verfassungsrechtliche Grundlagen. Kommentar zur Geschäftsordnung.

Praxis des Bundesrates. Heidelberg 1991. p 271-272.
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Bundesratsklausel') overeengekomen tussen de coalitiepartners die de Landsregering vor-
men Voor de meeste Duitsc Lander komen die afspraken cr op nccr dat met bctrckking tot
hct stemgedrag voor lcdcrc af/ondcrlijkc stemming volledigc overeenstemming tvissen de
coalitiepartners over de uitcindelijkc keu/c vereist is. Wordt die ovcrccnstcmnung met
bcrcikt. dan volgt stemonthouding ** Om politicke spanmngen /.o veel mogclijk (e verinij-
den manifesteert /.ich daarbij in dc mccste Lander in dc rcgcl ccn politick spcl van geven
en nemen. in het Duits omschrcven als entschärfen' Hct kan echter ook anders lopen In
Rheinland-Pfalz bijvoorbccld blckcn dc sinds 19% bestaande partijpolitickc vcrhoudingcn
ten gevolge van de hicrboven bcschrcvcn gang van zaken rondom dc Bundcsratclausulc
juist aanleiding tc geven tot hct ontstaan van extra spanmngen tussen de coalitiepartners.
Daar trad ccn SPD-FDP coalitie aan. in dc wetenschap dat dc rcgcnngssccplcr in Bonn
gezwaaid wcrd door cen CDU/CSU-FDP coalitie De FDP van Rhcinland-Pfal/ wcrd hicr-
door met cen paitijpolitiek dilemma opgezadeld dal /ich met name manifestecrdc rondom
stemnungen in de Bundesrat Indien immers dc rcgcnngslcdcn van coalitiepartners SPD
en FDP uit Rhcinland-Pfal/ geen ovcrccnstcmming zouden wclcu Ic bercikcn over ccn
gczamcnlijke handclswijzc in dc scnaatskamcr. zou normalilcr slcchts stcmonthotiding hct
gcvolg kunncn zijn. Omdat dit. zoals gczcgd, ccn juridisch nccn bctckcnl. /ou de FDP
via een automatische' stemonthouding wel ecn nuttigc bijdragc kunncn levcren tcr voor-
koming van 'Einspruch' tegen wetsontwerpen afkomstig van dc politicke brocders in dc
Bondsregering, doch slechts in negatief sanctionerende zin acticf zijn, waar hct de mogc-
lijke verlening van 'Zustimmung' voor wetsontwerpen afkomstig van de Bondsrcgcring
betreft.^ Gezien het (politieke) gewicht dat met name de wetsontwerpen waarvoor tcvens
formele toestemming van de Bundesrat vereist is. plegen te hebben (zie hierna), werd in
Rheinland-Pfalz in 1996 dan ook gekozen voor een nieuwc en zecr markante variant van
de 'Bundesratsklausel'. Onderwerpen vastgelegd in het regeerakkoord worden conform die
afspraken behandeld in de Bundesrat. Over alle andere onderwerpen kan worden onder-
handeld, waarbij tussen 'Zustimmungs'- en Einspruchsgesetzcntwurfcn' een strikte schci-
ding aangebracht dient te worden. Indien overeenstemming niet bereikt kan worden over
het te entameren stemgedrag in de senaatskamcr beslist het lot tussen ccn gc/amcnlijk 'ja'
en een gezamenlijk neen'. De verliezende' coahticpartij bcpaalt dan automatisch de te
volgen stemstrategie bij de eerstvolgende stemming in de Bundesrat waarvoor geen geza-
menlijk standpunt bepaald kon worden.'" Deze gang van zaken, die als de Mainzer Bun-
desratsklausel' al snel een eigen leven is gaan leiden, zorgt er in iedcr geval voor dat het
zuiver partijpolitieke gebruik van het middcl der stemonthouding nict mccr mogclijk is.
De Ministerpresident van Rheinland-Pfalz was zelf de mening toegedaan dat 'Verfas-
sungsgeschichte' geschreven werd." Wat daar ook van zij, de 'Mainzer Bundesrats-
kiausel' maakt wel manifest dat partijpolitieke verhoudingen in relatic tot de wijzc van

28. S. Jutzi. Losentscheid im Gesetzgebungsverfahren, Zum neuen •Wechselstimmverfahren' nach der Mainzer
Bundesratklausel in der Koalitionsvereinbarung von SPD und FDP, Zeitschrift für Rechtspolitik 1996, p 381

29. Voor een uitgebreide verhandeling over werking en belang van de Zustimmungs- en Kiaspruchgesetze zij ver-
wezen naar par. 7.3.4.1 e.v.

30. S. Jutzi, S . a.w, p 380-381.
31. Allgemeine Zeitung Mainz, 27 april 1996.
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functioneren van de Bundesrat, niet in de laatste plaats ten gevolge van de constitutionele
plicht tot ccnstcmmighcid per Land in de Bundesrat, zowel op Lands- als Bondsniveau een
rol van bctckcnis spclcn

7.5.2 2

Tijdens dc ccrslc twintig jaar van de BRD leck het er sterk op dat partijpolitiek in de
Bundesrat hooguit cen bescheiden rol zou spelen/** Grote coalities tussen Christen-Demo-
cralcn en Sociaal-Dcmocratcn liaddcn, zoals reeds ecrdcr gememorcerd, permanente mecr-
derheden in zowcl Bundestag als Bundesrat tot gcvolg Dc discussics over wetsvoorstcllen
in dc Duitsc scnaatskamcr hadden in die tijd een overwegend juridisch-technisch karakter,
waarbij dc compctcnlicvcrdeling tussen Bond en Länder natuurlijk regelmatig ecn rol van
grotc bctckcnis spccldc (zic daartoc met name par. 7.3.6.1 en par. 7.3.6.2 met betrekking
tot de 'Zustimmungsbedürftigkeit').
Vanaf hct aantrcden van de sociaal-libcralc regering Brandt/Scheel in 1969 begon die
situatic echter tc veranderen In l%9 was nog sprakc gewecst van een nipte sociaal-libe-
ralc tnccrdcrhcid in de Bundesrat ledere volgendc Landtagsverkiezing betekende echter
ecu afbrokkcling van invlocd voor dc politickc geestverwantcn van de regeringspartijen uit
Bonn in de betreffende parlcmcnten Dit had tot logisch gcvolg dat vanaf 1972 tot hct
aantrcden van dc ccrste regcring Kohl in 1982 dc Duitse senaatskamer politick gedomi-
neerd kon worden door oppositionclc grocperingen van Christcn-Democratischc huize
Daar kwam bij, hct zij nogmaals onder de aandacht gebracht, dat de /.eventiger jaren in de
Bondsrcpublick (cvcnals overigens in Ncdcrland) gckcnmcrkt werden door relaticf heftige
polariscring van hct politickc leven. Polariscring die ook door drong in de Duitse parlc-
mentskamcrs
Dit alles mi blcck zijn uit working nict te missen op dc partijpolitickc organisatiestructuur
zoals die ten behoove van Bundesratleden binnen de (grond)wcttelijke contouren placht te
bestaan Tot dc zeventiger jarcn wcrd door (vooral op de juridische inhoud van wetsvoor-
stcllcn gefocuste) Senatoren nauwclijks cnigc behocfte aan politiekc afstemming ervarcn
Er kon. zo was de hccrscndc mening . in een atmosfcer van politiekc luwte door de leden
van de Bundesrat vooral constnictief gewerkt worden aan (vcrbetering van) wetgevings-
output." Dat becld vcrandcrdc vcrvolgcns echter sncl en definitief. Regeri ngsafgevaar-
digden van Länder gedomincerd door de Christen Democraten ('A-Ländcr') gingen zieh
cvcnals him politiekc Opponenten uit dc door de SPD gedomincerde zgn B-Länder' orga-
niscrcn. Voorbcsprcking en coordincrcring van voorstellcn die tijdens dc cerstvolgende
Bundcsratvcrgadcring aan dc ordc gcsteld zouden gaan worden werd norm. Daarbij
werden ook rcgclmatig gccstvcrwantc Bundcstagafgcvaardigden uitgenodigd. Zelfs iets dat
opvaJlcndc gclijkcnis vcrtoondc met hct Britse 'Whipping' deed zijn intredc."

32. G. Konow. !Xt Bundesrat und das Gleichgewicht zwischen Bund und 1-indem. Anmerkungen zur und »us der
Arbeit des Hundesrates von 1958 bis 1988. in: Vierzig Jahre Bundesrat. Baden-Baden 1989. p 244 e.V.; tevens:
O. /illcr und G-B Oschatz. a w. p 119

33. A Pfitzer. IVr Bundesrat. Heidelberg 199?. p 54 e.v.
34. G. Ziller und G-B »schätz, aw . p. I2O-I21
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Tussen 1982 en 1990 kwamen de partijpolitieke mecrderheden in RundeMage
wecr overccn Dc Christcn-Dcmocratie rcgccrdc dc Bondsrcpublick tijdens die jaren. daar-
bij nauwelijks gchinderd door oppositionclc krachten Dit had onnuskenbaar depolarise-
rendc gevolgcn. hetgeen de coopcratic tussen beide organcn in hct kadcr van hct Icgis-
laticvc proces ten goede kwam Dc regenng Kohl blcck rcgclmatig händig gcbmik tc
kunncn maken van dc gcmcmorccrdc. inmiddcls scmi-gcfonnalisccrdc samcimcrkings-
verbanden tussen A-Lander en B-Landcr ondcrling Potentiale conflictstof tussen Bundes-
rat en Bondsrcgcring over vorm cn/of inhoud van wctsvoorstcllcn kon op dc/c wij/.c via
kleine concessics al tijdens voorbcsprckingcn' efficient uitgcplooid worden "
Vanaf I99() is hct partijpolitieke plaatjc in dc Bondsrcpublick sncl veel complcxcr ge-
worden De Groencn wonnen sterk aan invlocd. maar veel bclangrijkcr nog. hct ternto-
num van dc voormaligc DDR ging, in dc vorm van vijf nieuwe Linder deel ml inakcn van
de Bondsrcpublick Dc aloude opsplitsing van dc Bundesrat in A cn B Linder werd daar-
mec sncl grotcndccls gcschicdcnis Rcgclmatig blckcn dc Senatoren tut hct voormaligc
Oost-Duitsland hun krachten op basis van /uivcr cconomischc moticvcn te bundclcn ()ok
anders/ins bleck er in de nu uit 16 Länder samcngcstcldc Bundesrat met cnigc rcgclmaat
sprakc tc zijn van ad-hoc coaliticvcrbandcn, die via dc partijpolitieke schcidslijncn met tc
verklaren waren.

Samenvattend kan gesteld worden dat de legislatieve besluitvonningsprocessen in dc Bun-
desrat anno 2000 minder exclusief dan tijdens de /.eventiger jaren gedomincerd worden
door de partijpolitiek. Diverse regionale belangen, maar zeker ook dc belangen van hct
Land ten opzichte van het belang van de Bond, kunnen in voorkomende gevallen tijdclijk
blijkbaar meer gewicht in de senatorialc overwegingsschaal leggcn.™ Hct bcpalen van cen
verdeelsleutel voor Bond en Länder betreffende dc bclastinginkomsten bijvoorbccld, gc-
schiedt om voor de hand liggende redenen in de regel nict via partijpolitieke schcidslijncn.
Nu zichtbaar is gemaakt dat partijpolitieke verhoudingen onmiskenbaar cen rol van wis-
selende betekenis kunnen vervullcn bij de door de Bundesrat in het kader van het wet-
gevingsproces uit te voeren werkzaamheden, wordt de aandacht weer verlcgd naar hct
belang van de erste Durchgang" tijdens het wetgevingstrajeet, alsmcdc mecr in hct bij-
zonder naar de wijze waarop de regering op Bondsniveau lastige dan wel onwelgevallige
stellingname ex art. 76 Abs. 2 GG kan omzeilen.

7.3.5. / /vbg/naa/s efe 'erste

In staatsrechtelijke zin is het momentum van de 'ersten Durchgang' vanuit dc optick der
Duitse Senatoren met name nauwelijks te overschatten, omdat de leden van de Bundesrat
in tegenstelling tot de collegac uit het House of Lords (vgl. 'first reading'!) of dc Senat
Francais niet kunnen beschikken over cen formeel recht van ainendement Dc impact van
dit gegeven is vanzelfsprekend aanzienlijk. Indien immers de leden van de Bondsduitse
tweede parlementskamer in meerderheid van mening zouden zijn dat in een regerings-
voorstel tot wet substantiate aanpassingen van bijvoorbeeld wetsdogmatischc, wetstech-

35. G. Ziller und G-B. Oschatz, a.w, p 122.
36 Idem, p. 123-124.
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nischc of bclcidsmatigc aard, dan wel bclangrijkc andcrsoortige koerswijzigingen doorge-
vocrd /.oudcn dienen tc worden, valt verre te prefereren, dat tijdens ecn pril wetgevings-
stadium suggestics in die richting reeds naar voren gebracht zullcn worden. Tijdens iedere
volgcndc wetgevingsfase /al de lopende machincnc unnicrs al minder flexibel kunnen
anticipcrcn op nicuw in tc brengen wetwijzigingsvoorstellen. Het Nederlandsc bicamerale
wctgcvingsstclscl mogc daarvoor tot sprckend voorbccld dienen.
De vanzclfsprckcndhcid waarmee hier gcschrcvcn wordt over het doorvoeren van sub-
slantiClc aanpassingcn' door de Bundesrat tijdens de 'erste Durchgang' is overigens wel
dcgclijk bevochten tijdens de beginjaren van de na-oorlogsc Bondsrepublick. Konrad
Adenauer, de cerste na-oorlogsc Kansclier meende dat drie weken meer dan genoeg zou
zijn voor: 'Stcllungnamc zu den Grundlinien einer vorgeschlagenen gesetzlichen Rege-
lung'. 'Gcsctztcchnischc Kleinarbeit' zou zijns inziens vooral vermeden moeten worden.

7.5.3.2

Over enige proccdurclc gcvolgcn die de fasc van de 'erste Durchgang' in politicke zin kan
hebben. mocten op deze plaats nog addilionclc opmerkingen gemaakt worden Tijdens de
achlcrliggcndc halve ccuw is namelijk rcgclmatig gcblckcn dat de Bondsrcgcnng 0111 haar
inoverende redenen pogingen in het werk heeft gesteld om de uit art. 76 Abs. 2 GG voort-
vlocicndc verplichting zo veel mogelijk tc kunnen omzcilen. De achtcrliggende gedachte
daarbij was vcclal cen logische: het voorkomen van politick onwelgevallig en dcrhalve
hindcrlijk commentaar betreffende regcringsvoorstcllen tot wet: Dieser erste Durchgang
zwingt die Bundesregierung praktisch zu erneuter Beschlussfassung über strittige Punkte
und bccinflusst häufig die politische Auseinandersetzung in den Beratungen der Vorlage
durch den Bundestag'.
Vooral ten tijdc van divergerende partijpolitieke meerderheden in de Bundestag en Bun-
desrat, blijkt de Bondsrcgcring met cnige rcgclmaat juridische wegen te willen bewande-
Icn die in wezen slcchts tot docl lijken tc hebben om de Bundesrat tijdens de eerste fase
van het wctgcvingsproccs zo vcel mogelijk buiten spei te kunnen houden Daartoe wordt
handig gebniik gemaakt van het recht van initiatief dat in de Duitse staatsrcchtelijke con-
stcllatic tockomt aan zowel de regering als beide parlementskamers. Politick gevoelige
voorstcllcn tot wet afkomstig uit de koker van de regering, kunnen. zo is de redenering.
net zo goed. inaar dan formed onder de noemer van initiaticfwetsvoorstel'* ingediend
worden door Bundcstagslcdcn afkomstig uit fracties die de regering steunen. De Bundesrat
zal. indien die procedure gcvolgd wordt. de voorsteilen tot wet dan namelijk pas in een
later stadium van het wctgcvmgsproccs voor de eerste maal onder ogen kunnen knjgen.
Formclc stcllingnamc door de Duitse senaatskamer ex art. 76 Abs.2 GG venalt dan volle-
dig. Ook is het mogelijk dat cen voorstcl tot wet dat matcriccl afkomstig is van de regenng
tcgclijkcrtijd beide procedures doorloopt (Parallclcinbringung). Het officicle argument
dat in dcrgelijkc gcvallcn ter vcrklanng gehanteerd plecgt tc worden vanuit regerings-

37. Sctv\jv«n vtn Konrmd Adenauer aan Bundesratspresident Ehrhard. Bundesarchiv B 136 4597.
38. Art. 76 Abs. I GG.
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knngen is de door dc agenda afgedwongen tijdsdnik' " In dat kadcr inoct hier wcllichl
nog opgcmcrkt worden dat alle wntgcvingsvoorstellcn die met formed tol wet verhexen
zijn aan het eindc van ccn kabinctspcriodc van rechtswege vcrvallcn.
In praktische zin betckent hct lmticrcn van rcgcnngsvoorstcllcn via dc Bundestag, dat
zowcl de visie van de Bundesrat als dc readies daarop vanuit dc regcring. tijdens hct com-
missicwerk in dc Bundestag cenvoudigweg ontbrcken Ecn dcrgchjkc gang van /aken kan
als ccn verarming beschouwd worden. omdat /.owcl dc reeds gcmcmorccrdc wctstech-
nischc expertise als de enorme bestuurspraktische uitvoenngscrvaring die via de Lander in
de Bundesrat aanwc/ig is. nict aangewend kunnen worden, in ccn stadium van hct wct-
gevingsproecs waarin hct uit praktisch oogpunt extra /.invol lijkt om daarvan mi juist wcl
gcbruik te maken
Pnncipielcr van aard zijn twee andcrsoortigc bc/warcn Allcrccrst kan er geen mis\er-
stand over bestaan dat dc grondwetgever in hct wctgcvingsproccs op Bondsnivcau nauwe
samenwerking lusscn regcring. Bundestag en Bundesrat beoogde Zckcr in al die gcvallcn
waar nicuwc rcgclgcving door de Länder ten uitvocr /ill moctcn worden gebracht, is dat
ook met nicer dan evident Hct via vcrkapt Bundcstaginitiaticf builcnspcl /cttcn van dc
Bundesrat üjdens de erste Durchgang' lijkt dan ook al snel beschouwd tc kunnen worden
als minachting van de grondwetgever in deze."° Aan de uitcindclijkc redactie van art. 76
Abs. 2. GG ligt tevens het gedachtengoed van 'checks and balances' op bondsnivcau in dc
relatie Bund-Länder ten grondslag. In een politick/staatsrechtelijke constcllatic waar regc-
ring en Bundestag Sterke monistische verbondenheid vertonen, kan dc mogclijkhcid tot
stellingname door de (door dc Länder afgevaardigde) Bundcsratslcden betreffende rege-
ringsvoorstellen tot wet enig noodzakelijk geacht tegenwicht vormen."

7.5.4 Zwe»7e Durc/jgawg

De door de Duitse doctrine unaniem als invloedrijk gekwalifieeerde positic die dc Bundes-
rat tegenwoordig inneemt in de Duitse politiek/staatsrechtelijke constcllatic op Bonds-
niveau. hangt ten nauwste samen met de wijze waarop en de mate waarin dc Bondsduitsc
senaatskamer gebruik pleegt te maken van de haar grondwettelijk toebedcelde mcdcwel-
gevendc bevoegdheden.
Constitutioneel uitgangspunt voor de wijze waarop wetgevingsbesluiten ten bchoevc van
de Bondsrepubliek als geheel tot stand dienen tc komen vormt art. 77 GG. Daarin komt
vooraleerst tot uitdrukking dat de Bundestag toonaangevend is, waar de legislaticvc bc-
sluitvorming in het geding is. De Bundestag beslist over een voorstel tot wet cn vcrvolgens
wordt de voorlopige wettekst via de voorzitter van de Bundestag verzonden naar de
Bundesrat.'" De Duitse senaatskamer kan daarna het vollcdige voorstel bestuderen Hicrbij
zal er vanzelfsprekend nauwkeurig op gelet worden of suggesties van zowel dogmatische,

39. G. Ziller. Zum Spannungsverhaltnis zwischen Bundestag und Bundesrat im Gesetzgebungsverfahren, in: D.
Wihke und B. Schulte. Der Bundesrat, Die staatsrechtliche Entwicklung des föderalen Verfawsungxorgans,
Darmstad 1992. p 332 e.v

40 G Ziller und G-B. Oschatz, a.w„ p. 30 e.V.
41 G. Ziller. a.w., p. 333.
42. Art 77 Abs. 1 GG.
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beleidsmatige als technisch-uitvoerende aard. die de Bundesrat tijdens de erste Durch-
gang' aan de rcgcringsvoorstcllcn meende te moeten tocvoegen, ook daadwcrkelijk onder-
dcel van de voorliggcndc wct zijn gaan uitmakcn. Extra aandacht zal de Duitse senaats-
kamcr tcvcns hcbbcn voor in de wettekst geincorporeerde amendementen afkomstig uit de
gclcdcrcn van de Bundestag Uitgcbrcidc aandacht tcnslotte. zal ook uitgaan naar initia-
ticfwctsvoorstcllcn gclancccrd door leden van de Bundestag. Niet alleen betreft het dan
immers wettcksten die de Bundesrat nog nict cerder kon bestuderen, doch tevens kän het
in het geval van wclgcvingsinitiaticf door leden van de Bundestag wetsvoorstellen betref-
fen die lot dan toe bewust /o veel mogelijk aan beinvloeding cn sturing door afgevaar-
digden van de Bundesrat onttrokken werden/*

7J.4. /
Indien Bundcsratlcdcn /.ich nict kunnen verenigen met (gcdccltcn uit) de voorliggcnde
wettekst. beschikken zij nict over de formcle mogclijkheid tot amendering. maar wel over
de mogclijkheid tot het bijccnrocpcn (binnen dric weken) van cen conciliatiecommissic. de
zgn ' Vcrmittlungsauschuss' Het bcsluit moct wcl genomen worden met minimaal een ge-
wonc mccrdcrhcid van de 69 maximaal uit tc brengen stemmen.'*'' Indien deze commissie.
die paritair samcngcstcld is uit 16 leden van zowel de Bundestag als de Bundesrat, bij
gewone mccrdcrhcid van stemmen cen compromisvoorstel lanecert dat (al dan niet par-
tiecl) afwijkt van het oorspronkclijkc. reeds door de Bundestag goedgekeurde voorstel,
moct de Bundestag over dat nieuwe voorstel cen oordeel vcllcn.^ Mocht de Bundestag uit-
cindclijk loch tot de formcle slotsom komen, dat de door de 'Vermittlungsausschuss'
voorgcstcldc aanpassingen ongewenst zijn. dan rest voor de senaatskamer nog altijd de
mogclijkheid legen (de redactie van) de betreffende wet verrat aan tc tekenen Dcze
'Einspruch' kan door de Bundestag echter zonder naderc motivering afgewezen worden.
Wcl eist de grondvvetgever dat het tcrzijdc schuiven van de 'Einspruch' geschiedt bij
mccrdcrhcid van hcl aantai leden dat zitting heeft in de Bundestag/ Indien het Bundcs-
ratbcsluit tot 'Einspruch' gedragen wordt door cen tweederde meerderheid van het aantai
scnaatslcdcn. ontstaat voor de Bundestag automatisch de fonnele plicht cen afvvijzing
cvcnccns te Inten steunen op miuimaal twccdcrdc van de uitgebrachte stemmen, terwijl dit
stcmmcnaantal nooit minder mag zijn dan de helft van het aantai leden dat zitting heeft in
de Bundestag'" Gc/.icn het gegeven dat ook in de Bondsrcpublick Duitsland regeringen
tegenwoordig eigenlijk nooit meer beschikken over cen twccdcrdc meerderheid in de Bun-

43. G Ziller und G-B Oschatz. a.w„ p. 32.
44. Art. T7 Abs.2 Sal/ 1.
45. Art. 77 Abs. 2 Satz 5 GO.
46. Art. 77 Abs. 3 Satz 1 (iG. 'Soweit zu einem Gesetze die Zustimmung des Rundesrates nicht «forderlich ist

kann der Bundesrat, wenn das Verfahren nach Abs 2 (Vermittlungsausschuss. EK) beendigt ist gegen ein vom
Bundestage beschlossenes Gesetz binnen zwei Wochen Einspruch einlegen'.

47 Art. 77 Abs. 4 Sau 1 OO.
48 Art. 77 Abs. 4 Sau 2 GO.
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destag. vertoont deze laatstc mogclijkhcid inatcnccl vcel ovcrccnkomst met ccn absoluut
Vetorecht voor de Bundesrat/"
Wcllicht ten ovcrvlocdc /.y op dcze plaats wel nog cxpliciet vermeid, dat het starten van dc
hier beschreven proccdurclc mogclijkhcid tot 'Einspruch' (ten behoeve van dc mogclijk-
heden tot uitocfcning van dc mcdcwctgcvcndc. hcr/iencndc. corngcrcndc functics van dc
Bundesrat in dc Duitsc Grondwct tcrccht gekomen) afhankclijk gcstcld is van hcl voordicn
bijeenrocpen van dc Vcrmittlungsausschuss'.*' De (jundischc or politickc) aard van hct
evcntuccl door dczc commissic gcformulecrdc compromisvoorstcl spcclt daarbij geen rol
De globaal uitgetckende Einspruch-procedure in '/weiten Durchgang' werd. vvaar dc
participatic van de Bundesrat in hcl gcdtng is. door dc grondwetgever van l')49 be-
schouwd als de nieuwe standaardprocedure voor rcgclgcving bij wet op Bondsniveau Dc
functioncle, via dc Länder gclcgitimccrdc. wctgcving-hcr/icningskamcr /ou /.ich in hct
na-oorlogsc föderale wetgev ingssysteem in dc meeste gc\ allen voldocnde kunnen lalcn
gcldcn door middel van hct recht op 'Einspruch', zo was dc redenenng ' In dc Bonds-
duitsc wctgcMngspraktijk echter, lijkt du suspensieve Vetorecht, afgaandc op dc kwanlila-
tieve gegevens geen al grote rol tc vervullcn (zie tabcl 7.1).

7./

Einspruch des Bundesrates

1949-1953
1953-1957
1957-1961
1961-1965
1965-1969
1969-1972
1972-1976
1976-1980
1980-1983
1983-1887
1987-1990
1990-1994
1994-1998
1998-2001

Anzahl der Einsprüche

1
1
3

.
1
5
7
7
.
1
5

13
-

Einspruch vom Bundestag
zurückgewiesen

.
1
1

1
4
5
6
.
1
4

12
-

Bronnen
p. 297-29Ä,

r 7999/^000, ßa</<?«-/?a</CT»
2/

49 H. Klein. Der Bundesrat der Bundesrepublik Deutschland-die 'Zweite Kammer', in: Archiv des öffentlichen
Rechts, Tübingen 1983, p. 349.

50. Art. 77 Abs. 3 Satz 1 GG: 'Soweit zu einem Gesetze die Zustimmung des Bundesrates nicht erforderlich ist,
kann der Bundesrat, wenn das Verfahren nach Abs. 2 (Vermittlungsausschuss; KK) beendigt ist gegen ein vom
Bundestage beschlossenes Gesetz binnen zwei Wochen Einspruch einlegen'.

51. R Dolzer, Das parlamentarische Regierungssystem und der Bundesrat- Entwicklungsstand und Reformbedarf,
Berlin 1999, p. 14-15.
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Slechts in 44 gevallen (op ccn totaal van 5541 door beide parlementskamers behandelde
wctsvoorstellen) werd formccl gcbruik gemaakt van het recht op Einspruch". Het netto-
rcsultaat van dczc bepcrktc inzct van hct suspensief veto was, vanuit de optiek van de
Bundesrat, rclaticf mager, temeer daar de Bundestag in 80% van de gevallen het verzet
vcrvolgcns tcrzijdc kon schuiven. Anders gezegd. de Bundesrat wist bij 0,0016% van alle
wctsvoorstellen via de 'Einspruch'-procedure tastbare wijzigingen af tc dwingen. Het mid-
del zal sicchts cffccticf kunncn /ijn indien dc Bondsrcgering niet kan bogen op een solide
mccrdcrhcid in dc Bundestag of indien de Bundesrat bij machte blijkt om verzet ex art 77
Abs 3 aan tc tekenen via ccn twccdcrdc mccrdcrhcid van zijn leden. Dergelijke situaties
hebben zieh in dc Bondsduitsc parlcmcntairc praktijk nauwclijks voorgedaan." Succes-
vollc 'Einspruch' via dc (voor dc Bundestag) onnccmbarc horde van een tweederdc meer-
dcrhcid kon tusscn 1949 cn 2001 in vier gevallen opgetckend worden."

Uit bovenstaande tabel lijkt wcl rclaticf overtuigend naar vorcn tc komen dat de Bundesrat
/ich tcr daadwcrkclijkc hantcring van hct recht op formccl verzet met name laat leiden
door partijpolitieke moticven. Dc cnigc perioden immcrs dat in icder geval zo nu cn dan
dc niogclijkhcdcii tot 'Einspruch' ex art. 77 Abs. .1 GG feitelijk gepraktiseerd werden,
vielen saincn met dc perioden van divcrgcrcndc partijpolitieke mccrdcrhcdcn in Bundestag
cn Bundesrat.
Bleck hct praktische nut van hct recht op verzet niet al te groot aangcslagcn te moeten
worden; ccn gehcel ander vcrhaal moct vcrtcld worden over dc wcttelijke 'Zustimmungs-
mogclijkhedcn die de Bundesrat kan cxploitcrcn.

7..?.«/ 2 Ziw

De Bundesrat heeft via hct beschreven recht van Einspruch' ex art. 77 Abs. 3 zoals wij
gc/icn hebben hct wapen van hct suspensieve veto tot zijn beschikking.^ De grondwet-
gever was echter van mening dat met bctrckking tot bepaaldc wctsvoorstellen , die in de
Grondwct cxplicict en limitaticf opgcsomd werden," de Bundesrat als vertegenwoordiger
van dc belangen der Länder op Bondsniveau, over ccn absoluut veto diendc te beschikken.
Voor dc totstandkoming van wetgeving waarvoor de Zustimmung' van de Bundesrat ccn
grondwettelijk vereiste is. /.ou dc overcenstemming betreffende inhoud cn redactie van
voorliggendc wctsvoorstellen uitcindclijk altijd totaal moeten zijn. Dc Bundesrat wordt in
deze dcrhalvc gelijk gcschakcld met dc Bundestag.
Dc tc volgcn procedure voor wctsvoorstellen die zonder fonncle toestemming van de
Bundesrat inet tot stand kunncn komen is globaal als volgt: na initicring door dc regenng
en stcllingnamc door dc Bundesrat, wordt hct wctsvoorstcl voorgclcgd aan de Bundestag.
Dc/c cerste' parlcmcntskamcr onderzockt hct voorstel volledig via vastc (cn eventueel

32. K. Dol/er und M Sachs, aw . p 56
53 Kn wcl met hetrckking toi hct Preisgcsetr. hct LanMrtMlNtalMlMgpgesetz 1959. het BeweisMcherungs-

geset/, almciic cen «olswij/iging aangaamk* hot "lnmimillllHglBHIll
54. R. lX>l/cr und M Sachs, a.w.. p 15
55. Voor ccn volloligc catalogue van alle grondwetsartikelen die de nooduak toi 'Zustimmung' van de Bundesrat

bij wrtgcvingsvoorstcllcn voorschrijven. 47 in totaal. zij verwezen naar noot 63 van dit hoofdstuk.

200



Bondsrcpublick Duitsland. wctgcving en bestuurscontrole

bijzondere) commissies. Tijdcns dc twecde le/.ing kunncn aincndcmcnten voorgcstcld
worden. Na afloop van dc dcrdc en laatstc Ic/ing wordt gestcnid over dc wij/igingsvoor-
stcllcn en uitcindelijk over het gchclc product Vcrvolgcns wordt licl wctsvoorslcl door-
gestuurd naar de Bundesrat Daar gaat hct door dc Bundestag gocdgekcurdc voorslcl direct
tcr bchandcling naar ccn van dc 17 vastc comniissics Indien de coinplcxitcit daarom
vraagt kunnen ad-lioc Sonderausschüsse' gccrcccrd worden."

7.5.5 ffefgev/n^scommm/M

Even een zijsprong Hoewel reeds kort opgemcrkt in hoofdstuk 1. hecht ik cr aan nog-
maals ondcr dc aandacht tc brengen dat voor dc bcinanning van Bundcsratcoimnissics een
speciaal regime gcldt Als uit/ondenng op dc hoofdrcgcl van art. 51 GG waarin bcpaald
wordt dat slcchts leden van dc Landsrcgcringcn lid van dc BR kunncn zijn. Staat in art 52
lid 4 GG beschrcven: 'Den Ausschüssen des Bundesrates können andere Mitglieder oder
Beauftragte der Regierungen der Länder angehören' In commissics kunncn ook gcvol-
machtigden van dc regenng zitting hebben. die als zodanig benoemd worden door dc
regenngen van dc Länder In dc praktijk zijn dit veclal tcr zakc kundige ainblcnarcn. die
zelfs geen inwoner hoeven te zijn van het Land waarvoor zij als gevolmachtigdc optre-
den* De vaste commissies blijken veel gebruik tc maken van gespecialisccrdc ambtenaren
De 'Finanzausschuss' bijvoorbeeld wordt er door gedomincerd. Maar ook in vcle andere
commissies die bij voortduring behoefte hebben aan gespecialisccrdc inbreng (o.a.
Agrarausschuss, Wirtschafsausschuss) zijn ambtenaren als regel sterk vertegenwoordigd.
Er zijn overigens tevens vaste Bundesratcommissies waarin de ambtenarij nauwelijks ecn
rol van betekenis vervult. De 'Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten' bijvoorbeeld, is
vrijwel altijd exclusief samengesteld uit regcringsleidcrs van dc 16 Duitsc Länder.™
Om de 'ordenliche Mitgliedschaft' te verkrijgen volstaat formele benoeming als zodanig
door de Landsregering. Dergelijke commissiclcden bezitten tevens stemrecht. * Bcüindigd
wordt het lidmaatschap van de commissies door het simpelweg op te geven, of door een
besluit van die strekking afgegeven door de Landsregering.

Uit oogpunt van vertegenwoordigende democratic zijn dc implicatics van dit gegeven op-
merkelijk. Voorstellen tot wet. gelanceerd door de Bondsregering en uitgewerkt op dc de-
partementen te Berlijn, worden uit naam van de Bundesrat gecheckt (en zo nodig voor/.icn
van suggesties ter wijziging c.q. aanvulling) door werknemers van dc departementen der
Länder. De parlementen der Länder kunnen slechts vanaf de zijlijn tockijken en in
voorkomende gevallen bewindslieden ter verantwoording proberen te roepen. In dc Duitsc
staatsrechtelijke literatuur wordt in dit kader wel gesproken van 'Exekutivföderalismus' of
(minder eerbiedig) 'Parlament der Oberregierungsräte'.**

56 § 11 Abs. 1 GOBR.
57. K. Reuter, Praxishandbuch Bundesrat, a.w., p. 36S-368.
58. G. Ziller und G-B. Oschatz, a.w, p 71.
59. § 11 GOBR.
60. Ch Gramm, Gewaltenverschiebungen im Bundesstaat, in: Archiv des öffentlichen Rechts 1999, p. 217.
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Vanuit de commissies worden de noodzakclijk gcachtc aanbevclingen overgebracht aan
hct Bundcsratsplcnum dat naluurlijk wcl dc fonnclc eindverantwoordelijkheid voor het
wetgevingsproduct blijft dragon

7. 3. (5. / M?g/naa/.v /«.Y//tt/mu/7£

Dan weer tcrug naar de 'Zustimmungs'-problematick. Welke soort wctsvoorstellen zijn
met name zustimmungsbcdiirflig'? Ten ecrste (van/elfsprckend) de grondwetswijzigin-
gen Dc grondwetgever vereist dat vcrandcring van die rcgels uit dc Grondwet die aange-
past mögen worden''. slechts kan geschieden indien daartoc in zowel de Bundestag als de
Bundesrat cen twccdcrdc mccrdcrhcid van hct aantal leden toestemming vcrlccnt'" In die
/.in worden soortgclijkc bcsluitvormingsstructurcn gehanteerd als in vrijwel alle parlcmcn-
tairc democrat icon met bicamcralc stclscls. die beschikken over cen geschreven constitutie.
Dc in theoric forsc drcmpcl heeft met kunnen voorkomen dat sinds 1949 in dc Bonds-
rcpublick Duitsland maar liefst 4.1 grondwetswij/.igingcn doorgevoerd konden worden.
Zccr vcle van deze grondwetswij/.igingcn hadden cen verdere uitbreiding tot gevolg van
hcl aanlal bclcidstcrrcincn waarvoor dc Bundesrat in geval van toekomstige rcgclgcving
zou kunnen beschikken over cen absoluut blokkadcrccht."

Dc Bundesrat is zijn Vetorecht in deze echter nict gaan gebruiken tcr blokkade van grond-
wctswijzigingsvoorstcllcn. doch vcclccr als sturingsinstrumcnt. Ten gcvolgc van de grond-
wetswij/.igingcn zijn vcle bevoegdheden die oorspronkclijk bij dc Länder ondergebracht
waren, naar dc Bond verschoven Hicrdoor werd de potentiöle machtspositie van de
Bondsorganen inclusicf dc Bundesrat duidelijk versterkt. Dc Bundesrat heeft nooit, via
bijvoorbccld hantcring van hct Vetorecht, aangegeven ongelukkig tc zijn inet deze ontwik-
kcling.*'
Sinds dc ratillcatic van het Vcrdrag van Maastricht spcclt dc Zustimmung' van de Bun-
desrat ook cen bclangrijkc rol in relatic tot hct afstaan van soevereiniteitsrechten van de in
dc Bondsrcpublick opgenomen Länder aan supranationale instcllingcn van de Europese
Unic." Hicrop kom ik nog uitgebreid tcrug (par. 7.4.2).
In de tweede plaats behoeven wctsvoorstcllcn die van invloed zijn op de finaneiöle huis-
houding van dc Lander de fonnelc toestemming van de Bundesrat. Tc denken valt aan

61. Zie ut. 79 Abs 3 UG voor de grondwettelijk verankerde regelingen en rechten die nooit gewijzjgd zullen
kunnen worden.

62 Art. 79 Abs. 2 OO.
63, Oorspronkelyk was Zustimmung' vereist op grond van cen of meerdere onderdclen van de \ olgende grond-

wetsartikelen: Art. 29 Abs. 7. 37 Abs. 1; 59 Abs. 2; 77 Abs. 2. 79 Abs. 2. 80 Abs. 2; 81 Abs. 1; 81 Abs. 2; 84
Abs 1. 84 Abs 2; 84 Abs. 3; 84 Abs 5; 85 Abs. 1; 85 Abs 2. 87 Abs. 2; 105 Abs 3; 106 Abs. 3; 106 Abs. 4;
107; 108 Abs 3. 108 Abs 6; 119; 130 Abs 1; 132 Abs 4; 134 Abs 4; 135 Abs 5 GG.
Sindsdien *yn daar bijgekomen: .Art. 16a Abs. 2. 16a Abs. 3; 23 Abs 1. 23 Abs. 7; 53a Abs. 1; 74 Abs. 2; 74a
Abs. 2; 74a Abs. 3; 87b Abs 3; 87c; 87d Abs. 2. 87c Abs.5; 87f Abs. 1; 91a Abs 2. 104a Abs.3; 104a Abs. 4;
104« Ahs.5; 106 Abs. 5. 106a; 115a Abs. 1; 115c Abs. 1; 115c Abs. 3; 115d Abs. 2. 1151 Abs. 1. 1151 Abs. 2;
120a Abs I. 143a Abs. 3; 143b Abs. 2 GG.

64 II. Uul'cr und U. Munch, a.w.. p 170-171.
65. Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG.
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regclingen die dc verdeling van bclastinggcldcn over Bond en Länder vastlcggcn** of
regelingcn die hct aandcel aan inkomstcnbclasting bcpalcn dal ten goede komt aan dc
gemeenten*
In de derde plaats kunncn ook wctsvoorstcllcn die van invlocd zijn op hct bcstuurlijk
handelcn' van de Länder siecht kracht van wet krijgen na formclc goedkeunng door zowcl
Bundestag als Bundesrat. **
Vooral van dezc laatstc categoric 'zustimmungsbedürftige' rcgcls is. zoals in dc nu vol-
gende paragraaf uitccn gezet zal worden, ccn nauwclijks te ovcrschattcn invlocd uitgegaan
op dc verhouding tussen dc Bondsrcgcring. Bundestag en Bundesrat, waar dc totsland-
koming van regelgcving op Bondsnivcau in hct gcding is.

7.5.6.2 /Irr.

De retkwijdte van art. 85 Abs 1 GG en met name van art. 84 Abs. 1 GG bleck veel grotcr
tc zijn, dan oorspronkclijk voorzicn. AI in 1951 wcrd in dc Duitsc staatsrcchtclijkc litcra-
tuur geconstatccrd dat dit laatste grondwctsartikcl hct 'grossc Einfallstor' bleck tc zijn,
voor het uitdijcn van dc mogclijkhcdcn tot praktiscrcn van hct Vetorecht door de Bundes-
rat.^ In een bijzinnetje van art. 84 GG (evenals overigens art 85 GG) bleck veel politickc
ruimte schuil te gaan: 'Führen die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit
aus, so regeln sie die Einrichtung der Behörden und das Vcrwaltungsverfahrcn, soweit
nicht Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundesrates etwas anderes bestimmen."
Als er derhalve Bondswetgeving geinitieerd wordt waarin ook het ' Vcrwaltungsverfahren'
van de Länder aan bod komt, kunnen dergelijke voorstellen slcchts kracht van wet krijgcn
na formele toestemming van de Bundesrat. Ter beantwoording van dc sindsdien voort-
durend terugkerende ultieme vraag, of 'Zustimmung' in casu al dan niet ccn vereiste zou
moeten zijn. speelden met name een interpretatiekwestie en een tweetal theses een door-
slaggevende rol.

De interpretatiekwestie betraf uiteraard vooral het begrip 'Verwaltungsverfahren' In de
rechtelijke beslissing aangaande het 'Vierten Rentenversicherungs Änderungsgczcts', ccn
arrest dat in meerdere opzichten belangrijk is geblcken voor de staatsrcchtclijke plaats-
bepaling van de Bundesrat als federale medewetgever ten opzichte van Bundestag cn
Bondsregering, is uitgemaakt dat wetsvoorstellcn dc formcle toestemming van dc Bonds-
duitse senaatskamer behoeven indien de voorgestelde regeling 'sich zwar auf die Regelung
materiell-rechtlicher Fragen beschränkt, in diesem Bereich jedoch Neuerungen in Kraft
setzt, die den nicht ausdrücklich geänderten Vorschriften über das Verwaltungsverfahrcn
eine wesentlich andere Bedeutung und Tragweite verleihen'.'"

In de eerste these die een grote rol is gaan speien in hct Bondsduitse wetgevingsspel werd
verondersteld dat ieder wetsvoorstel waarin ook maar in een enkele paragraaf ccn voor-
schrift opgenomen werd, die het bestuurlijk handelen van de Länder tot ondcrwerp had,

66. Art. 105 Abs. 3 GG.
67. Art 106 Abs 5 Satz 2 GG.
68. Art. 84 Abs. 1 GG en Art. 85 Abs 1 GG.
69. H. Schneider, Die Zustimung des Bundesrates zu Gesetzen, Deutsches Verwaltungsblatt 1953, p. 257-261.
70. BVerfGE 37, 363 (3830-
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hct gchclc wctsvoorstcl 'zustimmungsbedürftig' maakte Deze zgn. 'Einheitstheoric' is
al bctrckkclijk sncl dc hccrscndc leer geworden " De Bundesrat wist uiteraard goed garen
tc spinnen bij de praktische uitwerking van dczc thcoric. In toenemende mate konden
voorstcllcn tot wet afkomstig van dc Bondsrcgcring door de Bundesrat op grand van de
'Einheitstheoric' praktisch beschouwd worden als •Zustimmungsbedürftig' Dit knelde
van/clfsprckcnd met name indicn dc partijpolitieke mccrderheid in dc senaatskamer uit
oppositionclc groepcringen samengcstcld blcck tc zijn. zoals dit tusscn 1972 en 1982
voortdurend hct gcval was. In 1976 liep dc politickc discussic over de rcikwijdte van de
'Einhcits'-praktijk hoog op. Dc tocnmaligc Bondskansclicr Schmidt vcrklaardc in de
Bondsdag sencus tc overwegen bepcrking van 'Bundcsgcsctzc auf das materielle Recht,
auf gcscllschafts-. wirtschafte- und aussenpolitisch relevante Fragen' in dc tockomst tot
nicuwc wetgevingsstandaard tc willen vcrhciTcn. In dc praktijk zou dit dan betekenen dat
wctgcving gesplitst zou gaan worden in ccn matcricclrcchtclijk gedeelte dat geen toestem-
ming van de Bundesrat /on behocven en ccn proccsrcchtclijk gcdccltc dat die toestemming
wcl bchocft Dc rechtspraak blcck dc/c opvatting in principc tc kunncn billijkcn. ' Zclfs
indicn splitsing van wctgcvingsvoorstcllcn expliciet zou geschieden met hct vooropgezctte
docl oin de eis van 'Zustimmung' door de Bundesrat in casu tc kunncn vervangen door
'Einspruch', zou dat gcen ontoclaatbarc om/ciling van dc wetgevingsrechten van de Bun-
desrat hocven tc bctckcncn. Dc toclaatbaarhcidsgrens is blijkbaar wcl bcrcikt waar inhe-
renlc samenhang tusscn matcriccl en formed bcstuursrcchtclijkc rcgcls tot gevolg zal
hebben dat tocpasbaarhcid van de betreffende wet onmogclijk wordt: 1st das Verwaltungs-
verfahren mit dem materiellen Rcgclungsgchalt untrennbar verknüpft, dann ist eine rein
materielle Regelung notwendigerweise auch ein Regelung des Vcrwaltungsverfahrcns'
Dc/c cvcntuclc untrennbare Verknüpfung" tusscn matcriclc cn formcle rcchtsrcgcls blcck
voor dc wetgevingsjuristen van dc regering Schmidt inderdaad in dc praktijk veelal cen
nict of nauwclijks tc ontwarren Gordiaansc knoop op tc leveren. Rcgcringscoalities die
zieh gcconfrontccrd zeigen met ccn in mccrderheid oppositionelc' Bundesrat hebben deze
weg tcr indamming van hct mcdcbcslissingsrccht van dc Duitsc Zweite Kammer' dan ook
nict al tc lang bcvvandcld. " Tcgcnvvoordig wordt van dc splitsingsmogclijkheid sporadisch
gcbmik gemaakt. Dit gcbcurt vooral omdat dc Bondsrcgcring ook nog wcl ccns van zieh af
wenst tc bijlcn in tijdcn dat oppositionclc mccrdcrhcdcn dc wcrkzaamhcden in dc Bundes-
rat zcllbcvvust blijkcn tc domincren.

Rcsiuncrcnd betckent dit alles dat vvctsvoorstcllcn die nict splitsbaar blijkcn tc zijn als cen-
heid bchaudekl /ulleii niocten worden cn dcrhalvc ook aan ccn Vetorecht van dc Bundesrat
onderworpen kunncn worden indicn (wijziging van) hct bestuurlijk handclen van dc
Lander op cnigcrlci wij/.c in hct betreffende wcts(wijzigings)voorstcl aan bod komt.

71 II Schneider, «w , p 287.
72 »VcrRiK 37.163(3810
73 Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 7e Wahlperiode. 19-2-1976
74. DVBI. 1^78. S 318 (3IW.V Hct Hundesverfassungsgeneht had in de veelgeciteerde uitspraak BVeriOE 37.

363 ook al door laten schcmcrcn. een dorgclijk.c praktijk tc mllcn billijkcn
7$. O. Zitier, Zum Spannungsvcrhaltnis /wischen Hundestag und Hundesrat. a.w., p. 342.
76. Idem.
77. Ch. Gramm. a.w.. p. 223-224.
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In dc tweede these werd gesteld dat icdcre wijziging van ecn Bondswct die oorspronkclijk
tot stand gekomen is via Zustimmung' door dc Bundcsnil tc alien tijdc wedcrom door
die/clfdc Duitsc scnaatskamcr goedgekcurd zal moctcn worden, zclfs mdicn slcchts wij/i-
gingen worden doorgevoerd die als /odanig geen formclc tocstemming van de Bundesrat
zouden bchoeven * In gcval dc vraag naar dc rcikwijdtc van tocstemming door de Bundes-
rat ccn voorstel bctrcft dat zowcl matcncclrcchtclijkc als fonnccl bcstuursrcchlelijkc regcls
bevat. is door de rcchtspraak in ccrstc instantic bcslist dat die tocstemming bij aanpas-
singvoorstellen bctrcfTcndc oorspronkclijk Zustimmungsbcdürftigc" wetgeving dan vereist
is. indicn direct of indirect tcvens in die wcttckst vcrvattc voorschnncn van formed
bestuursrechtelijke aard ccn wesentlich andere Bedeutung und Tragweite" blijkcn ic krij-
gen. ' In cen reccntcrc uitspraak is hicrop door hcl Bundesverfassungsgericht nog ecn met
onbclangrijkc nadere vcrfijning aangebracht: ccn vcrfijning waardoor dc rcikwijdtc van dc
•Zustimmungsbedürftigkeit' per saldo verder toencemt En wcl indicn: 'Änderung matc-
riell-rcchtlichcr Normen eine grundlegende Umgestaltung der Rcclilsqiialil.il der dem
Bund durch früheres Gesetz, übertragen Aufgabe bewirkt und dadurch der Bestimmung
über die Verwaltungszuständigkcit des Bundes inhaltlich eine wesentlich andere Bedeu-
tung und Tragweite verleiht, die von der früher erteilten Zustimmung crsichtlig nicht
mehr umfasst wird'.*" Hier ligt het accent meer op mogclijkc onderliggcndc bevoegd-
heidsverschuivingen in het federale bestuurssysteem

In feite doet zieh sinds 1949 een voortdurende verschuiving van bevoegdheden van dc
Länder richting Bond voor In het licht daarvan kan deze laatstc uitspraak zeker ook gein-
terpreteerd worden. Ter compensatie' voor evcntuccl verlies aan eigen bestuursbevoegd-
heden voor de Länder, zo lijkt het, krijgt dc Bundesrat, het medewetgevend orgaan dat dc
Länder op Bondsniveau vertegenwoordigt, via verruiming van het Vetorecht meer mogc-
lijkhedcn tot beinvloeding van de besluitvorming aangaande wctgcvingsproductcn aan-
gereikt.*'. Uiteraard is in dit hoofdstuk het laatstc woord over dat uitruilproecs nog niet
geschreven.
Ter complementering moet hier nog enige aandacht besteed worden aan het begrip 'Ein-
richtung der Behörden' dat in zowel art. 84 Abs. 1 GG (bestuurlijk handclen van dc Län-
der ter uitvoering van hogerc regelgcving) als in art. 85 Abs 1 GG (bestuurlijk handclen
van de Länder ter uitvoering van eigen regelgeving) in rclalic tot dc cvcntuclc Zuslim-
mungsbedürftigkeit' van nieuwe wetgeving door dc Bundesrat opgenomen is. Het Bundes-
verfassungsgericht meende in deze: 'Die Einrichtung von Landesbehörden regelt das
Bundesgesetz nicht nur wenn es neue Landesbehörden schafft, sondern auch, wenn es den
näheren Aufgabekreis einer Behörde festlegt.'*' Deze uitspraak betekent dat ook indien
slechts een nadere wettelijke duiding van competentievoorschriften bcoogd zou worden,
toestemming van de Bundesrat vereist zou zijn. Wel wordt toegevoegd dat dc nieuwe

78. H. Schneider. a.w . p. 287.
79. BVerfGE 37. 363 (383).
80. BVerfGE 48, 127(1800
81 H-J Blanke. Der Bundesrat im Verfassungsgefuge des GG, Jura 1993. p. 62.
82 BVerfGE 75, 108(150).
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rcgcling 'rcchtstrccks' en 'kwalitatief van invloed moet zijn op het werkterrein dat door
dc overheden van de Länder bestreken wordt.
Laien wij, nu vastgcstcld is op welke wijze de rcikwijdte van de 'Zustimmungsbedürf-
tigkeit' van wctgcvingsvoorstcllcn door de Bundesrat bepaald c.q. opgerekt kan worden,
nadcr in ogenschouw ncmcn wclkc ontwikkclingcn zieh op hct Bondsduitse wetgevings-
(errein in kwantilalieve zin voor hebben gedaan:

7aAW 7.2:

1949-1953
1953-1957
1957-1961
1961-1965
1965-1969
1969-1972
1972-1976
1976-1980
1980-1983
1983-1987
1987-1990
1990-1994
1994-1998
1998-2001

Einspruch-
gesctze
Verkündigt

317
256
188
198
229
161
237
157
65

128
164
211
223
133

Zustimmungs-
gesetze
Verkündigt

228(41,8%)
254 (49,8%)
236 (55.7%)
227 (53,4%)
224 (49,4%)
172(51,7%)
269 (53.2%)
182 (53,7%)
71 (52,2%)

192 (60.0%)
202 (55,2%)
282 (57,2%)
328 (59,5%)
149 (52,8%)

Verkündigte
Gesetze
Total

545
510
424
425
453
333
506
339
136
320
366
493
551
282

Versagung
der
Zustimmung

12
11
4
7

10
3

19
15
6
-
1

21
22
17

dei ßum/wrato /fcr <*u Gejc/td/b/a/»- / 999/2000, ßat/ew-ßaden 2000,
p. 297-29«; Attp.V/wMw.6um/Mnir<yî /'DunrfMm/ex./iW. 2/ novem&er 200/

Uit bovenstaande tabcl kimnen cen aantal interessante feiten worden gedestilleerd Aller-
cerst blijkt duidclijk dat Zustimmung door dc Bundesrat bij wetgcving op Bondsniveau al
vanaf het prille begin cerder rcgcl dan uit/ondering geweest is AI vanaf 1953 bleck mini-
maal dc helfl van alle nieuwe wetgeving afhankclijk gcstcld te worden van formele toe-
stcmming door dc Duitsc senaatskamer ('mitwirken'!). Direct nadat de wetgevingsma-
chinc van dc nieuwe naoorlogsc Bondsrcpublick Duitland op stoom gekomen was. bleck
dat hcl recht van Einspruch', hct suspensieve Vetorecht nict in cen mate tot wasdom kon
komen als door de grondwetgever van 1949 nog bcoogd cn vcrondcrstcld was. Dc snel-
heid waarmec dat duidclijk word was opmcrkclijk tc noemen Ontwikkclingcn die signi-
ficant van invlocd blijkcn tc zijn op dc (gccodificccrdc) staatsrcchtclijkc verhoudingen in

83 BVerlüE 53. 274 (3170 als mimierhc.dsopmie ;BVerfCE 73. 108(1500
84. P. Lerche. Zusttmmungsgeset/c. in: Vierzig Jahre Rundesral. Baden-Baden 1989. p. I84-186.
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ecn fcderaal systeem, plcgen /.ich in de regcl stap voor stap tc manifesteren via de weg van
dc geleidclijkheid "̂
Sinds dc vijftiger jarcn van de rwintigste eeuw is. 7.0 blijkt uit de label, lict aanial wcts-
voorstellcn dat blijkbaar Zustimmungsbcdürftig" bleck tc /.ijn alleen niaar locgcnomcn In
het licht van hetgeen daarovcr reeds tc bcrdc is gebracht, /al die constatenng nauwclijks
verwondering kunncn wekken Dc gchclc ontwikkcling is in staatsrcchtclijkc /in temg tc
vocrcn tot verschuivingen in hct Bondsduitsc fedcrale systccm In fcitc is. /o hecfl vijftig
jaar parlcmcntairc gcschicdcnis ons gcleerd. voondurend sprakc geweest van ecn nun of
meer pragmatische uitwisscling Dit bchoeft nadcrc uitlcg Dc fedcrale regcring hecft via
ecn scala aan grondwetswij/.igingen en andcrsoortigc wctsvoorstcllcn steeds nicer bc-
vocgdheden ten koste van de Länder naar /.ich toe wctcn tc trekken Dit wcrd vooral
mogclijk gemaakt door hct in de Duitsc grondwet vcrankcrdc systccm der 'Konkurrierende
Gesetzgebung".'"' Voor al die wctgcvingstcrrcincn die volgcns dc grondwet rcssortcrcn
ondcr dc vlag van de concurrcrcndc wctgeving kunncn dc lender /clfstandig tot rcgclgc-
ving ovcrgaan. tcn/.ij dc Bond tcr willc van die Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit 1111
gesamtstaatlichem Interesse'"' besluil zelf wetgeving te entameren. Dit laatstc nu is op ecn
dergelijk grote schaal gebeurd dat de Länder hier zo te zeggen vrijwel vollcdig 'weg-
geconeurreerd' zijn.
Er is echter meer aan de hand geweest. Een voorbceld kan vcrhcldcrcnd werken. Dc lijst
aan beleidsterreinen waarop coneurrerende wetgevingsbevoegdheden tussen Bond cn
Länder door de grondvvetgever toelaatbaar werd geacht, is via o.a. hct na grondwctswij/.i-
ging toegevoegde art. 74a GG nog verder uitgebreid.®* Lid 2 van dat grondwetsartikcl is in
het kader van dit relaas vooral interessant: 'Bundcsgesetze nach Absatz 1 bedürfen der
Zustimmung des Bundesrates'. Blijkbaar meende de Bondsduitsc wetgever dat cen aan-
zienlijke bevoegdhedenverschuiving in het federale systeem vanuit de Länder richting
Bond verantwoord was. Een verschuiving die zelfs doorgetrokken mocht worden tot hct
niveau waarop de ambtelijke salarisschalen ('ein föderales Nervenzentrum') vastsgcstcld
worden. Als doekje voor het bloeden stond daar voor dc Länder echter tegenover dat wets-
voorstellen op de beleidsterreinen die art. 74a GG bestrijkt, nog slcchts kracht van wet
kunnen krijgen middels formele toestemming door de Bundesrat. Bevocgdhedcnverlies bij
de Länder werd ingeruild voor een door dc tweede (door afgevaardigden van de regeringen
der Länder bemande) parlementskamer uit te oefenen toestemmingsrecht.^
Dit inruilen heeft zieh bepaald niet beperkt tot art. 74a GG. Tijdens vijftig jaar Bonds-
duitse federale geschiedenis zijn bevoegdheden tot specifieke regelgeving op grote schaal

85 P. Lerche, s.w., p. 186.
86. Art. 72 GG
87. Art. 72 Abs. 2 GG.
88 Dit grondwetsartikel geeft nchtlijnen over de wijze waarop regelgeving betreffende salariering en andersoortige

voorzieningen ten behoeve van openbare diensten ter hand genomen dient te worden.
89 P Lerche. a.w , p 186-187

207



Hoofdstuk 7

van hct Land op dc Bond ovcrgcgaan en vrijwel altijd is dit gepaard gegaan met een ver-
ruiming van de 'Zustimmungsbedürftigkeit'.'"
In dat licht bc/ien is hct nauwclijks opvallend tc noemen dat de toestemmingsquote sinds
dc H)c naoorlog.se kabinctspcriodc (1983-1987) zclfs op is gaan schuiven naar 60% van
hct totaal aantal wetten. Vocg daarbij dat tijdens hct laatstc kabinet Kohl (1994-1998)
maar liefst 90% van alle politick gevocligc wctsvoorstcllcn slcchts tot wet verheven bleek
tc kunnen worden na formcle 'Zustimmung' door de (door oppositioncle partijcn gedomi-
neerde) Bundesrat" en hct wordt duidclijk dat nict slcchts de staatsrechtelijke doch ook de
politickc discussic over hct aan dc Duitsc scnaatskamcr toekomende Vetorecht momenteel
ecu hogc actualitcitswaardc be/it. In dat kadcr wordt ook wel gesproken over het Problem
der faktische Grosse Koalition'' Dc Bondsregering moet over het gros der politick
zwaarwichtig gcachtc wctsvoorstcllcn nict slcchts tot overecnstemming komen met de
coalilicpartncrs in dc Bundestag, maar even/o met cen Bundesratsmecrdcrhcid. Die meer-
derheid in dc '/weite Kammer' is tegenwoordig echter slcchts tc vcrkrijgen via dc partijcn
die in dc Bundestag oppositic mocten voeren. Dc Bondsregering kortom. moct tot overecn-
stemming /ICH tc konicn mcl vrijwcl alle politickc partijcn die /itting hebben in dc Bonds-
durtsc par/ernentskamers 'Der Handfungsspicfraum der Regierung geht im allpartcicn-
födcralismus' gegen null'."
Tcnslottc nog enige opmerkingen over dc in bovenstaande tabcl afgedrukte gegevens
betreffende die wctsvoorstcllcn die ten gevolgc van hct de Bundesrat tockomende Vetorecht
uitcindclijk sncuvcldcn. Allcrccrsl valt op dat in kwantitatieve zin slcchts een beperkt
aantal wctsvoorstcllcn uitcindclijk dc cindstreep nict gehaald heeft ten gevolgc van het
nict vcrlcncn van toestemming door dc Bundesrat. In dc penode tot 1969 kwam hantcring
van hct Vetorecht door dc Duitsc scnaatskamcr meestal nog voort uit confrontaties tussen
Bondsbclangcn cn regionale Landsbclangcn van bijvoorbeeld financicle aard of uit de
tcgcnstclling tussen industriölc belangen en agrarische belangen. De 23 gesneuvelde wets-
voorstcllcn tussen 1949 cn 1957 zijn dan ook tc verklären vanuit die achtergrond.*" Daar-
entegen lijkcn /.ckcr ook partijpolitickc oor/aken aanwijsbaar te zijn ter verklaring voor
het vcrgclijkcndcrwijzc toch redelijk substantiöle aantal Zustimmungsversagungen' tij-
dens dc perioden 1972-1980 cn 1990-1998. Tijdens beide perioden immers is bij voortdu-
ring sprakc geweest van divcrgcrcndc partijpolitickc meerderheden in beide Bondsduitse
parlcmcntskamcrs Dc Bundesrat vervulde zeker tijdens voornoemde perioden duidelijker
dan anders nict slcchts cen functionclc medewetgevende rol. doch manifesteerde zieh
cvcnccns als politicke oppositic: In der Willcnsbildung des Bundesrats stand oder steht
nicht mehr das einzelne Land, sondern die bundespolitisch orientierte Mehrhcitsbildung
und der Bc/.ug zur politischen Gcsamtlcitung des Bundes im Vordergrund'.^ Hoewel deze
sterkere politickc rol voor de Bundesrat nict was beoogd door dc grondwetgever van 1949

90. R Dolzer. » w . p. 1V G Konow. Gleichgewicht zwischen Bund und Undem. a.w.. p. 24S-247.
91. R. DoUer.aw.p .15.
92. Ch Gramm.«.».. p 214-215.
93 Idem, p 214
94 G. Zillcr und G-B.Oscn«tz, «.w.. p. 119-120.
95. R Dolzcr. a.w..p. 13.
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(die niet opteerde voor de Senaatvariant. doch voor de Bundcsratvahant). hocfl /.ij andcr-
/jjds ook geen onovcrkomehjkc problcmcn op tc levcren Ecn /ckcrc mate van partijpoli-
uek gevocd dualismc hocft immcrs ook in dc bicamcralc vcrhoudingcn van de moderne
Bondsrcpubliek allerminst als systeemvijandelijk te worden bcschouwd. Dit wordt pas
anders tndicn dualismc plaats zou inaken voor svstcimvidnge Obstruktion' door de Bun-
desrat. * lets dat in praktische /in rclaticf ccnvoudig cnsccnccrbaar lijkt tc /ijn voor ccn
medewctgevend orgaan in hct bczit van vcrregaandc mogclijkhcdcn tot hantenng van ccn
Vetorecht
In die /.in nccmt de Bundesrat uit politick-strategisch oogpunt ccn hoogst markante plaats
in tussen enerzijds de Nederlandsc Eerste Kamer (vollcdig absoluut Vetorecht /onder con-
cilialicmogchjkhcid) en de Franse Senat (geen Vetorecht, maar wcl conciliatie via dc Com-
mission Mixtc Pantaire). Een plaats die uit oogpunt van zeggenschap vruchtbaar lijkt tc
zijn.
Indien tijdens een periode van divergcrende partijpolitickc mccrdcrhcdcn in Bundesrat en
Bundestag slcchts ongevcer 4% van dc wclgcvingsvoorstcllcn uitcindclijk dc cindstreep
met blijkt te halcn. omdat de Bundesrat gcbruik hceft gemaakt van hct Vetorecht, kau. met
recht van spreken, gewezen worden op het gegeven dat ecn dcrgclijkc vcrsagungs'-quote
eigenlijk relatief bescheiden is. Ter vergelijking: in Frankrijk weigert de senaatskamer ten
tijde van getalsmatige dominantic door oppositionele partijpolitiekc mccrdcrhcdcn bij on-
geveer 30% van de gelancecrde voorstellcn tot wet uiteindelijk de instemming (waarna de
Assemble nationale wel nog het laatste woord kan krijgen).
De verklaring voor het gegeven dat slechts weinig wetsvoorstellen uitcindclijk toch blijkcn
te sneuvelen op grond van een absoluut veto, uitgeoefend door de Bundesrat, lijkt voort te
vloeien uit een aantal elkaar over en weer beinvloedende factoren. Ener/ijds is daar hct
politieke gegeven van een absoluut Vetorecht voor de Bundesrat voor zo'n 60% van alle
wetgevingsvoorstellen. Vervolgens moet verdisconteerd worden dat een eigenlijk recht van
amendement de Duilse senaatskamer staatsrechtelijk niet toekomt. Dc/c twee feiten culmi-
neren zowel (al) tijdens de erste Durchgang' als (vooral) tijdens de conciliatieprocedure
die in het Bondsdmtse wetgevingstrajeet is ingebouwd via de 'Vermittlungsausschuss'-
procedure

7.3.7 Fe/7M;7//M/7^5a«5sc/7M55

De 'Vermittlungsausschuss' is een gezamenlijk orgaan van Bundestag en Bundesrat. Art.
77 Abs.2 bepaalt dat deze commissie tot taak heeft te bemiddclcn tussen beide Bondsduil.sc
parlementskamers, indicn verschillen van inzicht over (tekstgcdccltcn van) voorliggcnde
wetsvoorstellen niet oplosbaar blijken te zijn in de loop van het reguliere wetgevings-
trajeet. Indien de Bundesrat 'Einspruch' ex art. 77 Abs. 3 wil laten aantekenen legen ecn
daarvoor in aanmerking körnend wetsvoorstcl, dan is voorafgaande behandcling van dat
voorstel in de conciliatiecommissie, zoals reeds eerder aangeduid, verplicht. In geval van

96 R- Dolzer, a.w., p. 20.
97 Zie hoofdstuk 5. p«r. 5.3.5.1 en par. 5.3.5.2.
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'Zustimmungsbedürftigkeit ex art. 77 Abs. 2 kunnen zowel de Bundesrat als ook de
Bondsrcgcring cn Bundestag verzocken om behandeling in de 'Vermittlungsausschuss /*
De samcnstclling van de commissic vcnoont veel overcenkomst met de samensteliing van
de Franse Commission Mixte Paritaire Uit Bundestag en Bundesrat (per land een afge-
vaardigde) hebben cen gelijk aantal vertegenwoordigers zitting. hetgeen betckent dat de
Duitsc concihaticcommissic wordt bemand door 32 lcdenT In part ijpoli ticke zin vormt de
samcnstclling van de commissic zoveel mogclijk cen afspiegcling van de gcldende verhou-
dingen dienaangaande in de Bundestag cn de Bundesrat." De afgevaardigden vanuit zo-
wcl Bundestag als Bundesrat kunnen nooit (formeel) gebonden worden aan instructies van
buitenaf In die zin verschilf de gang van zaken in de 'Vermittlungsausschuss' dan ook
aanmcrkclijk van hetgeen voor afgevaardigden vanuit de Länder (einheitliche Stimmab-
gabe')gcbnnkclijk is bij stemmingen in de Bundesrat De voorzittershamer wisselt ledere
dric maanden Hissen cen Bundesrats- cn cen Bundcstagsafgevaardigde.'"'
Docl van de commissic (what's in a name!) is. zoals gc/egd. hct vcrvullen van een
bemiddelende rol in geval de visies van Bundesrat cn Bundestag betreffende (onderdelcn
van) voorstcllcn tot wet nict volledig blijkcn tc sporen Gcmccnschappclijkc inspanningen
moeten crioc leiden dat politickc mcningsvcrschillcn omgezet worden in voor beide parle-
mentskamers acccptabclc compromissen. Hct emdproduet van de 'Vermittlungsausschuss'
Jtan nooJt iiu^r /jjji da» cen ccjisgczind wjjzigingsvoorsleJ De definitieve bcsJissüuj over
de Icvcnsvatbaarhcid van hct voorliggcndc wetsvoorstel inclusief door de commissic ge-
suggcrccrdc wij/.igingsvoorstcllcn. ligt vervolgens bij Bundestag cn Bundesrat. Dit is
temeer van belang, daar hct immers goed mogclijk is. dat de Vermittlungsausschuss'
tijdcns bepaalde perioden. ten gcvolgc van electorate verschuivingen bij Landtagsvcrkie-
zingen. gedomincerd blijkt tc worden door grocperingen die door Bondsregering en Bun-
dcstagsmccrdcrhcid als oppositioncel bcschouwd dienen te worden.
Van/.clfsprckend is hct cvcnccns mogclijk. dat de bcmiddclingscommissic er gewoon niet
uilkomt cn hct wetsvoorstel in oorspronkclijkc of beperkt aangepaste vonn terugstuurt
naar de Bundesrat Dczc moct. afhankclijk van de aard van hct wetsvoorstel. vervolgens
bcsluitcn om al dan nict over tc gaan tot integrale Zustimmung' ex art. 77 Abs. 2 GG.
dan wel Einspruch' ex art. 77 Abs. 3.
Indien de Vcrmittlungsauschuss' hct wel cens is geworden over een gcamendeerde nieu-
wc versic van cen voorstcl tot wct. moet vcrvolgcns allcrccrst de Bundestag een standpunt
bcpalcn over hct voorliggcndc compromis."'" Steint de Bundestag in met dat eindprodukt
van de ' Vcnnitllungsausschuss'. dan is vervolgens de Bundesrat aan de beurt. In geval een
van beide parlcmcntskamcrs hct compromis van de commissic afwijst, moet uiteindclijk
onvcnnijdclijk door zowcl Bundestag als Bundesrat een definitief besluit genomen worden

98 Hct istevens goed mogelijk dat de \ermittlungsausschuss meerdere malen bijeen geroepen wordt tcr besprekmg
van hctyclfdc wctxvoorstcl l)e/c comntissic kan namelijk achtcrecnvolgens en in willekeurigc volgorde door
zowel Bundestag, als Bundesrat, als Bundesregierung bijeengeroepen worden.

99. Art. 1 Gemeinsame Geschäftsordnung für den Ausschuss nach art. 77 des Grundgczctscs
100 II Uut'cr und l'. Mönch, a w . p 177-178
101. Art. 2 Gemeinsame Geschal'sordnung lür den Ausschuss nach art. 77 des Grundgezetses.
102. Art. 10 Abs 2 Gemeinsame Geschäftsordnung des Bundestages und des Bundesrates für den Ausschuss nach

Artikel 77 des Grundgesetzes.
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over het oorspronkclijkc voorstel lot wet. Ik schnjf hier bewust uiteindclijk' omdat. wan-
neer geen overeenstemming blijkt tc kunnen worden bcreikt over 'Zustimimingsbcdiirf-
tige' wetsvoorstcllen die ter tafel liggcn. /owcl dc Bondsrcgcnng als de Bundestag het
recht hebben om de 'Vermittlungsausschuss' nogmaals bijeen te roepen tcr deliberate
over dc/clfdc voorstellen.""
Latcn vvy cens kijkcn welke praktische rol de 'Vermittlungsausschuss' tot nu toe in de
Bondsduitse parlementaire wctgcvingspraktijk hecfl kunnen spclcn:

7.J

Vcrmittlungs
ausschuss

1949-1953
195.̂ -1957
1957-1961
1961-1965
l%5-1969
1969-1972
1972-1976
1976-1980
1980-1983
1983-1987
1987-1990
1990-1994
1994-1998
1998-2001

Totaal

Anrufung

75
65
49
39
39
33

104
77
20

6
13
85
92
33

730

durch den
Bundesrat

70
l~~ 59
F~ 46

34
34
31
%
69
17
6

13
71
74
26

646

durch die
Bundes-
regierung

•}

1
3
3
4
2
7
7
3
-
-

14
10
6

65

durch den
Bundestag

2

2
1
-
1
1
-
-
-
-
8
1

19

Verkündete
Gesetze

63
56
47
35
30
31
89
57
17
6

11
71
73
73

614

/ 999/2000,

/>. 297-295/ /lH/J.•//̂ vMW.6unrftJra/.rfe/7'DM/K//̂ '/>»c/£;Ar./;/m/. 2 / nocemiw 200/

2000,

Uit bovenstaande gegevens kan opgcmaakt worden dat dc Vermittlungsausschuss' al van-
af 1949 beschouwd mag worden als cen niet onbelangrijkc schakel in het wetgevingspro-
ces op Bondsniveau. Bijna elf procent (10.8%) van alle wetten die op Bondsduits niveau
tussen 1949 en 2001 tot stand gebracht werden, licpen via de 'Vermittlungsausschuss'. In
veruit de meeste gevallen blijkt dc commissie samen gekomen tc zijn op verzock van de
Bundesrat. Over het praktische nut van de commissie kan nauwclijks nog twijfcl bestaan.
Van de in totaal 730 wetsvoorstellen die geheel of gcdeeltelijk door de 'Vermittlungs-
ausschuss' onder de loep genomen werden, haalden er 646. of 84% uiteindelijk in aan-
gepaste vorm de eindstreep. Voorwaar geen siecht resultaat. Bclangrijke motor achter dil
succes is natuurlijk het gegeven dat Bundestag en Bundesrat via met name de 'Zustim-

103. Voor wetsvoorstellen waartegen door de Bundesrat via 'Einspruch' siecht» een opschortend veto urtgesproken

kan worden, is een dergelijke gang van zaken natuurlijk niet opportuun.
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mungsbcdürftigkcit' in combinatic met de juridische mogelijkhedcn tot het suggereren van
aanpassingsvoorstellcn als het ware tot elkaar veroordceld zijn. 'Geen overeenstemming,
dan ook gccn wctgcving! Vcrtegcnwoordigers van Franse oppositiepartijen in de Com-
mission Mixte Paritaire' zoudcn ongetwijfcld watertandcn. indien hen dergelijke moge-
lijkhcdcn aangcrcikt kondcn worden Men dient zieh wel met klcm te realiscrcn dat de
leden van de Bundesrat in tegenstelling tot de leden van de Franse Senat niet beschikken
over ecn recht van amendement. Dit implieeert onder mecr ook dat de Bundesrat nä de
'Erste Durchgang' cen voorliggcnd wctsvoorstcl slcchts in zijn geheel ä la de Eerste Ka-
mer' mag bcoordclcn, tcn/.ij bcslotcn wordt de Vcrmittlungsausschuss in te schakelen. In
dat gcval kunncn de vertegenwoordigers in die commissie wel weer wijzigingsvoorstellen
lanecren Dat cen dergelijk gczamcnlijkc cindbod van vertegenwoordigers uit Bundestag
cn Bundesrat in de bcschrcvcn politick/staatsrcchtclijkc constcllatic in de meeste gcvallen
voldocndc politickc gewicht in de schaal legt om met succes de cindstreep te kunnen
halcn, lijkt vcrvolgcns logisch.
De gcconstatccrdc rclatic tussen de Icgislaticvc succcsquotc cn de veroordeling tot clkaar'
van Bundesrat cn Bundestag is overigens ook in kwantitatieve zin vrij goed te onder-
bouwen: in de periode 1972-1976 was niet allccn sprake van een sterke mate van politickc
polarisatic tussen de rcgcrcndc SPD/FDP-coalitic Schmidt/Genscher en cen krachligc
Cbm*c»-Dc;M<X73J>.sd)c oppose , maa/ IcgcJi/JurtJ/d Weck die oppasjUc in de Bwidcs/ai
ook over cen constantc mccrdcrhcid tc beschikken. Dit had tot gevolg dat het wetgevings-
proecs tijdcns die periode maar liefst 104 maal via de 'Vermittlungsausschuss' liep, een
record De periode 1987-1990 lict het spicgclbecld zien. Een Christen-Dcmocratische
regering Kohl en een vrij zwakke SPD-oppositic in combinatie met een riante meerderheid
voor de Christcn-Dcmocratcn in zowcl Bundestag als Bundesrat. Gevolg: de Vermitt-
lungsausschuss' werd slcchts 13 maal bijeen geroepen. Tot zover volmaakt logische ont-
wikkclingcn. Ecn parallel met de gang van zaken random het inschakelen van de Franse
'Commission Mixte Paritairc' zou in zoverre dan ook eenvoudig tc trekken zijn.'*' Kijken
wij echter naar de mate waarin bcmiddcling door de spccialc wetgevingscommissie succes-
vol was. dan zijn de vcrschillcn tussen de beide Duitsc regeerperiodes hoogutt marginaal.
Tussen 1972 cn 1976 bleck bcmiddcling door de 'Vennittlungsausschuss in 85,5% van de
gevallcn succcsvol tc zijn geweest. Voor de periode 1987-1990 was dat 84,6%.

Tcnslottc nog cen ander sprekend voorbeeld In 1979 werden in het kader van Europese
bclastingharmonisatic nieuwe wctsvoorstcllcn gclanccerd. In die voorstellen werden onder
meer de begrippen 'Inland' en 'Ausland' nader gedefinieerd. 'Inland' was volgens de
Bundesrat mccrdcrhcid het territorium van het Duitsc Rijk op 31 december 1937. De
Bondsrcgertng was van inciting dat cen dcfinitic gehanteerd diende tc worden die in
dircetc rclatic stond tot de bestaandc politick/volkenrechtelijke realiteit. Bondsregering en
Bundcstag(smccrdcrhcid) hidden voct bij stuk. Op verzoek van de Bundesrat werd de Ver-
mittlungsausschuss bij clkaar geroepen Dczc kwam met cen cindvoorstcl dat voor de Bun-
desrat niet acccptabcl was. Omdat het hier cen 'zustimmungsbcdürfUg' wetsvoorstel betraf

104. Ztepir. 3.3.5.1.
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maakte vcrvolgcns dc Bondsregcring gebruik van haar recht om de VcrnuttlungniusschuM
wederom bijeen te roepen De commissie blecf grosso modo bij haar oorspronkclijkc
voorstcl. Logisch gevolg hicrvan was natuurlijk cen hcrnicuwdc afwij/ing door de
Bundesrat Nu maaktc dc Bundestag, als werkclijk allcrlaatstc mogclijkhcid Ö6k nog ecus
gebruik van het recht ex art. 77 Abs. 2 Sat/ 4 om de Vcrmittlungsausschuss op tc roepen.
Dc (door afgcvaardigdcn van dc oppositiepartijcn gcdominccrdc) conciliaticcommissic
bcsloot nu ineens in al haar wijshcid dc woorden Inland' cn 'Ausland' tc vervangen door
rcspccticvchjk 'Erhebungsgebiet' cn Ausscngcbicf. waama dc Bundesrat bcsloot tot defi-
niticvc toestemming cn dc wet afgekondigd kon worden."*
Het in dc Bondsrepubliek Duitsland vigerende wetgcvingbcmiddclingsvstccm. wann an de
doclmatighcid inmiddcls wcl is aangetoond. wordt desondanks in twec op/.ichtcn seneus
bcknlisccrd Ten cerste wordt gestcld dat dc pohtickc invlocd die van dc 12-koppigc, in
die hoedanigheid niet rechtstrecks demoeratisch gclcgitimccrdc commissiclcdcn int gaat
op het wetgevingsproduet onevenredig groot is Weliswaar heefl dc regering via dc partij-
politiekc mccrdcrhcid in dc Bundestag fonnecl het laatstc woord. tuaar in leite blijft de
keuze voor de politiek bclangrijkste parlcmcntskamcr bepcrkt tot aannamc (Zuslimmungl)
van het bcmiddclingsvoorslcl of intrekking van het gehcle wetsontwerp Dc/c praktische
gang van zaken bezorgde dc Vcnnittlungsausschuss' onder meer dc wcimg cluquc titula-
tuur 'Obergesetzgeber' dan wcl 'Dunkelkammer der Gesetzgebung'."*
In de tweede plaats wordt het als problematisch ervaren dat de Bundesrat via de 'Vcrmitt-
lungsausschuss' soms meer lijkt te doen dan ex art. 50 GG 'meewerken' bij dc totsland-
koming van wetgeving op Bondsniveau. Vooral ten tijde van divergerende mccrdcrhcdcn
in Bundestag en Bundesrat kan 'meewerken' zeker ook cen nict geringe mate aan poli-
tieke sturing van het wetgevingbemiddelingsproces in de Vcrmittlungsausschuss' inhou-
den.'<"

Tijdens de nadagen van de Sociaal-Liberale coalitic onder Helmut Schmidt bijvoorbccld,
leidde een dergelijke gang van zaken tot een flink conflict. De Bundesrat die gedomincerd
werd door de Christen-Democraten, stemde tegen een regcringsvoorstcl tot wet waarin dc
opbouw van de begroting in dc relatic Bund-Länder centraal stond. De Vcrmiltlungsaus-
schuss' die vervolgens bijeen geroepen werd, beperkte zieh niet tot bcmiddcling betref-
fende de voorliggende stukken, doch reikte ook alvast oplossingen aan voor cen aantal
bijbehorende legislatieve deelproblemen, waarover de Bundestag nog nict cens een eerste
eigen oordeel had geveld. De Bundestag meende dan ook dat de conciliaticcommissic zijn
boekje te buiten was gegaan. Het wetgevingsproces moct cen openbaar parlcmcntair proces
zijn en blijven."* Voorkoken van oplossingen achter de deuren waar de Vermittlungsaus-
schuss vergadert, zou staatsrechtelijk niet door dc beugcl kunnen. Het Bundesverfassungs-
gericht bleek het weliswaar met dat principe eens te zijn, doch oordeelde in casu dc gang
van zaken niet ongrondwettelijk."*'

103. F. Vogel, Der Vermittlungsausschuss, in: Vierzig Jahre Bundesrat, Baden-Baden 1989, p. 213-22S.
106. G. Ziller und G-B. Oschatz, a.w., p. 33.
107. H. Laufer und U. Münch. a.w.. p. 181.
108. D. Posser. Der Vermittlungsausschuss, in: Vierzig Jahre Bundesrat, Baden-Baden 1989, p 210
109 BverfGE 72, 175, 187-193.
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Zoveel over dc gang van zakcn betreffende het nationaal Bondsduitse legislatieve proces.
Ecn besprcking van dc wijzc waarop en dc intensiteit waarmec de Duitse Bundesrat ge-
bruik plccgt tc maken van dc hcni/haar tockomende legislatieve Vetorechten kan echter
nict afgerond worden, alvorcns specifick aandacht is besteed aan dc ontwikkelingen dicn-
aangaandc in dc rclatic Bondsrepubliek Duitsland- Europcsc Unie.

7.4 De Bundesrat in Europa

De gestage tocnamc van supranationale bcvocgdhcdcn voor organen van achtcrecnvolgens
EEG, EG en EU had en heeft van/clfsprckcnd nicl slcchts gcvolgcn voor dc Bondsrepu-
bliek als gchccl. doch cvcn/ccr, zonict prcgnantcr voor dc ondcrdclen van de fcdcratic, de
Länder. Hct trekken van ccn parallel met ontwikkelingen op legislaticf tcrrcin in de ver-
houding Bond-Ländcr lijkt hier allcs/.ins vcrantwoord In hct coopcraticf fedcrale Duitsc
Staatsverband' lijkt sinds dc vijfligcr jarcn namclijk met allecn sprakc gewcest tc zijn van
ccn voortdurende bcvocgdhcdcnovcrdracht van Land naar Bond (via met name de prag-
matisch umtaristischc invulling die door dc Bondsrcgcring gegeven wcrd aan dc artt. 74
en 74a GG), doch (evens van Land naar Brüssel'. Wij hebben gc/.icn dat dc afdracht van
bcvocgdhcdcn van de Länder aan dc Bond in veel gcvallcn uitgcwisscld werd tegen extra
zeggenschap voor de Bundesrat bij dc aan name van hct Bondsduitse legislatieve cind-
product. Met kan nauwclijks venvondenng vvekken dat dc Lander (via onder andere de
Bundesrat) reeds vanaf hct ontstaan van EGKS. EURATOM en EEG ook bctrokken heb-
ben willen raken bij dc bcsluitvorming aangaandc nicuwc Europcsc rcgelingen. I miners,
zo was dc rcdenering. particle afdracht van soevcreinitcit ten behoeve van bcpaaldc be-
Icidstcrrciiicn /on op hct vlak van dc uilvocring met name voclbaar worden in de Länder.
Dcrhalvc /on gesetzliche Sicherung fur die Mitwirkung der Länder in Angelegenheiten
der europäischen Integration' verzekerd mocten worden.

Onlwikkclingcn in die richting vcrlicpcn vooralccrst langzaam. Dc mate van invloed die
dc Länder tijdcns dc /.estiger cn /eventiger jarcn via dc Bundesrat op dc bcsluitvorming in
Brüssel uit wisten tc oefenen is hooguit als marginaal tc kwalifiecren. In eerste instantie
namclijk. had dc Duilsc regenng richting Bundestag cn Bundesrat slcchts ecn informatie-
plicht bclrelTcnde dc benadering van allcrhandc internationaalrcchtclijkc aangelegenhe-
dcn. waaronder EEG-aangclegcnhcden.'" Dc Bundesrat mocht dan Stelling nemen tegen
dc voorgcstcldc EEG-regcling. doch dc vcrantwoordclijke Bondsduitse minister was.
gchccl conform dc letter van dc Duitse grondwet, v rij om in dc Raad van Ministers voor-
noemde stclliugnamc tc negeren. Dc ccntralc grondwctsbcpaling voor/ag in die tijd namc-
lijk in dc mogelijkhcid tot overdracht van soevereinc rechten door dc Bond aan zwischen-
staatliche Einrichtungen', zöndcr dat hiervoor nadere toestemming van dc Länder vereist
was."" Dat ging pas gclcidclijk veranderen na dc aannamc van dc Europesc Akte in 1986
Voornocmd grondwclsartikel (Art. 24 GG) bleef weliswaar ongcwijzigd bestaan, doch

110. G. 7illCTundO-BOschrtz.«.w.p. 42
111. Art. 5.»S»U.UKi.
112. Art. 24 Satz IOG.
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Bondsduitsc ratificatiewetge\ing betreffende de Europcsc Akte voorzag in dc plicht voor
dc Bondsregcring om minder vnjblijvcnd dan voorhcen rekening tc houden met de stand-
puntbcpaling van de Lander waar cxplicict nicuwc EU-regels in hct gcding waren die qua
beleidstcrrcin ganz oder teilweise in die ausschließliche Gcsctzgcbungs/ustnndigkcit der
Lander fallen oder deren wesentliche Interessen berühren'."' Dc Bondsregcring mocht dc
standpuntbcpaling van dc Länder over aangclcgcnhcdcn die in voornoemde categoric thuis
hoorden uitsluitcnd nog tcr/ijdc schuiven indien zwingenden integrations- und ausseu-
politischen Gründen' daartoe aanlciding gaven."^ cen open uitnodiging voor rcgclmatig
icrugkcrcndc (steeds) politick getinte intcrprclaticdcbaltcn
Dc grote doorbraak voor de Länder (cn dc Bundesrat in funetie van hct dc Länder verte-
genwoordigend orgaan op Bondsniveau) kwam tot stand len gcvolgc van hct Vcrdrag van
Maastricht Via dat vcrdrag zou dc subsidiaritcitsgcdachtc cen prominente plaats gaan
krijgen: 'Op gebieden die niet onder haar cxclusicvc bevoegdheid vallcn. treedt dc Gc-
mecnschap overcenkomstig hct subsidiaritcitsbcginscl. slcchts op indien cn voor /over dc
doclstcllingcn van hct overwogen optreden nict voldocndc door de Lid-Slatcn kunnen
worden verwczenhjkt (...)'."* Hoewel hier natuurhjk cerst en vooral dc rclalic EU-nalio-
nalc Staat bcdoeld was. maakten dc Duitsc Länder in cen poging om voornoemd subsidia-
ritcitsbcginscl door te laten trekken tot de rclatic EU-'regio' bij/ondcr handig gebnuk van
cen zieh tezclfdcrtijd aandienend politick momentum. Ecn en ander ging als volgl in /.ijn
werk: het Verdrag van Maastricht voorzag onder andere ook in dc oprichting van cen (in
Duitsland te vestigen!) Europese Centrale Bank. Zondcr grondwctswijziging'"' zou dit
vanuit Duits oogpunt bezien fraaie perspectief nooit nicer dan fictic kunnen worden. En
voor een dcrgelijkc grondwetswijziging was een twccdcrdc mccrdcrhcid in zowcl Bundes-
tag als Bundesrat vereist. De regeringen van de Duitsc Länder, tevens brocdplaats voor dc
leden van de Bundesrat, vvisten deze troef ten volle te benutten. In ruil voor coöpcratie
vanuit de Länder bij de uiteindelijke ratificatie van hct Vcrdrag van Maastricht (inclusicf
ECB). werd een nieuw Duits grondwetsartikel uitonderhandcld, waarin verregaande bc-
voegdheden tot medewerking van de Länder cn dc Bundesrat bij EU- aangclcgcnhcdcn
opgenomen werden, het 'Europa-Artikel 23 GG' . ' "

7.4.7 ^rr. 25GG

De geest waarmee de Duitse 'unitaristisch-coöperatieve' federatie in de 21c ceuw dc Euro-
pese Unie dient te gaan benaderen blijkt duidelijk uit Abs. 1 Satz 1 van art. 23 GG: 'Zur
Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der
Entwicklung der Europäischen Union mit die demokratischen, rcchtstaatlichcn. sozialen
und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verplichtet ist und
einen diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewähr-

113. Art. 2 Gesetz zur Ratifikation der Einheitlichen Europaischen Akten.
114. H. Laufer und U. Münch, a w , p 294.
115. Art. 5 EG-Verdrag.
116 Art. 88 Satz 2 GG (oud).
117. H. Laufer und U Münch, a.w., p. 317
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leistet'. De wijze waarop de Duilsc Bondswetgever verwerkelijking van dit streven formeel
gestalte zal mocten geven is in het kader van dit bock ook bepaald niet oninteressant: Der
Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertra-
gen'."" In Abs. 1 Satz 3 tcnslotte, wordt ook nog eens expliciet aangegeven dat het afstaan
van soevercinc rechten ten faveure van de EU altijd dient te geschieden via de procedure
van art 79 Abs 2: 'Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von Zwei Dritteln der Mit-
glieder des Bundestages und zwei Dritteln des Bundesrates'.
Felle debatten over de 'Zustimmungsbedürftigkeit' door de Bundesrat hoeven hieromtrent
van/clfsprckcnd dus nooit gevoerd te worden.
Debatten over de vraag of een gckwalificccrdc tweederde mccrdcrhcid in beide Bonds-
duilsc parlcmcntskamcrs voor iedere EU-verdragswijziging noodzakelijk wordt. echter
wcl. Ccntraal in die discussic Staat de vraag in welke mate de in het geding zijnde ver-
dragsaanpassingen tevens cnige (verdere) overdracht van soevereiniteit impliceren. De
Bondsrcgcring was de mening tocgedaan dat volstaan zou kunnen worden met toestem-
ming van beide Kamers via gewone mccrdcrhcid van stemmen, indien: Änderungen des
Union-Vertrages zu ratifizieren sind, die von ihrem Gewicht her der Gründung der Euro-
päischen Union nicht vergleichbar sind und insoweit nicht die (;f.sr/id/?.v£rwm//<7i,w) dieses
Vertrages betreffen' " ' In de Duilsc Staatsrechte!ijkc litcratuur werd geopperd dat wcllicht
onderscheid gemaakt zou mocten gaan worden tussen overdracht van soevcrcinitcitsrccht
aan de EU zonder consequentics voor de matcriöle inhoud van de Duitsc Grondwet en
overdracht van socvcrcinitcitsrcchtcn die dat wcl hebben.'*" Volgens vaste rechtspraak van
het Bundesverfassungsgericht moct echter iedere overdracht van soevercinitcitsrcchtcn
bcschouwd worden als cen malende wijziging van de Grondwet. *
Omdat de ontwikkcling van het EU-recht bij voortduring als dynamisch te kwalificeren zal
blijvcn, lijkt de door de Duitse wetgever tc bewandelen weg weinig doclmatig te zijn.
Immers ook iedere rclaticf onbeduidende wijziging van cen EU-verdragstckst die op welke
wij/c dan ook gcliccrd is aan over tc dragen dan wcl reeds overgedragen soevercinitcits-
rcchtcn. inclusicf uijzigingcn waarbij in malcriölc /.in in feite niets verändert, moet in de
Bondsrcpublick lopen via de zwarc grondwetswijzigingproccdure ex art. 79 Abs. 2 GG.
Hocwcl de praktijk minder weerbarstig blijkt dan de letter zou doen vermoeden.'^ bete-
kende de invoering van art 23 Abs 1 hoc dan ook grote politickc winst voor de Bundesrat
ten opzichtc van regering cn Bundcstagsnicerdcrheid. waar bemoeienis met de relatie
BRD-EU in het kader van supranationale bcsluitvonningsproccsscn in het geding is. nu
immers altijd toestemming van de Bundesrat vereist blijkt tc zijn. In veel gevallen zelfs
cen twccdcrdc mccrdcrhcid.

118 .Art. 23 Abs 1 Satz 2 (Ki.
119. Begründung des Regierungsentwurfs zu Art. 23. BT-Drs. 12/3338, S. 7.
120. O-H Oschat/ und 11 Risse. Die Bundesregierung an der Kette der linder?. l>ic öffentiche Verwaltung, jum

1995. p 439.
121 HVerttiK 58. 1.36
122. Indien er gelwijfeld word! over de vreag of in casu wel soeverciniteitsrechten in het geding zijn. terwijl tege-

lijkertijd grote ftartijpolitickc consensus beslaat over de noodzaak tot ratificalie van bepaalde verdrags-
wijzigingcn. blijkt in de Bondsduitse wetgevingspraktijk athandeling als gewone wet ex a n 77 Abs. 2 zeker met
«ngebniikelijk tc /ijn

216



Bondsrcpubliek Duitsland, wtagcving en bcsluurscontrolc

Hct Bondsduitse Europa-artikcl' 23 GG heeft echter nog vcel nicer in petto voor dc
Bundesrat Hct tweede lid van dit grondwctsarttkcl bcschrijfl dc ondcrlingc vcrhouding
tusscn dc dne bclangnjkste Bondsduilsc wetgevingsorgancn, dc rcgenng. dc Bundestag en
de Bundesrat betreffende EU-aangclegcnhcden: 'In Angelegenheiten der Europaischen
Union wirken der Bundestag und durch die Bundesrat die Länder mit' Glashcldcr bhjkt
uit deze bcpaling wederom welk cen Icgituncrcndc kracht vanuit dc ondcrdclcn der Duitse
fcdcratie uit kan gaan op de acticradius en daardoor hct funetioncren van dc Bundesrat.
Ter concretisering van voornoemde rcgcl is dc Bondsrcgcring verplicht om zowcl dc Bun-
destag als de Bundesrat aJujd zo sncl mogclijk dc noodzakclijkc lnfomiatic over EU-aan-
gelcgenhcdcn te verschaffen.' **
Informatie verkrijgcn is echter hooguit dc cerste stap richting volwaardig 'mitwirken'.
Participate implicccrt naast informatieverganng immers tevens dc mogclijkhcid tot sland-
puntbcpaling cn dc mogelijkhcid dit standpunt met cnig politick gewicht int tc kunnen
dragen In de leden 4 t/m 6 van art. 23 GG worden hiertoe dc nood/akclijk gcachtc grond-
wettchjkc aan/etten gegeven. /ij hct dat de betreffende dclcn van hct Europa-artikcl" met
uit blijkcn te blinken in hcldcrhcid van formulcnng Allcrccrst wordt in art 23 Abs 4
gcstcld dat dc Bundesrat ingeschakcld moct worden: 'soweit er an einer entsprechenden
innerstaatlichen Massnahmc mitzuwirken hätte oder soweit die Länder innerstaatlich zu-
ständig wären'. Mocht duidelijk zijn dat hiervan sprakc is. dan moct, aldus dc Duitse
grondwetgever, vervolgens worden vastgesteld tot wiens compclcnlic de inhoud van dc in
hct geding zijnde EU-maatrcgel gerekend dient tc worden. Is dat dc Bond als gchccl. dan
hoeft dc Bondsregering stellingnamc van de Bundesrat betreffende dc in hct geding zijnde
EU-maatregel slechts te 'berücksichtigen'.'''' Valt de materie die in dc EU-maatrcgcl uit-
gewerkt wordt tevens onder de wetgcvingscompctcntic van dc Länder op cen wijzc waar-
door hun 'Behördeneinrichtung und ihre Verwaltungsvcrfahrcn schwerpunktmässig be-
troffen sind', dan dient stellingnamc door dc Bundesrat 'massgeblich berücksichtigt' te
worden door de Bondsregering.'" In het geval tcnslottc, dat uitsluitend dc wetgevings-
competentie van dc Länder in het geding is, voorzict dc grondwet in vertegenwoordiging
vanuit die Länder in Brüssel '"' Hct möge duidelijk zijn dat nauwkeurige interpretatie van
deze in art. 23 GG geformuleerde rechtsbegrippen niet eenvoudig zal zijn Mcdc met het
oog op die constatering heeft de Duitse Bondswctgever ecn speciale procedure tcr oplos-
sing van conflicten ontwikkeld. Deze procedure voorzict in geval Bondsrcgcring cn Bun-
desrat in een concreet geval ten gevolge van compctcntic-onduidclijkhcdcn van mening
verschillen over de interpretatie van voornoemde rechtsrcgels, in formeel ovcrlcg tusscn
afgevaardigden vanuit beide Organen.'* Mocht dat formele overleg niets oplevcrcn dan
voorziet de regeling vervolgens nog in een facultatieve afstcmmingsmogclijkheid door dc
Bundesrat. Wordt de Bundesrate isie blijkens het resultaat van de stemming gesteund door

123. A n 23 Abs. 2 Salz 2 GG. De informatieplicht is verder uitgewcrtd in het 'Gesetz Ober die Zusammenarbeit von
Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union (EUZBLG).

124 Art 23 Abs 5 Satz 1 GG
125 Art 23 Abs. 5 Satz 2 GG.
126. Art 23 Abs. 6 GG
127. Art 5 Abs. 2 EUZBLG.
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minimaal twccdcrdc dccl van haar ledcn, dan möet de visie van de 'zweite Kammer' met
bctrckking tot dc in hct gcding zijnde EU-problematiek 'massgeblich' verdisconteerd wor-
den. '"
Hocwcl dczc procedure op het eerste gezicht slechts strategisch voordeel voor de Bundes-
rat op lijkt tc levcrcn. kan dat in de praktijk loch cenvoudig anders uitvallen Gekwalifi-
cccrdc twccdcrdc mccrdcrhcdcn blijkcn gc/.icn de contemporainc partijpolitieke verhou-
dingen nauwclijks nog haalbaar. En mocht dc stemming nict de vereiste tweederdc inccr-
dcrhcid oplcvcrcn, dan heeft dc Bondsrcgcring vervolgens wcl dc handen vrij. '^
Aan dit alles kan nog tocgevocgd worden dat er een rcgelmatigc check plaats dient tc
vinden om tc achtcrhalcn in hoevcrrc de Bondsregering als vertegenwoordiger voor de
Bondsrcpublick in Brüssel de stcllingnamc van de Bundesrat, indien daartoe aangemaand.
'massgcblig' blijkt tc 'berücksichtigen'."" In icder gcval implicercn de EU-geliecrde
werkzaamheden voor de Bundesrat ccn aanmcrkclijkc en permanente opwaartse bijstelling
van dc wcrkdruk Uitgcdrukt in cijfcrs: tot September 1999 heeft de Bundesrat als orgaan
tcr vcrtcgcnwoordiging van de Länderbelangen nict minder dan 7206 EG/EU-voorstellen
kunncn besprcken.'"

7. / 2

In hct kadcr van de besprcking van de relatie Bundesrat-EU dienen nog cnige comple-
mcntairc opmcrkingen gemaakt tc worden over dc cvcnccns grondwcttclijk vcrankcrde
mogclijkhcid voor de Bundesrat tot het inslallcrcn van een 'Europakammer': 'Für Ange-
legenheiten der Europäischen Union kann der Bundesrat eine Europakammcr bilden,
deren Beschlüsse als Beschlüsse des Bundesrates gelten'."' Dank/.ij dc installing van dit
orgaan kan dc Bundesrat in voorkomendc gcvallcn steeds adcquaat reageren op rcgclgc-
vingonlwikkcltngcn vanuit Brüssel. Wannccr zovccl haast geboden is dat de eerstvolgcnde
bijeenkomst van dc Bundesrat nict afgewacht kan worden, neemt de Europakammcr'
/.cl(ständig besluitcn.'" Deze besluiten kunnen dan vervolgens als richtinggevend be-
schouwd worden \ oor dc verantwoordelijke Bondsduitse minister tijdcns (voortzetting van
de) onderhandclingen in dc Raad van Ministers. Ook indien op verzoek van de Bonds-
rcgcring, (cen van) de Länder of ccn parlcmcntscommissic verzocht is om vertrouwelijkc
bchandcling van ccn bepaald EU-voorstcl, voorziet de Geschäfsordnung van de Bundesrat
in mogclijkc bchandcling door dc 'Europakammcr' in plaats van besprcking tijdcns de
reguliere Bundcsratsbijccnkomst.'"

128. Idem
129 G-IV Oschaü und H. Risse, a.w.. p. 443.
130. Idem.
131 O Zitier und C5-B. Oschatz. a.w.. p 41.
132. Art <2 Abs 3« CXI
133. § 45 d onder 2 Oeschilfsordnung des Hundesrates.
134. § 4? d onder 3 CteschUsordnung des Bundesrates.
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Het praktische belang van de 'Europakammer' is tot nu toe vnj bepcrkt gcblcvcn Tot Sep-
tember 1999 werden slcchts 16 EU-voorstcllcn in dit orgaan en zijn voorlopcr (Kammer
für Vorlagen der Europäischen Gemeinschaften) besproken.'
Bekijken wij het totale plaatjc van het 'Europa-artikel' 23 GG in rclatic tot de positie die
de Bundesrat ten opzichte van de Bondsrcgcnng in kan nemen. dan moct toch gcconclu-
deerd worden, dat de zcggenschap van de Bundesrat per saldo duidclijk toencemt Hvcnals
dat het geval was rondom de totstandkoming van nieuwe wetgeving ex art. 74 cn 74a GG
(Konkurrierende Gesetzgebung), vindt ook hier als het ware weer de uitmil plaats tussen
afdracht van bevoegdheid door de Länder cn toename van (incdc)zcggcnschap voor de
Bundesrat bij de Bondsduitsc positioncring. in dit geval inzakc EU-rcgclingcn De basis
voor deze ontwikkeling wordt gevormd door het aloude (in fcdcraticvc verbanden even nun
te veronachtzamen) dcmocraticpnncipc dat ook bij de ontwikkeling van supranationale
EU-politick voor de Bondsrepubliek vanzclfsprckcnd uitgangspunt dient tc blijvcn Het
Bundesverfassungsgcncht heeft /.ich daarover nog cens ondubbcl/innig uitgesproken in
het Maastricht-arrest.'"'

7.5 Gedelcgcerde wctReving en bclcidsregels

De Bundesrat heeft van de grondwetgever ook ten aanzien van gedelegecrdc wclgcving cn
beleidsrcgels een prominente plaats in de besluitvorming tocgewezen gekregen
Allereerst de wetgevingsdelegatic. Via art. 80 GG zijn zowcl de Bondsrcgcring. de indi-
viduele ministers als de regeringen van de Länder gemachtigd tot het uitvaardigen van
gedelegcerde. op wetgeving in formele zin terug tc voeren rcgcls. Het kader dient aan-
gegeven te worden door de wet in formele zin. '" In lid 2 van art. 80 GG wordt vcrvolgcns
aangegeven voor welke beleidsterreinen regelgeving op grond van dclcgatic slcchts rechts-
kracht kan krijgen na toestemming daarvoor van de Bundesrat. Het vcnijn zit hier in de
staart: (...) sowie Rechtsverordnungen auf Grund von Bundcsgcsctzcn, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedürfen oder die von den Ländern in Auftrage des Bundes oder als
eigene angelegenhcit ausgeführt werden' In de praktijk betckent dit. dat vrijwcl alle
regeis die tot stand komen op grond van wetgevingsdelegatic tevens aan de Bundesrat
voorgelcgd worden. Voor de Bundestag is in dit geheel geen enkcle rol wcggclcgd
Procedurele voortschriften rondom de bchandcling van gedelegecrdc rcgcls door de Bun-
desrat zijn er nauwelijks Er is geen wettelijke termijn die in acht genomen moct worden.
De Bundesrat kan instemmen met het voorliggendc ontwerp. kan dit verwerpen, dan wcl
kan wijzigingsvoorstellen suggereren. Conciliatie via een 'Vermittlungsausschuss' naar
het voorbeeld van art. 77 Abs. 3 GG past uiteraard niet in dezc procedure Het Vetorecht
van de Bundesrat is hier dan ook absoluut.

In een federatie zoals de BRD die gekenmerkt wordt door sterk unitaristischc tendensen,
speien door de Bondsregering uitgevaardigde. door de Länder uit te voeren beleidsrcgels

135 Handbuch des Bundesrates fur das Geschafsjahr 1999/2000. Baden-Baden 2000. p. 298.
136. BVerfGE 89, 155(1901).
137. Art 80 Abs. 1 Satz 2 GG.
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ccn rol van grotc bctckcnis Dc basisprincipcs betreffende Bundesauftragverwaltung
durch die Länder' zijn ook terug tc vindcn in de Grondwet."* De grondwet bcoogt dat de
Ländcrrcgcringcn bindende aanwij/.ingen vanuit Berlijn slechts via forniclc toestemining
door de Bundesrat tot stand kunncn komen."'•' Ook hier wordt weer zichtbaar dat vermin-
dcring van /clfslandigc bcvocgdhcdcn voor de Länder gecompenseerd wordt via dcclnamc
van de Bundesrat aan dc totstandkoming van de relevante rcgclgcving.
Nu zowcl dclcgatic van wetgeving als ook de bchocAc tot het uitvaardigen van bcleids-
rcgcls door dc Bondsrcgcring onder druk der voortdurende sociaal-economische ontwikke-
lingcn ccn enorme vlucht heeft genomen. is hct allccn al daarom met van belang ontbloot
nadcr tc bckijkcn hoc de Bundesrat in dc praktijk om plecgt te gaan met zijn politiek-
staatsrcchtclijkc machtsposilic in dc/c.

1949-1951
1951-1957
1957-1961
1961-1965
1965-1969
1969-1972
1972-1976
1976-1980
19X0-1981
198.1-1987
1987-1990
1990-1994
1994-1998
1998-2001

Rcchts-
verordnungen
vom Bundesrat
beraten

426
579
471
550
525
471
680
554
298
448
546
639
619
346

Zustimmung
vom Bundesrat
versagt

6
12
9
2
2
2
.
2
5
2
1
1
5
-

Verwaltungs-
vorschriften
vom Bundesrat
beraten

HO
66
58
72
62
60
81
78
45
71
61
47
69
39

Zustimmung
vom Bundesrat
versagt

2
1
-
-
-
-
-

1
•

1
1
-

. Won</6Mc/r rf« ßum/«raf« /ür rftw Gew/rd/b/äAr / 999/2000, ÄH/CTI-ÄK/CTI 2000.
29Ä , /fM/>.v/WM\ / J I W « w/.</e/'ÜMm//-»m/e.r. /i/m/. 2 /p. 297-

Op het terrcin van /.owcl gedclcgccrdc wetgeving als ook op het terrcin van de beleids-
voorschriften is sprakc van ccn permanent coöpcraticf proccs waar dc mcdcbcslisscndc rol
van dc Bundesrat in hct geding is Dc Bundesrat blijkt hct druk tc hebben met de voortdu-
rende toestroom van \ooral rcgcls op grond \an dclegatic.'* Formclc toestemming volgt

138 Art. 84 Ab». 2 GG. Art. 85 Abs. 2 OO en .Art. 108 Abs. 7 GG.
139. ü. /illcr UIHI Ci-H CWhaU, « w . p ?0
140 W Pat/clt, 11K \'cr> Kctknl House The German Bundesrat in: Senates. Bieameralism in the contemporary

Wwld. Ohio State University Press 1999. p. 81
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in de regcl uitcindelijk echter wclhaast standaard. öok ten tijdc van partijpolitickc on-
balans in de verhouding Bundesrat-Bundestag Doclmatighcidsovcrwcgingcn lijkcn hier tc
prevaleren boven partijpolitiek Hct gegeven dat dc wcrkzaainhcdcn rondoin gcdclcgccrde
wetgeving en beleidsregels zieh grotendeels voltrekkcn in door tcr /akc kundige ambte-
naren (Landesministerialbürokratien) bcvolktc vastc kamercommissics. is daar zeker nict
vreemd aan zijn. Die doclmatigc tevens op dc uitvoering gcrichtc benadering van de
Bundesrat heeft overigens ook tot gevolg dat de regenng voorafgaandc aan dc formclc
goedkeuring door de Bundesrat vaak nog zal mocten slcutclcn aan voorliggcndc 'Rechts-
verordnungen': In der Regel macht der Bundesrat Änderungsauflagen Nur wenn diese
von der Bundesregierung oder dem zuständigen Bundesminister akzeptiert werden, wird
die Rechtsverordnung rechtswirksam'.'**

Ter afsluiting van dc bespreking van dc uitgcbrcidc lijst aan wcrkzaamhcdcn op hct punt
van rcgelgev'ing en beleidsregels die dc Bundesrat in dc Bondsrcpublick Duitsland vcrvult.
mögen enige opmcrkingen over de werking van hct recht van wetgevingsiniliatief natuur-
lijk nict ontbreken.

7.6 Recht van initiatief

/frt. 76 /Ms. / GG: Gesefzvor/agen wrrfen ie/'m B«nrfesfa£e rfurc/i rf/e /?M/K/esre#;'eru«g, au.t
der m/Me rfe5 Bum/estage.5 orfer rfwrc/i rfe« ßuwrfwra/ e/>i£e/>rar/ir

Evenals de Franse Senat en het Britse House of Lords, komt ook dc Duitsc Bundesrat hct
wetgevingsinitiatief toe. De te volgcn procedure wijkt vanzclfsprekcnd af van dc reeds
besproken standaardwetgevingsprocedure, aangezien de Bundesrat bij eigen wetgevings-
initiatief natuurlijk niet geroepen is tot eerste stellingnamc ex art. 76 Abs. 2 GG. In geval
van wetgevingsinitiatief door de Bundesrat heefl de Bondsregering ex art. 76 Abs. 3 GG
recht op een 'Erste Durchgang', alvorens het wetsvoorstcl doorgestuurd dient tc worden
naar de Bundestag. Deze 'Erste Durchgang' is procedurcel verder cen zuivere copic van
de beschreven gang van zaken bij rcgcringsvoorstcllcn tot wet ex art. 76 Abs 2 GG (tcr-
mijnen enz). Nadat dc Bondsregering een eerste standpunt heeft kunnen bcpalcn, wordt
het voorstel doorgestuurd naar de Bundestag, waarna de reguliere weg via vastc kamer-
commissies gevolgd wordt. Omdat een wetgevingsinitiatief, zeker indien afkomstig uit dc
gelederen der Bundesrat, op de wetgevingsagenda geen hogc prioriteit plcegt te hebben,
komt het met enige regelmaat voor dat dcrgelijke voorstellen op het einde van een kabi-
netsperiode nog niet afgerond zijn. Dit heeft tot gevolg dat voornoemde voorstellen for-
meel vervallen.

Laten wij verdere bespreking van het recht van initiatief voor de Duitsc Bundesrat illus-
treren met een aantal relevante kwantitatieve gegevens:

141. G Ziller und G-B. Oschatz, a.w, p. 114-115.
142. H. Laufer und U Münch, a.w., p. 183.
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7a*e/ 7.5

1949-1953
1953-1957
1957-1961
1961-1965
1965-1969
1969-1972
1972-1976
1976-19X0
1980-19X1
1981-1987
1987-1990
1990-1994
1994-1998
I99X-2001

Vom Bundesrat
als Gesetzentwurf
beschlossen

29
16
5
8

14
27
75
53
38
61
51

10X
147
71

Von der Bundes-
regierung dem
Bundestag zugeleitet*

20
11
5
8

14
24
73
52
38
59
47
%

144
68

Verkündete Gesetze

12 (60%)
8 (73%)
2 (40%)
3 (38%)
9 (64%)

13 (54%)
18 (25%)
15 (29%)
9 (25%)

32 (54%)
15 (32%)
27 (28%)
37 (25%)
12 (18%)

/tow</Mra/«w/Ör rfa.v fiMcAd/i/aAr / 999/2000,
/Vttc/i'.t./jfm/. 2/ novemfeer 200/

2000.

*//<'/ (in»/«/ voortfe//e/i ;n io/om i /ig/ Zager aVwi IM /co/om 2 amt/af fegen «ef «mfe VOM vri/we/
i « / « r Art/iiMi'/.T/vrijK/«' O/KAT ri/rf.tt/ruA /»rion/WteM gi'.tfe/rf moefen won/eM door c/e we/gevw.

</«.' <i/MaMaV/i>ig vaw m
IM </«? A?ie/ fi' /cun/ien Aomc«.

aV

De drijfvccr voor hantcring van hct recht van initiatief door de Bundesrat is sinds 1949 in
grotc lijncn tvvccörlci gcwecst. Encrzijds uitcraard bchartiging van specifieke belangen van
de Lander op Bondsnivcau. Bcslist dient in dit kader namelijk nict vergeten tc worden dat
ten gcvolgc van de bcschrcvcn exodus aan /.elfstandigc wetgevende competentic voor de
Länder (op vrijwcl alle denkbare bclcidstcrrcinen heefi de Bond op basis van de artt. 74 cn
74a GG immers de legislative bcvocgdhcdcn rcsoluut richting Bcrlijn gesluisd) nog
slcchts hct initiatiefrecht \an de Bundesrat rest om specifieke Länderbelangen op Bonds-
nivcau in rcgclgcving omgc/.ct te kunnen krijgcn. Gcdccltclijk kan de gestage locnamc
van hct aantal wctgcvingsinitiaticvcn vamiit de Bundesrat tussen 1949 en 1998 dan ook op
basis van voornoemde ontwikkcling vcrklaard worden.'*"'
Voor hct overige echter lijki hct tocgenomen aantal wetgevingsinitiatieven vanuit de Bun-
desrat mede vcrklaard tc worden vanuit partijpolitieke moticvcn In bovenstaande label is
goed /.ichtbaar dat hct aantal wetgevingsinitiatieven dat door leden van de Bundesrat gc-
lancccrd werd. cen significantc toename vertoonde \ anaf hct moment dat de partijpolitieke
mccrdcrhcid in de Bundestag waarop de Bondsrcgcring steunde. moest gaan samenwerken
met oppositionelc mccrdcrhcdcn in de Bundesrat. Zowcl in de periode 1969-1982 als de

143. O. Zitier und O-B. Oschatz. «w.. p. 24.
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periode 1991-1998 deed deze situatie zieh voor. In versterkte mate wcrd de Bundesrat
tijdens voornoemde perioden door dc partijen die in dc Bundestag oppositic vocrden
beschouwd als bundcspolitischc Bühne'.''*'' Dc kwantitaticvc gegevens wij/cn ontcgen-
zeggelijk in die richting. Immers. terwijl net aantal wctgcvmgsinitiaticvcn tijdens peno-
den van divcrgcrcndc partijpolitickc mccrdcrhcden in Bundestag en Bundesrat ccn bclioor-
lijkc toenainc vertoondc. bleck de uitcindelijkc succcsquotc voor die schaduwkabinct-
achtige' initiativen steken onder dc 30%. Afge/ct tegen dc mini 50% tijdens penoden
van partijpolitickc detente tussen de beide Bondsduitsc parlcmcntskamcrs is dat opvallcnd
laag Andcr/ijds. gehcel onbctckcncnd wordt het recht van initiaticf in handen van dc
Duitse senaatskamer blijkbaar nooit.'^
Tenslottc dient hier nog opgemerkt te worden, dat Bundcsratmcerdcrhcdcn /ich de laalste
jarcn ook voor hct lanccrcn van vvctgcvingsinitiaticvcn rcgclmatig rcgionaal plcgcn tc
groepcren. Dc regenngen van de Länder uit vrocgerc oostduitsc gcbicdsdclcn blijkcn
elkaar gocd tc kunnen vinden als 'oostduitsc' belangen in hct gcding /.ijn '""'

7.7 Bcstuurscontrolc

De door de grondwetgever van 1949 grondig doordachtc organisaticstrucluur voor dc
Duitse Bundesrat leent zieh nict bijzonder voor hct stclsclmatig uitocfenen van bestuurs-
controierende taken. Het beperkte aantal plcnairc sessics, de Einheitliche Stimmabgabe',
de wisselcndc vertegenwoordiging per bclcidsonderwerp per Land. Allcmaal factorcn die
zinvolle controle van het bestuurlijk handclcn op Bondsnivcau nict tot ccn ccnvoudigc op-
gave maken.
Het zal in dat licht gezien dan ook nauwelijks verwondering wekken dat ccn instrumen-
tarium dat de Bundesrat ten dienste kan staan tcr controle van de Bondsrcgcring, afge/ien
van de reeds besproken middelcn die aangewend kunnen worden in hct kadcr van hct
legislative proces op Bondsniveau, vrijwcl afwezig is.
Dc grondwetgever van 1949 heeft gemeend dat in de relatie Bundesrat-Bondsrcgcring op
geen enkele wijze geopteerd zou mocten worden voor ccn sanctionccrbarc vertrouwens-
relatic. Binnen de geldcnde Bondsduitse verhoudingen is dan ook slcchts dc Bundestag
staatsrechtclijk gelegitimeerd tot het aannemen van een zgn. constructicvc motic van wan-
trouwen '"* Slechts de Bundestag kan dc Bondskansclicr bij mccrderhcid van stemmen tot
aftreden dwingen. maar alleen indien tcgclijkertijd ccn nicuwc Kanschcr gekozen wordt.
Op de samenstelling van de Bondsrcgenng kan de Bundesrat evenmin invlocd uitocfenen.
Wat wel bestaat in het Duitse Staatsrecht is zoicts als ccn nict-sanctionccrbarc vcrant-
woordingsrelatie van de Bondsregering richting Bundesrat. Deze spccifickc grondwcttclijk

144. G. Ziller und G-B. Oschatz, a.w, p. 24.
145. In die zin ook: W Patzelt, a.w., p. 76-77
146. G Ziller und G-B. Oschatz, a.w., p. 27.
147 Art.67GG
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vcrankcrdc vcrantwoordingsrclatic bepcrkt /.ich echter tot het terrein van de financiele
huishouding van dc Bond.'™
Maar er is meer: 'die Mitglieder der Bundesregierung haben das Recht und auf Verlangen
die Pflicht an den Verhandlungen des Bundesrates und seiner Ausschüsse teilzunehmen.
Sie müssen jederzeit gehört werden Der Bundesrat ist von der Bundesregierung über die
Führung der Geschäfte auf dem laufenden zu hal ten '" ' Met name dc laatstc vol/.in van
voornocind grondwctsartikcl is bijzonder interessant tc noemen 'Auf dem Laufenden zu
halten' implicccrt immers voortdurende infonnatieplicht vanuit dc Bondsregering richling
Bundesrat. Ook over zaken waar dc Bundesrat nog hclcmaal geen weet van heeft. Politick
allcrminst onintercssant derhalvc. In de Duitsc staatsrcchtclijkc litcratuur wordt deze
plichl dan ook omschreven als 'Kardinalnorm des parlamentarischen Kontaktes zwischen
dem zentralen Bundcscxckutivorgan und dem föderativen Organ'.'*'
Dc informaticplicht ex art. S3 GG is op geen enkele wijze aan beperkingen onderhevig,
zodat dc Bundesrat in prineipe van alle rcgcringsaangclcgcnhcdcn permanent op de hoog-
tc gebracht zou moclcn worden Omdat het hier natuurlijk vcclvuldig tevens vertrouwe-
lijke. zonict geheime infonnatic kan betreffen, is voortdurende informatievoorziening van
dc Bondsrcgcring richting Bundcsratplcnum weinig zinvol gcblckcn. In dc praktijk is men
dan ook al sncl andere wegen gaan bcwandclcn. Informatic-uitwisscling tussen Bonds-
rcgcring cn Bundesrat blijkt sinds jaar cn dag vooral tc verlopcn via de vastc commissies
van dc Bundesrat. Dczc gremia lenen zieh daarvoor dankzij dc doclmatigc Bondsduitse
organisatiestmetuur ook uitstckend. In dc commissics hebben immers naast ambtenaren
vaak tevens vooraanstaandc leden van de regeringen (rcgcringslcidcrs cn ministers) der
rcspccticvclijkc Länder zitting. waardoor dc lijncn nict langer hoeven tc worden dan strikt
noodzakelijk wordt gcacht Dit gcldt zeker voor dc politick zwaardere commissies. Zo is er
bijvoorbccld ecn vniclubarc traditic van systematische informatic-uitwisscling ontstaan in
dc commissies Auswärtige Angelegenheiten' cn 'Verteidigung'. Dc verantwoordelijke
Bondsministers picgcn in die commissics tijdens dc reguliere ziltingen op semi-structurcle
basis ten overstaan van dc collcga's uit dc Länder kond tc doen van dc relevante
oiUwikkclingen.'" Daarnaast plccgt voor informatieverstrekking aan dc Bundesrat door
leden van dc Bondsrcgcring in dc praktijk ook frequent gebruik gemaakt tc worden van de
Ständige Beirat. Dczc institutic belegt iedere weck direct na afloop van dc reguliere ver-
gadering van dc Bondsrcgcring een bijeenkomst Het is gebruikelijk dat de gevol-
machtigdcn uit dc zestien Länder die in dit gremium zitting hebben tijdens die wekclijkse
sessics door dc Chef des Bundeskanzleramtes' bijgcpraat worden over de besluiten die
door de Bondsrcgcring genomen zijn.'"
Als juridisch sluitstuk voor dc informaticplicht ex art. 53 Satz 3 GG kan Satz 1 van dat-
zclfde artikcl bcschouwd worden. Leden van dc Bondsrcgcring kunnen door de Bundesrat
(dwingend) opgeroepen worden om voor de Bundesrat of cen uit de Bundesrat voort-

148. Art. 114 Ah«. 1 OG.
149 Art. 5.UKV
150. K Reuter. Praxishandhuch Bundesrat »w.. p 300.
151. ü /illcr UIHI C5-B. OschMz. ».w.. p. 99.
152. U. Ziller und U-B Osdutz. a.w.. p. 68
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komcndc commissie te verschijnen Op deze wijze zal. indicn dc noodzaak daartoc aan-
wezig mocht zijn. tekst en uitleg gcgcvcn kunncn worden over spccifickc c q onduidchjke
aspecten van regen ngsbeleid Dit 'Zitierrecht' kan. in potcntic ten tijdc van divcrgcrcnde
partijpolitieke mecrdcrheden in Bundestag en Bundesrat, natuurlijk al sncl ecu stcvigc
politickc lading krijgen.'" De parlcmcntairc praktijk heeft echter uitgcwc/.cn dal formclc
dwang op basis van art. 53 Sat/. 1 GG nooit nodig is Ecn vcrzock vanuit de Bundesrat
gencht aan ccn bewindsman uit Bcrlijn om de Bundesrat op dc hoogtc tc brengen over de
'Bundesgeschäfte' blijkt als rcgel gewoon gchonorccrd tc worden.'**
Desondanks moct de totale rcikwijdtc van dc infonnaticplichl die dc Bondsrcgcnng ex art.
53 GG hecfl ten op/.ichtc van de Bundesrat loch met al tc ruim worden ingeschat In dc
praktijk blijkt dc Duitse twecde parlcmcntskamcr echt nict unaufgefordert, umfassend,
rechtzeitig und regelmäßig' geinfonncerd tc worden, ccn situatic die dc Bundesrat ook
gewoon blijkt tc acccptcrcn." Dc informatic die wcl doorkomt via incl name dc politi-
schen Ausschüssen', de Ständige Beirat' cn de ministcricic ovcrlcgrondcs wordt als rcgcl
blijkbaar als voldoendc ervaren

Samcnvattcnd zou. strikt formed, gcstcld kunncn worden dat dc Bondsrcgcnng grond-
wettclijk verplicht wordt tot voortdurende informatieverschaffing aan dc Bundesrat, tcrwijl
tcgclijkertijd van ccn politick-staatsrcchtclijk afdwingbarc vcrtrouwcnsrclatic geen sprake
is.
Lezer dezes heeft inmiddels echter kunnen constateren dat dc Bondsregering cn de
Bundesrat rondom het politick zwaarwichtige wetgevingsproecs in hogc mate van clkaar
afhankelijk plegcn te zijn. Hct medcbeslissingsrccht door dc Bundesrat betreffende zo'n
60% van de wetsvoorstellen, de regeis op basis van wctgcvingsdclcgatic cn dc bclcidsrc-
gels vanuit Bcrlijn hebben als weihaast vanzelfsprckcndc conscqucntic ccn vrij grote mate
van vervlechting cn politieke afhankelijkhcid bcwerkstelligd tussen dc regenng cn dc (uit
leden van de Länderregeringen samcngcstclde) Duitsc Zweite Kammer' Dicntcngcvolgc
blijkt de plicht tot informatieverschaffing c.q het recht op informatievcrkrijging over hct
algemeen zakelijk en weinig gcpolariscerd vorm tc krijgcn.

7.7. y Krage«recAf

Uit art. 53 GG kan ook de Bondsduitsc variant van ccn vragenrecht voor dc tweede par-
lementskamer worden afgelcid. Auf dem laufenden halten' impliccert immers ook ver-
zocken om additioncle informatic Het vragenrecht voor dc leden van dc Bundesrat is in
1966 nader uitgewerkt in de Geschäfsordnung.'*' Tot die tijd was hct voor individucle le-
den niet mogelijk vragen tot de Bondsrcgcring tc richten." Momcnteel voor/ict lid I van
§ 19 van dc Geschäfsordnung des Bundesrates (GOBR) in dc formclc mogclijkhcid voor

153. K. Reuter. Praxishandbuch Bundesrat, a.w., p 302.
154. K. Reuter. Praxishandbuch Bundesrat, a.w, p. 298.

155. K. Reuter, Praxishandbuch Bundesrat, i w „ p. 309.
156. § 19 Geschäftsordnung des Bundesrates.
157. G. Ziller und G-B Oschatz, a w . p 101.
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icdcr individuccl lid van de Bundesrat vragen te stellen aan (leden van) de Bondsregering
over zaken die nict vrccmd zijn aan dc ordc van dc dag.
Daarnaast heeft icdcr der 16 Länder dc mogelijkheid vragen te stellen aan de regering die
wel vrccmd zijn aan dc ordc van dc dag.' * Van dit sinds 1966 in het Duitsc Staatsrecht
verankerde zogenaamde "selbständigen Fragenrecht' blijkt in dc parlementaire praktijk
nauwclijks gcbruik gemaakt tc worden Getniddcld minder dan ccn vraag per drie jaar.
Dc vragen werden mcrcndccls gcstcld namens individucle Länder. Hoewel de Bondsrege-
ring mcende nict rechtens vcrplicht te zijn tot het beantwoorden van vragen ex § 19 Abs. 2
GOBR, in gcval dczc nict door de Bundesrat als geheel werden overgenomen. is toch in
alle gcvallcn 'aus Courtoisic' bcslotcn dc vragcnstcllcr zo optimaal mogelijk tc bedie-
nen.'^
In dc praktijk wordt zoals gczcgd door dc leden van de Bundesrat slcchts zeer sporadisch
gcbniik gemaakt van licl hun tockomende vragenrccht In dc mccstc gevallen hebben de
gcstcldc vragen bctrckking op wctsvoorstcllcn die in bchandeling zijn. Vragenuurtjes naar
Brits voorbccld over actuclc thema's of regionale problcmcn kotnen vrijwel niet voor
tijdens zittingen van de Bundesrat Hct politickc debat dat rondom Grosse Anfragen,
Kleine Anfragen, Aktuelle Stunden cn Fragenstunden' duidelijk ccn prominente plaats in-
neemt tijdens dc zittingen van dc Bundestag, heeft zieh in dc andersoortige politickc cul-
timr die hct ßundcsratgcbcurcn keunicrkt nooit echt kunnen manifesteren
Ondcrzock in de vorm van parlcmcntairc cnqucte's. in welke variant dan ook tut te voeren
door of namens dc Duitsc Bundesrat, heeft geen plaats gekregen in hct naoorlogsc Bonds-
duitsc Staatsrecht.

7.N Balans

Dc keuze die dc Duitsc grondwetgever in 1949 bij dc bcsluitvorming aangaande dc instel-
ling van ccn senaatskamer op Bondsniveau gemaakt heeft ten faveure van ecn Bundcs-
ralsvariant. blijkt verregaande implicatics tc hebben voor dc wijze waarop dezc zweite
Kammer' functioned! Zowcl fcdcralc. parlcmcntairc als politickc krachten bepaalden en
bcpalcn in voortdurende intcractic met elkaar dc handelswijze van dc Bundesrat. Daaren-
boven heeft ook dc hechte personcle band tussen dc Bundesrat en dc regeringen der Län-
der inclusicf hct daaronder ressortcrend ambtelijk apparaat grote gevolgcn voor de wijze
waarop dc ßondsduitsc senaatskamer zieh manifesteert
Ccntraal clement waar hct funetioncren van dc Duitsc Bundesrat in het geding is. vomit
zonder enige twijfcl dc grondwettelijk voorgeprogrammeerde dwang tot hct bereiken van
compromissen bij dc legislative arbeid
Mitwirken' bij dc totstandkoming van rcgelgcving ten bchoeve van dc Bondsrcpublick als

gchecl. ccn wcttclijkc vereiste dat de Bundesrat door dc grondwetgever via art. 50 GG
werd opgclcgd. blijkt inderdaad letterlijk genomen tc kunnen worden Voor hct mcrendccl

158. § 1*) Ahs.2 CK)»R

159. K. Reuter. Praxishandrwoh Rundesrat, »w. , p. 411.
160 K Reuter. Pravishandhiuh Hundesrat. a.w . p 415. ook: O. Zill«r und G-B Oschatz. » w . p. 101
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van de voorstellcn tot wet in formele zin. alsmede alle regelgcving die gebasecrd is op de-
legatic. is tegenwoordig officiate toestemming van de Bundesrat vereist Ook op hot steeds
verder uitdijcnde terrein van dc EU-rcgclgcving loopt icderc ovcrdrachl van socvereini-
teitrechten sinds hct in working trcden van het nicuwe art. 23 GG. via de weg van vooraf-
gaandc toestemming door de Bundesrat
De Bundesrat heeft dc invlocdnjke positie in hct wetgevingsproccs op Bondsduits niveau
weten te bemächtigen als ondcrdeel van ccn voortdurend uitruilproccs tusscn Bond en
Länder Tcr compensatic van verlies aan zeggenschap voor dc Lander betreffende (voor-
heen) eigen aangclcgcnhcden. kregen dc regenngen van dc zclfstandigc' ondcrdclcn der
Duilsc federatie via de Bundesrat de inogelijkheid bij voortduring substantiate invlocd uit
tc gaan ocfenen op dc totstandkoming van nicuwe wclgcving op Bondsnivcau: 'Die Mit-
wirkung der Lander an der Willcnsbildung des Bundes ermöglicht somit eine föderal er-
tragliche Zentralisierung in Form der Unitansiening'.'*'

'Mitwirken' wordt echter ook sterk gestimuleerd door dc wij/c waarop dc wetgevingspro-
cedurcs in dc naoorlogsc Bondsrcpublick vorm hebben gekregen Wctgcvingsvoorsicllen
lopen via de Bondsregenng (initiatief). De Bundesrat (erste Durchgang), dc Bundestag
(amendering cn voorlopigc aannamc). wederom dc Bundesrat (Zustimmung of F.mspnich)
cn vcrvolgens al naar gelang dc politicke uilkomst van wcrk/jiamhcdcn toi dan ICK. uog dc
Vermittlungsausschuss en wederom Bundestag cn Bundesrat. Dit alles in dc wetenschap
dat dc meeste wctsvoorstellcn met cnig politick gewicht nict tot stand künnen komen,
zonder dc medewerking van zowel Bondsregenng als Bundestag cn Bundesrat. Hicrdoor is
vanzelfsprekend ccn permanent spcl van geven cn nemen gaan ontstaan Voor dc Bundes-
rat betckent dit vooral, dat tijdens de 'erste Durchgang' rceds aangegeven kan worden,
waar wijzigingen van het wetsvoorstcl zinvol, zo nict noodzakelijk gcacht worden, mede
met het oog op uitcindelijke 'Zustimmung'. Ook in dc Vermittlungsausschuss' kan
'amendering' van onderdclen van voorliggende wetsvoorstcllcn door Bundcsratafgc-
vaardigden als een alles/ins rcelc cn dcrhalvc frequent benutte optic beschouwd worden.
Daarmcc ben ik bij cen derde factor gekomen die het Mitwirken' ex art. 50 GG ontegen-
zeggclijk structured blijkt tc stimuleren c. q. te conditioncren: dc Bundcsratslcdcn mocten
afkomstig zijn uit dc gclederen der Landsrcgcringcn. Het fcitclijkc juridisch-inhoudclijke
wetgevingswerk wordt grotcndccls voor hen gcdaan door het ambtelijk apparaat van de
Länder. Dit betekent dat er al vanaf het moment van de 'erste Durchgang' sprakc zal zijn
van duidelijk zichtbare lijnen tusscn de 'Ministerialbürokratie' van dc Bondsrcgcring cn
de Länder. Deze directe vcrbindingslijncn tusscn de cxccuticvc van Bond cn Länder plc-
gen in de regel de nodige 'politische entscharfung' tot gevolg te hebben
Resteert de vraag op welke wijzc het 'Mitwirken' door dc Bundesrat ex art. 50 GG ge-
stuurd wordt door de partijpolitick Hoewcl binnen dc Bondsrcpublick in zowcl pohtieke
als Staatsrechte!ijke kringen momentecl veel gepraat en geschreven wordt over ccn te in-
vloedrijke Bundesrat, waar het legislatieve proecs in hct geding is, blijkt in dc praktijk
slechts een zeer beperkt aantal wetsvoorstcllen de cindstreep uitcindclijk nict tc halcn.
Anders gezegd. de Bundesrat benut zijn politieke macht ook in geval van divergerende

161 D Hanf, «.w. p. 80.
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partijpolitickc mccrdcrhcden in dc Bondsduitse parlementskamers niet ter destructie, niet
tcr obstmctic, doch ter verfijning van de constructic. Dit kan zo functioneren omdat de
Bondsrcgcring en dc Bundestag!smccrdcrhcid) niet om de Bundesrat heen kunnen, terwijl
de 'zweite Kammer' /.ijner/ijds minstens zo afhankelijk is van de beide andere wetge-
vingsorgancn Natuurlijk wordt hct politickc spcl rondom wctgcvingsvoorstellcn gecom-
plicccrdcr en minder transparant indicn dc Bundcstagsoppositie over een mecrdcrhcid
beschikt in de Bundesrat, maar bchoort dat nu juist niet tot de essenties van een parle-
mentair stclscl waarm bicamcralismc ten stelligste grondwcttclijk vcrankerd is?
Enigc kortc opmerkingen over dc bestuurscontrolerende taak van de Bundesrat ter afslui-
ting. De Bundesrat blijkt alle aandacht tc conccntrercn op dc legislaticvc arbcid. Controle
van hct Bondsbcstuur blijft bepcrkt lot algcmcnc informatic-uitwisseling en ccn sporadi-
sche kamcrvraag. Een recht van enquetc ontbrcckt. terwijl ook andcrs/ins geen zelfstandig
bclcidscontrolcrcnd ondcr/.ock door de Bundesrat wordt verlieht. De mogelijkheid tot hct
uitsprckcn van ccn formed vcrtrouwcnsvotum door de Bundesrat heeft in hct naoorlogsc
Duitsc Staatsrecht geen plaats gekregen
Dat dc controlcrcndc taak in dc Bondsrcpubiick. althans buitcn het wctgcvingsproccs,
vrijwcl vollcdig weg valt voor de "zweite Kammer", hangt natuurlijk samen met het gege-
ven dat de Bundesrat niet bestaat uit scmi-pcrmancnt zctclcndc volksvcrtcgcnwoordigcrs,
doch uit (wissclcndc) afgevaardigden vanuit de cxccutievc der 16 Länder. In het rechts-
vcrgclijkcndc hoofdstuk dat nu volgt zal ik hicrop nog terugkomen.
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Vergelijkende beschouwingen

8.1 Kks- en benoemingsstelseis

In hcl dcrdc hoofdstuk van cut bock hcbbcn wij gc/icn dal de wijzc waarop dc senaatskauMT
in dc \ icr onder/oekslandcn gcko/cn dan wcl bcnocnid plccgt tc worden enorme ondcriinge
vcrschillen vcrtoont. Dc mccstc Britsc Lords worden voor net leven benoemd Slcchts dc 26
in hcl Britsc Hogcrhuis benoemde bisschoppen vormen op dc/c rcgcl ecu uit/ondcring Zij
treden tcrug als zij /.eventig jaar geworden /jjn Dc leden van dc Duitsc Bundcsnit worden bc-
nocmd vanuit de regering der dcclstatcn, hetgeen uitcraard van/elf implicccrt dal die benoe-
ming slcchts tijdclijk kan /jjn. De Senatoren uit Ncdcrland en Frankrijk hcbbcn him /ctcls in
de tweede nationale parlcmcntskamcr bcniachtigd via reguliere verkic/ingsrondes. die recht
gcven op ccn /.ittingstcrmijn van vier respecticvclijk negen jaar in de nationale scnaatskamcr
Als direct gcvolg van de verschillcndc bcnocmings/vcrkic/ingssystcmcn. /o l»cbbcn wij
kunnen constatcren, vertoont dc mate van dcmocratischc Icgitiinatic tussen de vier scnaals-
kamers enorme verschillcn. Rclaticf groot is deze legitimate, zekcr sinds dc grondwetshcr-
zicning van 1983. in Ncderland nu daar vierjaarlijks de gehclc Eerstc Kamcr als uilvlociscl
van Provinciale Statenverkiezingcn ververst pleegt te worden. Nagcnocg afwezig is dc demo-
cratische legitimatie voor hct Hogcrhuiswerk nog steeds in Groot-Brittannic\ Zckcr dc indirect
gekozen leden van de Franse Senat, maar ook de benoemde leden van dc Duitsc Bundesrat
weten zieh via de regio's in rcdelijke mate democratisch gclcgitimeerd. zo hcbbcn wij kunnen
constatercn Van substantiate disproportionaliteit tusscn dc partijpolitickc samcnstclling van
de senaatkamer en de nationale demografie is (ten gcvolgc van hct gchantccrdc kiesstclscl)
tegenwoordig nog slechts sprake in Frankrijk. Sinds dc verplichtc exodus van hcl gros der
Heriditary Peers uit het House of Lords ten gcvolgc van dc inwcrkingircding van dc House of
Lords Bill 1999 en de daarmee gepaard gaande benocmingen van ccn groot aantal Labour-
gezinde hogerhuisleden (Tony-Cronies') sporen de partijpolitickc vcrhoudingen in het House
of Lords immers ook redelijk met de nationale verhoudingen dicnaangaandc In icder gcval
zijn automatische absolute mccrdcrhcdcn voor ccn der domincrende politickc stromingen
(naar Frans model) in het Hogerhuis van Groot-Brittannie anno 2001 gcschicdcnis. Zckcr
indicn dc voorstcllen van dc 'Wakeham Commission', in november 2(X)1 door dc regcring
Blair nadcr vorm gegeven in een White Paper ( bcnoeming van 80% der Senatoren naar rato
vanuit de zittende politieke stromingen via een onafhankchjke bcnocmingscommissic, ge-
combineerd met gefaseerde verkiezing van de overige 20%) gcrealisccrd zullcn worden
De keuze voor een rechtsvergelijkend onder/oek dat het functioncrcn van dc scnaatskamcrs
van Frankrijk, Groot-Brittannie. Duitsland en Ncdcrland tot ondcrwerp heeft, blijkt, gezien de
diversiteit aan gehanteerde stclscls, met name met het oog op de vertegenwoordigings-
gedachte bepaald geen ongelukkige te zijn geweest. Laat ik op dit punt dc dcrdc ondcrzoeks-
vraag, zoals geformuleerd in hoofdstuk 1 nogmaals in herinnering brengen:
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'Kunncn dcugdclijk dcmocratisch gclcgilimccrdc senaalskamers hun medewetgevende en
bcsluurscontrolcrcndc taken cfTccticvcr uitocfenen, dan senaalskamers die met of slcchts in-
direct dcmocratisch gclcgitimccrd /jjn?'
Voor hct ondcrzock betekent dat concrcct, dat in de nu volgcnde paragrafen vergeleken dient
tc worden op wclkc manicr en in welke mate van dc wijze van verkiczing c.q. benoeming der
Senatoren in de vier ondcr/ockslandcn invlocd uitgaat op de wijze waarop dc ' verlegenwoor-
digende' scnaatskamcrs van dic/.elfdc landen uitvocring geven aan hun medewetgevende en
bcstuurscontrolcrcndc taakstclling. Wclkc invlocd gaat van dc keuze voor ecn benocmings/
vcrkic/ingssystccm nil op dc partijpolitickc verhoudingen, zowel binnen de scnaatskamer als
ten op/ichtc van dc volkskamcr?
Enigc normatieve clcmcntcn zullcn in dc slotconclusic uitcindclijk tevens ondcrdcel uitmaken
van dit hoofdstuk kan ccn scnaatskamcr. dc mcdcwctgcvcndc 'tweede' parlemcntskaincr om
gocd tc kunncn fundioncrcn beter hct volk als gehcel vcrtcgcnwoordigcn (Nedcrland). of is
hcl wcllicht tc vcrkic/cn dal cr ccn duidclijkc Icgitimcrcndc vcrbinding tusscn scnaat en rcgio
bestaat (Fninkrijk. Duitsland)'' Moct de senaat om als parlcmcntskamer te kunnen functione-
rcn wcl (voldocndc) dcmocratisch gclcgitimccrd zijn, of kan verlegenwoordiging van kennis.
crvaring en expertise bij afwe/ighcid van emge vorm van dcmocratischc legitimatic (Groot-
BrittanniC) cvcnccns volstaan?

Ä./.2 A'/eze«

In Ncdcrland en Frankrijk is dc samcnstclling van dc senaat zoals wij gezien hebben ecn
uilvlociscl van algcmcnc verkic/.ingen. In Nedcrland zijn dczc verkiezingen in hun
uilwcrking echter hooguit met dc grootst mogclijkc tcrughoudendhcid te bcschoinven als
iudircctc verkiezingen. Wcliswaar zijn hct de Provinciale Statcn die de Senatoren kie/en.
doch in wc/cn zijn dc Statcnlcdcn, waar dc vcrkiczing voor de Eerstc Kamer in hct geding
is. nauwclijks mccr dan pro forma kiesmannen die de wenscn van het clectoraat in het ene
kicsdislnct Ncdcrland concrctiscrcn. Zeker nu sinds 1983 ook nog eens de gehele Eerste
Kamcr vicrjaarlijks in /.ijn totalitcit vcrvcrst plccgt tc worden na Provinciale Staten-
verkic/.ingen op basis van cvcnrcdigc vertcgenwoordiging blijkt de term indirect', hoewel
formccl correct, in fcitc met langer erg gelukkig gckozen tc zijn. Dc verkiezingen voor de
Franse Senat daarcntcgen /.ijn zeer zeker tc classificcrcn als indirect. Iedcr departcment is
immcrs ccn kicsdistrict en per departcment worden (afhankclijk van onder meer het m-
woncrsaantal) ecn variCrcnd aantal Senatoren gckozen door ecn kiescollege afkomstig uit
mecrdcrc regionale ovcrlicidsorgancn. waarondcr de gemccnteraden. Daar komt bij dat per
dricjaarlijksc vcrkiczingsrondc slcchts l/3c decI der scnaatszctcls vacant is. met alle
logische gcvolgcn van dien voor dc continuitcit van dc werkzaamheden van de Franse
'Chambrc dc Reflexion'. Indien bijvoorbccld Senatoren met ccn bepaald relevant specia-
lismc gckozen worden, betekent dit. dat dc Senat als geheel (herverkiezing daargclatcn)
daar negen jaar lang profijt van kan hebben.

Ook in partijpolitickc /.in is sprakc van ccn opmcrkclijk vcrschil tusscn de kicsstelsels \an
Franknjk en Ncderland. In Frankrijk kunncn als direct gevolg van hct complcxc (zic par.
3.4.1) vcrkic/ingssystccm voor Senatoren (door dc socialist Jospin gekaraktariseerd als
'anomalic') slcchts marginalc WIJ/Jgingen optreden in de gcldendc partijpolitickc \crhou-

1. Le Monde, 8-7-2000. p. 9.
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dingen. Ruraal ccntrumrcchts zal ondcr hct huidigc kicsrcgimc altijd dc grootstc en dcrhalve
toonaangevende politiekc groepcring in hct Palais dc Luxembourg blijvcn In Ncdcrland
daarcntcgen worden verandenngen in dc kiczcrsvoorkcurcn ( via provinciate statcn) direct en
vollcdig verwerkt in de nieuwe zetcKcrdcling voor dc Ecrstc Kamcr Dc partijpolitickc vcr-
houdingen in dc Ncdcrlandsc scnaatskaincr vcrschillcn dcrhalve nicl wc/cnluk van de vcr-
houdingen dienaangaande in dc Twccdc Kamcr. Wei zal ecu nicuw aantrcdende plocg Ncdcr-
landsc Senatoren in partijpolitickc /in tijdclijk kunncn bogen op ecn rcccntcr kiczcrsmandaat.
hetgeen de politiekc assertivitcit van de Ecrstc Kamcr in lcdcr gcval met nadclig /al bem-
vloeden.

8. /. J /tertoe/wert

De scnaatskainers van dc Bondsrcpublick Duitsland en Groot-Briltanniö worden zoals wij
geaen hebben met sainengcsteld via vcrkiezingen doch door middcl van ecn benocmings-
systccm (/JC met name hoofdstuk 3). In Grool-Brittannic is die benocming (Lords Spiritual
uitge/onderd) vooralsnog nog steeds Tor Life'. In Duitsland daarcntcgen is dc/c tijdclijk en
zecr onbcpaald, varierend van ccnmalig op afroep tot decennia lang (bijvoorbccld ecu lang
zittcndc rcgcringslcidcr van ecn der Duitsc dcclstatcn) Dc Duilsc Senatoren kunncu als leden
van de Ländcrrcgcringcn in tcgcnstclling tot him Bntsc collcga's in icder gcval bogen op ecn
indirecte vorm van democratischc legitimatic. Dc Bntsc Lords moctcn icdcre rcclc vonn van
dcmocratischc legitimcnng voorshands nog altijd vollcdig ontbercn.
Partijpolitiek blijkt hct Bntse sy stecm stabiliscrend uit tc werken. Onlangs zijn dc (tot dan toe
altijd al stabielc) partijpolitickc verhoudingen in hct Hogcrhuis ten gcvolgc van dc House of
Lords Bill 1999' sterk gewijzigd. Dat necnit, zoals reeds /ijdclings opgcmcrkt in dc inlciding,
echter niet weg dat nu dc mccstc Hereditary Peers van hct parlcmcntairc tonccl verdwenen
zijn ondcr gelijktijdigc benocming van ecn grotc grocp Life Peers (van voomamclijk Labour-
huize) , wedcrom met dc nodigc nauwkcurighcid vastgcstcld kan worden hoc dc partij-
politiekc verhoudingen liggen. En aangezicn dc samcnstclling van hct House of Lords voor
het eerst in dc Bntsc parlcmcntairc gcschicdcnis in partijpolitickc /.in als rcdclijk uitge-
balanceerd gekwalificeerd mag worden, zijn dc belangrijkstc politiekc groepcringen tevrcden
en lijkt een nieuwe Brits parlemcntairc conventic allcszins tc kunncn gaan ontstaan Ook de
jongstc rcgeringsvoorstellen wijzen in die richting: i ts political membership should be broad-
ly representative of the main parties relative voting strengths'.'

De partijpolitieke verhoudingen in de Bondsrcpublick /ijn minder stabiel van aard, ondanks
hct gegeven dat ook de Bundesrat nict via (in)dircctc algcmcnc verkiczingen, doch via be-
nocming wordt samcngcstcld. Icdcre verkiezingsrondc voor ecn nicuw parlcmcnt van ecn
Duits Land kan. in ieder gcval in thcoric. namelijk ecn vcrschuiving van dc (mccstal op
coalitic-afspraken berustende) partijpolitickc verhoudingen in dc Lander en daarmcc in dc
Bundesrat tot gevolg hebben. Het ovcrall-beeld dienaangaande is in dc Bondsrcpublick vrij
complex Medio 1999 bijvoorbeeld was dc Bondsrcgcring samcngcstcld uit ecn coalitie
tussen SPD en Grünen. De regeringen in de 16 Duitsc Lander (en uit dicr vocgc dus ook dc
Bundcsrat-afvaardigingen) waren op dat moment gebaseerd op ecn waar scala aan coalitic-
verhoudingen:

2. L C D W h i t e Paper, T h e H o u s e o f Lord». C o m p l e t i n g the Reform, 7-11 - 2 0 0 1 , nr. 11 .
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Land

Baden-Würtcnbcrg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Nicdcrsachscn
Nordrhci n- West falcn
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen- Anhalt
Schlcswig-Ilollcin

Stemmen in de
Bundesrat

6
6
4
4
3
3
5
3
6
6
4
3
4
4
4
** 1

Regeringspartijen

CDU/FDP
CSU
CDU/SPD
SPD/CDU
SPD/CDU
SPD/GAL
CDU/FDP
SPD/PDS
SPD
SPD/B 90/Grüne
SPD/FDP
CDU
CDU
SPD
SPD/B 90/Grüne

Ä/wi: 200/

Indien de stabiliteit c.q. volatilitcit van de partijpolitickc verhoudingen in de senaatskamers
van de vier ondcr/.ockslandcn ondcrling vcrgclckcn wordt, kan geconstateerd worden dat het
bcnociningssystccm voor licl House of Lords in potentie de hoogstc mate van stabiliteit en
conlinuitcit blijkt tc kunnen garanderen. Na de aanpassingen ten gcvolgc van de House of
Lords Bill 1999 cn de benoeming (voor het leven) van cen kleine tweehonderd nieuwe
Hogcrhuislcdcn door Tony Blair is de partijpolitickc balans in het Britse Hogerhuis, zoals wij
gc/ien licbbcn. in evenwicht. Zowcl Labour als de Conscrvatieven lijken zieh inmiddcls
verenigd tc hebben achter het idec dat de krachtverhouding tussen beiden in het Hogerhuis
structured in balans mocl zijn cn blijvcn. De stabiliscrende cn oliende" funetie van een ge-
talsmatig nict onaan/icnlijkc groep politick onafhankclijkc Cross-Benchcrs moet daarbij
evenmin ondcrscliat worden De politick-staatsrechtclijkc discussics random de hervomüng
van het House of Lords sinds 1999 in ogcnschouw nemend. lijkt het allerminst onaanne-
melijk. dat de huidige situatic random bcnocming/\ erkic/ing van Britse Hogerhuisledcn dan
ook nict fundamcntccl zal wij/igen.' Ecn door de grootstc politickc partijcn (al dan nict via de
Prime Minister) gedomincerd bcnocmingsbclcid. eventucel aangevuld met gefaseerde verkie-
/ing van cen beperkt aantal Britse Senatoren zal. naar het zieh laat aanzien. ook in de toc-
komst garant sta;in voor de gewenste stabiliteit.

Goedc tweede op de fictieve lijn stabicl-volaticl is de Senat Francais. Ecn plotsclingc en forse
oinslag in de kiezersvoorkeuren (ecn fenomeen d;« in het hedendaagse Frankrijk op\allend

3. I) Shell and P. Cnddings. The Future of Parliament, Reform of the Second Chamber. The Hansard Society
for Parliamentary Government. London 1999.
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regelmatig opgeld doet: 1981. 1985. 1987. 1991. 1997) kan ten gcvolge van he« gcldendc
verkjczingsregime voor de Franse senaatskamer (/JC hoofdstuk 3) inuncrs hooguit marguialc
verandenngen voor de zetclverdehng in hel Palais de Luxembourg tot gevolg hebbciv
Ook in personele zin doet de Stabilität in de Senat nauwelijks ondcr voor hct House of Lords
Franse Senatoren worden voor negen jaar geko/cn en plegcn dank/jj de Sterke banden met hct
departcment (cumul des mandats) frequent voor hcrvcrkiczing in aanincrking tc komen. Sena-
toren die 18 of 27 jaar cen zetel bc/.et houden in hel Palais dc Laxembourg /ijn geen nit-
zondcring. Ook voor Franknjk gcldt dcrhalvc: stabilitcit en continuitcil.
Vervolgens Nederland. Sinds de grondwetswijziging van 1983 zal icdcrc oinslag in dc
kiezersvoorkeurcn ten tijdc van Provincialc Statcnvcrkiczingcn vrijwcl direct en vollcdig vcr-
taald worden in dc partijpolitickc sanicnstclhng van de Ecrstc Rainer hen nuial per vier jaar
bchoort een complete swing' in theone dcrhalvc tot dc mogclijkhcdcn Dc hogc mate aan
potentiate volatiliteit in dc partijpolitickc verhoudingen die IKI gcvoig van hct gcliantccrdc
kicsstclscl is, blijkt door dc Ncdcrlandsc rcgenng in toencmende mate als lundcrlijk tc worden
ervaren/* Sinds ten gevolgc van dc grondwctswijziging van 1983 hct systccm van dnejaar-
lijkse verkie/.ing van slechts de helfi der /ittende Senatoren vaanvel wcrd gc/.cgd. is icdcrc
structurclc relatie tusscn kicsstclscl en continuitcil verdwenen lot nu toe is hct echter nog
nooit zo ver gekomen. dat de Ncdcrlandsc senaatskamer gctalsmatig wcrd gedommcerd door
dc pohtiekc parujen die tczclfdcrujd oppositic vocrden in dc Twccdc Rainer, zij hct dat mar-
ges bijzonder krap geworden zijn. Zeker voor het doorvoercn van een cventueJc grondwcts-
wijziging ( tweederde mcerderhcid in beide parlementskamcrs) zal ecu kabinct in dc Ecrstc
Kamcr tegenwoordig snellcr aangewezen kunnen raken op onderstcumng vanuit opposiüo-
ncle kringen.*

Vierde in de rij is de Duitsc Bundesrat Omdat in de regel maar in ccn of twee Länder tcgclij-
kertijd parlcmentsvcrkiezmgen plaatsvindcn, zal dc partijpolitickc samcnstcliing van de Bun-
desrat weliswaar slechts geleidelijk kunnen wijzigen, doch binnen ccn penode van vier jaar
mocten in alle zestien Länder minstens een inaal Landtagsvcrkiezingcn itebben plaatsgcvon-
den, zodat de politiekc machtsverhoudingen binnen de Bundesrat wel voortdurciid kunnen
wijzigen. En die partijpoiitieke \erhoudingen in de Bundesrat, zo btijkt al sinds 1972, ontwik-
kelen zieh graag oppositionccl' ten opzichte van dc coaliticvcrhoudingcn in de Bundestag
Een regel die zowcl op blijkt te gaan voor ccntrum-rechtse (CDU/FDP ondcr Kohl) als
centrum-linkse (SPD/FDP onder Helmut Schmitt en SPD-Grünen ondcr Schröder) regenngs-
coalities."

8. i. ̂ . 2 /*ar///po////efe 5/ai////«// /n re/arte to/ rfe eersfe por/ewe«/.vfaimer

Nu de mate van partijpoiitieke stabiliteit als direct gevolg van de gehantecrdc bcnoemingsi'
verkiezingswijze voor Senatoren in kaart is gebracht, moet natuurlijk bekeken worden wat dit
alles voor gevolgen heeft voor de werkrelatie met de andere nationale parlcmentskamer.
Deze vraag blijkt zoals wij in de hoofdstukken 3 t/m 6 hebben kunnen constatcren. in
politiek-staatsrcchtelijke klingen \an dric van dc vier onderzockslandcn dc nodige actuali-
teitswaarde te bezitten. Zowel in Frankrijk als in Groot-BrittanniiJ en Nederland wordt dc

* Tweede Kam« 1999-2000, 26976, w. 2.
5. Vanaf medio 1999 injvoorbeeld is dit voor het kabinet Kok II ook het geval
6. W. Patzelt, The Very Federal House: The German Bundexrat, in: Senile», Bkameraliim in the Contempo-

rary World, Ohio State University Press 1999, p. 84-87.
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laatstc jarcn rcgclmatig fundamcnicle discussie gevoerd over dit thema Heeft eventuele
vcrgroting van dc dcmocratischc Icgitimatic met tot gevolg dat de senaatskamer /ich zelf-
bewustcr en mccr nvaliscrcnd op gaat stellen bij dc uitoefening van de medewetgevende en
controlcrcndc taken (Groot-Brittanniö en Nederland)' Mag een kicsstclsel bcpaalde politieke
grocpcnngcn in de senaatskamer bij voortdunng stcrk bevoordelen met alle gevolgen van
dien voor dc mogclijkhcdcn tot samenwerking met de andere paricmentskamer (Frankrijk)?
Voor dc partijpolitick incest stabiclc senaatskamer van de vier, net House of Lords, geldt dat
de Stabilität ook duidclijk uitstraalt naar dc legislative wcrkrelatie met hct House of
Commons Dc partijpolitickc krachls\ crhoudingcn /ijn volkomcn heldcr. Er kan daarenboven
sinds medio 1999 structured geen sprake mccr /jjn van partijpolitickc onbalans.
In hoofdstuk 4 wcrd aangctoond dat dc loyalitcit ten op/ichtc van hct officicle regenngs-
standpunt betreffende wetgevingsvraagstukken van /.owel Peers van Labourhui/c als de Peers
die lid /ijn van dc Conscrvalicvc Partij hooguit in uit/ondcrlijkc situaties (bijvoorbccld ten
Ujdc van dc bcliandcling van hct Poll Tax-wctsvoorstcl) crnstig op de proef gcsteld /al wor-
den. Ook van hct House of Lords als gehcel (inclusicf Cross Bench en onafhankelijkcn der-
halvc) kan daarenboven gcsteld worden dal ten op/ichtc van hct House of Commons sprake is
van rcdclijk stabiclc op duidclijkc ondcrgcschikthcid gcbasccrdc scmi-onafluuikchjkc bica-
mcnilc werkverhoudingen. Mcdc als gcvolg van hct permanente democratisch deficit wordt,
/.oals wij gc/icn hebben. mi iminers al nnm ccn halve ccuw lang de Salisbury Doctrine
gclianlccrd oin dc rclatic met hct House of Commons op hct legislative lerrein af tc bakenen.
Ecn doctrine die inhoudt dal bij rcgcringsvoorstcllcn tot wet die een uitwerking blijken tc zijn
van voorncmens nil hct laatstc verkic/ingsmanifest (in dc rcgcl dc politick zwaarwichtigcr
ondcrwerpen) hct I logcrlmis per dcfinitic mcl /al volhardcn. indicn dc meningen tussen beide
parlcmcntskamcrs uitccn blijken tc lopen.

Dat desondanks in Grool-Bnttannic met name cind twintigstc ccuw een diepgaandc discussie
gevoerd wcrd over hct doorvocrcn van flinke aanpassingen in hct tot dan toe gcldcndc benoe-
mingsregime voor leden van hct Hogcrhuis (par. 3.2.2 en 3.2.3), hangt uiteraard in hoofd/aak
samen met hct democmtisch deficit dat inherent is aan een systeem van benoemingcn. /.oals
dal nog steeds gchantccrd wordt in Groot-Brittannic. Ik werk dczc problcmatick zo dadclijk
(par. 8.1.6) vcrdcruit.
Hct is zondcr mccr markant en tekenend tc nocmen dat dc Royal Commission die advies uit
mocst brengen over dc wcnsclijkc vonn van ccn nicmv (en beter legitimcrcnd) benoemings/
vcrkic/ingssyslccm ten behoeve van hct Britsc Hogcrhuis nict vcrdcr wertste tc gaan dan ver-
kic/ing van slcchls 35% van hct aanlal Hogcrliuislcdcn naast benoeming van dc ovenge 65%.
zij hct dat ook dc /.ittingstcrmijn van dc benoemde leden gclimitccrd zou moeten worden tot
15 jaar. Zcg maar. gcganuidccrd bchoud \an dc bestaandc. op ondcrschikking ten op/ichtc
van regcring en House of Commons gebascerdc \ crhoudingcn, gcdnipccrd met ccn tocfje
contemporainc dcmocratischc Icgitimatie Continulteit en stabiliteit in de bicameralc legisla-
licvc werkverhouding kunncn. /o mccnt dc Royal Commission, beter gegarandcerd worden
indicn /.owel staatsrechtehjk als politick sprakc is en blijft van ccn structurccl ondcrgcscluktc
rclatic ten op/jchtc van Iwt House of Commons: "The House of Commons should continue to
IK (he pa--eminent clumber of Parliament and should remain the principal forum for the

A House lor the future. Report of the Royal Commission on the Reform of the House of Lords. January
2000. p. 180 e.v
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resolution of political differences. Nothing should be construed as seeking to undermine (he
House of Commons as the Final political authority under our constitution'.* Hen op\ailing die
dc huidige regenng Blair blijkt tc delcn met dc conunissic: 'The House of Lords should
remain subject to the pre-eminence of the House of Commons in discharging its functions'."
In de Franse Senat, de senaatskamer die. /oals gc/cgd na het House of Lords kan bogen op dc
meest stabielc partijpolitiekc \erhoudingen. is dc situatic vollcdig tcgcngcstcld Stabiclc par-
lijpol Kicke verhoudingen in net Palais dc Luxembourg, /o blijkt sinds 1958 bij \ oortdunng uil
dc medewetgevende gedragslijn van dc Franse Senat, dragen geen cnkclc garantic in /ach
voor het bewerkstelligen van scmi-constanle uitgcbalancccrdc werkverhoudingen met dc
Asscmblee Nationale, naar Brits model'" Sleutclbcgnp tcr vcrklanng van du vcrsclul is. /oals
reeds eerder betoogd werd. dc sterkere (rurale) democratischc Icgitimatic voor dc Senat
Zeker in dc Franse politickc cultuur. waann al sinds 1795 keer op keer onder vele regimes
gekokketteerd plccgt tc worden met cen streven naar het parlcmcntansmc parfait'. kam het
belang van dc vertegenwoordigingsgedachte mcl cenvoudig ovcrgcwaardccrd worden Daar
komt bij. dat ten gcvolgc van het gchantccrdc kicsstclscl sprakc is van sterke fonuclc cn in-
fomiclc banden tussen de Senatoren en het departement dal /ij vcrtcgcnwoordigcn in dc Senat
Gevolg: zelfbewustc politici van (in hoofd/aak) ccntrumrcchtsc conscrvaticf-ruralc hui/c die
actief cn constructicf kunnen cn /ullcn mccwcrkcn aan dc tolMandkommg van nicuwc wcl-
geving in formcle /in indien dc regenng is samcngesteld tut politickc gccstvcrwanlcn (/.oals
bijvoorbecld ten tijdc van Giscard d'Estaing). Daarcntcgcn zijn /jj even zo goed in Staat /ijn
tot rcgclmatige tegenwerking van dc regering in het lcgislatievc proecs (bijvoorbecld tussen
1983 cn 1985, maar ook weer vanaf 1997) indien dc/e steunt op cen mecrderlieid in dc
Assemblee nationale bestaandc uit partijpolitiekc Opponenten.

In 1999 is door dc socialistischc regering Jospin cen poging ondemomen om het kicsregime
aangepast tc krijgcn in dier voege dal het ongelijkc stemgewicht ten faveure van hei plattcland
/.ou verminderen. De/e poging is door ingrijpcn van de Conscil Constitutionncl slechls /ccr
ten dele gelukt." Ten gevolgc van de aanname van dc Loi relative a I' elections des Sena-
teurs' kunncn sinds 2000 in icts nicer dcpartcmcntcn dan voorhcen Senatoren gcko/cn worden
op basis van ccn systecm van evenrcdigc vcrtcgcnvvoordiging Dc ccntrunircchtsc dominanlic
in de Franse senaatskamer blijft vooralsnog echter ongebroken: 'Lc Sönat rcstcra lc miroir dc
la France rurale'.'*
Vervolgcns Ncderland. Achtticn jaar na dc laatstc substantiate grondwctshcr/icmng begrijpen
cigcnlijk nog slechts weinigen in politick en staatsrcchtclijk Ncdcrland waarom in 1983 bc-
sloten wcrd om af tc stappen van indirccte verkic/ing der scnaatslcdcn in twee dricjaarlijksc
tranches ten faveure van vicrjaarlijksc indirccte verkiezing der gchclc populatic incens. 'Uit-
voenngstcchnischc bczwaren" samcnliangcnd met dc indcling in provincics blijkcn dc bc-
langnjkste reden te hebben gevormd." De mogelijkc pohüek-strategischc gcvolgcn van de
grondwetswijziging zijn na 1983 al sncl zichtbaar geworden. De kans op divcrgcrcndc mccr-

8 A House for the Future. » w . p 26
9 LCD White Paper. The House of Lords. Completing the Reform. 7-11 -2001. nr II
10. J. Mastuu.. The French Senat, in: Senates. Bicameralism in the contemporary World. Ohio State University

1999. p 182-187
11 Decision 2000-432 DC. 6 Juni 2000
12 Le Monde, 8-7-2000, p. 9.
13 Kamersmkken II 1976-1977. M223,nT.3.p 5-7
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dcrhcdcn in de beide Ncdcrlandsc parlcmentskamers is, zo meent de regering, aanmcrkclijk
tocgenomen' * en daarmee de 'angst' dat de Eerste Kamer zieh, regelmalig steunend op een
rcccntcr kiczcrsmandaat. asscrticver zou kunncn gaan opstcllen in haar relatie tot de Tweede
Kamcr en dc regcring Vooralsnog blijkt de soep echter bij lange na nict zo heet geconsu-
mccrd tc worden De bicamcralc politiekc verhoudingen worden in Nedcrland immcrs al ruim
hondcrdvijflig jaar lang stcrk bcpaald door tcrughoudcndhcid van dc zijdc van dc Eerste
Kamcr Ecn attitude die gcgrocid is vanuit ccn nog steeds onvcrandcrde bicamerale staats-
rcchtclijkc organisatic in Nedcrland; ccn organisatic die in rechtsvcrgclijkcnde zin ontegen-
zcggclijk als markant tc kwalificcrcn is. Met dc tocname van dc politiekc asscrtiv itcit van dc
Ecrslc Kamcr als gcvolg van dc inwerkingtrcding van ccn nieuw kicsregime valt hct in ieder
gcval wcl mcc Hc( afgclopcn decennium wcrd, ccn cnkcl voorval (de Nacht van Wicgcl)
daargclatcn, ontcgcnzcggclijk met gckaraktcnsccrd door extra assertiviteit van de Ncdcrland-
sc scnaatskamcr. Van/clfsprckcnd zal ik dcze problcmatick in net kader van dc rechtsverge-
lijkcndc besprcking der mcdcwctgcvcndc taken (par X.2.5.3) verder uitwerken
De Bundesrat (als laatstc scnaatskamcr op dc partijpolitickc lijn stabicl-volatiel) is, waar de
conscqucntics van hct bcnocmingssystccm voor dc Icgislatievc werkrelatic met de andere
parlcmcntskamcr in rcchlsvcrgclijkcndc /.in in hct gcding zijn. als direct uitvlociscl van de
fcdcraticvc staatsvonn die dc Bondsrcpubhck kenmcrkt. tot op zekerc hoogte ccn ietwat
vrccmdc cend in dc bijt Hct bcnocmingssystccm voor/jct immcrs in afvaardiging vanuit dc
Landcrrcgcringcn Anders gczegd: dc tweede Bondsduitse parlcmcntskamer is exclusief
samcngcstcld uit vcrtcgcnwoordigcrs alkomstig lut dc uitvocrende macht der Länder. Zoals
reeds wcrd bcschrcvcn in par. 7.3.2.2, hecfl dit ondcr nicer tot consequentic dat naast partij-
politickc Bondsbclangcn en regionale banden ook regionale dwarsverbanden ('A-Ländcr'
versus 'B-Landcr' en dc Oost-Wcst tcgcnstclling) sncllcr van invlocd zullen zijn op de poli-
tiekc werkrelatic met dc Bundestag. Landcrgrcns overschrijdende partijpolitiek is ondanks
voomoemde invlocdcn echter ook in dc werkrelatic tusscn Bundestag en Bundesrat toch altijd
dc domincrende factor gcblckcn'' Dusdanig dominant zelfs. dat de Bondsduitse 'zweite
Kammer' in de Duüsc politicologischc litcratuur ook wel als 'zweite Regierung' betiteld
wordt.'"

Wat zijn wij tot nu toe in vcrgclijkcndc zin tc weten gekomen over de relatie tusscn de mate
van partijpolitickc stabilitcit in dc scnaatskamcr in de vier landen als gevolg van het gehan-
teerde bcnocinings/verkiczingssystccm cn dc wijzc waarop dc samenwerking met dc andere
wctgcvcndc parlcmcntskamcr in die landen plccgt te verlopen? Dat partijpolitieke Stabilität
cn continuiteit als gcvolg van hct bcnocmings/vcrkiczingssystcem stabiliscrend uit kan
(Groot-Britlanniö) maar nict hoefi (Frankrijk) tc werken op dc werkrelatic met dc andere
parlcmcntskamcr Daarcnbovcn blijkt in Nedcrland in dc werkrelatic hissen Tweede en Eerste
Kamcr duidclijk sprakc tc zijn van ccn hogc male aan zowcl stabilitcit als continuiteit. tcnvijl
Iwt kicsstclscl juist instabilitcit bevorderend zou mocten uitwerken. Blijkbaar is partijpolitickc
stabilitcit voor dc wijzc waarop dc scnaatskamcr samenwerkt met de volkskamcr geen
gegeven dat gcisolccrd bekeken kan worden.

14. Sinds 1999 steunt de regering Kok II in de Eerste Kamer nog slechts op een meerderheid vin een enkele
zetel. Ken toi dan toe ongekend small« marge waar de partijpolitieke verhoudingen in de Nedertandse
senaatskamcr in het geding zijn.

15. W. Patjelt, aw., p. 60 e.v.
16. Idem. p. 84.
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Wei kan geconstateerd worden dat nationale paitijpolitickc verhoudingcn /oals die gcldcn ten
gevolge van het gehantecrde kics/bcnocmmgss>stecm voor hct mcdcwetgevende riinctioneren
van dc scnaatskamcr in /.owel London. Panjs, Bcrlijn als Den Haag. /ij hct op ecu verrc van
uniforme wijze, een significantc rol in de wcrkrelaüe met de andere parlcmcntskamcr plcgcn
te vcrvullcn. Vooral voor Frankrijk (stnicturclc ccntniinrechtsc inccrdcrhcdcn) en dc Bonds-
republick (ccn scala aan wisselcndc. nicest oppositionell coalitic\ erbanden) is die conclusic,
mede ten gevolge van de stcrkc fonnclc banden met dc rcgio. onomkoombaar.
Alvorens de rclatic tussen hct kics/bcnocmingsstclscl en dc wij/c waarop scnaatskamcrs 'vcr-
tcgenwoordigend' kunncn fuiictioncrcn vcrdcr rcchtsvergehjkend ml tc gaan werken, moot op
dc/c plaats ccrst echter nog ccn cssentidc /ijstap gemaakt worden De keuze voor ccn
bcpaaid kies/benocmingssystccm draagt namclijk hoc dan ook tcvcns sencu/c implicatics in
zieh voor dc wijzc waarop dc scnaatskamcr in de vier ondcr/ockslandcn in sociaal-dcmogra-
fische zin samcngcstcld kan worden. Anders gc/cgd. ccn scnaatskamcr met ccn structured
stcrkc vertcgenwoordiging uit bijvoorbccld vakbondskringen /;il ccn andcrsoortigc werkre-
latic ondcrhouden met dc regenng dan ccn (weede parlcmcntskamcr die (daartoc gclcgili-
mccrd via hct gehantecrde bcnocmingsA crkic/ingssystccm) ecu zecr gcmclccrdc samen-
stelling vertoont.

Ä. 7.5 Äame«5re///n^

De meest vcrrcgaandc mogelijkheden tot differentiatie bij dc sociaal-dcmografischc samen-
stclling van dc scnaatskamcr liggen vcrankcrd in hct Britse bcnocmingssystccm Dc Prime-
Minister is aan gecn cnkclc rcchtsrcgcl ondcrworpen, waar de keu/c voor Senatoren uit bc-
paaldc bcrocpsgrocpcn in hct gcding is. Life Peers kunncn afkomstig zijn uit alle gclcdingcn
van dc Bntsc samcnlcving In dc praktijk blijkcn bij dc bcnocining slcchts ccn bepcrkt aanlal
conventics in acht genomen tc worden. De belangrijkstc bctreft dc rcgclmaUg tcrugkcrcndc
benoeming van ccn bchoorlijk aantal voormaligc Lagcrhuislcdcn tot Life Peer Dil gebcurt
uitcraard omdat /owcl dc rcgcring(spartij) als de oppositic tc alien tijdc bchocftc heeft aan ccn
aantal politick inhoudsdeskundige 'waakhonden' in de andere wetgevingskamer Vcrdcr
wordt er sinds dc inwerkingtrcding van dc House of Lords Bill 1999 voor gewaakt dat dc
partijpolitickc verhouding tussen met name Labour. Conservatives en Cross Bench in even-
wicht blijft. Los van voornoemde conventics is de Prime Minister echter vrij in hct benoc-
mingsbcleid. Gevolg: hct House of Lords laat zieh qua samcnstclling kenmcrken door ccn
waaier aan spccifickc expertise. De (voor het leven benoemde) Lords /.ijn afkomstig uit alle
mogelijkc beroepsgrocpen en maatschappclijkc grocpenngen. Naast dc grocp voonnaligc
MPs zijn dat o.a mensen afkomstig uit dc zakcnwercld, financier, dc vakbond, Itct ondcrwijs,
allerhandc academici. kunstcnaars, media, politic, lokale overheden en/ en/ ' Dc gcmid-
dcldc lceftijd komt voor de Icdcn van dc Britse scnaatskamcr van/clfsprckcnd rclaticfhoog tc
liggca aangczien zij voor hct leven benoemd worden De hogc gcmiddcldc lceftijd voor dc
grocp working Peers' hangt echter ook samen met hct gegeven dal /JJ grotendedS gcsclcc-
tccrd plcgcn tc worden uit diegenen die inmiddcls in dc nadagen van hun maatschappclijkc
camere zijn aanbcland (en dus tijd hebben voor het scmi-vrijwilligc Hogcrhuis werk)
Volledig tegengesteld is hct bceld in dat andere land waar de Senatoren benoemd worden, de
Bondsrepublick De Bundesrat is immers exclusicf samcngcstcld uit (wisselcndc) Icdcn van

17 D Shell, House of Lords, a. w . p. 39-48
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de 'Landerregieringen', berocpspolitici die als ondcrdeel van de uitvoerende macht in de bloei
van hun (stcrk partijpolitick gcstuurde) carriere zijn. Het leidt geen twijfel dat ten gevolge van
dit gcgcvcn zowcl dc bcrocpsmatigc samcnstclling van de Bundesrat als geheel, als dc werk-
attiludc van dc individuclc lcdcn der Duitsc tweede kamer', sterk afwijkt van hetgeen gebrui-
kclijk is tc Westminster
Dc grotere waaicr aan langdungc expertise die inherent is geblckcn aan de Bntse benoe-
mingsmethode kan natuurlijk cvcnmin zonder gcvolgcn blijven voor de wijze waarop de
mcdcwctgcvcndc taken verncht plcgcn tc worden. In ieder geval is dc kans dat de medewet-
gevende taakslclling van dc Britsc senaatskamer zieh sncllcr zal beperken tot herbeoordcling
in dc luwtc' allccn al als cen direct uitvloeiscl van de wijze van samcnstclling beduidend
hogcr in Ic schalten dan voor dc Bundesrat.
Dc Franse constitutic van 195X voorzict voor de Senat, zoals wij gezien hebben. eerst en
vooral in cen vcrtcgcnwoordigcndc taakstclling ten bchoeve van collccuvites territoriales'."
Voor het tc hantcren kicsstclscl heefl dit tot gevolg dat dezc Franse regio's daarin het ccntrale
clement dieuden Ic vomicn. Dc conscqucntics voor dc samcnstclling van de Senat van die
keu/c van dc grondwetgever zijn aan/icnlijk gcblckcn. VccI landbouwers, artsen, Juristen en
leraren die als pjirtijpolilick loyale burgcmccstcr van kleinere Franse gemeenten tevens
gekozen worden m het Franse Hogcrhuis Dczc Senatoren zijn dus vaak tegclijkcrtijd lid van
de tweede Fninsc parlcmcntskamcr. burgcmccstcr van cen kleinere Franse gemeente cn part-
time notaris of dcclujd schoolhoofd. Dat dczc Franse duizendpoot uit bijvoorbecld Charix le
Haut of Larnagol sur Lot aan zijn funetie van parlcmcntaricr/medewctgcvcr cen aanzicnlijk
andere invulling geeft. dan zijn scmi-gcpcnsionccrdc Britsc collcga die zijn/haar expertise als
voornuilig jurist/econoom/vakbondsman/grootgrondbezitter/politicus ten volle ten behoeve
van hcl parlcmcntairc revisiewerk in kan zetten. ligt voor dc hand.
Een vcrgclijking van het type senator dat het Franse kicsstclsel voortbrengt met het soort
afgcviuirdigdc dat ten gcvolgc van het in dc Bondsrcpublick gehanteerde benoemingssysteem
funetioncert in dc Bundesrat, blijkt ook allcnninst onintcressant te zijn. Beide danken hun
benoeming aan cen sterke fonncle band met dc regio, in de Britsc staatsrcchtclijke litcratuur
ook wcl omschreven als Constitutional glue'.''' ledere verdere vcrgclijking loopt echter
mank. Dc Duitsc senator is bovcnal prominent lid van dc uitvoerende macht van cen der 16
Lander, qua inwonertal variörend van 1 tot 18 miljoen inwoners. Dc Franse senator is bovenal
tandarts, ondcmcincr. advoeaat of boer cn burgemeester van een kleine tot middclgrotc Franse
gcmccntc.
Tcnslottc de Ncdcrlandsc senator. Dczc is voor verkiezing sterk afhankelijk van kandidaat-
stelling via dc politickc partijcn. Dczc partijcn schuiven cen scala aan types naar voren: oud,
maar /eker tegenwoordig ook jong. mensen uit het ondenvijs. het bcdrijfslcven. de semi-
overheid, zclfstandigcn, voormalig Tweede Kamcrlcdcn cn bewindsliedcn en zelfs tijdelijk te
'parkeren' aspirant-lcdcn voor tockomstige rcgcringscoalitics. Het gros der Nederlandse
scruitorcn blijkt cvcnals dc Duitsc cn Franse collcga's nog in de bloei van dc maatschappclijke
carricre tc zitten. Een maatscliappclijkc carricre die voor dc meeste lcdcn van dc Ecrste
Kamcr in tcgcnstclling tot dc collcga's van Bundesrat cn Senat echter als regel weinig
raakvlakkcn in zieh plccgt tc dragen met het werk in dc politickc arena. Voeg daarbij dat de

18 Art. 24 Constitution 1958.
19. M Dochcrty. and N. Ryder. Constitution»! Law, What should we do with the second chamber?, in: The Law

Teacher 2000. p. 358 e.v.
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Nederlandsc senator slechts 35 tot 40 dinsdagcn per jaar bcschikbaar liocfl tc (»ebben ten bc-
hoevc van diens parlemcntairc taken en hct möge duidclijk /ijn cLit de uitgangspositic in dc/.c
voor de wcrkrclaüc met dc eerstc paiicmcntskaincr in Ncderland als rcdelijk muek tc kvvali-
flccrcn is.
Ook dc Icdcn van de Bundesrat hoeven wcliswaar slechts actc dc presence tc geven tijdens
commissicv ergadenngen en ccn bepcrkt aantal plcnairc /ittingcn. doch /.ij kunncn ter voor-
bereiding en ondersteuning voortdurend gebruikiiiaken van ccn gocd gckwalificccrd ambtclijk
apparaat Indien dc leden van de Bundesrat /uivere volksvcrtcgcnwoordigcrs en geen Icdcn
van de regionale uitvocrende macht /ouden /jjn gewecst. liaddcn /JJ cvcnals dc collcga-
scnatorcn tc Parijs. Londen en Den Haag nict dc beschikking kiuincn hebben over ccn dcrgc-
lijk groot en goed gckwalificccrd anibtclijk apparaat. Dat dit gegeven ccn sencu/c impact
hecfl op dc grondighcid waarmec dc vcclal complcxc mcdcwctgcvcndc taakslcllmg door dc
scnaatskamcr tcr hand kan worden genomen is evident Omdat ten gcvolgc van hot gclinn-
tecrdc bcnocmingssy stccm inhoudsdeskundigc anibtcnarcn namens de Bundesrat structured
in de gelcgenheid gestcld worden om bclangnjkc (juridische) know how toe tc vocgen aan dc
op stapel staande wctgcvingsproductcn, hecfl dit vanzclfsprckend tcvciis grotc gcvolgcn voor
dc wcrkrelatic met dc Bundestag Tcr vcrgclijking: dc Nederlandsc Senatoren kunncn ten
op/ichtc van dc Twcedc Kamcr slechts hun eigen expertise in dc strijd gooicn icr vcrvol-
making c.q rcvisic van hct legislative product.

Voor dc Icdcn van hct Franse maar vooral hct Britsc Hogcrhuis gcldt dat hct parlemcntairc
werk in pnncipe nagenoeg als een vollijdsc be/.igheid beschouwd dient tc worden De Bntsc
Prime Minister laat in zijn/haar benocmingsbclcid tegenwoordig zeker ook mccwcgcn in
hoevcrre de nieuwe Life Peer in staat blijkt om lijd v nj tc maken voor dc werk/aamheden in
hct Bntsc Hogcrhuis. In de praktijk blijkt dc dagclijksc opkomst voor hct Hogcrhuiswcrk in
Westminster sinds de inwerkingtrcding van dc House of Lords Bill 1999 random dc 50% le
circuleren.*" De Franse senator haalt die aanwc/ighcidsquotc nict. ten gcvolgc van dc cumul
des mandats'-problematiek "' Je kunt tcnslottc maar op ccn plaats tcgclijk /jjn (zic par. 3.4.3).

8.7.6 ^erit/ezi/7g/Äe/joe»H/j,tj en verfegertwoottfyj/nj?

En dan nu tcrug naar dc vertcgenwoordigingsgcdachtc als basis voor parlcmcntair bicame-
ralisme. De mate waarin sprakc blijkt te zijn van 'dcmocratischc gcfundccrdc vertcgen-
woordiging' ten gevolge van de kcuzc voor benocming dan wcl (in)dircctc vcrkic/ing der
Senatoren speelt bij dit alles natuurlijk ook ccn rol Bicamcralismc implicccrt vcrhoudingcn
tussen de beide parlementskamcrs variörcnd van idcaaltypischc nvalitcil' tot idcaaltypischc
assistentie"." 'Rivaliteit' doclt hier op de (on)mogclijkhcid tot hct gehcel of gcdccltclijk

kunnen afdwingen van eigen politick-bclcidsmatigc acccntcn door dc scnaatskamcr 'Assis-
tentie' implicccrt in dc parlemcntairc wetgevingspraktijk ccrst en vooral rcchtmatighcids-
conecüe Daarbij wordt met name gcdocld op jundisch-dogmalischc en jundisch-tcchmschc
verbeteringen van hct wetgev ingsproduct in wording. Daarnaast vallcn ook vernjkende sug-

20. http://www.parlument.lhe-äaüonery-office co ult pt'ld 199900/Mbnef 10402 h«m. 9-4-2001
21. F. Chevalier. Le Senateur Franfais 1875-1995, Es*ai iur le recmtement et U representativite des membra

de la second« chambre. Pans 1996, p. 295 e.v
22 M Docherty and N. Ryder. a.w . p 368-370.
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gesties tot vcrbctcring van de kwalitcit der wetteksten van dreimalige, maatschappchjk wen-
sclijkc politick-bicamcraaJ non controversiele aard ondcr net kopje assistentie'.
Tot net takenpakket dat tegenwoordig in thcoric toegeschreven pleegt te worden aan de
senaatskamcr bchorcn zoals wij gczicn hebben dc bestrijding van te sterk monistische ten-
densen in dc vcrhouding rcgcring-volkskamcr. alsmedc in algemenere /in het verzorgen van
ccn gedegen check' op hct regeringsbclcid. Beide taken \alien uiteraard onder het kopje
'rivalitcit' Daarnaast wordt van dc twecde wctgcvingskamer echter ook verwacht, dat het
wclgcvingsprodiict politick en/of juridisch hcrovcrwogen, verbeterd, aangepast wordt; 'rivali-
tcit' en/of 'assistcntic' dcrlialvc.
Naar mate dc vertcgenwoordiging door de senaatskamcr ten gevolge van het gehantccrde
bcnocmings/vcrkiczingssystccm bcnisi op ccn minder dcugdclijk democratiseh fundament, zo
hect hct, /ou ook minder ruimtc gcclaimd kunncn worden voor dc ten uitvocrlcggmg door de
'tweede' parlcmcntskamcr van rivaliteitstaken: 'Während Erste Kammern gleichsam natürlich
demokratisch legitimiert sind, über 'one man, one vote' den Souverän, das Volk, repräsentie-
ren, ist die legitiinatonschc und rcpräscntatorischc Ausgangslage Zweite Kammern diffe-
renzierter und diffiziler Hieraus ergeben sich: erstens ein häufig prekäre Existenz, zweitens
Konsequenzen fur ihre Funktionszuweisung und drittens ein Anhaltspunkt, warum Zweite
Kammern sowohl m Debatten um die politisch-institutionelle Anpassung an gesellschaftliche
Modcrnisicningsprozcssc liaufig nicht einmal am Rande berücksichtigt werden als aur.b .w
Konfliktsituationen kaum je von der öffenllichkcit als kompetenter Ansprechpartner gesehen
werden.'*'
Vooral Grool-Brittanniö blijkt uitstckend in dit kader tc passen. Afvvezigheid van dcugdelijke
vcrtcgcnwoordigcndc (dcmocratischc) legitimalic wordt in het Vercmgd Koninknjk door het
House of Lords wcliswaar gccompensccrd met ccn hoge mate van assistentie' bij de (legis-
laticvc) arbeid die door hct House of Commons verlieht moct worden, maar daar ligt dan ook
direct dc grens
Pogingcn tot vcrfijning cn aanpassing van het vigerende benoemingssysteem hebben, /.oals
wij mccrmnals hebben mögen optekenen. echter vvel de nodige actualitcitsvvaarde Of dit es-
scnticlc verandenngen op zal leveren valt vooralsnog tc bctwijfelcn. Blijkens dc staatsrecht-
doctrinc lijkt men in Groot-BrittanniC implicict tot dc conclusie gekomen te zijn. dat dc taken
van dc tweede Brilsc parlcmcntskamcr slcchts 'assistcrend' van aard dienen te blijven, ten op-
zichtc van regering en House of Commons ' ' Daarvan uitgaande lijkt cen toekomstige Britse
senaatskamcr die grotcndccls benoemd cn voor ongeveer l/3e tot 1/Se deel gekozen wordt de
meeste kans tc mnken."' Hct opmcrkelijkc van dc Britse aanpak zit zonder enige twijfel in de
vanzclfsprekcndc onderschikking". Krachtigc dcmocratischc legitimalic voor de senaats-
kamcr. gebascerd op uitsluitend de uitslag van reguliere algemene verkiezingsrondes, wordt
afgevvezen omdat dit riraliscrcndc nev enschikking tusscn Commons en Lords tot gevolg zou
kunncn hebben: We envisage a helpful ralhcr low grade role for the second chamber, which

23. S. Schdttcmeycr. und R. Sturm, Zweite Kammern in westlichen Demokratien. Zeitschrift für Parlamenls-
thigcn 1992. p 518

24. Zie o.a.M Russell. Reforming the House of Lords. Oxford 2000. p. 260-294; D. Shell. The Future of the
Second Chamber. ITic Politic»! Quarterly 1999. p. 390-397

25. Ook in hct door dc rcgenng Blair in november 2001 uitgehracht White Paper 'Completing the Reform"
wordt in die richlmg gedacht.
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would operate so as to assist the Commons and the Government'.'* En ook: 'Wliatcvcr
method is used to compose the chamber, it should be one that adds value to the represen-
tativeness of Parliament without displacing the primacy of llic Commons as the cluunber
through which governments are made and unmade'"'
Dc uitwerking van de Franse bicamcralc verhoudingen. /oals die ten gcvolgc van hct gchan-
tecrdc v erkiezingsstclsel voor de Senat gcldcn. blijkt in bcduidend mindere mate idcaaltypisch
verklaarbaar te zijn. Hoewel in principc sprake is van ecn degelijkc (en cxplicict consti-
tutionecl vereiste) vorm van democratische legitimatic. is de Senat juist ten gcvolgc van dc
wijzc waarop random dat kicsstclscl ccn partijpolitiekc organisatic functionccrt. /oals wij
gezicn hebben, slechts met dc nodige reserve te beschouwen als ccn hct gchclc Fnuisc volk
vertegenwoordigend parlcmentair orgaan Daarvoor is dc bcvoordcling van ccntruinrcchls als
direct gcvolg van hct gchantccrdc kicsstclscl cenvoudig tc vcr doorgeschoten Van /uivcrc
vertegenwoordiging van de 'collectivitös territoriales" is echter evenmin sprake. Voonil dc
'coUectivitcs rurale' blijken immcrs via dc parujpolitick dcugdclijk en permanent vertcgen-
woordigd tc worden in dc tweede Franse parlcmcntskamcr Dicntcngcvolgc blijkt dc wcrk-
rclatie tusscn Asscmblcc Nationale, regering en Senat afhankclijk van dc politickc klcur der
regenng sterkcr assistcrcnd' dan wcl 'rivaliscrcnd' van aard tc /ijn. Dc krachtigc Franse
traditie van parlemcntansmc' en dc daarmcc samcnluuigcndc cultuur van voortdiirendc poli-
tickc strijd tusscn regcring en parlcmcnt spcclt bij di( alles cvcnccns onmiskenbaar ccn rol van
betekenis.

In de Bondsrcpublick vertegenwoordigen de leden van de Bundesrat de Bondsbclangcn
namens de onderdelen van dc fedcratic, dc Lander. Dc grondwetgever van 1949 gaf, door ic
opteren voor hct Bundcsratsmodcl in plaats van voor hct Scnaatsmodcl, tc kennen dat dc
tweede Bondsduitse parlcmcntskamer vooral 'assistcrcnd' actief zou mocten worden." De
praktijk is, zoals wij in het vorige hoofdstuk gezicn hebben, echter al sncl ccn andere ge-
worden. Vanaf het moment dat SPD/FDP-coalities regcringsvcrantwoordclijkhcid op Bonds-
niveau gingen dragen, politiseerdcn dc verhoudingen tussen Bundestag en Bundesrat in sncl
tempo. Hct benocmingssystccm vanuit dc uitvocrende macht der Lander lict daarvoor ook
voldoende ruimtc en mogclijkhcdcn, zodat de Duitsc zweite Kammer' nu toch al weer dric
decennia lang met slechts blijkt tc assistcren bij dc vcrvolmaking van hct nationale Icgisla-
tieve product doch daarenboven ook voortdurend stcrkc bclcidsinhoudclijkc activitcitcn
ontplooit, waar de wetgeving op Bondsniveau in het gcding is. Ondanks dc slechts indircctc
democratische legitimatie lijkt de Bundesrat binnen dc Bondsduitse politick/staatsrcchtclijkc
constellatie goed in staat om te fungeren als 'kompetenter Ansprechpartner'
De meest opmerkelijkc positie wordt echter ingenomen door dc Ncdcrlandsc Ecrstc Kamer.
Weihaast perfect demoeratisch gclcgitimecrd. hct Nedcrlandsc volk in zijn geheel vertegen-
woordigend via dc gehanteerde verkiezingsmethode cn tevens gekenmerkt door ccn degelijkc
partijpolitiekc orgarusaüe, zou verwacht mögen worden dat dc Ncdcrlandsc senaatskamer bij
voortduring substantiele bicamcralc activiteiten van zowel rivaliscrcndc als assistcrende aard
weet te ontplooien. Het tegendeel lijkt althans in vergclijking tot hetgeen zieh in Londcn,
Parijs en Berlijn dienaangaande afspeclt echter het geval te zijn

26. M Docherty, and N Ryder, a.w . p 381
27. D. Shell, and P. Giddings, The future of Parliament. Reform of the Second Chamber. The Hansard Society,

London 1999, p. 20.
28. Zie daartoe par. 2.5.6.
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Een dcrgclijkc uitspraak schrccuwt natuurlijk om nadere ondcrbouwing en verklanng Daar-
toc /al in dc nu volgcndc paragrafcn in rechtsvergelijkcnde zin dan wel eerst een brug ge-
slagcn moctcn worden naar dc twee ccntralc terrcinen waarop de Chambres de reflexion' hun
centrale parlcmcntairc activiteitcn plegcn tc onlplooicn: de medewetgeving en de bestuurs-
controlc

8.2 Wctgcving

Ä.2./

Hct op cnigcrlci wijzc bchulpzaam zijn bij dc totstandkoming van nicuwc nationale rcgelge-
vingvoorstcllcn is voor dc scnaatskamcr van icder der vier ondcrzockslandcn ontcgenzegge-
lijk tc beschouwen als de hoofdtaak bij uitstck.^ Hct kan dan ook nauwclijks vcrwondcring
wekken dal de mccstc beschikbarc tijd bestced plccgt tc worden aan activitciten samen-
hangend met dc vcrvolmaking van hct legislative product. Concrect betekent dit aan de ene
kant dat de Britsc Lords cn de Franse Senatoren anno 2000 gemiddeld ruim 60% van hun
'Hogcrhuistijd' spendcren aan direct wctgcvingsgcliccrdc activiteitea terwijl aan de andere
kant de Bundesrat maar vooral dc Ecrstc Kamer /clfs praktisch alle beschikbare tijd aan
wclgcvingswcrk/aamhcdcn bestcden. Voor de Bundesrat hocft dczc laatstc constatcring
uitcniard nauwclijks verwondenng tc wekken. aangczicn dit de Länder vertcgenwoordigende
mcdcwctgcvcndc orgaan op hct terrain van de bestuurscontrole behalvc de informatieplicht
(voor dc Bondsrcgcring) ex art. 53 GG, in fcitc geen bevoegdheden \an betckenis be/it. De
Ncdcrlandsc Ecrstc Kamer daarcntcgen bcz.it wel dcgclijk een aantal formcle. goed met
andere scnaatskamcrs vcrgclijkbiu-c bcvocgdlicden die controle van het rcgeringshandclcn
handen cn voctcn bchorcn tc geven.

Dc mate waarin dc scnaatskamcr actief dient tc participcren in hct totstandkomingproces van
nicuwc regclgcvingvoorstellcn blijkt per land enonne vcrschillen tc vertonen. In dc Bonds-
rcpublick wordt de Bundesrat als rcgcl al tijdens hct voorbereidende stadium van een wcts-
voorstcl (op ambtclijk nivcau) acticf betrokken Tijdens dc allerccrstc officiele fase van de
parlcmcntairc bcliandcling is, zoals wij gczicn hebben. betrokkenhcid van de Bundesrat bij
hct wctgcvingsproccs via de 'erste Durchgang' zelfs constitutionccl verankerd. De Bonds-
duitsc Senatoren krijgen dan dric tot negen weken dc tijd om (met behulp van hct ambtelijk
apparaat der Länder) een standpunt tc bcpalcn betreffende alle wctsvoorstellen in formcle zin.
Voorstcllcn die in dat prillc stadiiun in dc Bundestag nog in het gcheel met op de agenda
hebben gestaan In Frankrijk cn Groot-Brittannic kan actieve inbreng vanuit de scnaatskamcr
bij dc parlcmcntairc wctgcvingsproccdurc uitgcstcld worden tot hct moment dat dc Assem-
bled nationale rcspcctievclijk hct House of Commons hun werkzaamheden random een wcts-
voorstcl (in ecrstc lijn) afgerond hebben; nood/akelijk is dit echter allerminst De Nederlandse
Ecrstc Kamcr nug hoc dan ook pas in actic komen nadat een voorstcl tot wet vollcdig is af-
gerond door dc Twccde Kamer.

29. »lijkens een wcinig objectief doch alleszms onderhoudend «rtikel in het NRC-maandblad van jura 2001
wonll in dit kadcr door de Nederlandse Eerste Kamer namclijk gesproken over 'core business'. G. van Wes-
tcrloo. I let llutstcrcn der Senatoren, in M. nuandblad van NRC Handelsblad. jura 2001. p. 6-20.
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Hoewcl alle vier de senaatskamers (mede)wctgCMng als hoofddoclstclling mögen beschou-
wen. blijkt dc wijzc waarop de/c constitutionclc taakstclling per staat uitgcwcrkt word! op het
eerste gezicht al cnomie vcrschillen te vertonen In dc/c paragniaf worden die vcrschillcn
verdcr uitgewerkt en geanalyseerd. Eerst wordt aandacht bestced aan lict belang van hct
behcer van dc wetgevingsagenda. Vcrvolgens wordt dc gcbnukmakmg van hct recht van
imtiaticf door dc rcspccticvclijkc senaatskamers vcrgclcken Van/cllsprckcnd Ail in rechts-
vergclijkcndc /in lev ens aandacht bestced worden aan dc commissicfasc Tcnslottc /al in dit
gedccltc uitgebrcid Stil gestaan worden bij dc working van hct juridische bcinvlocdmgs-
instrumentarium dat de vier senaatskamers (al dan met) tcr bcsclukking hebben gekregen icr
vervulling van de medewetgevende taakstclling.

8.22 De we/gevm^.w^ertrfa

Allcrcerst is daar hct behcer van dc wetgevingsagenda en dc daanncc samcnliangcndc mogc-
lijkhcdcn tot uitocfcning van hct recht van miliaticf Wclkc Staatsorganen kunncn invlocd
docn gcldcn op dc volgordc en hct tempo waarmec wctgcvingsvoorstcllcn in dc scnaatskamcr
bchandcld /ullcn worden? Hct politick-stratcgisch belang dat behcer van dc wetgevings-
agenda met /ich mec plccgt tc brengen is nauwclijks tc ovcrscltaltcn. Oil blijkt met name in
staatsinstcllingcn waar hct behcer van dc wetgevingsagenda vollcdig m luuidcn van dc regc-
ring is. Frankrijk levert daarvan hct bij/ondcr zichlbarc bewijs. De Franse regcring heeft
immcrs, zoals wij hebben gezicn, het cxclusicvc recht om bij voorrang tc bcpalcn wclkc wcts-
voorstcllcn in wclkc volgordc bcliandcld worden in de Franse scnaatskamcr Dit cxclusicvc
recht beperkt zieh nict slcchts tot regcringsvoorstcllcn, doch omvat lev ens inilialicfvoorstcllcn
uit dc parlcmcntskamcrs, inclusicf amcndcmcntcn en sous-amcndcmcntcn."' Vcrdisconlercn
wij bij dit alles ook nog cens dat de Franse regcring tcvens ecu zeer indrukwekkende juri-
dische 'trukendoos' ter nadcrc sturing van hct wetgevingsproccs (dernier mot. vote bloquc,
exception d'irrcccvabilitc en/.) tcr beschikking heef), en hct mogc duidclijk /Jjn waar dc regie
van het wetgevingsproces in formclc zin in Frankrijk gcconccntrccrd is Dc Scnal rest, voor
zovcr bcinvloeding van dc wetgevingsagenda hct thema is, in feite slcchts dc mogclijkhcid tot
hct ontwikkclcn van cnigc tijdrekkendc activitcitcn via ondcr nicer dc uitocfcning van hct
recht van amendement."

Ook in Groot-Brittannic, dc Bondsrcpublick en Ncdcrland heeft de nationale regcring anno
2000 natuurlijk een mcer of minder dikkc v ingcr in dc pap, waar lict behcer van dc wetge-
vingsagenda in het gcding is. Strikte scheiding van wetgeving en uitvocring tusscn parlcmcnt
en rcgering naar VS-voorbceld komt in onzc onderzockslandcn in hct gehcel nict voor Dc
Nedcrlandsc regcring blijkt in haar wctgcvingsrclatie tot dc Ecrstc Kamcr ccn ovcrhccrscnde
invlocd op dc inhoud wetgevingsagenda uit tc ocfenen Zclfs de Franse verhoudingen dicn-
aangaandc staan daarbij in de schaduw. De oorzaak is echter ccn gehcel andere, veel minder
complcxc. vnjwcl zuiver fornicclrcchtclijkc Dc Nedcrlandsc scnaatskamcr is dc cnigc van de
vier die pas in actic mag komen indien het wetgevingsproccs in matendc zin al zo goed als
volledig afgerond is." Omdat de Eerste Kamer daarenboven ook nog cens de rechten van

30 Art 29 lid 3 Reglement du Senat
31 O.a.: Art 32 lid 2 Reglement du Senat. Ail 36 lid 2 Reglement du Senat en art 42 lid 8 Reglement du

Senat
32. Art 85 GrondweL
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iniliatief en amendcment mocl ontberen, is uitoefening van wezenlijke invloed op de inhoud
van dc wctgevingsagenda uitcraard op voorhand vollcdig illusoir
In Grool-Bnllanniö is hct cvcnals in Frankrijk formed mogclijk dat de regering nieuwe voor-
stcllcn tot wet ccrst lanceert in dc senaatskamer. Zowel overwegingen van politieke als van
logistickc aard (al hetgeen dat dc Lords al hebben gedaan tcr vcrfijning van politiek met
controvcrsiClc wctgcvingsvoorstcllcn hoeven de Commons immcrs niet meer te doen) kunncn
daaraan ten grondslag liggen Of ccn wctsvoorstcl ccrst in hct House of Lords c.q. de Senat
ondcrwerp van parlcmcntair ondcr/ock /al gaan uitmaken kan in beide landen echter
bcschouwd worden als ccn cxclusicf prerogatief van dc regering. In die zin kan van enige sub-
stanliClc invloed op dc wctgevingsagenda door dc senaatskamer dan ook zeker geen sprake
/jjn.
Ecn vcrgclijking tussen dc inanicr waarop dc Franse Senat en het Britse House of Lords al
dan nict malende invloed op dc wctgevingsagenda uit kunncn oefenen. blijkt met name inte-
ressant omdat daardoor hct enonne verschil in politieke cultuur tussen Parijs cn Londen zo
treffend gcfllustrccrd kan worden. Tcrwijl inhoudclijkc sturing van de wetgevingsagenda door
dc Senatoren uit hct Palais dc Luxembourg gevoeglijk als een grondwettelijk verankerdc,
jundisch vrijwcl vollcdig dichtgctimmcrdc oninogclijkhcid kan worden bcschouwd (l'ordrc
du jour prioritairc)". blijkt dc invloed van hct Britsc Hogcrhuis op dc samcnstclling en voort-
gang van de wetgevingsagenda vooral sterk ingeperkt tc worden \ia hct o zo Britsc proecs
van regulier ovcrlcg via 'the Usual Channels': 'The House of Lords gives no formal prefer-
ence to Government business in its standing orders, and maintains an ancient tradition of
equality. However, the conduct of business must be arranged in advance, by informal but
effective means'.''' Zondcr tcrug tc kunncn of hoeven vallcn op allcrhandc procedurclc rcgcls
uaar Frans voorbccld blijkt dc Britsc regcring onafhankclijk van dc politieke kleur van hct
moment dc wetgevingsagenda in hct Britsc Hogcrhuis tc kunncn bcheren. provided that they
arc perceived to do so in the best interest of the House , and discuss the arrangements with
those concerned in advance'" De kracht van dc conventic, zijndc ccn der wezenskenmcrken
die dc working van hct Britsc parlcmcntairc recht mede bcpaalt, strekt zieh in Westminster
blijkbaar ook vrijwcl vollcdig uit over dc partijpolitickc verhoudingen. Dat formccl-juridischc
betuttcling aangaandc hct behcer van dc wetgevingsagenda in hct Britsc rechtssysteem
achtcrwcgc is geblcvcn is in rcchtsvcrgclijkcndc zin des tc opmerkelijkcr indicn men ook nog
ecus vcrdisconlccrt dat alle wctgcvingsvoorstellcn in formclc /.in die bij de sluiting van ieder
afzondcrlijk parlcmcntair jaar nog geen 'Royal Assent' hebben gekregen van rechtswege
zullcn komen tc vcrvallcn. Hct kost in dat licht gczien natuurlijk wcinig voorstellingsver-
mogen om vcrvolgcns tot dc conclusic tc komen dat met name dc Britse regering in feite erg
gcbaat /.ou zijn bij ccn strakkc wctgevingsagenda. Hct in par 4.4.6 van dit bock uitgcwcrktc
voorbccld over dc voortgang van dc European Parliamentary Elections Bill' sprcckt dien-
;uingaande bockdclcn. Voor dc gcmiddcldc Franse senator, gcschoold in hct stcrke historische
besef dat parleincntarisme' cr toe doct. moct hct wclhaast onbcgrijpclijk zijn. dat dc Britsc
collcga's icdere wezenlijke invloed op samcnstclling cn voortgang van dc wetgevingsagenda
als hct ware vrijwillig (juridische instrumental zijn cr immcrs nict voorhanden) afstaan aan dc
regcring van dc dag.

33. Art. 48 lid I Constitution 1958
34. J. GntVilh and M. Rylc. Parliament, Functions, Practice and Procedures. London 1989, p. 468.
35. J. Oriffith and M. Ryle. a.w., p. 468.
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Van de vier senaatskamers die in dit bock voorvverp van onderzock zijn gcvvcest. oefcnt de
Bundesrat ontegen/eggelijk de nieeste invlocd uit op dc inhoud en voortgang van de vvctge-
vingsagenda. Dc belangrijkstc oorzaak ligt voor de hand De Bondsduitsc grondvvctgever
hceft immers bepaald, dat de Bundesrat reeds tijdens dc beginfase van hct wetgev ingsproccs
ecn inhoudelijk standpunt over dc meeste voorstcllcn tot wet in formelc /in mag bcpalcn.**
Hier is overigens sprake van ccn bevocgdhcid. geen plicht Ecn bevocgdheid waar door de
Bundesrat 'fast immer' gcbruik van gemaakt plecgt te worden.' De tijdspannc vvaarbinnen de
Bundesrat, via hct hun tcr beschikking staandc anibtclijk apparaat der Linder de/c erste
Durchgang' moct afronden kan, zoals wij reeds eerdcr mcmorccrdcn. afhankclijk van hct
soort wetsvoorstel en dc mate van 'Eilbedürftigkeit' variCren van drie tot negen weken. Dc
Bundesrat heeft ter vaststelling van dc exactc tcrmijn ecn duidclijkc stem in hct gehcel
Hct Bondsduitsc wetgevingstraject vvordt stcrk gekcnmcrkt door zigzag-bewegingen lusscn de
Bundestag en de Bundesrat tijdens zowel de cerste als de tweede Durchgang' van alle vvct-
gcv ingsvoorstellen in fonnelc zin. Dat gcgeven gecombineerd met dc grondwcttclijk vcr-
ankcrdc mogclijkheid/plicht tot conciliatie aan hct cindc van hct wetgevingstraject hccfl tot
gcvolg dat de invlocd van dc Duitsc scnaatskamcr op dc wetgevingsagenda met anders dan
rclaticf groot kan zijn. In die zin steckt de gang van zaken in dc Bondsrcpublick rondoin lict
pohtiek-stratcgisch zo belangrijkc bchecr van de wetgcvingsagenda vooral schril af legen de
v njvvel zuivere lijdzaamhcid die door de Eerste Kamcr in Nederland dicniiangaandc ten loon
gespreid moet worden.

Tijdens bovenstaandc besprcking van het belang van het bchecr van dc wetgcvingsagenda in
rechtsvergclijkend perspecticf werd reeds mecrdcrc malen gewczen op de rol die Itcl recht van
initiatief in dat kadcr in enkcle landen kan spclcn Wctgcvingsinitiaticf vanuil dc scnaats-
kamer kan immers de nodigc impact hebben op zowel volgorde als tijdspannc waarbinncn
wetsvoorstellen afgchandcid plcgcn te worden Over dc werking van hct wctgcvingsinilialicf
zoals uitgeocfend door de scnaatskamcr moct in rcchtsvcrgclijkcndc zin dan ook nog ccn
aantal aanvullendc opmerkingen gemaakt worden.

S. 2 3 /tecAf vow /«/Y/af/e/

De Britsc, Franse en Duitsc Senatoren bczittcn het recht van initiatief. Dc leden van dc
Ncderlandse Eerste Kamcr moeten hct volledig stellen zonder de mogclijkhcid tot hct lan-
ccren van eigen wetgcvingsvoorstellen.
Hoewel het wetgevingsinitiatief in functie van dc modellcring van de moderne naoorlogsc
verzorgingsstaatgedachte tegenwoordig met name wordt uitgeocfend door dc regcring, blijken
tot op de dag van vandaag toch ook nog steeds met enigc rcgclmaat voorstcllcn vanuit
senaatskamers dc eindstreep tc kunncn halcn. In dc Bondsrcpublick ligt de succcsquotc voor
wetgevingsinitiatief vanuit de scnaatskamcr dc laatstc jaren met bijna 6% rclaticf hoog ™ Dc
Britse Lords moeten zieh tevreden stellen met de helft van voornocmd percentage. Tijdcas dc
parlementaire sessies van 1997-98 en 1998-99 bleef hct aantal wetsvoorstellen afkomstig van
Hogerhuisledcn dat Royal Assent' verkreeg steken op 3%." In Frankrijk tenslottc blijkt dc

36. Art. 76 Abs. 2 GG.
37 G. ZMICT und G-B. Oschalz. Der Bundesrat, Düsseldorf 1998, p 28.
38. http://www bundesrat de-TDundF zahlenspiegel html, 23-04-01
39. http^/www.parliamentthe-stationery-ofrice.couk/pa/1dl99899/ldpbiUt9906.htm. 23-04-01.
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laatste jarcn ruim 4% van de wetgevingsinitiatieven vanuit het Palais de Luxembourg uit-
cindclijk dc status van wet (c hcbbcn vcrkregcn.'"
In Grool-BnttanniC is sterkcr dan ciders vooral de factor tijd bcpaJcnd voor dc vraag of
wclgcvingsimlialicf vanuit hct House of Lords kans van slagcn heeft. Partijpolitickc ovcr-
wcgingcn speien als rcgcl slcchts ccn ondcrgcscluktc rol. De (reeds meennaals gememo-
rccrdc) tijdspannc van den parlcmcntair jaar waarbinncn ledcr v oorstel tot wet in formelc zin
in Groot-Bnttannic op straffe van fonnclc vervallenverklaring kracht van wet moct krijgen,
blijkl dc donuncrende factor bij uitstck tc /Jjn. Nict zo zecr voor hct Hogcrhuis ovcrigens,
doch voor hct Lagcrhuis. ledere minuut die in hct House of Commons besteed wordt aan
initiaticfwctsvoorstcllcn vanuit hct Hogcrhuis, blijkt tcgenwoordig welhaast Icttcrlijk be-
schouwd tc kunncn worden als ccn minuut tc veel (met als gcvolg dat icder amendement het
van/clfsprckcndc cindc van hct lmtiaticfwctsv oorstel /al bctckcncn) Vooral tijdens hct laatste
gcdccltc van hct parlcmcnlairc jaar (tusscn Pascn en cind Oktober) is voornocmd uitgangspunt
bij voortduiing bcstcndigc politickc praktijk gcblckcn Ten gevolge van dit alles /al succesvol
wctgcvingsinitiaticf vanuit hct Hogcrhuis slechls politick nict controvcrsiclc nict al tc com-
plcxc ondcrwerpen kunncn betreffen: most successful private members' bills introduce
minor changes, possibly removing anomalies in earlier legislation, or introducing small
alterations recommended by committees of inquiry ." Op dc/c plaats moct aangaande dc
wi/yc waarqp JwJ /rcbJ van WWJA*JAC/ uvj£tfcefond dew to oratec WcgcirAv/w prtssg? A?
functioncrcn wcl nog met klcm gewag gemaakt worden van dc maatscliappclijke impact die
formed nict succcsvollc vvctgcvingsinitiaticv en vanuit hcl House of Lords zo af en toe op de
Britsc samcnlcving als gehcel kunncn hcbbcn. Controvcrsiclc ondcrwerpen als bijvoorbccld
abortus provocatus en hct vcrbod van besnijdenis bij vrouwen werden eerst als Private
Member Bill geintroducccrd. Hct maatscluippclijkc debat dat van dcze formed vruchteloze'
pogingen lot rcgclgcving hct gcvolg was. effende mtcindclijk in beide gcvallcn wcl de weg
voor daadwcrkclijkc codificatic via regulier rcgcnngsiniüatief.^

Waar dc Brits bicatnerale verhoudingen rondom hct wclgcvingsinitiaticf vanuit hct Hogerhuis
in hct gcding /jjn, kan uitcindchjk echter gcconcludccrd worden dat de senatorialc activitcitcn
een vrijwcl cxclusicf assistcrcnd" karaktcr blijken tc hcbbcn. Voor mccr dan dat ontbrcckt
zoals wij ge/icn hcbbcn ccnvoudig dc noodzakelijke ruimtc in de tijd.
Vooniocmdc conclusic lijkt voor de praktische gang van zaken rondom het wetgevings-
irutiaticf in de Bundesrat en dc Sdnat Francais zeker niet zondcr meer zo eenduidig getrokken
te kunncn worden.
Voor dc Bondsrcpublick gcldt dat inkadcrcn van dc wijze vvaarop door de senaatskamcr
gcbniikgcmaakt wordt van hct recht van wetgevingsinitiatief uiteraard eerst en vooral
bcoordecld moct worden in rclatic tot dc constitutioneel voor ecuwig' verankcrdc fedcratieve
staatsstmctuur Tijdens num v ijftig jaar Bondsduitse wetgevingsgeschiedenis heeft de Bond
dc Lander zoals wij gczicn hcbbcn VTIJVYCI buitcnspcl wclcn tc zctten op de concurrerende'
nutende vvetgevingstcrrcinen ex art. 74 en 74a GG. Dit kon gebcurcn op basis van ecn aantal
door dc Duitsc grondwetgev cr gcattribuccrdc concurrerende wetgevingsbevoegdheden waar-
bij dc Bond vrij ccnvoudig fonncel voorrang mocht claimen ter effectucring van die wetge-

40 lill|i frinww 1 1 1 HI'III iilili iiiiiiutlHwiiTT'lilml 30-11 -1999.
41 I). S b d . T U Hoow of torus. U M * M 1992. p. 154
42. Prohibition of Female Circumcision Bill 1985: Human Fertilisation and Embryology Bill 1990.
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vingsbevoegdheden/" Als uitvloeisel van deze gang van zakcn rcstte de Länder nog I
het recht van initiatief om tc pogcn specifickc regionale' wcnscn op Bondsnivcau in wetge-
ving omge/et te krijgen. Een recht waarvan vooral ten tijdc van divcrgcrcndc partijpolitieke
meerdcrheden in Bundestag en Bundesrat vnj frequent gcbnnk gemnakt wordt Der Bundes-
rat als bundespolitische Bühne is sinds 1%9 lang/amcriund ecu begrip geworden. Gerade
in jüngster Zeit hat sich erwiesen, dass auf der Ebene der Ministerpräsidenten oder in Fach-
ministerkonferenzen wichtige Entscheidungen getroffen wurden, die dann auf dem Wege der
Bundesratsiniliauvc in das Gesetzgebungsverfahren mündeten'/" Ook ad-hoc Bundcsrat-
coaliües bestaandc uit bijvoorbeeld de voormaligc DDR-Lander of de (qua aanlal inwoners)
kleinere Duitsc Länder hcbben tegenwoordig het strategische nut van het recht van initiatief
als politick instrument ontdekt"
Op dit punt aangekomen kan een kwanütatieve vergclijking van de succcsquotc voor hcl recht
van initiatief hissen Bundesrat en Sönat interessante feitclijkhcdcn oplcvcrcn:

Periode van:

Partijpolitieke
divergenüc 1 *

Partijpolitieke
coherentie **
Partijpolitieke
divergentie II

Aantal ingediende
iniüaüefwctsontwcrpcn
Senat

637(100%)

108(100%)

447(100%)

Bundesrat

166(100%)

112(100%)

255(100%)

Aantal initiaticfwctsontwcrpcn
tot wel verlicvcn
Steal

19(3%)

9(8%)

23(5%)

Bundesrat

44(27%)

47(42%)

64(25%)

79S/-/9Srj; Dmto/oni/.- 7972-7955
79S6-79SS; Dw/te/o/«/: 79S5-7990
79SS-799J, Dwte/onrf: 7990-799«

Uit bovenstaande tabel wordt gocd zichtbaar dat ccn door de senaatskamer uit tc ocfenen
recht van initiatief zowel in de Bondsrepublick als in Frankrijk bctcr blijkl tc gedijen tijdens
perioden van partijpolitieke coherentie tusscn (meerdcrheden van) dc twee nationale parlc-
mentskamers Een constatering die natuurlijk nauwclijks opmcrkclijk tc nocmen is Bcdui-
dend interessanter daarentcgen is hct gegeven dat dc succcsquotc voor hct initiaticfrccht
tijdens zowel perioden van partijpolitieke ddtente als perioden van polarisatic voor de Bun-
desrat procentucel velc malen hogcr uitvalt dan voor de Franse senaatskamer Ben ver-
klanng van dit fenomeen zou gevonden kunnen worden in dc fcdcralc staatsstmetuur van
de Bondsrcpubliek. die behartiging van spccifiekc 'Landcrbclangcn' door dc uit afgevaar-
digden van de Länderregeringen samcngcstcldc Bondsduitsc senaatskamer immers tot icts
vanzelfsprekends maaki Echt overtuigen doet deze vcrkJanng echter met. Ook dc Franse

43. Op basis van de artt. 74 en 74a GG wist de Bond immers op nagenoeg alle beleidsterretnen waar zowel de
Bond als de Lander de formele bevoegdheid tot regelgeving tockwam ('konkurrierenden (i«eUgcbung°) het
wetgevingsirutiaticf definitief naar zieh loc te trekken.

44. G. Ziller und G-B Oschatz. a w . p 25
45. G. Ziller und G-B Oschatz. a w . p 27.
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Senatoren worden formed gcacht het belang van de regio's mede te behartigen. En ook zij
werken als rcgel ('cumul des mandats') vanuit een sterke materiele band met het departe-
ment waarvoor zij afgevaardigd worden. Er moet dus meer aan de hand zijn. Ik kom hier zo
dadelijk (par. 8.2.5.3) op terug.
Vooralsnog is in ieder geval duidelijk dat in de Franse bicamerale constellatie succesvolle
hantenng van het recht van initiatief door de Senat ook anno 2001 nog altijd sterk alhankelijk
is van de partijpolitickc verhoudingen van het moment in de Assembled nationale Is de rege-
ringscoalitic van ccntrumrcchtsc hui/c dan bchoort sporadische succesvolle hantenng door de
Franse senaatskamer van het recht van initiatief allcszins tot de re£le mogelijkheden. Is de
rcgcnngscoalitic met van centnnnrcchtsc huizc. dan bestaat het recht van imüaticf voor de
Franse Senat in feite vrijwcl uitsluitcnd op papicr De Franse regenng kan. daartoc gemach-
tigd via de grondwet eenvoudig weigeren om een poütiek onwclgevalhg initiatiefwets-
voorstcl afkomstig van de Senat in tc schrijvcn in de wetgevingsagenda van de Assemblce
nationale De legislative bemocienis van het Franse Hogcrhuis via het recht van initiatief kan
dan ook gevoeglijk gekaraktenseerd worden als 'sterk assisterend' van aard. Rivaliserende
wctgcvingsactivitcitcn blijken door de regering grotcndecls effectief uitgebannen te (kunnen)
worden

De Bondsduitsc siluatic rondoin de werking van het recht van initiatief voor de Bundesrat
juinf.ov.aUr'.nd Af.a? drarcvategiav i\rAv<£v\a'AOTHSYM? .aV »rr/»«' ariSaVnteiur' 'steril .sssrefcrenu' func-
tioncren' gckcnschctst worden De Bundesrat weet het recht van initiatief tevens regelmaüg
handig cn zelfbewust in wisselcndc poliückc settings te hanteren ter verwczenlijking van een
anntal eigen "regionale' belangen.
De bulk nan wctgcvingsproductcn komt echter niet tot stand via uitoefening van het recht van
initiatief door cen der parlcmcntskamcrs. doch via regeringsinitiatief Het is dan ook met
name van belang tc vcrgelijkcn op welke wijzc de senaatskamers uit de vier onderzoeks-
landcn matcriöle invlocd blijken uit tc kunnen oefenen op dc totstandkoming van dat product.
Allcrccrst dc commissicfase.

5.2 </. /

Ecn vcrgclijking van dc wijzc waarop dc respectievelijkc senaatskamers van Frankrijk,
Ncdcrland. Duitsland cn Groot-Brittannie vonn geven aan de hen constitutionccl tocgekende
mcdcwctgcvcndc taken, kan onmogclijk getrokken worden zondcr dc nodigc aandacht te bc-
steden aan hct functioncrcn van hct coinniissicstclscl in voomoemde landen. De wijzc waarop
hct wctgcvingsgcliccrdc conunissicwerk vorm plcegt tc krijgen wordt naast en in combinatie
met dc mate waarin parlcmcntskamcrs zieh wcten tc spedaliscrcn. beschouwd als cen van de
bclangrijkc institutionclc factorcn tcr bcpaling van de mate waarin parlcmcntaire invloed op
hct wctgc\ ingsproccs uitgeocfend wordt.''*
Bclialvc hct House of Lords werken de senaatskamers die in cut bock onderwerp van ondcr-
zock hebben uitgcmaakt ten behocve van de reguliere wetgevingsgeliecrde activiteiten
noniuhter met vastc commissics. Dc/.c conunissics worden grofvveg ondcrscheiden via de
gangbare departcmentalc indclingcn, zij hct dat de diffcrentiatie in de Bundesrat (16 vaste

46. P. Norton. The Legislative Powers of Parliament, in: The evolving role of Parliament in Europe, p. 15-32,
Antwerpen 1994.
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kamercommissies) en de Eerste Kamer (21 vastc kamercommissies) vccl vcrdcr doorgcvocrd
blijkt te /Jjn dan in de Franse Senat (6 vastc kamercommissies).
De vaste kamercommissies van de Bundesrat worden structured gckcnmcrkt door cen bij-
zonder hoge graad van spccialisatie Niet allccn wordt per bclcidstcrrcin als rcgcl dc zittende
minister uit icder der 16 Lander afgevaardigd. maar daarcnbovcu voorzict Itct Duitsc recht
ook nog eens ruimschoots in de mogclijklicid hct inhoudclijkc conimissicwcrk (via bij-
voorbecld net instellen van subcommissics ex § 39 Abs. 4 GOBR) af tc latcn handclcn door
gespecialisccrdc ambtenarcn uit dc Lander In de praktijk betckent dit dat met iwiiic hct
technische, juridische, niet-politiekc deel van het wetgevingswerk in naam van dc Bundcsrats-
leden gedaan plccgt tc worden door ambtenarcn. Zo is dc inbrcng van gespecialisccrdc ambtc-
naren in dc " Finanzausschuß' altijd groot, tcrwijl dc stcrk politickc Ausschuss für Aus-
wertige Angelegenheiten' (waarin dc 16 rcgcringslcidcrs der Duitsc Lander als rcgcl /elf him
Land plegen te vertegenwoordigen) functionccrt zondcr substantiate inbrcng van ambtcnarcn
De gcconstatccrde hoge spccialisaucgraad van dc Bundcsnitcominissics wordt duarenboven
voortdurend bewaakt door de 'Ausschussbüros', permanent functioncrcndc sccrctariatcn die
tot hoofdtaak hebben den Vorsitzenden bei der Vorbereitung und Leitung der Ausschuss-
sitzungen zu unterstützen' ' Qua Professionalität cn algcmcnc expertisegraad (via vooral dc
inbreng van de 'vastc' ambtclijkc staf der Lander) kunnen dc vastc kamercommissies van de
Bundesrat dan ook niet anders dan stcrk af sicken tegen hetgeen zieh dienaangaande mani-
festeert in hct Palais dc Luxembourg cn op hct Haagsc Binncnhof Dc Franse cn Ncdcrlandsc
Senatoren mocten hct in commissie'. oni hct cens rclaticf plat uit tc dmkkcn. zclf maar
uitzocken. Vooral in Nedcrland lijkt daarmee op papier ecu emstig problccm gcsdiapcn le
zijn. aangczjen dc voor slechts cen periode van vier jaar gekozen Ncdcrlandsc Senatoren
(hoofdzakclijk in andere sectoren van dc samcnlcving werk/ame) dccltijdpolitici zijn. die nict
meer dan 35 tot 40 dinsdagen per jaar bijeen komen tcr bchandcling (indusief commissic-
vergaderingen) en afhandcling van (ondcr meer) alle voorsteilen tot wet in fonnclc zin Dc
praktische oplossing voor dit problccm luistcrt naar dc naam inbrengvergadenng" Dc
commissiefasc in de Nedcrlandsc senaatskamer bestaat als rcgcl slechts uit cen facultaticvc
schnftelijkc rondc die uitmondt in cen formccl vast tc stellen cindvcrslag. Anders gezegd,
commissievergaderingen van dc 21 vaste Nedcrlandsc senaatscommissics vinden in feite
(vrijwel) niet plaats

De Franse Senatoren (met een kiezersmandaat voor negen jaar) hebben cen pragmatische
oplossing gekozen om het gcconstatcerdc tckort aan aanwezige expertise in dc commissics
zoveel mogelijk tc kunnen ondervangen Icdcr der 321 Senatoren kan slechts lid zijn van cen
der zes vastc commissies, zodat dc nodige speeificke expertise kan worden opgcbouwd.
Daarenboven benoemt de voltalligc commissie voor icdcr wetsontwerp dat tcr tafcl komt cen
rapporteur" die zieh voorafgaandc aan dc plcnairc commissicscssics vollcdig zal vcrdicpcn in

het wetsontwerp ondcr de hamer Dc rapporteur (al naargclang dc complcxitcit van hct onder-
werp bijgcstaan door een of mccrdcrc collega-scnatorcn) onderzoekt hct wctsvoorstcl. consul-
teert experts, belangcnorganisaücs cd cn bestudeert cn suggercert wijzigings- cn aanpas-
singsvoorstellen. Dc necrslag van al deze activiteiten vormt onderwerp van bespreking tijdcns
de plenairc vergadenngen (met verplichte aanwczighcid) van dc kamercommissies Dit alles
maakt de rapporteur tot cen lnhoudsdcskundig cn inviocdnjk individu.

47. G. Ziller und G-B Oschatz. a.w. p. 79
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De Icdcn van het Britse Hogerhuis tenslotte werken niet met vaste kamercommissies, maar
benadcren dc commissicwcrkzaamhcdcn op gcheel eigen wijze. Omdat de leden van het
House of Lords voor het lev en worden benocind dc werkzaamheden in pnncipe de gehele
wcrkwcck in bcslag ncmen en de parlementaire werkzaamheden daarcnboven ook nog eens
vcrvuld worden op scmi-vrijwilligc basis, kan in feite niet van tevoren worden ingeschat
hoevcel van dc ruim 7(K) Lords op een willekcurigc dag actc dc presence zullen geven. Hierop
anticipcrcnd wordt in het Britse Hogerhuis in de meeste gevallen geopteerd voor de 'Com-
mittee of the whole House-constructic ledere aanwezige Lord kan participeren in het com-
missicwerk van die dag. In dc praktijk betckent dit dat lict commissicwerk in het Britse
Hogerhuis stcrk gedominccrd kan worden door leden van de regering (die immers ook deel
uitmaken van het House of Lords) Dc/.c hoofdrcgcl wordt met name dan gebroken indicn
wclsontwcrpcn tcr tafel komen betreffende bclcidstciTcincn waarop ccn of mecrdcrc Lords in
dc loop der jarcn wc/cnlijkc expertise hcbbcn weten op te bouwen. In die gevallen kan de
inbrcng van Britse Senatoren in het commissicwerk bchoorlijk groot worden. Niet voor niets
heeft ccn substantielle uitbouw van dc in het House of Lords aanwezige expertise' het funda-
ment ondcr het bestaansrecht voor cen tweede parlcmentskamer in Groot-Brittannie dc laatstc
decennia aanmcrkclijk wctcn tc verstcvigen. Ik kom hier nog uitgebrcid op tcnig. Overigens
niocl vollcdiglicidshalvc nog gewag gemaakt worden van het fenomcen Select Committee'.
Omdal diepgaander ondcrzock via dc procedure van dc plcnaire commissievergadering na-
tuurlijk uitgcslotcn is, bestaat in dc Britse scnaatskamer veel stcrker dan in de scnaatskamers
van dc ovcrigc dric ondcrzockslandcn rcgclmatig bchocftc aan het inslellcn van bijzondere
kamercommissies. zgn Select Committees'. Dcrgelijk ondcrzoek betreft dan vooral niet ge-
complicccrdc rcgcringsvoorstcllcn die wcl nog enig nader snuffelwerk vereisen, alsmede
(veel bclangrijkcr) bijzondcr gevocligc maatscliappclijkc thema's.

Wat leert dit alles ons nu tot dusverre over dc gang van zaken random de reguliere commis-
sicwcrk/aamhcdcn zoals die in het kadcr van het wctgcvingsproccs door de vier scnaats-
kamers uitgevoerd worden? In ieder geval dat in het cne geval (de Bondsrepubliek) veel meer
tijd. mankracht en expertise geinvestcerd wordt in de commissiefase(s) dan in het andere
gcval. waar dc coinmissicfasc vrijwcl non-existent is (Ncderland). Ook blijkt gcconcludcerd
tc kunncn worden dat in Groot-Brittannie grondig commissie onderzoek van een willekeurig
wetsvoorstel \ eel stcrker dan in Frankrijk (rapporteur) en zeker de Bondsrepubliek (ambtelijk
apparaat) atliankelijk blijft van mm of nicer toc\ allig aanwezige expertise in dc scnaatskamer.
Van het House of Lords kan dicnaangaandc tegenwoordig overigens wel het een en ander
verwacht worden Dc Life Peers zittcn niet vast aan een kic/crsmandaat van vier of ncgen
jaar. Daamaast hcbbcn zij ook nog eens vcel mccr tijd tcr beschikkmg voor het parlementaire
werk in het algcmccn en net commissiewcrk in het bijzonder dan him collcga's uit Frankrijk
en Ncderland.

Dc geconstatecrdc grotc vcrschillcn in aanpak van het parlementaire commissievverk door de
senaatskamers in de vier ondcrzockslandcn, kan natuuriijk niet ios van dc tc venvezenlijken
taakstclling per staat besproken wttrden. HÄ ,»i *. r v !,*-
Het systecm van vaste kamercommissies zoals dat in de Bondsrepubliek functioneert ten
behoeve van dc scnaatskamcr. ondcrschcidt zieh vooral door lict gcgc\ en dat ieder voorstel
tot wet (in formelc an) niet cen doch twccmaal tijdens achtereenv olgende fases van het wet-
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geMngsproccs voorwerp van onder/ock door ccn scnaalscoinmissic uit /id makcn (waarby
eventuclc inschakcling \^n de Vcmiittlungsausschiiss /.clfs nog buitcn bcschotiwing blijft).
Tijdcns de erste Durchgang'" fonnulecrt de coiiunissic desgewensl (en behoeve van hot
Bundesratsplcnum uitgewerkte 'Andcrungscmphfclungcn" Tijdcns de '/weile Durchgang'
wordt door dc commissic allcrccrst nauvvkcung ondcr/ocht wit regchng en Bundestag met
voomocindc Emphfclungen (mode met het oog op het belang van dc 'uitvocrcndc' Lander)
gedaan hebben, om vcrvolgcns de door de Bundesrat gewenste dcfiiuticvc vonn van l\c( wcts-
voorstcl complect voor tc bercidcn Dc vvij/igingsvoorslellen die dc vaste kamcrcomimssics
kunncn suggcrcrcn tijdcns met name de erste Durchgang staan formed met als amende-
menten te bock In matcriclc zin / j jn voomocindc Emphfclungcn" dat echter onlcgcn/cg-
gclijk wcl. In die / in hgt ccn vcrgclijking bctrcfTcndc dc uitvocnng van dc taakstclling door
vaste comnussics van Senat en het House of Lords, scnaaiskamcrs die bescliikken over een
formed recht van ainendement. /ccr voor dc hand Het bespicken van (door regenng of ccrstc
parlcmcntskamcr) nood/akclijk gcachtc wij/jgingsvoorslcllcn en hot voorbespreken van
mcuwc w ij/igingssuggcstics namens het House of Lords of de Senat vonnen ook voor de
vaste kamcrcommissics in Groot-Bnltannic en Franknjk dc hoofdmoot van dc vvcrk/;iam-
heden Bclangnjk vcrsclul met dc Bondsrcpublick is dan ook dal ccn vvctsvoorstcl in fonuele
/ in in Franknjk en Groot-Brittanmc als rcgcl slcchls ccn maal in / i jn gcliccl voorwerp van
voorbereidend ondcr/oek voor dc vaste kaincrcommissic /al uitmaken.
Dc taakstclling van dc vaste kamcrcomimssics der Ncdcrlandsc Ecrstc Kamcr wijkt stcrk af
van het beschrcven bccld. Vnjwcl vollcdig gespcend van de matchöle mogclijkhcid lot l id
ontwikkclen van amendcrende' activitcitcn (in dc vomi van sporadische novcllcs. loc/eg-
gingen of amendcrende modes) en vollcdig gespcend van dc fonncle mogclijkhcid tot
amendercn. blijft al met al onduidclijk op wclke wijzc dc commissicfasc voor dc Ncdcrlandsc
senaatskamcr naast dc fracticvcrgadcringcn en dc plcnairc bijccnkomstcn nog veel wc/cnlijkc
toegevoegde vvaarde in het kadcr van het wetgev lngherovcrwegingsproccs op kau leveren En
daarmee is ook ccnvoudig vcrklaard waarom uitsluitend in dc Ncdcrlandsc staalsrcchlclijke
constcllatie nooit ecn commissicsystccm gencht op spccialisatic en iumdacht voor details'",
naar Frans, Duits of Brits voorbccld tot oniwikkcling is kunnen komen
Wat heeft de rechtsv crgelijkcndc verkenmng van dc mogclijkhcdcn tot bcinvlocding van
wetgevingsvoorstellen in formclc /.in door de vier scnaaiskamcrs ons tol dusverre opgclcvcrd?
Het behcer van dc wetgevingsagenda is ccn prcrogaticf van de nationale regenngen Scnaats-
kamers kunncn (Franknjk) of willen (Groot-Brittanniö) als rcgcl wcirug invlocd uilocfcncn op
samenstelling en voortgang van die agenda In ccn gcval (Ncderland) is /clfs sprakc van ccn
vrijwel 100% lijd/amc verhouding, / i j hct dat net tempo waann voorstcllen tol wet worden
afgedaan, natuurlijk tot op /.ckcrc hoogtc ccn /aak voor dc Ecrstc Kamcr /elf blijft Indien de
regenng dc datum voor inwerkingtrcding al ecn wctsvoorstcl hecfl opgenomen (bijvoorbccld
1 januari) ligt dc regie ook hier toch ontcgen/cggclijk bij dc rcgering.
Slechts de Bundesrat praat op structurclc basis nice, waar de vaststclling van dc wetgevings-
agenda in het gcding is.

4S. Omdal voor de 'erste Durchgang: siecht« een gelimiteerde tijdspanne van gemiddeld zef weken voorhanden
is pleegt het comnussiewerk vaak al opgestart te worden op een moment dal het onderhavige weUvoorrtel
nog bij de Bundestag in behandeling m

49. F. de Vries, de Staatsrechte!ijke postlie van de Eerste Kamer, dissertalie, Groningen 20O0. p. 233. , ;* ' "•
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Ook hct recht van initiatief blijkt vooral in dc Bondsrqxibliek Duitsland met enige regelmaat
succcsvol gchantccrd tc kunnen worden door (wisselcndc mcerderheidscoalities in) de
senaatskamer. De Senat en hct House of Lords /Jjn in de parlemcntairc praküjk volledig af-
hankelijk van de welwillendheid van de regering van hct moment (en de partijpolitieke mecr-
dcrhcid van Assembled nationale c q House of Commons). De Nederlandse Eerste Kamer
onlbccn dc mogclijkhcid tot wctgcvingsinitiaticf volledig
De mate waarin de vier scnaatskamers in staat gestcld worden om invloed op het wet-
gcvingsprodiici in wording uit tc oefenen via de commissiewcrkzaamheden in ogenschouw
iicmcnd. spnngt wedcrom de Bundesrat er in nicest posiueve /.in uit. Vanuit dc zckcrheid van
voortdurend aanwc/igc (juridische) wetgevingsexpertise (ambtelijk apparaat) mögen de
Duitsc Senatoren icder wetsontwerp in formclc /in tijdens het wetgevingsproces twee maal in
commissievcrband volledig tegen hct hcrovcrwegingslicht houden. De Franse Senatoren cre-
cren expertise via dc noeste arbeid van hun rapporteurs De diepgang van het Britse com-
missicwcrk is (naast dc regeringsinbreng) afhankchjk van tocvallig aanwezigc expertise in het
Hogcrhuis, waardoor voorstcllcn op hct enc bclcidstcrrcin nicer aandacht krijgcn dan andere
Dc Nederlandse Berste Kamer bezit ook hier wederom de minst gunstige uitgangspositie met
hct oog op beinvioeding van hct wctgcvingsproduct. Omdat de vijfenzeventig dccltijdsenalo-
ren weinig tijd cn mankracht kunnen genercren voor hct ontwikkclcn van duurzame' exper-
tise, maar vooral omdat zij in feite geen Instrumenten tcr beschikking hebben tcr inhoudelijke
bijstclling van voorstcllcn tot wct. blijkt dc commissiefasc in de Eerste Kamer zieh, uitzon-
deringen daargclatcn. Ic beperken tot fonncel-schnftclijke inbrengvergaderingen. Wcl is de
commissiefasc in dc Nederlandse senaatskamer soms handig om de neuzen'van dc vcrschil-
lcndc tractics op cen lijn tc krijgcn, wanncer dc Eerste Kamer dc regering onder druk wil gaan
/etten.

Bicameralismc. hct woord indiccert net al, is quälitäte qua gebascerd op cen dualistische
conccptic van dc politickc organisatic/" Tot op zekere hoogte met uit/.ondering van dc Duitse
Bundesrat, hccfl hct er tot /.over echter alle schijn van dat de medewetgevende taakstelling
van dc vier senaatskamers die in dit bock onderwerp van onder/ock uitmaken anno 2(X) 1 in
hoofdzaak sterk (in lioofd/aak juridisch) assisterend' ingevuld wordt. Met die constatering in
hct achterhoofd gaan wij nu dc werking cn effectiviteit van de centrale staatsrcchtclijk
verankerde Instrumenten voor de scnaatskamers ter beinvioeding van het wetgevingsproduet
vcrgclijkcn.

S.25./

Hct fonnccl mächtigste vvapen in luinden van een senaatskamer met het oog op beinvioeding
van wctgcvingsvoorstcllcn is hct absolute Vetorecht Geen ovcrccnsteinniing tussen beide
parlcmcntskamcrs, dan ook geen wetgeving. Bicameralismc parfait" De Nederlandse Eerste
Kamer bc/u als eiugc van dc vier ondcr/.ochtc senaalskamer cen absoluut Vetorecht met
bclrckking tot alle voorstcllcn tot wct in formcle zin die aan dc senaatskamer voorgclegd
worden Hct trekken van cen parallel met dc gang \an zaken in dc Bondsrcpublick ligt hier
voor dc liaiid, nu dc Bundesrat inuners ook de beschikking heeft over een absoluut Vetorecht

50. J Mastias el J Orang*. L«s Second«: Chambrcs du Parlement en Europe OccidenUle. Paris 1987, p. Sl.
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aangaande bepaalde voorstcllcn tot wet, met dien verstände dat in de Duitsc scnaatskamcr
tegenwoordig ongeveer 60% van dc wetsvoorstcllcn getroffen kunncn worden door die
definitievc tocstcmmingswcigcring Dc Duitsc grondwetgever van W > heeft via /owcl dc
mogclijkhcid tot intcrprctatie van dc artt 84 en 85 GG (soweit nicht Bundesgeset/e mil Zu-
stimmung des Bundesrates etwas anders bestimmen') als dc mogclijkhcid tot invulling van
concurrcrcndc wctgcvingsbcvocgdhcdcn ex artt 74 en 74a GG dc groci van lict aantal Zu-
stimniungsbcdürfligc' wetsvoorstcllcn sterk gestimuleerd Op bclcidstcrrcincn vvaar dc grond-
wetgever via coneurrerende wetgevingsbevoegdheden open had gclatcn of dc Bond dan wcl
dc Länder tot nadere rcgelgc\ing over /ouden mocten gaan. licbbcn dc Länder in dc loop der
jaren veel terrcin prijs mocten geven Dit voortdurende verlies aan wclgcvcndc coiiipclcntics
werd echter vrijwel standaard gccompcnsccrd via tockenning van cen absoluut vclorcclil ;uui
dc parlcmcntairc vertegenwoordiging van dc Länder op Bondsimcau, de Biuidcsral. betref-
fende alle tockomstige wetgevingsvoorstellcn in fonnclc /JII op hol bewuste bclcidsterrcin
De parallel tussen dc Ecrstc Kamer en dc Bundesrat aanganndc dc praktische working van hcl
legislaücvc bcvocgdhedcnpakkct /.ou nog icts verder doorgetrokken kunncn worden Beide
senaatskamers ontberen irnmers formecl het recht van amendement Achter dc term 'formed'
blijkt in dc/c echter cen wcrcld van verschil schuil tc gaan Dc Bundesnil bestudeert een
wctsvoorstcl als standaard twec maal in /ijn gchccl. Dc fasc van dc erste Durchgang' slaat
vollcdig haaks op hetgeen dienaangaandc in Ncdcrland gcbniikclijk is Tijdcns cen fasc van
het wctgcvingsproccs dat nog nicts dcfmilicf vast ligt. dc Bundestag nog gecu oordeel hccfl
kunncn \eilen dan wcl amcndcmcntcn heeft kunncn locvocgcn. kan dc Duitsc senaatskamer
zijn visie over zowel het geheel als dc ondcrdclcn van het voorstcl al ctalcrcn Dc waardc van
cen absoluut Vetorecht koml. indien tc combmeren met dc mogclijkhcid lot fonnclc kcmiis-
name van wctsvoorstellen tijdcns ecn ccrdcrc fasc van lict wclgcvmgsproccs in strategische
zin natuurlijk ook in cen volledig ander daglicht tc staan. Als uitvlociscl van die ccrdcrc
bestuderingfase kunncn cn /ullcn door cen scnaalskamcr op struclurclc basis suggestics' van
met slcchts (juridisch-technische cn dogmatisch) assistcrendc". doch ook van (politick-bc-
Icidsmaüg) 'rivaliscrende' aard aan het wetsvoorstcl in wording locgevoegd worden, in dc
wetenschap (voor alle partijcn) dat legen het cindc van het Irajcd nog allijd cen veto kan
worden uitgesproken. Dcrgclijkc " suggestics' /ijn qua kracht met van fonnclc amcndcmcnlcn
tc onderscheiden. Sterker nog. amendementen afkomstig van bijvoorbccld het House of Lords
of de Senat francais (waarover dadelijk mecr) kunncn door /.owcl dc Britsc als dc Franse
regering tcr/ijdc geschoven kunncn worden, /onder al tc grote conscqucnlics voor dc Icvcns-
vatbaarheid van cen wetsvoorstel Dc Duitsc Bondsrcgcring /al /jeh wcl Iwcc keer bedenken
alvorens door dc Bundesrat gelancccrde wijzigingsvoorstcllcn Icr/ijdc tc schuivcn.
De mogelijkhcden voor de Ncdertandsc Senatoren blijkcn schril af tc stcken legen hetgeen
hierboven geschreven werd over de Bondsduitsc wctgcvingspraktijk Ecn /cer sporadische
novellc van technische of inhoudclijkc aard dan wcl toc/egging daargclatcn bcschikt dc
Eerste Kamer ook in de wctgevingspraklijk cenvoudigweg met over laslrumcnlcn die op
amendenng lijkcndc bijstunng van wetgcvingsvoorstcllen tot gevolg zouden kunncn hebben
Het absoluut Vetorecht is voor dat docl tc enen male ongcschikt Anders gc/cgd, dc Ncdcr-
landse senaatskamer beschikt waar dc heroverweging van wetgeving in formcle /in in het
geding is in feite slechts over bcinvlocdingsmogclijkhcdcn van sterk rivaliscrende' aard.
Blijkbaar heeft dc Nedcrlandsc grondwetgever net met nodig gcacht om dc Ecrstc Kamer
juridische Instrumenten aan te reiken om Tweedc Kamer en rcgering (tcvens) te kunncn
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'assistcren' in net kadcr van de wetgevingheroverweging. Men zou in deze tot de conclusie
kunncn komcn dat dc Ncdcrlandsc grondwctgever de dualistische conceptie die in theorie
immcrs inherent aan bicamcralisme is, consequent trouw is gcblevcn Ecn snelle blik in de
Ncdcrlandsc parlcmcntairc gcschicdcnis Iccrt dat die redencring slechts dan op kan gaan.
indicn voor de praktische uitwerking van voornoemde dualistische conceptie niet de ver-
houding tusscn regcring en (partijpolitieke mccrderhcid van de) Tweede Kamer cncrzijds en
dc hcrovcrwcgcnde Ecrste Kamcr ccntraal zou staan, doch veeleer de inmiddcis wcrkelijk
vollcdig achtcrhaaldc vcrhouding rcgcring/Ecrstc Kamcr versus Tweede Kamer/' De huldige
Ncdcrlandsc staatsrcchtclijkc verhoudingen (wcl Vetorecht, gecn recht van amendement en
initialicO bestaan immcrs al sinds dc grondwetshcrzicning van 1848 en waren uitsluitend
bcdocld om dc regcring (Ices Koning) af tc kunncn schcrmen tcgen onwclgevallige (lees:
rivaliscrcndc) wctgcvingsproductcn afkomstig uit de Twöcdc Kamer. Met consequente ver-
zekcring door dc grondwctgever dat hct bicamcrale gedachlcgocd dualistisch rivaliscrcnd
gcpniklisccrd zou moctcn worden, hecfl ruim 150 jaar radiostiltc van dc kant van diezelfde
grondwclgcvcr waar cvcntuclc introductic van assistcrende" legislaticve Instrumenten ten be-
hoeve van ccn herovcrwegende Eerstc Kamcr in het geding was, dan ook überhaupt nicts van
docn Ik kom hier /.o dadclijk nogmaals op lenig (par 8.2.5.3).

Dc gcvolgcn van de gang van zaken random liantcring van ccn Vetorecht tusscntijds samen-
vattend. blijkt het er in de kern op necr te komen dat van ecn absoluut Vetorecht voor de
scnaatskamcr ccn 'nahiurlijkc' prcvcnticvc wcrking uit kan gaan, indien dit recht gecombi-
neerd kan worden met dc mogclijkhcid tot formelc bemocicnis tijdens een cerdcr stadium van
het wctgcvingsproccs. Bcstudcring van dc Bundestag's Plenarprotokollc bevestigden deze
vcrondcrstclling ondubbclzinnig Vcrandcringsvoorstcllen gelancccrd door de Bundesrat
tijdens de 'erste Durchgang' blijkcn als rcgcl 'weitgehend gefolgt' tc worden door dc Bundes-
tag, ook indicn dc voorstcllcn van dc Bundesrat van niet-assisterendc' (lees: politieke) aard
zijn.^ In ccn bicanicnuil wetgevingssysteem als hct Ncderlandse. waar het Vetorecht slechts
gcVsolccrd geluinteerd mag worden aan het einde van de rit, is preventief sleutelen aan voor-
slcllcn toi wet op basis van wensen uit dc scnaatskamcr uitcraard per definitie uitgcsloten.
Dc hntnvraag is echter nog nict gcstcld. In welke mate en met welk effect wordt het Vetorecht
in dc bicameralc parlcmentairc praktijk nu ook wcrkelijk ingezet door Bundesrat en Ecrste
Kamcr? Ecn voldocndc gefundeerd antwoord op die vTaag kan onmogelijk geformuleerd wor-
den zonder daar dc (afwczighcid van ccn) conflictenrcgeling tcr beslechting van geschillen op
het terrcin van wctgcvingsontwikkeling tusscn beide parlemcntskamers bij tc betrekken. Ik
verwijs voor ccn antwoord op voornoemde \Taag dan ook naar de slotoverwegingen in par.
8.2.5.3.

8. 2 5.2 Äec/»/ van flm«?m/<p»ieHf

Dc leden van het Britsc cn Franse Hogerhuis hebben weliswaar niet dc beschikking over een
absoluut Vetorecht in al dan nict afgezwakte vorm indien zij wetgevingsvoorstellen willen
bijstcllcn dm wcl tegenhouden. maar daar Staat tegenover dat beide senaatskamers wcl
gcbruik kunncn maken van ccn recht van anicndcmcnt Dit is ecn recht dat zowcl door het

51. J Vis. Van 'menagerie du Koi' tot politick college. De Berste Kamer van 1849 to» 1887. in: Aan deze zijde
v«n het Binnenhof. 's-Oavenhagc 1990. p. 188-206.

52. Deutsche Bundestag DIP Plenarprotokolle. hnp: dip bundestag de cgi-biadipwwwnofr continue, 28-6-
2001.
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House of Lords als door de Senat frequent gchantccrd blijkt tc worden Het gcmiddcld aantal
amcndcmcntcn dat door de Britse Hogcrhuislodcn per parlcmcntair jaar fonnccl wordl inge-
diend lag tusscn 1981 en 1999 op ongevcer dui/cnd Sinds dc mwcrkiiigtrcding van dc Mouse
of Lords Bill 1999 die gepaard ging met dc benocming van vele niaiwc Life Peers, is dat
gemiddcldc opgcschrocfd tot hct astronomische aantal van gcmiddcld mini 9<XX) Of daarmcc
een rucuwe trend gczet is. moct natuurlijk nog afgewacht worden De Krause collcga's ml licl
Palais de Luxembourg zijn op het icrrcin der wctgcvingsamcndcnng al langer /cer acticf Per
jaar stellen zij sinds 1981 gcmiddcld mim 4500 amcndcmcntcn van /owel technische als
inhoudclijkc aard voor.

In hoevcrre dc voorgcstcldc amcndcmcnlcn uitcmdclijk ook geincorporecrd blijkcn tc worden
in dc dcfiniucvc wcttckst is afliankclijk van mccrdcrc op elkaar inwerkende proccdurclc. poli-
tick-culturclc en /uivcr partijpoliuckc fadorcn Latcn wij allcrccrst de Franse praklijk rondom
hantenng van hct recht van amendement door dc scnaatskamcr bckijkcn
Ervan uitgaandc dat ecu projet dc loi needs door dc Asscmblec nationale is bcliandcld en
aangenomen. hetgeen in Franknjk in de rcgcl als de incest voor dc hand hggende gang van
/aken wordt beschouwd moct dc Scnal dc voorliggcndc wcttckst aanncmen en vuc dc
I'adoption dun texte idcntiquc" ' Mccnt de Senat in mccrdcrhcid dat aan dat vereiste voors-
hands met voldaan kan worden, dan /al hct recht van amcndcmcnl in Stelling gebracht wor-
den. Ik gebniik bewust dc term in Stelling gebracht' omdat hct door de Senat int te ocfenen
recht van amendement in de Franse poliuckc constellalic van oudslier naast legislaticf
correctie-instrumcnt tcvens van grote betckenis is gcblckcn als politick-stratcgisch bcinvloe-
dingsinstrument in ccn parlcmcntair spcl van checks and balances Afhankclijk van dc poli-
tickc verhoudingen van hct moment in hct scmi-prcsidcnliclc Fninsc stclscl (o.a. coluibilation)
is hct recht van amendement /.owcl door opposilionclc politickc mindcrticdcn als door
mccrdcrhcdcn uit dc (permanent ccntrumrcchts gconöntccrdc) Senat frequent mgc/et als
legislaüef vertragingswapen richting regcring en Asscmblec nationale Hoc/ccr in Fnuiknjk
rekening wordt gchouden met mogclijkc liantering van hct recht van amendement door ccn
parlementskamcr als politick obstructicwapen. blijkt uit hct gegeven dat dc (grond)wclgcvcr
ecn waar scala aan juridische instrumenten aan dc rcgenng tcr liand liccft gcstcld (/oals ook
o.a. hct reeds besproken behcer van dc wctgcvingsagcnda. maar ook dc vote bloquc) om
dreigende \ ertragings- c.q. omvomungscffcctcn tijdens lict wctgcvingstrajcct door middcl van
excessief gcbruik van hct recht van amendement zo veel mogclijk tc kunncn parcrcn Art 4()
Grondwet (acceptatic van amcndcmcntcn wordt afhankclijk gcstcld van dc financiClc gcvol-
gen), art. 41 Grondwet (afbakcmng van hct wcrktcnrcin van dc wetgever in fonnclc /in) en
art 44 lid 2 Grondwet (acceptatie van amcndcmcntcn kan afhankclijk gcstcld worden van
voorafgaandc besprcking in de vastc kamcrcommissics). alsmcdc dc artt 44 lid 2™ en 48 lid
3 " Reglement du Senat beogen de mogclijkhcdcn tot onwclgcvalligc gcbruikmaking van hct
recht van amendement in tc dämmen. Deze wetsartikelen blijkcn, met name ten üjdc van
divergerende partijpoliuckc mccrdcrhcdcn (ccn situatie die sinds 1981 nicer rcgcl dan uit-
zondenng blijkt te zijn), ook allemunst als dode letters beschouwd te worden. In ccn aantal

53. An. 45 lid 1 Constitution 1958
54. Mogelijkhcid tot het stopzeUen van dc wetgevingxprocedure indien ecn wetnvooritel, danwel een gedeeKc

van een wetsvoorstel in «trijd of tegenspraak lijkt te zijn met de grondwet. een organickc wet of een verdrag.
55. Niet toelaathaarheid van amendementen die op geen enkele wijze in verband blijkcn te itaan met dc wettekjt

die in behandehng is.
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gevallcn worden, /oals bcschrcvcn in hoofdstuk 5, met gebruikmaking van art. 41 Grondwet,
art. 44 lid 2 Grondwet en art. 44 lid 2 Reglement du Senat zelfs grotcre cohorten gebundelde
amendementcn afkomstig vanuit het Franse Hogerhuis door de regcring buiten de verdere
discussics random wctsvoorstcllcn gchouden. Politick rivaliserende bemoeienis van de kant
van ecn oppositionclc Sönat met het wctgevingsproduct wordt door de regering niet getole-
rccrd Slcchts voor juridisch-assistcrcndc activiteitcn blijft blijkbaar wcl altijd enigc ruimte
aanwezig. Tijdcns de jarcn van stcrkc politickc polarisatie tussen regcring en Asscmblcc ener-
/jjds en Sdnat andcr/ijds (met name 1981 t/m 1985 en vanaf 1997) vond namclijk nog altijd
ongevcer ccn kwart van dc amendementcn die werden ingediend door leden van het Hoger-
huis hun weg naar dc definitieve wettckst. Het betraf dan wcl inderdaad nagenocg uitsluitend
amendementcn van technische apolitickc aard, waarin de regering zieh zonder meer wist en
weet Ic vinden

In het kadcr van het op partijpoliticke rivaliteit gcbasecrde 'parlcmcntaristischc' rclaas over
dc werking van het Franse twcckamcrstclscl dient volledighcidslialve ook nog gewag gcmaakt
tc worden van cnig assistcrend' senaatsgedrag optima forma dat cvcnccns deel uitmaakt van
de moderne wctgcvingspraktijk. Indien de partijpoliticke mccrdcrhcid van zowel Assemble«
nationale als Senat van ccntnimrcchtsc huizc is en oppositionclc mindcrheden in het Hoger-
huis dcsondnnks him amendcrend 'mondjc' wensen tc rocrcn met bctrckking tot ccn voorstel
tot wet, kan het proclamcrcn van dc 'question prcalable positive' ex art. 44 lid 3 Reglement
du Sönat voomoemde oppositic in ccn klap monddood maken. Dc Senat bestrijdt daartoe
gewoon in mccrdcrhcid formed dc opportuniteit van cen voorliggcnd wetsvoorstcl vooraf-
gaandc aan dc plcnairc bcliandcling cn die bcliandeling zal niet meer plaatsvindcn. Dit be-
tckcnt dan gecns/ins dal het wetsvoorstcl in kwestie in dc prullcnbak vcrdwijnt. Integendecl.
Dc regering krijgt op die wijzc namclijk dc mogclijkhcid tot verdere succesvolle en efficiente
afliandcling van het wctsvoorstcl op ccn prcscntcerblaadjc aangereikt.
Nauwclijks vcrgclijkbaar met dc beschreven gang van zaken in Frankrijk is de bicamerale
wctgcvingspraktijk tc Westminster. Uitcraard wordt ook in Groot-Brittannie het recht van
amendement v oor zowcl dc regenngspartij als de oppositic uit beide parlementskamers tot op
bepaalde hoogte ingezet voor het bereiken van zuiver politickc doelen. De lat blijkt daarbij
echter bij lange na niet zo hoog te liggen als in Frankrijk.

Gcmiddcld genomen werd tot 1999 per parlementair jaar icts minder dan de helft van alle
ingediende wetsv oorslcllcn door dc Lords van amendementcn voorzien. De laatstc jarcn is dat
percentage tocgenomen. Tcrug bij het House of Commons wordt vervolgens bekeken of de
door het Hogerhuis voorgestcldc vvetvvijzigingsvoorstellcn ook däär in de voorliggcndc tekst
gcincorporccrd kunnen worden Wordt incorporatic om politickc of andersoortige redenen
volgcns dc regcring cn het House of Commons niet vvenselijk geacht, dan pleegt het Britse
Hogerhuis als rcgcl niet te persistcren waar het dc aannamc van door hen voorgestelde
amendementcn bctrcft, ccn attitude die normalitcr los Staat van dc partijpoliticke verhoudm-
gen van het moment. Indien dc voorliggcnde wetsontwerpen dc vrucht van bclcidspreroga-
tieven uit het verkiezingsmanifest van de zittende regeringspartij blijken te zija wordt het
bcschrcvcn gednigspatroon van politickc tcrughoudcndlicid bij dc uitoefening van het recht
van amendement zoals vvij gezien hebben vollcdig geregisseerd via de Salisbury Doctrine.
Aangczicn het House of Lords ten gevolge van dc Acts of Parliament van 1911 en 1949 niet
mecr kon beschikken over ccn Vetorecht betreffende wctgevingsvoorstellcn en haar positie
ook anders/ins (gebrck aan dcmocratischc legitimatie) in feite sterk ondergeschikt was
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geworden aan hct House of Commons, hceft zij halvcnvcgc dc twintigstc ecuw bcslolcn
regering en Commons bij de ten uitvocrlcgging van dc ccntralc verkie/ingsbcloflcn nicl mccr
wezenlijk tc hinderen Tegenwoordig hcct hct nog steeds dat the present House exemplifies a
rather fine sense of just how awkward it can be without causing serious and significant pro-
blems to either Conservative or Labour governments' "* Dc gang \TW zaken rondom de aan-
nanic van de European Parliamentary Elections Bill', /.oals bcschrcvcn in hoofdstuk 4 van dit
bock, markcert dienaangaandc dc uiterste grens.
Voor hct House of Lords blijkt hct accent bij lwt hantcrcn van een amcndcinentsrccht dan ook
vcclccr tc liggen op hct vlak van de juridisch inlioudclijkc kwaliteitsvcrbctcnng Daarbij dient
zeker niet uit hct oog verloren tc worden dat als uitvlociscl van dc formed monistische Britsc
structuur ook in dc scnaatskamcr altijd leden van dc /ittende regering prominent /itting /ullcn
hebben Amcndcmcntcn afkomstig ml hct Bntsc Hogcrluus plcgcn mede vanuit die achtcr-
grond frequenter dan in net Palais de Luxembourg dc necrslag tc zijn van acticf en con-
structicf mecdenken met dc regcring en diens automatische mccrdcrhcid in hct House of
Commons, los van politickc kleur
Wat leert ons dit alles zo ver? Ecn wctgcvingchcck uit tc vocrcn door dc scnaatskamcr. blijkt
in alle vier de onder/ockslandcn op duidclijk tc ondcrschcidcn wijzcn tc geschieden Indien
ccn /ckcrc mate van dualismc voor de praktische tcnuitvocrlcgging van hcl hicamcmlc
gedachtegocd inzake wctgcvingsontwikkeling als van/clfsprckcndc norm beschouwd /.ou
mocten worden, lijkcn de Bundesrat en de Senat, naar hct /.ich tot nu loc laat aan/icn. bctcr tc
voldoen dan hct House of Lords en de Ecrste Kamcr Vooral hct House of Lords hjkt /.ich
vrijwel volledig geschikt tc hebben in een 'assistcrende' rol waar herovcrweging van wcts-
voorstcllcn in het geding is
De nciging om partijpolitiekc rivalitcit via amcndcmcntcn om tc zcttcn in daden bhjfl vooral
in de Franse parlcmentaire omgeving onvcrkort aanwe/ig, doch de Franse regcring blijkt le
kunnen beschikken over ccn indrukwekkend arscnaal aan staalsrcchtciijkc iiistniincnlcn
waardoor zij bijzonder adequaat in staat gcstcld wordt om voomocindc nciging profcssionccl
te kanaliscren.
Dcfiniticf bcoordelen in hoevcrre de vier scnaatskamcrs in vcrgclijkcndc /in in staat /ijn
zinvol uitvoering te geven aan hun hcrovcrwegendc taken op hct tcrrcin van dc wetgeving,
kan uiteraard echter pas indicn tcvens dc wcrking van dc rcspccticvclijke conflictcnrcgclingcn
in het geheel verdisconteerd wordt.

8.25.5 Cort/7/cfewege/mg

Zowel de Franse als de Duitse Grondwetgever hebben grondig' werk gemaakt van hct ont-
werpen van ccn regeling die er in voor/jet patstcllingcn tussen beide parlcmcnlskaincrs op hct
vlak van de wctgc\ingsontwikkeling tot ecn oplossing tc brengen In Groot-Brittannie is rcla-
tief een\ oudig ccn politickc oplossing ge/ochl en gevonden op net moment dal voornoemde
problematick manifest werd. Hct Ncderiandse twcckamcrstclscl blijkt nog altijd tc kunnen
funetioneren zonder een conflictenrcgcling
Laat ik aJlerccrst aandacht besteden aan dc handclswijze rondom wctgevingsconflictcn in
Parijs en Berlijn

36. O. Shell. The Second Chamber Question. The Journal of Legislative Studies. Vol 4, nr 2 1998, p. 19.

257



Hoofdsluk8

Dc Franse grondwetgever van dc 5e Republiek heeft, enendjds doordrongen van het histo-
risch gegeven dat het recht van amendement ccn plaats heeft in de worteis van de Franse
'parlcmcntanstischc' democratic, doch /jch andcr/ijds ook ten voile bewust van het gegeven
dat wctgcvingsproccssen maar bctcr voltooid kunnen worden' , een duidelijk uitgewerkte
conflictcnrcgcling in dc Grondwct vcrankerd. Art. 45 lid 1 Constitution 1958 stell dat de
Franse paricmcnlskaincrs wetgeving slechts tot stand kunnen brengen via aanname van een
idenlicke wcttckst Indien er oncrughcid blijft bestaan over het wctsvoorstel als geheel of ge-
dccltcn daaruit. treedt dc 'navcttc' in werking. De wettckst circuleert in dat geval normaliter
tot twee maal tusscn dc Asscinblcc nationale en de Senat opdat gepoogd kan worden volle-
digc tocstcinming tc berciken. Daarna kan ccn conciliatiecommissic in net leven gerocpen
worden In het geval de regenng formccl aangceft haast tc hebben met definitieve aanname
van het wctsvoorstel (Turgcncc' ex art. 45 lid 2 Constitution 1958) wordt dczc Commission
Mixtc Paritairc' na miniinaal ccn lc/ing in beide parlemcntskamcrs aJ samcngesteld. Het
cindproduct van ccn Commission Mixtc Paritairc' kan vele vormen aanncmen. Het voorstel
zoals aangenomen door dc Asscinblcc nationale kan intcgraal ovcrgenoincn worden. Hct-
zclfdc gcldt van/clfsprckcnd ook voor het oorspronkclijkc scnaatsvoorstcl. Zekcr is in icder
gcval dat cvcntuelc amcndcmcntcn afkomstig uil dc kokcr van dc Commission Mixte
Paniairc slechts ondcrdcel van ccn cindvoorstel uit kunnen maken. indicn dc/c gcaccordccrd
zijn door dc regcring.™

Als dc Commission Mixtc Paritairc, waarin een gelijk aantal afgevaardigden uit beide par-
lemcntskamcrs conform dc gcldcndc partijpolitickc verhoudingen zitting plcegt te hebben, er
ook niet uit komt. mag uitcindclijk dc (regcringsgezinde meerderheid van dc) Asscmblec
nationale op vcrzock van dc regenng definiticf bcslisscn via lc dernier mot' ex art. 45 lid 4
Constitution 1958. De Senat kan in dat laatste geval als medewetgevend orgaan vender dus
vol ledig buitcnspcl worden gczct Het gccombinccrdc gcbruik van conciliatic en le dernier
mot" blijkt m de Franse wetgevingspraktijk. /ij het afluuikclijk van de partijpolitickc verhou-
dingen van het moment, een spilfunctic te kunnen vervullen. Met name wanncer conflictcn
tusscn beide parlemcntskamcrs direct tc hcrlcidcn zijn tot het gegeven dat sprake is van
divcrgcrcndc partijpolitickc mccrdcrhcdcn. ccn situatic die sinds 1981 mccr rcgcl dan uitzon-
dcring blijkt tc zijn/'' wordt voornoemde procedure rcgclmatig gevolgd. Van alle wetgevings-
voorstellen die tijdens de vijfjarige periode tussen 1981 en 1986 de eindstreep haaldcn. liep
nict minder dan 40% via lc dernier mot' Tijdens de tweede periode dat de in hoofd/aak
ccntrumrcchtsc Senat zieh geconfrontcerd zag met een door socialist en gedomineerde Asscm-
blec nationale (1988-1993) kon 29% van dc wetgevingsvoorstellen slechts tot wet verheven
worden na gebnukmaking van dc procedure ex art. 45 lid 4 Constitution 1956 Ook tijdens de
huidigc regcring Jospin wordt tot 30% van alle Franse wetgeving in formcle zin afgehandeld
op dc beschrcven vvij/c. Tcr vcrgclijking: in de zes jaar dat tusscn 1981 en 2001 sprake was
van grotc partijpolitickc congrucntic tusscn beide Franse parlemcntskamers werd slechts 1,1%
van alle wetgeving in fonnclc zin afgedwongen via dc gewraakte procedure.^ In die jaren

57. De IVe Kepublick was immers onder meer gestrand omdat opeenvolgendc regeringen nid of nauwelijks in
Staat hick en in samenwerking met het parlcmcnt regclgcving tot stand te brengen.

58. Art 45 lid 3 Constitution 1958
59. Hiervan was sprake ten tijde van de regeringen Mauroy (1981-1984. Fabius (1984-1986), Rocard (1988-

1991X Cresson (1991-1992). Bertgovoy (1992-1993) en Jospin (1997-2002)
60. S4nat Francis, http: www.fr prcsentationlivre3 Iivre39 html, 30-11-2000.
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werd het recht van amcndcmcnt in de Franse Senat in stcrkc mate 'assistcrend' aangewend tcr
predsenng en verbctenng van voorstcllcn tot wet. Tcr illustratic: tijdens hct cerste jaar dal de
ccntramrcchtsc regenng Balladur zaken mochl docn met ecu ccntmmrcclilsc mccrdcrhcid in
beide parlcmcntskamers werden er 2733 anicndcnicntcn door de Senat voorgcstcld en aan-
genomen Van dczc amcndcmcntcn werden er nict minder dan 2349 (86%) /ondcr vcrdcrc
discussic opgenomen in de definiücvc wcttcksten.*'
Het grote belang van hct activercn van conciliaticcommissics blijkt voor de Franse regenng
niet zo zecr gcstocld tc /jjn op cnigc vomi van bicamcraal gcdachtcgocd. doch vcclccr op ecu
als /odanig ervarcn nood/aak om (door dc regenng nict als constnictief crvarcn) wctgcvings-
bcmocicrus van oppositionclc groepcringen in de Senat (c kanaliscrcn
Of de/c conclusic ook op kan gaan in dc Bondsrcpnblick Diiitsland wanr conciliatic tussen
Bundestag en Bundesrat via dc Veniiittlungsausschuss" cvcnccns ecu gangbare procedure is
geworden, valt nog tc bezicn Dc Duitsc bcmiddclingscommissic die cvciuils dc 'Commission
Mixte Paritairc' is samcngcstcld ml ccn gclijk aantal leden van beide parlcmcntskamers (op
Bondsnivcau) moot gcconsultccrd worden indicn door de Bundesrat Einspruch' tegen ecu
wetsvoorstel c.\ art 77 Abs 2 GG aangctckend wordt Indien lief wctsvoorstcl valt ondcr de
categoric die getroffen kan worden door ccn absoluut veto van de Bundesrat (/.oals aan-
gegeven is dit tegenwoordig bij ongevcer 6()% van dc voorstcllcn lict gcval) nuig dc ' Vcnnill-
lungsausschuss' in actie komen Hicrtoc kan met (/.oals in Frankrijk) slcchts dc regenng Itcl
initiaticf nemen Ook dc Bundestag en de Bundesrat /.ijn daartoc onafhankclijk van elkaar gc-
rechtigd Dc definitieve bcslissing over dc levensvatbaarhcid van ccn voorliggcnd emdvoor-
stcl uit de koker van de 'Vcrmittlungsausschuss' kan in dc Bondsrcpublick door dc regenng
niet exclusicf in handen van de Bundestag worden gclcgd Ecn equivalent van Ic demier mot'
is in hct Duitsc Staatsrecht met bctrckking tot 'zustimmungsbedürftige' wctsvoorstcllcn onbe-
kend. Ecn dcrgclijkc bcslissing ligt in handen van Bundestag en Bundesrat Sinds 1949 blijkt
10.8% van alle wetten die op Bondsnivcau tot stand werden gebracht via dc Vcnnitllungs-
ausschuss' te zijn gelopen'" Van dc inmiddels ruim 750 wetsvoorstcllcn die gehcel of ge-
deeltelijk door dc Bondsduitsc conciliaticcommissic ondcr dc locp werden genomen. liaaldc
84% uitcindclijk in aangepaste vorm dc cmdstrccp Dc bclangnjkstc motor achter dit Bonds-
duitse bicamerale wetgevingssucces is het gegeven dat Bundestag en Bundesrat via met name
de 'Zustimmungsbedürftigkeit' voor het gros der wctgcvingsvoorstcllcn als hct ware tot
elkaar veroordccld /.ijn De reeds ccrdcr gcconstatcerdc prcvcnticvc wcrking die van hcl even-
tueel door de Bundesrat uit tc oefenen absoluut Vetorecht uit kan gaan op dc wil tot samen-
werken. speclt ook tijdens dc formclc conciliaticfasc ontcgcn/cggclijk wedcrom ccn rol van
betekenis ledere vcrgclijking met de Franse situatie loopt op dit punt dan ook mank Collcga-
senatoren die als vertegenwoordigcrs van de Sönat zittmg hebben in de Commission Mixte
Paritaire' zullen immers altijd mocten werken aan legislative compromisscn in dc wctcn-
schap dat de Asscmblcc nationale na conciliatic nog altijd Ic dernier mot' kan knjgcn van dc
parujpoliuekc geesnerwanten in de regenng

Het verband tussen dc Icgislatieve succesquote van dc Duitsc conciliaticprocedurc en dc
veroordeling tot elkaar' is rclaticf duidclijk tc ondcrbouwen met kwantJtaticvc gegevens Dc

gehelc periode tussen 1949 en 2001 overaend. blijkt dat tussen 1972 en 1976 de meeste

61. Siiut FmHpui. http://www fr/presenUtion/1ivre3/livre35.hlinL 30-11-2000.
62. http://wrww.bundesraLdc.TdundFindex.html, 18-2-2001.
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behocftc aan conciliatie via de 'Vermittlungsausschuss' bestond (104x). Dit leek ook aller-
tninst vrccmd, aangc/icn in die jarcn nict allccn sprake was van sterke partijpolitieke polari-
salic tussen de regcrende SPD/FDP-coalitie Schniidt/Genschcr cner/ijds en de CDU/CSU-
oppositic ander/jjds, doch daarenboven die chnstcndcmocratischc oppositiepartijen in de
Bundesrat ook nog cens over cen pennancnte meerderheid beschikten Dc pcriodc 1987-1990
lict net spicgclbccld zicn Ecn krachtigc CDU/CSU/FDP-regenng ondcr Helmut Kohl tegen-
ovcr ecn vrij zwakkc SPD-oppositic in combinatie met een riante meerderheid voor de Chris-
ten Dcmocratcn in zowcl Bundestag als Bundesrat. Gevolg: de 'Vcrmittlungsausschuss' wcrd
slcchts II maal bijeen gerocpen Tot /.over volmaakt logische ontwikkelingen die perfect
sporcn met dc gang van zaken /oals beschreven met betrckking tot de Commission Mixte
Paritairc'. Kijkcn wij echter naar dc mate waann bcmiddcling door dc Duitse conciliatie-
commissic tijdens de beide genoemde kabinctspcrioden succcsvol was, dan blijkt van cmg
significant vcrschil gecn sprake nicer tc /ijn. Tussen 1972 en 1976 was bcmiddcling door de
'Vcrmittlungsausschuss' in 85,5% van de gcvallen succesvol Voor de pcriodc 1987-1990
was dat 84.6% Onlhullcndc gegevens. Gegevens die aantoncn dat dc working van dc bicame-
ralc wctgcvingsmachincric in dc Bondsrcpublick beduidend minder stcrk dan in Frankrijk
afliankclijk blijkt tc /.ijn van dc partijpolitieke verhoudingen van net moment.
'Die Tatsache dass der Bundesrat bei zustimmunesbedürftieen Gesetzen nicht überstimmt

werden kann, hat wesentlich dazu beigetragen, dass ihm im politischen Kräftcfeld bei der Ge-
setzgebung eine gewichtige Stellung zukommt'."* Rivaliscrend bicamcralismc pur sang. In de
pcriodc 1949-1999 werden er van de 5401 'Zustimmungsbedürftige' voorstellen tot wet die
beide Bondsduitsc parlcmcntskamers passcerden 133 (2,4%) door cen absoluut veto van de
Bundesrat getroffen Vooral dc cerste acht jaar na de hereniging van dc BRD en DDR werd
dc 'Zustimmung' rclaticf frequent (in totaal 43 inaal) geweigerd door dc Bundesrat.''' AI met
al blijkt dc Bundesrat het ultieme legislaticvc machtsmiddcl ex art. 77 GG echter met vaak te
(hoeven) liantcrcn: In den meisten Fällen kommt es schon deshalb nicht zur Verweigerung
der Zustimmung, weil die Bundesregierung bereits bei Ausarbeitung der Vorlage und später
daiui der Bundestag bei seinen Beratungen der starken Position des Bundesrates Rechnung
tragen Wenn ein Gesetz zusümmungsbedürftig ist. wird der Bundestag schon von vornherein
geneigt sein, den vom Bundesrat vorgebrachten Wünschen nachzukommen, um die Zustim-
mung des anderen Hauses nicht in frage zu stellen'.'^

Waanncc wij zijn aangekomen in Nedcrland. De Eersle Kamer is, /.oals gezegd. gerechtigd
alle w'ctgcvingsvoorstcllcn in formclc /.in met cen absoluut veto te treffen. In de praktijk ge-
beurt dit ook in Nederland echter nauwclijks. Zclfs de toch bescheiden Bondsduitsc " Verwei-
gerungsquote' van 2.4% is nog beduidend hogcr dan dc Nederlandse. In Nederland werden
tussen 1945 cn mei 2001 in totaal 47 wetsvoorstellen getroffen door een absoluut veto van dc
senaatskantcr. hetgeen neer komt op een percentage van nog geen 0,3%. Tcrwijl dc verklaring
voor het läge percentage in dc Bondsrcpublick ontcgenzcggelijk schuil gaat in de werking van
dc hierboven beschreven "systcmgcwolltc Dualität'.** moet de oorzaak in Nederland juist
gc/.ocht worden in een vrijwel totale äfwezigheid van inhoudelijk dualismc tussen de Eerste

63. O. Ziller, und U-B. Osctwtz. a w . p. 19
64. http:/www.bundesrat.de/PDundF zahlenspicgel.html, 7-7-2001.
65. O. Ziller und G-B Oschatz. a.w. p 38
66. R. Ool/cr und M. Sachs, D u parlamentarische Regierungssystem und der Bundesrat Entwicklungsstand

und Reformbedarf. Berlin 1999. p 20
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Kamer enerajds en regering/Twccdc Kanicr andcr/ijds Dc afwc/ighcid van ccn fonnete
rcgeling (als altcmaticf voor hct defmiticf wcgstenimen \an ccn voorstcl) (cr oplossing van
conflicten tusscn beide parüjcn over vorm en/of inhoud van voorliggcndc wcttckstcn blijkt in
Ncderland hct centralc clement tc /ijn. Alles of nicts, dat is dc cnigc kcu/c die de Ecrstc
Kanicr heeft Gccn aniendenng. geen conciliate In scnii-formclc' /JII word! slcchts dc
mogelijkheid tot net bevorderen van ccn novclle in /cld/anic gcvallcn gcdoogd.
Dat de Eerstc Kamer \Tij\vel nooit gebruik kan maken van hct absoluut Vetorecht heeft ecu
tweetal hoofdoor/aken Dc ecrstc oor/aak schuilt in hct gegeven dat in dc rcgcl jarcn van
noestc wetgcvingsarbcid op dcpartcmcntcn. bij dc Raad van State en in dc Twccdc Kamcr
vooraf plcgcn te gaan aan hct moment waarop dc Ecrstc Kamcr op gene dinsdag' hct wcts-
voorstcl aangcrcikt knjgt. waarna op grond van art.X.S jo 81 Grondwct in principc slcchls tot
definitieve integrale aannamc dan wcl dcfnuticvc integrale verwerping bcslotcn kan worden.
Hct volmaaktc spicgclbccld dcrhalvc van dc Bondsduitsc situatic Daarbij kan gevoegd wor-
den dat ccn wctgcvingsvoorstcl in fonnclc /in tegenwoordig vrijwcl nergens nicer (en dus
ook met in Ncderland) beschouwd zal kunnen worden als ccn /imer op /.ich/elf staand pro-
duct In dc rcgcl is de samenhang met ccn scala aan andere ovcrhcidsrcgclingcn. afspraken.
nota's en andcrsoortigc bclcidsuitingcn ronduit groot tc nocnicn. Ondcr die omslandighcdcn
'op gene dinsdag' als kanicr van hcrovcnvcging dcfiniticf "nccn" /eggen tegen ccn regenngs-
voorstcl tot wet is gccn cenvoudigc opgave. '* Dan inoct hct wctgcvingsvoorstcl loch wcl edit
'rammelen'.

Dc twccdc oor/aak is van partijpolitickc aard Dnik vanuit dc Ncdcrlandsc regcring via dc
fractics der coaliticgcnotcn op basis van politickc argumentatic, ultima ratio soins /.ells cul-
minerend in net opwerpen van het onaanvaardbaar door dc Minister staat, zo hecfi dc gc-
schiedenis duidelijk uitgewc/cn, garant voor ccn vcrdcr nict-pcrsistcrcndc attitude der Ferste
Kamcr-lcdcn waar hct Vetorecht in hct gcding is Hct belang van ecu slcvigc mate aan partij-
discipline nioct in dat kader ook bcpaald met uitgcvlakt worden.
Tijdens dc laatstc zittingen van de Ecrstc Kamcr vöör hct /omcrrcccs van 2(X) I wcrd weer
eens fraai gcctalccrd hoc dc machtsverhouding tusscn regenng en sciuiatskamcr in/;ikc aan-
namc van %oorstcllcn tot wet in formclc zin in elkaar /it Voorstcllcn voor ccn (ijdclijk cor-
rccticf referendum, een burgemccstcrsrcfcrcndum en hcrindcling van groot Den Haag oogsten
veel kritick in de Ecrstc Kamcr. Het leck. afgaandc op dc plcnair gcspuidc kntick ondenkbaar
dat alle drie dc voorstellen het zouden kunncn halen. Stevigc druk vanuit vooral dc VVD-top
(met name de WD-fractic in dc Ecrstc Kamcr lag dwars) en dc regcring, gccombinccrd met
een minimale 'novelle-achtige' toezegging van dc Minister in/akc het burgcmccstcrsrcfc-
rendum blcken uitcindclijk echter al voldocndc om dc voorstellen aangenomen tc knjgcn'''
De Ncdcrlandsc staatsrcchtelijkc constcllatic random dc wcrking van ccn twcckamcrstclscl
inzakc wetgevingsheroverweging ovcr/iend (absoluut Vetorecht voor dc Ecrstc Kamcr be-
treffende alle wctsvoorstcllen in formelc zin gccombinccrd met dc afwc/ighcid van zowcl ccn
recht van amendement voor de senaatskamer als een coniiictcnrcgcling), kan slcchts gecon-

67. In de marge spelen dumust (zie hoofdrtuk 6) een aantal befnvloedingsmechaniiimen van meer informele
aard een rot. zoals de toezegging, het vervolgdebat, drei gen toentemming te onthouden aan Kt I-be«lurtcn e d

68. In die zin ook: F Jürgens, Bodcbeschouwingen, De ttaaUrechtelijke ponitie van de F>nrte Kamer, Thcmit
2001. p 287-288

69. Handelingen Eente Kamer 2000-2001. 25444. p. 1331-1532. p. 1583-1603, p 1612-1628. p 1669-1672 en
p. 1691
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cludecrd worden dal ook hct Nederlandse bicameralismc formeel gekenmerkt wordt door
cnigc vorm van: 'systcmgewollte Dualität', zij net een opvallend weinig doclmatige Regel-
matigc actie van rivaliscrcndc aard vanuit dc Eerste Kamcr is zoals wij gezicn hebben not
done'. Hondervijflig jaar van Nederlandse bicamerale wetgevingspraktijk hebben dat ruim-
schoots aangctoond Indien toch zo nu en dan ecn wctsvoorstel door tocdoen van de Eerste
Kamcr naar dc pmllcnbak wordt verwezen. belrcft net al gauw thema's met slechts regionaal
belang (hcrindclingcn c d ) of thema's die hct eigen belang van de Eerste Kamer op crugcrlei
wijzc raken
Enigc praktische ruirntc tot assistcntic' bij dc vcrvolmaking van hct wetgevingsproduct naar
zowcl Frans, Duits als Brits voorbccld, is dc Nederlandse Senatoren vreemd genoeg nooit ver-
Iccnd door dc Grondwctgcvcr Des tc opmcrkclijker is hct dat zowel vanuit dc Nederlandse
politick als de wetenscitap desondanks toch nog aJtijd stccvast gewezen blijft worden op zin
en nood/aak van ccn blijkbaar op papier bestaand takenpakket voor dc Eerste Kamcr dat dui-
dclijk juist stcrk 'assistcrcnd' van aard is. Rcchtmatighcidtoctsing, spcafickc aandacht voor
aspecten van rcchtstatclijkhcid. toclsing aan dc constitutic. controlc op juridisch-tcchnischc
aspectcn. consistcnlie. rclatic lot hct internationale recht, maatschappclijk draagvlak cnz.
Wclsvoorslcllcn /.illicit in voorkomende gcvallcn wcllicht grondig en kritisch onderzocht
worden met hct oog op al dczc zaken, inaar vcrvolgcns moct toch als rcgcl gewoon standaard
vollcdig ongcwijzigdc aaniiainc van dc voorliggcndc wcttckst volgen.
Dczc Nederlandse. al met al loch zo goed als inhoudslo/c variant van bicamerale System-
gcwolllc dualität' is. voor zover betrekking hebbend op dc medewetgevende taakstelling van
de Ferste Kamcr. uitsluitcnd tc verklären vanuit ccn staatsrcchtelijkc anomalic en wel een
anomalic die nog stamt uit dc tijd van Thorbeckc: Koning en Eerste Kamcr versus Twecde
Kamcr. Dal anno 2001. mini 150 jaar later en vanuit een mecr dan volledig veranderde poli-
tick-maatscliappclijkc realiteit loch nog steeds op dczclfde. vanuit rcchtsvergelijkcnd per-
spectief bekeken luigcnocg zinlozc wij/c gewerkt moct wordca vindt zijn oorzaak eveneens
in dc Grondwct. ledere wijziging bchocft een gckwalificeerde tweederde mecrderhcid in
beide parlcmcntskamcrs En dc Eerste Kamcr houdt niet erg van grondwetswijzigingen. zo
hccfl dc Nederlandse parlcmcntairc gcschicdcnis inmiddcls wcl aangetoond zeker wannccr
die wijzigingcn dc Eerste Kamcr zclf kunncn betreffen

Tcnslottc dc Britsc mcthodc om conflictcn tiisscn dc parlcmcntskamcrs met betrekking tot
voorstcllcn tot wetgeving in formclc zin op te lossen Daarovcr kunncn wij kort zijn Het
House of Commons hecfl alle troeven in handen. "Money Bills' behoren in fcite tot het exclu-
sieve domcin van hct Britsc Lagcrhuis tcrwijl dc ovcrigc voorstellcn (inclusief bijvoorbeeld
ccn voorstel tot afscltaffing van hct Britsc Hogerhuis) tot wet slechts maximaal eön jaar door
hct House of Lords tcgciigchoudcn kunncn worden. Vanuit die wetenschap bepcrken dc
Britsc Senatoren zieh, uitzondcrlijkc gcvallen (European Parliamentary Elections Bill) daar-
gclatcn. dan ook vrijwel uitsluitcnd tot zuivcr assistcrcnd medewctgevend gedrag via met
name adequate liantcring v~an hct recht van amendement Daarbij blijken zij. zekcr op een
aantal spccifickc tKlcidstcrreincn waarondcr bijvoorbeeld EU-regelgcving. een hoge mate aan
expertise ontvvikkeld tc hebben.
Daarover echter zo dadclijk nicer in lict dcrdc gcdccltc van dit rcchtsvcrgclijkcnde hoofdstuk.
dat de bestuurscontrolc door scnaatkamers tot oixkrwerp /al hebben.
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S.26

Dc bclangrijkstc bcvindingen uit dc voorgaandc rcchtsvcrgclijkcndc paragrafcn alvast kort
samcnvattcnd. kan gestcld worden dat hcro\ crweging van wctsvoorstcllcn door dc scnaats-
kamcr anno 2001 grotcndccls plaats blijkt tc \indcn ondcr regie van de regering De vier
scnaatskamcrs die hun heroverwegende taken in thcoric uitvocrcn vanuit ecu dualistische
conccptic blijken in dc paricmentaire praktijk vooral 'assistcrcndc' juridisch-tcchnisclic en
juridisch-dogmatische activiteitcn tc ontplooicn Slcchts voor dc Ncdcrlandsc sitiiatic kan
deze conclusic nict getrokken worden, nu aan dc Ecrstc Kamcr dc instninicntcn om cITccticf
assistcrend' actief tc kunncn worden ecnvoudig fonnccl ontzegd zijn en zij ook in dc parlc-

mentaire praktijk dc nood/akclijkc ruiintc daartoc nagenocg vollcdig ontbecrt.
Politickc " rivalisercndc' activitcitcn vanuit dc hcrovcrwcgcndc senaatskamer worden conse-
quent dc kop in gcdrukt (Frankrijk) of gewoon nict gcdoogd (Groot-BrittanniC en Ncdcrland).
Uitsluitcnd in dc Bondsrcpubliek is dc scnaatskaincr bij machte oni bij dc wetgevingshcr-
overvveging zowel politick-bclcidsinatigc rivalisercndc' als juridisch-dogmatische en juri-
disch-technisch " assistcrcndc' overwegingen ccn rol tc latcn spclcn Hct is /ekcr met cxclusicf
de fcdcraticve structuur van dc Bondsrcpubliek w-aardoor voornocmd vcrschil in praktische
werking is vcroorzaakt Dat is evenzcer ccn bijzondcr gocd doordacht systccm van op elkaar
in werkende rcchtsregels rondom dc Bondsduitsc wclgcvingsproccdurc vanafde erste Durch-
gang', via sterk geprofcssionalisecrdc vastc kamcrcommissics en ccn 'zweite Durchgang' tot
en met de cventuelc cindstemming over ccn advics van dc ' Vcrmittlungsausschuss'
Van een sterkc relatic tusscn ccn dcugdclijkc democratischc legitimatic voor dc .senaatskamer
enerzijds en beinvlocdend medewetgevend functioncrcn van dic/clfdc senaatskamer andcr-
zijds, blijkt geen sprakc tc zijn. Dc democratisch /£cr dcugdclijk gclcgititnccrdc I'crslc Kamcr
Staat matcriccl medewetgevend immcrs vrijwcl buitcnspcl. tcrwijl hct totaal nict democratisch
gclcgitimccrdc House of Lords in assistcrcndc zin tegenwoordig rclaticf stcvig aan dc Icgis-
laticvc weg mcc blijkt te kunncn timmcrcn Factorcn als tijd' en (langdung aanwc/Jgc en
zieh daardoor verdcr ontwikkclcndc) 'expertise' spclcn daarbij ccn bclangrijkc rol

8.3 Bcstuurscontrole

Zoals wij in de vorige paragraaf gezicn hebben ligt hct accent met betrckking tot de praktische
invulling van net takenpakket van de senaatskamer relaticf stcrk op hct vlak van dc wetge-
vingshcroverwcging In ccn land als Ncdcrland blijkt dc scnaat in dc praktijk zclfs vrijwcl alle
beschikbarc tijd te spendcren aan ecn check \an hct wetgevingsproduct in wording Bicamc-
ralisme, zo wil dc theorievorming rondom dit thema. implicecrt echter mce> dan zuivcrc
wetgc\ingshero\enveging™ De senaatskamer maakt immcrs onlosmakclijk deel uit van hct
nationale parlcmcnt en hct parlcmcnt als gehcel zou in de moderne paricmentaire democratic

70. Zie daartoc oa.: S C Patterson and A. Mughan, Senat«. Bicamera) inn in the contemporary World, Ohio
State University 1999; M. Russell, Reforming the Hou»e of l,ord*. I.euons from Overseas. Oxford 2000; J.
Mastias et J Grange. Les Secondes Chambres du Parlement en Kurope Occidentale. Pari« I9K7. II W Worn,
Bicameralisme. Tweekarnerstelsels vroeger en nu. Handelingen van de Intemattonale Confcrentie ler gele-
genheid van net 175-jang bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Cieneraal, Den Haag 1992
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ecrst en vooral ook hct regcnngsbelcid in al haar uitingsvormen moeten controleren, 'Checks
and Balances'. Daar stuiten wij echter op cen praktisch problccm dat implicaties zou kunnen
hebben voor hct controlcrcnd functioneren van scnaatskamers. De vanzelfsprekende contem-
porainc partijpolitickc verwevenhcid tussen /Jttendc regeringen cncr/jjds en een entschci-
dungsfahigc' mccrdcrhcid van de ccrstc nationale parlementskamer anderzijds. blijkt de onaf-
hankclijkhcid van voornoemde controle in alle vier de ondcr/oekslandcn tegenwoordig
nainclijk sencus ondcr druk tc zctten. Strakke panijdisdplinc regeert immers in zowel de
Bundestag, hct House of Commons, dc Assemblee nationale als de Tweede Kamer tegen-
woordig nagenocg absoluut, met alle logische gcvolgen voor de onafhankclijkheid van de
bcstuurscontrolc van dien. Voor /.over de vcrhouding rcgcring-ccrstc parlementskamer dan
met ook al reeds staalsrcchtclijk-theoretisch monistisch gefundcerd was (Groot-Brittanic). is
voornoemde vcrhouding in politick-praktischc /in in iedcr der vier landen heden ten dagc
ontcgcn/cggclijk als /odanig tc classificercn Waarmcc /ekcr in thcorie ruimtc geschapen
word! voor ccn twecdc, partijpolitiek minder strak opcrcrcndc parlementskamer om ecn rol tc
spclcn in dit spcl van checks and balances: The most fundamental and simple justification for
the existence of a second clumber is tliat it acts to prevent the excessive concentration of
power in the liands of a single institutional actor and compensates for the apparent deficien-
cies elsewhere in the system. In theory, second chambers do this by checking the power of an
ascendant chamber whilst providing the legislature as a whole with a additional tier or extra
dimension to offset the power of the executive . '

In dc/.c laatstc paragraaf van dit rechtsvcrgclijkcnd hoofdstuk zal met name aandacht bestced
worden aan die activitcitcn van dc scnaatskamers in de vier onderzoekslanden die met onder
dc nocmcr van mcdcwctgcving plcgcn tc vallcn, activiteiten die grotendecls gevangen kunnen
worden ondcr dc nocmcr bcstuurscontrole'. Zowel vertrck- en cindpunt als centraal thema
voor dc besprcking van dc bcstuurscontrolcrcndc taakstelling door de senaatskamer vomit de
rcikwijdtc van dc ministenclc vcrantwoordclijkhcid in dc vcrhouding regering-senaat. Daarbij
/ül dc aan- of afwe/ighcid van ccn al dan nict functionerende vertrouwensrcgel als mogelijk
sluitstuk voor die ministenclc verantwoordclijkhcid uiteraard prominent mecgenomen wor-
den. Als ondcrdccl van die besprcking wordt cvcnccns aandacht bestced aan de bclangrijkste
activitcitcn die dc scnaatskamcrs van dc vier ondcr/ockslanden plcgcn tc ontplooicn om van-
uit ccn heden ten dagc van/clfsprckcnd stcrk monistisch gctintc politicke werkomgeving toch
handen en voctcn tc kunnen gcven aan dc bestuurscontrolcrende taakstelling.

8. 3. 2 A/m/.vfer/0/e vera/iru'oort/e/iyitAe/«/

In hct kadcr van dit boek is van/.clfsprekcnd vooral van belang te bepalcn in hoeverrc het
lecrstuk van de mirusteriöle verantwoordclijkhcid praktische gelding blijkt tc hebben in de
rclatic rcgcring-scnaatskamcr Tcr bcantwoording van die \raag acht ik het bcpaald /invol
iillcrccrst tc vcrgclijkcn in hoeverrc rcgcringshandclcn door de respectievelijke scnaatskamers
uitcindclijk als uitvlociscl van de wcrking der poliüeke mirustencle verantwoordelijkhcid
daadwcrkclijk gcsanctionccrd blijkt tc kunnen worden Anders gezegd: in hocverre verschil-
lcn dc rcikwijdtc en dc gelding van dc vertrouwensrcgel in de rclatic rcgering-senaatskamcr
per ondcr/ocksland? Dc/c vcrschillcn blijken substantieel te zijn. Ook op dit terrein is de cne

71. P. Carmichael. and .-V Baker. Second Chambers. A Comparative Perspective, in: The House of Lords, Its
Parliamentary and Judicial Roles. Oxford 1999. p. 71-72.
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senaatskamer absoluut de andere niet De Bundesrat en het House of Lords moctcn him be-
stuursconlrolcrcndc taken onder de paraplu van dc politickc ministenele verantwoordchjklicid
uitvoeren zondcr de mogelijkheid tc hebben rcgcnngshandclcn op cnigcrlci wijzc fonnccl tc
sanctionercn. In feite geldt vmjwcl hct/clfdc voor de Franse Seit«. Weliswaar omvat liel
Franse Staatsrecht sinds 1958 tcvens dc mogelijkheid voor dc senaatskamer tot het uitspickeii
van ccn formelc approbation dune declaration dc politiquc gcncralc', " doch over dc/c
instemming of goedkeuhng kan door de Senat uitsluitcnd vcrgadcrd en gcstcind worden
indien dc Premier Ministrc cxphcict daaroin vcr/ocht liccll Slcchts luj kan hci imtialicf
nemen tot het opstartcn \an dc procedure die moct leiden tot net al dan met uitsprckcn door de
Senat van formed vertrouwen aangaandc dc voorgclcgdc bclcidskcu/cs Vnjwel ecu lutlvc
ceuw van parlcmentairc gcschicdcms ondcr net regime van dc Vijfdc Rcpublick heel I genocg-
zaam aangetoond dat ccn dcrgclijk fonnccl ver/.ock ex art. 49 lid 4 Constitution I95K slcchls
dan door de Franse rcgcringslcidcr aan de Senat gencht /al worden indien liij v olkomen /.cker
is dat dc uitkomst positicf/al zijn In dc rcgcl betckent du dal slcchts om scititonale appro-
bation' wordt gcvraagd indien dc parujpolitickc klcur van rcgcnng en scnaatsmccrdcrhcid in
ovcrccnstcmming is. Dc allcnrunst onintcrcssantc vraag op wclkc wij/c ecu Iransc rege-
ringsleider /.ou rcagcrcn indien de Senat desgevraagd /.ou weigeren het vertrouwen ex art 49
lid 4 Constitution 1958 uit tc sprcken blijft daarmcc (vooralsnog) hclaas onbeantwoord
Nederland is het cnige van de vier ondcr/ockslandcn waar geen cnkclc fonnccl-staatsrcch-
telijkc drempel is opgeworpen tcr inperking van dc werking van dc vertrouwensregel in de
relatic rcgering-scnaatskamcr. Dc/c vcrtrouwcnsregcl gcldt theoretisch dan ook in voile om-
vang in het verkcer tusscn dc Eerstc Kamcr en dc benoemde Icdcn van dc rcgcnng', /oals dc
Vries terecht steh in zijn recentc disscrtatic over dc staatsrcchtclijkc positic van dc Eerstc
Kamer.' Zijn motivering: *het onvcrkort vcrondcrstcllcn van ccn ongeschrcven vertrouwens-
relatie tusscn dc Ecrstc Kamcr en dc benoemde Icdcn van dc rcgcnng is nood/akclijk om dc
Eerste Kamer met vrucht ccn rol te kunnen laten speien als mcdcwctgcvcnd orgaan en
controleur van de regering Zondcr dcze ongeschrcven constitutionclc stok achter de dcur
zouden dc werkzaamheden slagkracht onlbcren. Dat nu is vanuit licl belang van ccn krachtigc
parlcmentairc democratic niet wcnselijk'. "

Deze motivering spoort mijns in/Jens in het gehcel nict met dc parlcmentairc praktijk.
Terzijdc /jj allcrccrst al opgcmcrkt dat indien voornoemde motivering daadwcrkchjk sieek-
houdend /ou zijn. dat net bclcidscontrolercnd funcüoncrcn van andere scnaatskamcrs /oals dc
Bundesrat, het House of Lords en ook de Senat Francais al gauw in ccn apart, minder daad-
krachtig daglicht zou zetten. Immcrs, dc/c eveneens vanuit ccn parlcmcntair stclscl functio-
nerendc scnaatskamcrs moctcn het bij dc uitvocring van hun mcdcwctgcvcndc en bestuurs-
controlcrcndc taakstelling toch ontegcnzcggclijk stellen zondcr dit sluitstuk van dc ministc-
riele vcrantwoordclijkhcid dc in voile omvang gcldcndc vcrtrouwcnsregcl
Op dit punt aangekomen acht ik het wel wensclijk ccn duidelijk ondcrschcid tc maken tusscn
de taakstelling van dc senaatskamer als mcdcwctgcvcnd orgaan en controleur van dc regc-
ring' Allercerst besteed ik aandacht aan dc mcdcwctgevcndc taakstelling van dc senaats-
kamer in het licht van de ministeride vcrantwoordehjkhcid

72. Art 49 lid 4 Constitution 1958
73. F. de Vries. disseiUlie, a.w., p. 370.
74 Idem, p 371.
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Daarbij cxpliact vcnvijzcnd naar hctgccn rccds opgcmcrkt is over hct medewetgevende func-
tioncrcn der vier scnaatskamers. /ij op de/c plaats nogmaals opgemerkt dat de "rivaliserende'
slagkracht van dc scnaat vanuit haar rol van medewetgevcr vooral bepaald blijkt te worden
door dc male waarin ccn cfTcctief juridisch beim loedingsinstrumentarium aan dc tweede
parlcmcnlskamcr tcr bcsdukking is gcstcld (schoolvoorbccld: Bondsrcpublick Duitsland).
Vcrdcr kon op geen cnkelc wij/c aangctoond worden dat de aanwezigheid van een in voile
omvang activccrbarc vcrtrouwcnsrcgcl dc mcdcwctgcvcnde slagkracht van de senaatskanicr
cfTccticf (en goede kan komen. In tcgcndccl Dc activccrbarc vcrtrouwcnsrcgcl blijkt in hct
kadcr van hct legislative proccs /.oals ge/cgd slcchts in Nederland staatsrcchtelijkc realitcit te
/ijn en dus gchantccrd tc kunnen worden in de rclalic regering-senaat. Wcliswaar heeft de
parlcincnlairc pniktijk in Nederland indcrdaad onornstotchjk uitgcwc/en dat van ccn active-
ring van dc vcrtrouwcnsrcgcl in dc rclatic Ecrstc Kamer-rcgering ook tcgenwoordig nog spo-
radisch sprakc blijkt tc /ijn. doch de vraag die daarbij dan wcl tcgclijkcrtijd gcstcld mocl
worden is naluurlijk wie activecrt cigenhjk die vcrtrouwcnsrcgel?" En dan blijkt dat dit
oorspronkclijkc parlcmcntairc recht, de ulticmc stok achter de dcur'. in dc rclatie regering-
Ecrstc Kamcr iiitsluitcnd nog gcactivccrd plccgt tc worden door (leden van) de regering, via
hct intsprckcn van ccn onaanvaardbaar' * Met name cind tachtigcr jarcn van de vorige ccuw
licbbcn Icdcn van dc kabincttcn Lubbers II en Lubbers HI nicer dan cens aangegeven initia-
ticven tol wetaanpassingen of voorstcllcn tot integrale intrekking van (reeds door de Tweede
Kamcr gocdgckcurdc) voorstcllcn, opgeworpen vanuit dc Ecrstc Kamcr met tc willen accep-
tcrcn Drcigcn met hantcring van hct Vetorecht door dc Nedcrlandse senaatskanicr werd
bcanlwoord met dc gcformalisccrdc drciging (onaanvaardbaar) vanuit de regering de betref-
fende ministcrspost vvegens klaarblijkclijk gebrck aan vertrouwen in de Eerste Kamer ter
beschikking tc /.ullcn stellen, indien de Senatoren in mccrderhcid voct bij stuk zouden hou-
den " Dc Ecrstc Kanicr is gegeven dc contemporaine politiekc realitcit op het Bmncnhof ver-
volgcns slandaard dc party gcblckcn die /ich vollcdig schiklc. hoc dubicus de kwaliteit van
hcl wclgcv ingsprodukt-ondcr-dc- luimcr wcllicht ook was, gctuigc onder nicer de beruchte
problcnuilick rondom hct doordrukken van dc Harmonisatiewct.

In algcmcnc tennen gegoten betckent dit dat dc mogclijkhcid voor dc Nederlandse senaats-
kanicr om ccn door dc regcring gciniticcrd Icgislaticf product te controlcrcn in de parlcmcn-
taire praktijk ccrdcr ingepcrkt dan verruimd kuiuicn worden via de wcrking van dc vertrou-
wcnsrcgcl. Hct contrast tusscn staatsrcchtelijkc thconc en politiekc praktijk kan haast iuet
grotcr uitvallen dan op dil punt gebeult De ulticme stok achter de dcur' voor de herover-
wegende Nedcrlandse senaalskamcr is verworden tot cen welhaast cxclusicf prcrogaticf van
de regcring. vvaardoor dc slagkracht van dc Nedcrlandse scnaatskanier op het vlak van de
wctgcvingshcrovcrwcging nict vcrgroot docli juist verkleind wordt. Het sluitstuk van dc
ministcriclc vcrantwoordclijkhcid is in dc/.c spccifickc vcrhouding geen ulticmc stok doch
cen dcgclijk kcurslijf geworden voor dc formed tot wetgcvingscontrole bevoegdc partij.
En dan nu spccifick aandacht voor dc bcstuurscontrolcrcndc taakstclling van dc senaat in
rclatic tot hct lecrstuk van dc politiekc ministcriclc vcrantvvoordclijkhcid. Dc scnaat is mijns
in/iens wcl dcgclijk ook in Staat met (enige) vrucht' ecn rol te speien als controleur van de

75. In hoofdstuk. 5 is uitgehreid aandacht besteed aan hct gegeven dat de Nederlandse senaatskamer zelf nooit
het initiatict'nccmt tot activenng van dc vertrouwensregel.

76. Bijvoorbccld in 1989 rondom de AAW-kwestie of in 1988, zij het met in het openbur. rondom de aannamc
van de HarmonisatieweL
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regering, vanuit ecn structuur vvaarin de Staatsrechtenjkc mogclijkhcid tot activenng van dc
vcrtrouwensregel ontbreckt
Ondcr dc/e Stelling, die ik nadcr /al tochchten, gaat echter ccn vTaag schuil die ik daanian
voorafgaande beantwoord: kan de senaat haar rol als controlcur van dc regenng slechts dan
met de noodzakclijkc 'slagkracht' uitocfenen indicn dit ondcr alle omstandigheden strikt
binnen de kadcrs der ministcriöle veranlwoordclijkhcid gebeult? Mocht du namelijk mcl of
slechts ten dele /o /.ijn. dan komt het belang c q dc nood/aak van ccn sanctioneerbarc vcr.int-
woordclijkheidsrelatic in dc vcrhouding rcgcring-scnaatskamcr daanncc vun/clfsprckciui in
een ander daglicht tc staan
Met die wetenschap in hct achtcrhoofd /ullcn wij ons daar waar dc bcsttiiirscontrolcrcndc
taakstelling door dc scnaat in hct gcding is. dan ook met direct störten op ecu praktische
invulocfening \an dc wcrking van hct parlcmcntairc rcchtcnpakkct tcr bcpaling \ an de rede
reikwijdtc en cffcctivitcit van de ministcriöle vcranlwoordclijkhcid in dc parlcmcnlairc
politieke setting Ecrst /al. /JJ hct natuurlijk wcl in het licht van dc ininistcnölc vcranlwoor-
dclijkhcid, gcmbricccrd moctcn worden op wclkc wij/c de vier scnaatskamcrs die onderwerp
van onder/ock /ijn gewcest in hct kadcr van dit bock, dc tijd die overblijfl voor parlenicnlairc
werkzaamheden na aftrek van dc zuiver wctgcvingsgcbondcn activ Heilen, bhjken tc bcsleden
Om tc beginnen kan natuurtijk in de meeste landen ook hcl aloude budgetrecht nog ccn rol
spelen in het kader van de bcstuurscontrolc door dc scnaatkamcr Vcrvolgcns hcl reguliere
commissicwerk in dc vastc commissics. die als ccn permanent fonini voor bclcidscontrolc
door de parlcmcnlskamcrs beschouwd kunnen worden Dan is cr hct debat in vcrschcidcnc
uitingsvormen, varierend van dc sncllc interpellate lot hcl grondigc Brilsc 'general debate'.
Vcrvolgcns dient gewag gemaakt tc worden van hcl /clfstandigc ondcr/ock Ook hier blijkt
ruimschoots gevarieerd te kunnen worden op hct thema Naast ccn uitwerking van hct
cnquetcrccht blijkt immcrs met name in Groot-Brittanniö (Investigative Select Commiltccs)
en Frankrijk (delegation du Senat) door de rcspccticvclijkc scnaalkamcrs ook andcrs/.ins veel
tijd bestced tc worden aan ondcr/ock Tevcns blijken dc scnaatskamcrs standaard encrgic tc
steken in hct stellen van (mondclinge en schriftclijkc) vragen en hct indicnen van inolics
De/.c lijst aan activiteiten over/.iend. kunnen dc mccstc actictcrrcincn /ondcr Iwijfcl direct
gerubriceerd worden ondcr de 'paraplu' van de ministerielle vcrantwoordclijkhcid Hct vra-
genrccht in al haar vonncn. hct recht van enquctc. liantcring van dc molic, verwijzen naar hct
budgetrecht, dit alles funetioncert binnen hct parlcmcntairc stclscl op basis van hct gegeven
dat de regenng \oor al 'haar' (gcbrck aan) daden tcr vcrantwoording kan worden gerocpen
door hct parlcment en dus ook door de senaatskamcr.

Mag deze conclusie echter ook getrokken worden in relatic tot activiteiten als hct /.clfstandig
onder/ock door de Franse Senat en het Britse House of Lords of hct Britsc General Debate'?
Het Britse House of Lords is, zoals wij gezien hebben in hoofdstuk 4, is dc afgclopcn 25 jaar
steeds meer energic gaan steken in het entamcren en uitvocrcn van /clfstandig ondcr/ock via
de installatie van ecn aantal Select Committees' Vcrmaard en hooglijk gewaardcerd werden
tijdens die kwart eeuw met name dc wcrk7aamhcdcn van de 'European Communities Com-

77. D.J. Elzinga. De polrtjeke miniMenfle verantwoordclijkhcid, in: Minrnteriile verairtwoordelijkheid in
NederUnd. Zwolle 1994. p. 35
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mittee: "The European Communities Committee has built up a strong reputation as an effec-
tive instrument of parliamentary scrunity' * En iets verderop: its terms of reference and the
way in which it has developed mean that it operates very like an investigatory committee by
ranging widely over EU policy and producing reports which are both highly regarded and not
infrequently influential in London and Brussels' * Maar ook op andere beleidstcrrcinen (o.a.:
Delegated Powers Scrutiny Committee. Science and Technolog), Economic Affairs, Mone-
tary Policy en Constitution"") werd net House of Lords actief via de inst el ling van (al dan niet
tijdclijkc) Select Committees. Hct Britsc Hogerhuis kan de/.c werkzaamheden op eigen initia-
ticf oppakken, omdat dc Britsc Senatoren in icgcnstcllmg tot dc collcga's in hct House of
Commons 'tijd' tcr beschikking hebben. Daarnaast moeten wij ons realiseren dat een onder-
werp als 'Europe" (vooral bij dc Conservatives) binnen het House of Commons politick dus-
danig gcvoclig plccgt tc liggen. dat cffcctief parlcmcntair ondcrzock op scmi-pennancnte
basis naar hct rcilcn en /eilen van 'Brussels' vanuit hct Lagcrhuis (althans tot nu toe) nooit
ccn haalbarc kaart is gcblckcn Dc nccrslag van hct zclfstandige ondcrzock door Britse
scnaalscommissics kan vcrvolgcns. indicn dc uitkomstcn daartoc aanlciding gcven. voorwerp
van uitgcbrcidc discussic zijn in hct plenum van hct Hogerhuis (waar ook leden van dc zit-
tende regenng deel van uitmaken). opdat cvcntuclc tockomstigc formclc advisering richting
regcring /.oveel mogclijk uitgckristallisccrd plaats /al kunnen vinden. De kwalitcit van derge-
lijkc debatten wordt aller wegen als hoogstaand gckwalifieeerd, niet in de laatstc plaats omdat
aan die debatten deel wordt genomen door voor hct leven benoemde ouwe rotten' (Life
Peers) die participcrcn vanuit opgebouwde expertise en bclangstelling. Ter illustratie: het
komt /.clfs met cnigc rcgclmaat voor dat Hogcrhuisdcbattcn waarin interessante juridische
kwestics aaii dc ordc worden gcstcld, bijgewoond worden door (al dan niet gepensioncerde)
leden van hct hoogstc Britsc rcchtscollcgc, dc Law Lords.

Stcrk vcrgclijkbaar met dc werk/aamheden van voomoemdc Britse Select Committees zijn de
activitcitcn van dc zgn. Franse delegations' voortkomend uit dc tweede parlcmentskamer.
Mcdio 2(X)1 blckcn een vijftal 'delegations' uit naam van de Franse Senat actief te zijn. De
bckcndslc: Ic delegation du Senat pour I'union Europcennc' Dc hoofddoelstclling: suivre
les travaux conduits par les institutions dc L'Union Europcenne' In concreto is deze doel-
stclling niet allccn ingcklcurd via hct produccrcn van een voortdurende stroom rapporten over
ccn scala aan EU-gcrclatccrdc ondcrwerpen, doch tcvens via de permanente bestudering door
de Senat van dc rcgclgcvingsvoorstcllcn die hct Palais dc Luxembourg vanuit Brüssel (via de
Franse regcring) berciken Sinds 1990 zijn allcen al door dcze delegation' niet minder dan
114 rapporten over Europcsc ondenvcrpen gepubliccerd. Andere delegations' die onder/oek
verrichten uit naam van de Franse Senat hebben onder nicer dc duurzamc ontwikkeling van
hct Franse grondgebied*' en dc gclijkbcrcchtiging \an man en vrouw tot onderwerp.** In zijn
algcmccnhcid blijkt ook aangaandc hct nut van het semi-zelfstandig ondcrzock dat deze dele-
gations' vanuit de Franse Senat uitvocrcn. gcconcludeerd tc worden dat their balance sheet is

78 P Carmichacl and H. Dickson. The House of Lords. Its Parliamentary and Judicial Roles, Oxford 1999. p.
21.

79. Idem
80. / ic voor een complete lijst van 'Select Committee reports' van het Mouse of Lords:

http: '"www.parliamcnt.the-sutionery-office.co.uk pa. Id ldselect.htm. 6-9-2001
81 Art 10 I oi d'orientation nr 99-533 du 25 juin 1999 pour I'amcmgement et le developpement durable du

tcrritoire.
82 Uinr 99-585 du 12 juillet 1999.
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positive and the reports produced, clearly reflect Senate initiative and thought fulness' .*'
Tcvens kan op dc/e plaats nog gewag gcinaakt worden van hct office parlcmcntairc d'eva-
luation des choix scicnufiqucs et technologiqucs" Ook dit bureau (waann leden van bade
Franse parlcmcntskanicrs /itting hebben) blijkt infonnaticvcrstrckking aan liet nurlcmcnt over
ontwikkchngcn en aangclcgcnhedcn die van belang (kunncn) /ijn voor tockomstigc (inter)
nationale bclcidsontwikkding tot voomaainstc doclstclling tc hebben *' Betreffende al dit
semw.clfstandig ondcr/ock. waar af\ aardigingcn vanuit /owcl dc Bnlsc als Franse senants-
kamer tegenwoordig blijkbaar zo veel tijd cn energic in plcgcn Ic stcken. niocten nu cen
tweetal samenhangendc vragen beantwoord worden kunncn dcrgchjkc aclivitcilcn ook rcClc
betckenis hebben. waar dc bcstuurscontrolcrcndc taakstclling van dc senaatskamer in het gc-
ding is cn /o ja, \ allen dc/.c (naar hct /jch ontcgcnzcggclijk laat aan/jen) lang/amcrliand
behoorlijk uitgrociende activileiten van dc tweede parlcmcntskanicr daannce dan vcrvolgcus
ook automatisch onder dc paraplu' van IKI stclscl der ministcridc vcrantwoordclijkhcid'.'
Hct antwoord op dc cerste \raag is in wc/cn simpel: kcnius is mvlocd Indien dc regenng bc-
leidsbcslissingcn moct gaan ncincn c.q oni/cttcn in rcgclgcvingvoorstcllcn op terrcinen waar
dc senaat grote expertise heeft opgcbouwd. raakt dc tweede parlcincnlskamer wclliaast auto-
matisch betrokken Zowcl dc Bnlsc als dc Franse praktijk Ionen onomwonden aan, dal dc
regering sterk gaal Icuncn op dc kennis van het House of Lords maar zeker ook dc Sciuit.
indien knopen doorgehakt moeten worden op dcrgclijkc bclcidstcrrcincn
Hoogst interessant, cn daarmee alvast cen voorlopigc brug bouwend naar dc bcanlwoording
van vraag twee, is het gegeven dat parlemcntairc conirolc door bijvoorbccld dc Bnlsc senaats-
kamer cncr/jjds cn bclcidsvorming door dc regering andcr/ijds, rondom o.a. F.U-ondcrwcrpcn
of thcma's betreffende 'Wctcnschap cn Technologie' onmogclijk nog los van clkaar benoemd
zullcn kunncn worden. Dc inijns in/iens tcrcchtc constalcnng dal dc ministcnClc verantwoor-
dclijkhcid in dc rclatic rcgcring-parlement cen pcmiancnt proecs is cn dcrhalvc niel slcchts na
bclcids\aststclling door de regering, doch ook voorafgaandc aan die bclcidsvaststclling uil-
geoefend kan worden.*^ past goed in dit plaatjc

Alvorens dezc problcmatick echter dcfimticf tc duiden, is hct op de/c plaals nood/;ikclijk cen
becld tc schetsen van de mate waarin dc vier senaatskamers nog cffccticf werk' blijkt tc
(kunncn) maken van dc Iraditionclc' bestuurscontrolcrcndc rechten die zij bc/.ittcn

Het recht voor de senaatskamer om vTagcn tc stellen aan dc regenng van dc dag körnt in dc
vier onder/.ockslandcn voor in vcrschcidcnc vornicn Dc grootstc variatic treffen wij aan in
Westminster: starred questions, unstarrcd questions. Private notice questions. Questions for
Written Answer. In alle vier de staatsinstcllingcn is ruimtc gccrcccrd voor hct stellen van
zowel mondclingc als schriftclijkc vragen Bchandcling van mondclingc kamenragen kan in
zowcl Grool-Bnttanrue, Nederland als Franknjk gcscluedden in de vorm van ecu debat of
intcrpellatie.

83 J. Mastias. A Problem of Identity: The French Senat in: SC Patterion and A. Mughan. Senate«, Btcam«-
ralism in the contemporary World, Ohio State University 1999, p. 185.

84 Loinr 83-606 du 9 juillet 1983
85. M. Schcltema en H. Lubbcrdink. Ministeriile verantwoordelijkheid en parlementaire controle, in: Parle-

mentaire controle en deroocratie in de verzorgmguUat (Bündel «taatvechtconfereotie 1980) Utrecht 1980,
p. 1-18.
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De parlcmcntairc praktijk hccft voor alle vier de scnaatskamers uitgewezen dat van net
vragcnrccht gccn substantidc bcstuurscontrolcrcnde invloed uit blijkt te gaan. Van net recht
tot net stellen van schnftclijkc vragen wordt door de scnaatskamers in Londcn en Parijs wel-
iswaar vcclvuldig gcbruik gemaakt. doch invloed gaat er ook daar hocgenaamd met van uit,
ccnvoudig otndat icdcr afzondcrlijk dctailviaagjc los Staat van de ovcngc schnflclijkc vragen
en als zodanig vollcdig uit het zieht vcrdwijnt.
Binnen licl Bondsduitse Staatsrecht is dc schrinelijke vraag aan dc rcgering in de functie van
controicmiddcl voor de Bundesrat nooit tot ontwikkeling gekomen. Ecn /clfdc conclusic kan
in feite ook voor dc Ecrstc Kamcr getrokken worden. Ter vergelijking: de leden van het
House of Lords en de Senat kruipen icdcr jaar nicer dan 5000 kcer in de pen oin de regenng
oin ophcldcnng of mfonnatic tc vragen. Hcl absolute lopjaar voor dc Ecrstc Kamcr op dat
terrcin blijkt reeds .10 jaar tcrug tc liggen. In het jaar 1971-1972 werden namelijk met minder
dan 197 schnftclijkc vmgen gcfonnulccrd door de Senatoren De laatstc jaren zweeft het gc-
middclde in Ncdcrland rondoiu dc IK schnflclijkc vragen per jaar *' Dc ondcrwerpen vanercn
van thema's als de muskusralbcstnjding en dc crkenning van net (mooie. EK) Limburgs als
strccktaal tot het Rassisch lidmaatschap van de Raad van Europa
Hcl praktische belang van de mondclingc vragen blijkt in dc politiekc arena's die de Bntsc en
Franse scnaalskamcr qualitatc qua hoc dan ook zijn. ovengens cvemnin als substanticcl ge-
kwalificccrd tc kuiincn worden Ik hcrliaal in dit kader graag cen tweetal treffende citaten uit
vorige hoofdstukken: mere sliadow-boxing" (House of Lords) en messes sans communion'
(Serial). Dc Ncdcrlandsc Ecrstc Kamcr liantccrt het mondclingc vragenrccht niet, wel af en
toe het mm of nicer vcrgclijkbare intcrpcllaticrccht. Voornocmdc dtatcn ter typering van de
Britsc en Franse praktijk waar het belang van het mondclingc vragenrecht in het geding was,
zouden in feite cvcnccns gcbmikt kunncn worden oin het belang van het recht van intcrpcl-
latie voor dc Ncdcrlandsc scnaatskamcr tc duiden. Zevcn keer wcrd er door de Ncderlandse
Senatoren gcintcrpcllccrd sinds 1982. Dc/c intcrpcllatics liaddcn vaak dc positic van de eigen
parlcnicntskaincr tot ondcrwerp Dc Vncs constateerde daarenboven tcrecht dat de vier nicest
rcccnte iiiterpcllatics gckciuncrkt werden door stooin afblazen van politick ongenoegen over
het optrcden van dc rcgering'.*
Ook in de Bondsrcpublick tcnslottc oiitbreckt cen relaticf fijnmazige vragenrecht in de relatie
scnaalskamcr-rcgcnng nagenocg vollcdig."" Daar staat tegenovcr dat dc Bondsregenng wel
grondwcttclijk vcrplicht is oin de Bundesrat voortdurend auf dem laufenden zu halten' aan-
gaande die Führung der Geschäfte'*" Dcze algemene rcgcl. vvaarin ook cen plicht tot bc-
antwoording van Bundcsratsvragcii schuil gaat. blijkt (via zovvcl commissicvcrgadcringcn.
Ständige Beirat, als dc plcnairc Bundesrats cn Bundestagsvcrgadcringcn) in de parlcmcntaire
praktijk wöl cen behoorlijkc impact tc hebben* De vcrklaring van dit relatieve succes ligt
voor dc hand: beide Bondsduitse parlcmcntskamcrs en dc Bondsregenng zijn. zoals reeds
meennaals wcrd betoogd. in het kader van de medewetgevende taakstclling van senaals-

86. http://www.««n«ek»mCT nl cgi-bmpdcsns cgiTuser. 4-9-2001.
87. F. de Vri«t, dimrtatie. aw., p 310
88 Weliswaar is in § 19 GOBR dc mogclijkheid tot het stellen van vragen gecodificcerd. doch praktische

hetckenis hecll dit tot nog toe nooit gekregen.
89 Vrt VUKi.
90. Onder andere W.J. Patzelt The German Bundesrat, in: Senates. Bkamcralism in the contemporary World,

Ohio 1999. p 8.1-84; O. Ziller und U-B Oschatz. a.w. p. 98-102.
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kamers. pcmuinent in sterkc mate to( clkaar vcroordccld De Bondsregenng blijkt /ich dicn-
tengcvolgc dan ook niet tc kunncn of willen vcroorlovcn om met dc wensen van de senaals-
kamcr op net tcrrcin van dc infonnatieverscliaffing lichtvaardig oin (e gaan Ik kom hier in de
volgendc paragraaf nog op tcrug.

S. 5.5 /te.vruur.vconfro/e- rend commi .wi rn-erfr

Naast de reeds besproken werk/aamheden \-an dc 'Select Committees in Itct House of Lords
en de werk/aamheden van dc 'Delegations' in de Franse senaatskamer. word! ook door vastc
scnaatscommissics uit dc ondcr/ockslandcn dc nodigc bcstuurscontrolcrcndc arbcid vcrncht.
Vooral de Franse Senat moct in dit kadcr genoemd worden Art 22 lid I van hct Reglement
du Senat verschafl dc Franse Senatoren dc bcnodigdc basis om via dc vastc coninussics hoor-
/Jtüngcn tc organiscren cn nader bcstuurscontrolcrcnd onder/ock ('lc mission d'information
ex art 21 Reglement du Senat) tc cnlamcrcn Van dc/c bcvocgdhcdcn wordt dc laatstc
decennia frequent gebruik gemaakt.'" Moincntccl (September 2(M)I) lopen cen /cstal '/ock-
tochten naar informauc' Dc onderwerpen variCrcn van hct nationale kankerbcstnidmgsbclcid
tot hct disfuncüoncrcn van dc Bibliothcthcquc Nationale dc la France' Met name hct
gegeven dat dc cindrapporten openbaar worden, inet alle cvcnluclc politick-publicilaire gc-
volgcn van dien, inaakt dat van dc 'missions d'information' ontcgcn/cggclijk invlocd uit kan
gaan op de regering. Dc regcls van net (in Frankrijk vanouds gcpolarisccrdc) partijpolilickc
spcl bcpalcn echter uitcindclijk in hoeverre van wc/cnlijkc impact gesproken kan worden Dc
mogchjkhcid tot net formulcren van consequentics in dc vonn van bijvoorbccld niolics of
andersoortige stokken achter dc deur' kent hct Franse Staatsrecht in ieder geval met toe aan
ontevreden parlcmcntariCrs uit dc senaatskamer

Ook in dc Bondsrcpublick is sprakc van rcgclmatigc infonnatieverganng door dc senaats-
kamer via dc vaste commissicsvergadcringcn. Daar gebeurt dat. /.oals reeds cerder aangcstipl.
onder de vigeur van art 53 GG Zckcr in dc Bondsduilsc constcllatic blijkt dc/c vonn van bc-
stuurscontrolc goed te funetioncren Ecn bclangnjkc oorzaak lucrvoor gaat schuil in hct gc-
geven dat de uitwisscling van informatie in dc vastc Bundcsratscommissics plaats vindt (ussen
specialistcn van dc uitvoercndc macht der Lander encrzijds en spcdalistcn van dc uitvoerende
macht op Bondsniveau andcr/ijds.''*

S.i.6 / / e / rec/;/ va« en^uere

Formeel kunncn slcchts dc Senat Francais cn dc Ecrstc Kamer lict cnquctcrccht uitoefenen
De Ncdcrlandsc senaatskamer blijkt in dc prakujk echter nooit gebruik lc maken van dit
parlcmcntair recht. Dc Franse Senatoren doen dit wcl cn met name gevoed vanuit politickc
o\en\cgingcn i e Senat en a fait, naturellemcnt. un large usage pendant sa periode d'opposi-
tion politique pour requenr contre le Gouvernement" Nu dcrgclijkc penoden /ich sinds
1981 in Frankrijk voortdurend aan clkaar blijkcn tc njgcn. wordt net controlcmiddcl dat dc
enquete formeel plecgt te zijn dan ook veel gehanteerd. Tussen I960 cn 2000 maar liefst 54
maal. waarvan 45 vanaf 1981. zijndc hct moment waarop dc ccntrumrcchtsc Senat /ich
duidelijk sterk oppositioneel ging profilcrcn ten op/ichtc van rcgclmatig tcrugkcrcndc rege-

91. HOp//cubitus $en«l fr commiuton. mission index html. 6-9-2001
92. G Ziller und G-B CHchalz, a.w . p. 99.
93. J. Mastias el J Grange, a w . p. 236.
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ringen van (hoofdzakclijk) socialistische signatuur. Dc (socialistische) mcerderheid van de
Assemblcc nationale is zclfs nu en dan in staat gebleken te/clfdertijd ccn parallel enquete-
ondcr/ock op tc starten waarin exact dc/clfdc inatcrie op de agenda werd gcplaalst. De
waardc van net controlcmiddcl crodccrdc daardoor sterk.'*

Dan nu tcrug naar rnijn oorspronkclijkc bctoog. Het plaatje zit mijns inziens als volgt in
clkaar: het belang van bicamcralismc heeft, zoals ook Blondel ruim ccn decenruum gclcden
constatccrdc ' \ ten gcvolgc van dc allcsovcrhccrscndc dominantic van dc partijpolitick in dc
moderne parlcmcnlairc stclscls. stcrk aan belang mgeboct. Van oudshcr was hct dc bcdocling
dat ook dc scnaatskamcrs hct rcgcringsbclcid aan cen extra 'check' onderwierpen ondcr de
paraplu van de ministericlc vcrantwoordclijkhcid.Dc tweede parlementskamer ontbeert echter
rede juridische sanclicnuddclcn die bclcidscontrolc echt cffccticf kunnen maken (vooral
Groot-BnltanniC en Frankrijk) cn/of wordt klein gehouden via de gangbare democraüsche
meerderheidsregels vanuit ccn strakke partijpoliuckc organisatie (met name in Frankrijk en
Ncdcrland) Gcgotcn in tcnninologic die reeds ccrdcr door mij gchantccrd wcrd: rivalise-
rend' gcdrag vanuit dc scnaatskamcr in hct kadcr van krachtdadigc bestuurscontrolc ondcr de

pcöjr^u&^/H/rMaTrt?l~vVTn*rM\>cffa^j/&feraV^^ ifet'ri&use
of Lords als de Ecrstc Kamer nauwclijks nog ccn politick-strategisch specrpunt vonnen in het
kadcr van ccn voortdurende zocktocht naar ' wcrkbaar evenwicht'. alle inspanningen die met
name de Franse scnaatskamcr zieh op dit punt nog rcgelmatig blijkt te getroostcn ten spijt.
Vooral in Groot-Brittanniö en in icts mindere mate in Frankrijk is dc scnaatskamcr zieh
daarcntcgen stcrk toe gaan leggen op zclfstandigc onderzocksactiviteiten van stcrk assiste-
rende" aard die. zeker in ccrste instantie. los van (eventucel tockomstig) rcgcringsbclcid
uitgevoerd worden. Bclangwckkcnd is vervolgcns natuurlijk wel het gegeven dat de beide
senaatskaincrs juist dankzij luin assistcrend' zclfstandigc onderzoek in staat zijn gcblckcn
enigc extra inhoud tc geven aan him bcstuurscontrolcrcndc taakstelling, bijvoorbeeld indicn
EU-gcrclatccrdc bclcidsvisics of thema's random vvctenschap en techniek ondcrvverp van
parlcmcntairc besprcking uit gaan maken in Londcn of Parijs
Gcconstatccrd kon worden dat rondoin dc bcstuurscontrolcrcndc taakstelling van de scnaats-
kamcr van Groot-BrittanniC en Frankrijk steeds duidelijker gehandeld wordt in tennen van
'assistcntic' en zeker nict uitsluitcnd in termen van 'rivaliscring'. Het oorspronkelijke bicame-
ralc concept van ccn cffcclicvc extra check' op hct regcringsbclcid vanuit rivaliscring is
grotcndccls achtcrluald ('shadow-boxing') en blijkt dan ook bijstclling tc behoeven. Strakke
paitijpolitieke banden vanuit ccn al dan nict gcformaliscerd monistisch kadcr blijken zeker in
Groot-BrittanniC. Frankrijk en Ncdcrland hct manco aan 'rivaliserende' slagkracht van de
scnaatskamcr heden ten dagc grotendecis tc bcpalcn Ook dc eventuclc aanwezigheid van ccn
ten voile activecrbarc v crtrouwcnsrcgcl doct daaraan ondcr dc gegeven omstandigheden niets
af. Dc (in vcrgclijking tot dc praklijk in de andere ondcr/.oekslanden) nagenocg volledige af-
we/.iglicid van ook maar cnigszins cffccticvc bcstuurscontrolcrcndc activ itcitcn van dc Ecrste
Kaincr toont dat duidclijk ;uin

94. J Mastias el J Grangi.» w. p. 236
95. J. Blondel. Comparative Go\-emment. London 1990. p. 243 ev.
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Traditionclc beshjurscontrolerendc instmmcntcn ondcr dc paraplu van de ministerigle ver-
antwoordelijkhcid ills hct \ragcnrecht en Itct recht van enquete blijkcn in liauden van senaats-
kamers dan ook nauwelijks nog effect tc sortcren Ecn uitzondcnng inoct hier naluurlijk wcl
gemaakt worden voor de Bondsrcpublick De Bundesrat wordt imincrs door de Bondsregc-
ring over hct algemeen goed auf dem laufenden' gehouden Dit vmdt /.ijn oor/aak. /mils wij
inmiddcls vvel weten, in net gegeven dat dc Bondsduitsc senaatskamer cn de Bondsregcnng
op hct tcrrcin van de (Bonds)wctgcving veel stcrkcr dan in de andere landen structured tot
elkaar vcroordccld /ijn Nict vcrgctcn dient in dat kader tc worden dat bclcidsuitvocnng dicnl
te geschieden door de overheden uit dc /csticn Länder Alleen al uit praktisch oogpuni is hct
dan ook van/elfsprckend dat dc Bondsrcgcring dic/.clfdc uilvocrcndc' overheden tcvens /o-
vccl mogelijk infomiccrt over dc bclcidsontw ikkcling.

8.1 Beantwoording ondcrzoeksvragen

Waarmee ik dan uiteindclijk bcland ben bij de bcantwoording van dc centrale ondcr/ocks-
vragen die ik gcformulccrd heb
Hoewel Lijphart in 'Patterns of Democracy" op formed juistc gronden concltidccrt (/ic par.
1.3) dat dcugdelijke democratische legitimatic voorwaardc is voor ecu volksvcrtcgcnwoor-
digende tweede kamer' om krachtig optrcden door dic/clfdc kamcr in hct kadcr van parlc-
mcntair bicamcraiismc tc kunncn bewerkstelligen, blijkt dc/c conclusic waar hct pnikiischc
parlcmcntairc functioncren van de Duitsc Bundesrat, hcl Britsc House of Lords, de Franse
Senat en de Nederlandse Eerste Kamer in hct gcding is. ontcgcn/cggclijk gcnuancccrd tc
mocten worden Wil cen senaatskamer met vnichl politick rivaliscrcndc' parlementaire acti-
vitcitcn ontplooicn, dan blijkt rede democratische Icgitimatic indcrdaad ecu ccrstc vereiste tc
zijn Zo is het vooral de totale äfwe/igheid van dcmocralischc legitimatic die bijvoorbccld dc
afwe/ighcid van 'rivaliscrcndc' daadkracht van hct House of Lords in hogc mate blijkl tc
verklären Het functioncren van dc Britsc senaatskamer wordl met name slcrk gcsliiurd vanuit
de bchocftc om vooral maar nict in conflict tc komen met hct rcchtstrccks gcko/cn House of
Commons. De Salisbury Doctrine spreckt dicnaangaandc bockdclcn
Indien de senaatskamer /ich echter beperkt tot mcdcwclgcvcndc c.q ondcr/ockcndc aclivi-
teitcn die niet als 'politiek-rivaliscrcnd' doch als (regering cn volkskamcr) assistcrcnd' gc-
kAvalificccrd kunncn worden, blijkt dc mate waarin dc senaatskamer tcrug kan vallcn op cen
anno 2001 als legitiem ervaren mandaat van dc kic/cr, althans in dc vier landen die voorwerp
van onder/.ock /ijn gewecsL nict van wc/enlijk invlocd tc /ijn op dc cffcctivitcit van dc
taakuitocfcrung De voor het leven benoemde Bntsc Lords kunncn dan bcslisl minimaal wed-
ij\cren met hun demoeratisch betcr gelcgiümecrdc collcga's tc Bcrlijn cn Parijs cn Den Haag.
Laat ik tcr bcantwoording van dc vraag of aan net functioncren van dc vier scnaalskamcrs,
/oals die in verscheidenc vormen in op westerse leest gcschocidc democratische samcnlcvin-
gen binnen Europa naast de volkskamer vorm hebben gekregen, nog tocgevoegde waardc toc-
gekend wordt dc in par 13 bcschrc\cn onder/ocksrcsultaten van Lijphart aangaandc strong
bicamcralism' tot uitgangspunt nemen.

Lijphart formuleerdc cen conccpüc random hct al dan met krachtdadig pohtickc functioncren
van tweekamerstelsels gebaseerd op de theoretische aan- of afwc/ighctd van symmetric cn
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incongrucntic der beide parlementskamers. Zijn onderzoekingen (voor/.over relevant in het
kader van dit bctoog) leverden het volgende staatje van sterk naar zwak op:

Strong bicamcraJism: Germany
Medium-strength bicamcralism: Netherlands
Medium-strength biatmcralism: France
Between medium-strength and
weak bicamcralism: United Kingdom

Dc uitkomstcn van mijn vergclijkcndc ondcr/ockingen naar het praktisch medewetgevend en
bcsluurscontrolcrcnd rtinctioncrcn van de vier scnaatskamcrs blijken cen enigszins afwijkcndc
volgordc op tc levcren:

Duitsland: EfTccticvc rivalitcit en efTccticve assistentie
Frankrijk: Incffccticvc rivalitcit en efTccticve assistentie
Groot-BriltanniC: Gcen rivalitcit en effectieve assistentie
Ncdcrland Gccn rivalitcit en (vrijwcl) geen assistentie

'Rivalitcit' doclt hier dus (zic par. 8.1.6) op dc (on)mogclijkhcid tot het gehcel of gcdccltclijk
kunncn afdwingen van eigen politick-bcleidsmatigc acccntcn door dc senaatskamer Assis-
tentie' implicccrt in dc parlcmcntairc wetgevingsprakujk eerst en vooral rechtmatighcids-
corrcctic. Daarbij wordt met name gcdocld op juridisch-dogmatische en juridisch-technische
verbctcringen van het wetgevingsproduct in wording. Daarnaast vallcn ook 'verrijkende' sug-
gestics tot vcrbctcring van dc kwalitcit der wcttekstcn van doclmatige. maatschappelijk
wcnsclijkc politick-bicamcraal non controversies aard onder het kopje assistentie'.
Beide nibneenngen in ogenschouw nemend. blijkt slcchts sprake tc zijn van cen duidclijke
dissonantic: dc afwaardcnng' van de Nedcrlandsc Eerste Kamer. Daarbij zal ik zo dadclijk
uitvocrig stil staan.
Het Bondsduitse twcckamcrstclscl is indcrdaad krachtig. Dc extra legitimerende working van-
uit dc constitutionccl fedcratief verankcrdc regio (Länder) speclt daarbij zeker een rol. maar
liet /.ijn toch /ckcr ook andere factorcn die het krachtdadig functioneren van de Bundesrat
mede verklären Vooral het staatsrcchtclijkc gegeven dat alle voorstellcn tot wet in formcle
zin beide Bondsduitse parlcmcntskamcrs tijdens het reguliere wetgevingstrajeet twee maal
moctcn passeren speclt cen bclangrijkc rol Dat gegeven. gecombinccrd met dc wetenschap
dat grondig Icgislaticf commissicwerk door (met name) gespecialiseerde ambtenarcn uit de
(de Bondswctgcving uitvocrende) Lander gcgarandcerd is en dc mecste wctsvoorstellen uit-
cindclijk 'Zustimmung' van de Bundesrat behoeven. blijkt permanente invlocd op het wet-
gevingsproecs van /.owcl rivaliscrcndc als assistcrende aard te garandercn.
Het rclaticf succcsvollc functioneren \an dc Duitsc senaatskamcr in beleidsmatig-politick
'nvaliscrcndc' /in (checks and balances), blijkt wcl op /ichzclf tc staan De Senat het House
of Lords en dc Ecrste Kamcr komen daar nict of nauwelijks aan toe.
Bcslist nict op /ich/clf staat dc portcc \an dc assistcrende werk/aamheden in de Bundesrat.
Ook de Senat en net House of Lords blijkea \anuit dc wetenschap dat /ij in gcval \an con-
flict met rcspcctic\ clijk dc Ascmblec nationale en net House of Commons uiteindelijk altijd
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het onderspit /ullen moeten delven. goed in staat oni de regenng en de oersic pnrlcmcnts-
kaincr cfTccticf en /invol tc ondcrstcuncn \ la vooral liantcnng van ltd recht van aniciuicmcnt.
Dc partijpolitickc vcrhoudingcn van net moment spclcn in Franknjk onlcgenzcggelijk ecu rol
van betckenis in dit gehcel Dc bij voortdunng bchoorlijk gepolanseerde poliliekc vcrhou-
dingen in net Franse parlcmcnt hebben voor dc (in mccrdcrheid ten gcvolge van hot kics-
regimc altijd) ccntrumrcchtsc Senat tot gcvolg. dal bcduidend cfTccticvcr incdewetgevend
'gcassistccrd' plccgt tc worden indicn ook dc nationale regenng van ccnlnimrcchtsc hui/c is
In dc praktijk kan dat dan /clfs betckenen cLit uctgcvingsvoorstcllcn in teile vollcdig panklaar
gemaakt worden door de tweede parlcmcntskamcr. /.odat dc Asscmblcc nationale van dc
uitcindclijkc fomiclc aannainc van de texte identique' bij wij/c van sprcken ecu hamcrstnk
/ou kunncn maken. Ook de regenng Blair blijkt /ich tcgcnwoordig met cmgc rcgclnuial tc
bedienen van de scnaatskamcr oni politick minder conlrovcrsiClc voorstcllcn lot wcl alvasi
vollcdig uit tc werken Zccr sprckend is ook de Franse wctgcvingspraktijk rondom het stellen
van dc question prcalablc positive' door de Senat, waannce de Franse llogcrluiiskamcr /.ich
tcr vcrsnclling van ltd wetgevingsproccs vnjwilhg buitcnspcl kan lalcn /ettcn
Mccstcntijds is dc laatste decenrua in Franknjk echter geen spnike van partijpolitickc cohc-
rcntic tusscn regcring en Senat Maar /.clfs dan blijkt loch allijd ecu snbstanticcl dec I van dc
wctgevingsproductic verrijkt' tc kunncn worden ten gcvolge van aincndercndc bcmocicnis
vanuit dc scnaatskamcr

Dc Britsc scnaatskamer hecfl dc afgclopcn twee decenma als hct ware hcrnicuwd bestaans-
rccht afgedwongen via /.ccr effecticf assistcrend gcdrag Per dcfinilic in dc scliaduw van hcl
House of Commons ( en dcrhalvc rclaticf los van politickc klcur) wordl dc vcrwc/culijking
van hct rcgeringsbeleid gedegen ondcrstcund door hct House of Lords Bclangnjkstc mstni-
menten daartoc /.oals gc/.egd. hct recht van amendcincnt en hct /clfstandig ondcr/ock via dc
Select Coimnittecs.
Hetgeen expertise tot een centraal clement in hct gehcel maakt Dc inogclijkhcdcn tol hct
opbouwen en in stand houden van dc nood/;ikclijkc expertise in dc scnaatskamcr blijkl vooral
binnen de constitutionclc kadcrs van Duitsland en Groot-BritUuwiö gocd mogclijk In Diuls-
land vanuit hct permanente ambtclijk apparaat der Länder dal hct gros der vastc kaincrcoin-
missies bemant In hct Vcrcnigd Koninkrijk via dc bcnocining van Senatoren 'For Life' Ook
de Franse Senat echter, kan dank/.ij ecu kic/crsmandaat voor liaar Senatoren van mimmaal
negen jaar en ccn doclmatige orgarusatic van de commissicwerk/üamhcdcn tcrugvallcn op dc
nodige expertise. Omdat ieder der 321 Franse Senatoren slcchts lid mag /ijn van ccn vastc
commissie, hct legislaticvc veldwcrk door tcr/akc kundige rapporteurs' word! vcrncht en dc
commissievergadenngen vcrplicht gcstcld /jjn. blijkt ook hct Franse twcckamcrstclscl in
assistcrcnde zin bij voortdunng vTuchtcn af tc kunncn werpen. Daarnaast limmcrt dc Scnal

te\cns aan de weg. waar het verrichten van ondcr/ock in hct gcding is Dil gebcurt frequent
via hantenng van hct recht van enquetc Ook gcncrccrt de Franse scnaatskaincr (via de dclö-
gaüons) e\cnaJs hct House of Lords ( via de Select Committees' en hct General Debate')
de nodige cxclusieve expertise op bclangnjke en moderne bclcidstcrrcincn (EU, wetenschap
en technick) die de voortdurende aandacht van dc regenng wcl moctcn hebben
En dan tenslottc de Nederlandsc scnaalskamcr Ondanks dc /o krachtdadigc positic op
papier' (met name de goede democratische Icgjumauc en hct absolute Vetorecht voor alle
voorstcllen tot wet in formcle /.in) valt dc draagwijdte van /owcl het mcdcwctgcvcnd als hct
bestuurscontrolerend functioneren van de Ecrstc Kamer vnjwcl volledig in hct met bij hct-
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gccn dicnaangaandc gebeult te Londen, Parijs en Berlijn. 'Rivaliserend' gedrag van de Eerste
Kamcr wordt in Den Haag bij afwc/.ighcid van cen fonnele conflictenregeling al sinds jaar en
dag zo gocd als onaanvaardbaar geacht. De Nederlandsc senaatskamer ctaleert hier dan ook
vrijwcl standaard van/clfsprckcndc terughoudcndhcid En assistentie' is, althans op het tcr-
rein van dc mcdcwetgcving, zo goed als onmogclijk. Bij gebreke van een recht van amen-
demcnt kan hooguit zo nu en dan ccn novclle of toezcgging boven komen drijven. Het mag
dan ook natiwclijks vcrwondcring vvckkcn dat dc commissicfasc tijdens het wetgevingstraject
in dc senaatskamer, ccn fasc die als ccn van dc bclangrijkste institutionelc factorcn tcr
bepaling van dc mate van parlcmcntairc invlocd op het wetgevingsproecs kan worden bc-
schouwd, in dc Nederlandsc senaatskamer onmiskenbaar ccn bctrekkclijk zicltogcnd bestaan
lijdt Tijdens gcmiddcld den dag in dc week moctcn maximaal 75 dccltijdscnatorcn, naast alle
andere vcrplichtingcn. met minder dan 21 commissies draaiende houden Ga er maar cens aan
staan.

Voor activitcitcn van nvaliscrende of assisterende aard via het entameren van onderzoek door
commissies vanuit de Ferste Kamer bestaan gccn formclc drcmpcls. Hier lijkt vooral het
gcbrck aan tijd en mankracht dc doorslaggcvcndc rol tc spclcn. In icder geval is het recht van
cnquclc nu loch al mim ccn ccuw lang door dc Nederlandsc senaatskamer nooit gehanteerd.
En voor het opbouwen van extra expertise via wegen die dc Britse Select Committees en de
Franse Delegations bcwandclcn lijkt cvenmin ruimte in tijd en mankracht aanwezig.
In dc kern samenvattend: tocgcvocgdc waardc hebben dc scnaatskamcrs. met uitzondering
van dc Nederlandsc. anno 2001 ontcgen/cggclijk met name in het kader van de wetgevings-
assistcntic. Daarnaast main festeren dc Britse en Franse senaatskamer /.ich vanuit opgcbouwde
expertise ook steeds effectiever in assisterende /in via ondcr/ocksrapportcn aangaande een
aantal centrale bclcidstcrrcincn (bijvoorbccld rondom de EU), waarop het regelmatig enta-
meren van nicuwc rcgclgcvingvoorstcllcn ecu vanzclfsprekendheid geworden is.
Tcr afsluiting nog cen. strikt genomen. buitcn de kaders van dit vergelijkend onderzoek val-
lcnd obiter dictum:

8.5 De Eerste Kamer

En hoc moct het dan vender met dc Nederlandsc senaatskamer? Afgczet tegen hetgecn de
Bundesrat, dc Senat en het House of Lords als twecde parlcmentskamer blijken te kunncn
bewerkstelligen, lijkcn dc inspanningen van dc Eerste Kamer zonder al te veel terughoudcnd-
hcid gckaraktcrisccrd tc kunncn worden als ntucle dansen. Afschafiing ligt dan ook zcker in
dc rode. Een constitutionclc rechter zal ruimschoots in Staat zijn de gaatjes die daardoor ont-
staan te dichten.
U en ik wctcn echter dat afschaffing gccn rcClc optie is. Zesentwintig eensgezinde Senatoren
volstaan daartoc al En dc parlcmcntairc geschicdenis hecft regelmatig aangetoond dat de
ccnsgc/indhcid ondcr dc Nederlandsc Senatoren met name groot is. indien de eigen positic in
hcl gcding blijkt tc zijn. Laat ik daarom. in dc hoop dat wellicht ooit in het Nederlandsc
parlcmcnt communis opinio /al ontstaan over dc noodzaak tot structurcle aanpassing van net
vigcrendc. \TTJWTCI nuttclo/.c twcckamerstelsel, opbouwend eindigen.
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Een twecdc pariementskamer kan. dat heeft dit ondcr/.oek wcl diiidclijk gemaakt vccl mecr
doen dan wetgeung toctscn op de juridische mcntes Dit implicccrt dat de Ecrslc Kanicr.
indien daartoc de noodzakelijkc voorw-aardcn /oudcn worden gcschapcn, ook inccr kan
bctekenen in net kadcr van wctgcving en bestuurscontrole dm ccn constitutionclc kamer
lntroductic van dc mogclijkhcid tot tcnig/cndmg van welsvoorstellcn naai dc 1 '«cede Kamcr
zal ontegenzeggelijk leiden tot verbetering van net integrale wetgevingsproduct Tcrugzcn-
ding dient, de Britse en Franse praktijk indachtig. mijns in/iens wcl slcchts mogchjk tc
worden vanuit een assisterendc' conceptIC Ecn kicsstclscl waarbij per dric. vier of vijf jaar
slechts l/3e deel of de helft van de senaatskamer ververst wordt, valt verre tc preferercn. Dan
kan aanwe/jge c.q. op tc bouwen expertise immers vccl beter tot zijn recht komen dan in het
huldige systeem. Verdcr moet het heroverwegingswerk verdceld kunnen worden over nicer
Senatoren die rrunimaal twee vollcdigc dagen per weck in die hoedanigheid actief zouden
moeten zijn. Het is een illusic om te vcrondcrstcllcn dat 75 Senatoren m lict tijdsbcstck van
gcmiddcld ccn dag per weck dc job adcquaat kunnen klaren Dc Ecrstc Kamer /.ou in lcdcr
geval uitgebreid moeten worden tot ecn omvang die ovemame in enigerlei vonn van ccn
praktisch funetioncrend commissiestclscl (als bijvoorbccld het Fnuisc) mogelijk maakt
Ambtelijke ondersteuning van enige omvang (ten behoeve bijvoorbccld van rapporteurs) lijkt
daarvoor evencens noodzakclijk

Vanuit die randvoorwaarden /.ou ook de Nedcrlandsc senaatskamer mijns in/jeas ccn nuttige
bijdrage kunnen leveren aan het tegenwoordig vollcdig door dc partijpolitick gcdominccrdc
proces «aarin wctgcving in formcle zin in dc moderne West Europcsc democratic lot stand
moct worden gebracht. Ecn bijdrage die mede inet het oog op die laatstc constatenng dan ook
met name verscholcn moet gaan in daadwerkclijk implcmcntccrbarc kwalitcitsargumcntcn cn
inhoud, naar Brits voorbeeld. Dit kan eenvoudig gcschicddcn via enige vorm van temgzend-
recht. Implemcntering van verrijkingsvoorstcllen' vanuil dc Ecrslc Kamer in voorstcllcn tot
wet dient mijns inziens te geschieden vanuit ccn afweging hissen (in dc Twccdc Kamer
aanwczigc) politiekc mimte enerzijds cn dc kracht van voomoemde kwalitcitssuggestics
andcrzijds Ecn dcriniticf Vetorecht in handen van ccn tockomstige Ncdcrlandsc scnaalskamcr
zie ik vanuit die pereeptie dan ook zeker met langer als ccn absolute voorwaardc voor net
zinvol kunnen funetioncren van dc kamer van heroverweging In tcgcndccl Ecn opschortend
Vetorecht met een beperkte tijdsduur naar Brits voorbeeld zal rrujns in/jens ruimschoots vol-
doen. Behalvc tot aannamc of integrale verwerping (als politiek signaal) kan bcslolcn worden
tot terugzending. Aan die terugzending kunnen door dc Eerste Kamer opmcrkingcn', 'ver-
rijkingsvoorstellen' of gewoon amendementen (want dat zijn het immers in matcricie /in)
gekoppcld worden. Op die wijze kunnen vanuit dc wetgevingscommissics suggestics over
rechünaugheid, rechtstatelijkheid, doelmatigheid enz als net ware 'legaal' ön functioned
richting Twccdc Kamer gesluisd worden Dc vernjkingsvoorstcllcn zullcn zowcl het geheel
als het jundisch-technische detail kunnen betreffen Zij zullcn matencel in dc meeste gcvallen
niet substantial hoeven tc verschillen van hetgeen momenteel in dc sporadische mhoudclijke
en technische novellcs teruggevonden kan worden. Het surplus ten opzichtc van dc huldige
praküjk zit hem ontegenyx:ggelijk in het gegeven dat bij uitocfcning van ccn tcrugzcndrccht
door de Senatoren gecn terughoudendhcid betracht hoeft te worden. In dc Kamer van Her-
overweging aanwezige expertise hoeft dan niet meer grotendeels verloren te gaan. Ook de
Ncderiandsc senaatskamer. de tweede paiiemcntskamcr, kan dan eindelijk ccn rcälc bijdrage
gaan leveren aan de totstandkoming van zo goed mogehjke wetgeving in fonnelc zin. Kiest
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de Eerstc Kamer in mecrdcrhcid niet voor aanname. noch voor verweiping, doch voor terug-
/cnding van ccn wetsvoorstel, voor/icn van noodzakelijk geachtc aanpassingsproposities, dan
is na terug/ending dc wetgevingstaak van dc tweede parlemcntskamcr tot een einde gekomen
Dc Twecdc Kamcr kan net teruggc/onden ontwerp tijdens deze tweede bchandclingsronde,
rekemng houdend met dc (al dan met tcvens al politick signaal bedocldc) vemjkingsvoor-
slcllcn vanuit de Ecrste Kamcr opmcuw amendcren, inaar is daaitoc formed gccnszins ge-
houden
Als de kracht van net kwalitcitsargument hct uitcindclijk met blijkt te kunncn winncn in dc
door dc regenngspartijen gcdominccrdc partijpolitickc arena van de Tweede Kamer, moct de
Ecrslc Kamer maar tcnigtrcdcn Vooral dc Britsc maar ook de Franse bicamcrale wetgevings-
praklijk toont echter ann. cLtt kwalitcit vaak echt wcl ovcrluigcn /al.
Een uit/ondcring lenslottc. dient wcllicht gemaakt tc worden voor de rol die dc Ncderlandse
scruuitskamcr spcclt bij grondwctswij/igingen Een twecdc parlemcntskamcr kan onmiskcn-
baar ecu functic vcrvullcn als bewaker van dc constitutie". Hct gcldcndc regime rondom de
bcsluitvonning bij grondwctswij/jgingcn behoeft in essentie dan ook niet gewijzigd te wor-
den, hetgeen miplicccrt dat twee Ic/ingcn in beide parlcnicntskamcrs en een tweedcrdc mecr-
dcrhcid tijdens dc twecdc Ic/ing in cvciiecns beide kamers nood/akclijk zou mocten blijvcn,
/.olang in Ncdcrland nog gcoptccrd word! voor hct handhaven van een twcckamcrstelscl.
voui ilei uvenge /.ou ac iNCUcnanase scnaatsKamcr ook eens ujd kunnen gaan steken in niet-
wctgcvcndc activiteitcn. Een scnaatskamer is bij uitstck een geschikt forum om parlementaire
enquctcs tc houden. Stunulcring van /.clfstandig ondcr/ock en het daaraan te koppelen op-
bouwen van eigen' cxpcrtisctcrrcincn naar Brits en Frans voorbeeld zal ook zeker vruchtcn
afwerpen. Hcl zij nogmaals gc/.cgd. anno 2(K)1 is het ondenkbaar geworden dat het Britse
House of Lords niet betrokken raakt bij de uitwerking van voorstellen tot regelgeving op een
scala aan bclcidstcrrcincn.

Hctgccn mij bij mijn allcrlaatste opmcrking brengt Die benamingen voor onze parlements-
kamcrs mögen nu loch echt wcl ecus omgcdraaid gaan worden. Tenminstc als /JJ beide
blijvcn voortbestaan In /.owel Londcn, Parijs als Bcrlijn valt slcchts met de grootst mogelijke
mocitc ml tc leggen hoc hct loch kan /ijn dat twee bij ons een Staat en een twee.
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The core question of this study is whether senatorial chambers offer sufficient value in
addition to lower houses of parliament to justify their continuing existence The question
arises with some regularity in many West European states that still Itavc a bi-cameral
parliamentary system. More in particular, the study investigates whether the British House
of Lords, the French .*#/»«/, the Dutch f.Vrv/e Ao/wer and the German /torn/«'*™/ arc still
considered to have substantial added value with respect to the legislative process as »ell as
control of executive action. As background to this principal question, a comparative study
is made of the extent to which those senatorial chambers which arc directly democratically
legitimised (as in France), exercise their duties with regard to co-legislation and control of
executive action more effectively than senatorial clumbers which arc not (as in the United
Kingdom) or merely indirectly democratically legitimised (as in the Netherlands and
Germany).

With regard to activities that arc the domain of the upper houses as co-lcgislalors and
controllers of executive action, use is made of a conception derived from British literature
In this conception, 'bi-cameralism' implies the relation between the two chambers, in
which the upper house idcal-typically plays cither a rivalling' or an assisting' role 'Rival-
ry' is here to be taken to mean the (im)possibility for the upper house to wholly or partially
enforce its own politico-policy accents. 'Assistance' in parliamentary legislative practice
implies first and foremost correction as to lawfulness, in particular improvements of a
legal-dogmatic and legal-technical nature Suggestions for improving the effectiveness and
social desirability of legislative texts as well as their politico-bi-cameral and non-contro-
versial nature arc also placed under the heading 'assistance'.

There arc substantial differences between the four upper houses with regard to democratic
legitimisation. composition and organisation The members of the British and German
upper houses (over 700 and 69 members, respectively) arc appointed rather than elected In
the United Kingdom, they arc appointed for Life' through the head of government; in Ger-
many indirectly for an indeterminate period of time from the incumbent governments of the
sixteen /„dwtfer The members of the Dutch upper house, 75 in total, arc elected indirectly
through a system of proportional representation Finally, the members of the French .S^nar
(321) are elected through a system made up of elements of both proportional representation
and majority voting. As a result in the case of the British upper house, democratic legiti-
misation is virtually absent with regard to co-legislation and control of executive action,
whereas the /Jwrtt/ewa/ has been indirectly legitimised through the /,dn</er administrations.
For the .Sena/ and the Dutch upper house, the /->r.s7<? A'amer, democratic legitimisation, at
least in theory, may be regarded as a significant /.e//mo//v. It was found that the party-
political relations within the respective upper houses arc also influenced by the system
employed: election or appointment Until the coming into effect of the //«w.ve O/AO/Y/V /lev
1999, the British upper house was dominated quantitatively by the Conservatives. After the
majority of the Hereditary Peers had been sent off that year, the Labour government started
to appoint additional Life Peers of a non-Conservative persuasion at an accelerated pace
This created a more balanced image in a party-political sense No longer is it possible for
one of the major British political movements to automatically have an absolute majority in
the House of Lords. Such a conclusion can definitely not be drawn for the political inovc-
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mcnts represented in the .S^nor, in spite of the fact that French senators are elected rather
than appointed through free and secret ballots. Even a sudden substantial change in prefe-
rence of the electorate, a phenomenon occurring with remarkable regularity in contempo-
rary France, may only effect marginal changes in seat distribution in the Palais de Luxem-
bourg. This is a consequence of the distinctive electoral regime for the French upper house.
A number of mutually reinforcing rules in electoral legislation cause rural France to be
structurally ovcr-rcprcscntcd in the upper house. Consequently, since 1958, the centre-right
has dominated the .S'̂ na/ uninterruptedly.

The degree of party-political stability of the House of Lords and the .Sena/ can never be
equalled by the /-.'ervte A'a/ner and the /Ju/irfe.vra/. In the Netherlands, virtually every change
in electoral preference on the occasion of the quadrennial elections for provincial admini-
strations has a direct and full impact on the composition of the upper house. The party-
political composition of the flwm/e.vraf is affected by the separate elections for each of the
sixteen /.rt/ir/<v parliaments Since 1972, in the majority of cases, the party-political rela-
tions in (he #M/i</e.vraf have developed opposite to' coalition relations in the ßw/ides/ag. In
the Dutch /•>rs7f A.'a/ner, finally, the opposition parties in the lower house have never had a
majority of the scats since the introduction of general suffrage.
The most important duty of (he four upper houses is co-legislation. Large differences in
legislative practice have been found Managing the legislative timetable is the prerogative
of national governments. As a rule, the lower houses have (as in France) or wish to have (as
in the United Kingdom) little influence on the composition and progress of the agenda. In
the case of the Netherlands, a fully passive attitude was found. Only the ßwwde.s/*a/ exerts
influence on a structural basis, where the legislative agenda is concerned.
In the Federal Republic of Germany, furthermore, the right of initiative is also successfully
exercised on a regular basis by the (varying majority coalitions in the) upper house. In par-
liamentary practice, the Ntfmi/ and the House of Lords are fully dependent on the good will
of the government of the day and, of course, the party-political majority in the /tese/nWee
rtafiofla/«? and the House of Commons, respectively. The Dutch £Vr5/c A'a/wer has no right
of legislative initiative.

With regard to the extent to which the four upper houses are given the opportunity to exert
genuine influence on legislative products through the very important committee phase,
again the tfumferra/ comes out on top. As a result of the certainty of continuous legislative
expertise offered by the public servants of the Ldnrfer, German senators have two opportu-
nities through committees to review bills in the course of the regular legislative process.
French senators gain expertise though an organisation specially geared for that purpose.
Each senator holds a nine-year mandate. He/she can only sit on a single permanent com-
mittee and the bills must be thoroughly prepared and monitored by rapporteurs. Aside from
the input offered on a permanent basis by the government, the thoroughness of the work by
the British committees strongly depends on the expertise that happens to be available in the
House of Lords at I hat moment, so that bills in one policy area may be paid more attention
than those in others. Strength in numbers and especially the appointment of hundreds of
new Life Peers indisputably have enhanced the intensity with which committee work is
done in the House of Lords.

The Dutch /<>r.v/e A.amer also enjoys the least favourable position where influence on
legislative products is concerned. Inasmuch as the 75 part-time senators under a four-year
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mandate arc not able to generate much time and manpower to develop 'lasting' expertise,
but especially because they have, in effect, no instruments at their disposal to amend the
substance of bills, the committee stage of the /-Vr.vft' A'«/wr am be readily left out
The main instruments available to the upper houses for the purpose of amending bills arc
the right of veto and the nght of amendment, sometimes combined with forms of dispute
settlement in order to definitively resolve any conflicts with the lower house A suspensory
veto right has proved to be of little practical value to the senate in amending bills. Both the
House of Lords and the /?um/e.srar use the instrument sparingly Of more interest is the
absolute right of veto. The äi/mtesrar and the /-."fry/«? AüwitT luve such a right, in the case of
the #i//i<fcvra/ applying to 65% of bills An absolute right of veto has shown to generate a
large preventative effect if combined with the power of intervention during preceding
stages in the legislative process This assumption was borne out unequivocally as a result of
studying the tfiWevto^'s Pfe/iar/wo/ouro//*. It was found thai amendment proposals intro-
duced by the ßum/esrar during the er.v/e /)i/nrA#flrt#' were most likely to be adopted by the
Zfamfevtoj?. even where such #um/e.vra/'s proposals were of a non-assisting' (read: politi-
cal) nature In a bi-cameral legislative system, such as that of the Netherlands, where the
right of veto will be exercised in rare cases at the end of the legislative process, preven-
tative 'tinkering' with bills based on senatorial wishes is precluded by definition However,
even in the ultimate stage of the Dutch legislative process, when the upper house is entitled
to scrutinise and assess the final product no legal basis exists for tinkering' Apart from
the odd crumb', through the nove//e construction, it docs not happen An across-the-board
yes' or no' arc the only options for Dutch senators Placed at the end of a complex and

time-consuming legislative process, and relatively closely coached by the government coa-
lition of the day, the answer is readily 'yes', even where, occasionally, it is perfectly clear
in advance that the bill is in complete breach of the rulc-of-law principle.
The .Sfrtflf and the House of Lords have a right of amendment, which is exercised on a large
scale. In French legislative practice, depending on the party-political relations of the day,
the right of amendment is found to be deployed as a 'rivalling' instrument to slow down the
process of bills that arc unwelcome. The French constitutional legislator, however, lias
provided the government with a number of legal means to reduce the effectiveness of
'rivalling' behaviour to virtually zero The right of amendment of cither house has proved
more significant as an instrument of 'assistance'. Improvement of the quality of bills is
paramount in this respect. The House of Lords in particular, but also the .S'̂ na/, spend a lot
of time and energy on this. The fact that the House of Lords puts that much energy into
legislative activities of an 'assisting' nature has also something to do with dispute resolu-
tion as operative in the United Kingdom. If the House of Commons and the House of Lords
continue to disagree on the final draft of a bill, the latter may be overruled' in the end
pursuant to the PaW/ame/ir/lcfs 1911 and 1949 In France, a Q>m/m.v.v/on A//xfe /'ar//a/re,
which is a conciliation commission consisting of members of both houses, will be estab-
lished in case of dispute, before the A«e/n/>/ee naf/«/7cr/e, with the cooperation of the
government renders a final judgment on (the wording of) the bill. Also in Germany, where
the Äumfe.srar has been given powers closely resembling a nght of amendment to modify
legislative products, disputes over the wording of bills may ultimately be entrusted to a
conciliation commission (Fe/7m/f/i/ngsaw5.vcAus.y;. The ß«//jaV.wa/ has the power to still
withhold its consent (Zu5//m/nvng) afterwards in approximately 65 per cent of bills, in
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which case the bill is consigned to the dustbin. In sharp contrast with the ßwwtfc.vra/. the
House of Lords and the .S^na/ may eventually be sidelined
The above entails that in practice, the review of legislative proposals conducted by the four
upper houses under study largely takes place under the guidance of the government. In
theory, they exercise their legislative duties on the basis of a dualistic conception: in prac-
tice, however, they engage in activities that arc mainly of an 'assisting' nature. This is dif-
ferent for the Netherlands only, since the Dutch upper house has been denied any instru-
ments, in the form of a right of amendment or a derived right, to effectively render "assis-
tance' and lacks almost totally the necessary room to act in parliamentary practice.
Politically 'rivalling' activities by the upper house within the context of the legislative
process arc consistently nipped in the bud (France) or simply not tolerated (United King-
dom and the Netherlands) Only in the Federal Republic of Germany is the senate capable
of playing a 'rivalling' role in a polico-policy sense as well as an 'assisting' role where
legal-dogmatic and legal-technical considerations arc concerned It is not so much the fede-
ral structure of the /<wm/e.\rcy>u/>//£ that has caused the difference in practical operation. It is
rather a very well thought-out system of interrelated legal rules governing federal legisla-
tive procedure starting with the First /Jurd>£<v;£, through strongly professionalised perma-
nent committees and the second A>urc/i£w>£, to, where applicable, the final vote on the
outcome of the I t'r/w////MM£.«7M.v.«:Aj«.v.

There is no evidence of a strong relation between proper democratic legitimisation of the
upper house and co-legislative influence exerted by that same house. The duly democra-
tically legitimised Dutch upper house has virtually no role to play as co-legislator, whereas
it was found lliat the House of Lords, which has no democratic legitimisation whatsoever, is
now a comparatively serious 'assisting' legislative partner. Time and lasting -hence further
advancing- expertise arc major factors in this respect
Although the four senatorial houses spend most of their time by far on co-legislative duties,
they also perform others. The majority of these can be simply brought under the heading
'control of executive action'. As yet, additional control of government policy by upper
houses, under the umbrella of ministerial responsibility, has proved of little effect. The
House of Lords and the .S'̂ mjf have been found to lack workable sanctioning instruments to
render such policy control effective Moreover, they are kept harmless by a rigid party-
political organisation via the usual democratic majority rules. This is also observed in the
Netherlands. As a result, the Dutch upper house spends almost no time controlling execu-
tive action This attitude of great restraint adopted by the E«?rvf<? /üwwer in relation to parlia-
mentary' scrutiny of executive action is especially remarkable, since only in the Netherlands
the relation senate-government is formally based on confidence (verfrouH'ert.yregeO.
Expressed in the terminology used here, this implies that, in the year 2001, 'rivalling'
behaviour by the upper houses in relation to vigorous control of executive action, under the
umbrella of ministerial responsibility, has nearly ceased to be a politico-strategic spearhead
in the continuous search for a workable balance, in either the Neno/. the House of Lords and
the /•>r.vft' A'rtwt'r. This in spite of all the efforts to this effect still taken on a regular basis
by the French upper house in particular In the United Kingdom and to a lesser degree in
France, the resulting deficit' in the set of controlling duties of the upper houses has been
some» hat taken up by independent investigative activities of a strongly 'assisting' nature.
To achieve this, the House of Lords and the .Ŝ /mr had to start operating outside the tradi-
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tional boundaries of ministerial responsibility. Independent information gathering by the
upper house is often, certainly in the beginning, fully divorced from (possible future)
government policy Precisely because of the assisting" nature of their independent inves-
tigations, for which they had to extend their duties beyond (he traditional boundaries of
ministerial responsibility, these two upper houses have proved capable of adding some sub-
stance to control of executive action w //AZ/J traditional boundaries An example would IK
EU-rclated policy views or topics relating to science and technology becoming part of the
parliamentary debate in London or Pahs.

It can be concluded that also where control of executive action is concerned the upper
houses of the United Kingdom and France act increasingly in terms of assistance' and cer-
tainly not exclusively in terms of rivalry'. For the most part, the original bi-canicral con-
cept of an effective additional check of government policy from a perspective of 'rivalry' is
obsolete and needs to be modified It was found that close party-political tics, be it within a
monist context or otherwise, in large part determine the lack of rivalling' impact, espe-
cially in the United Kingdom. France and the Netherlands The possible existence of a con-
fidence rule that can be made fully operational, is not going to counteract this effect The
near complete absence of any form of effective control by the Dutch /-Vr.\Y«' AVwnr of exe-
cutive action, as opposed to practices in the other countries under investigation, clearly
demonstrates this.

Such traditional control instruments, under the umbrella of ministerial responsibility, as the
right to pose questions (vragenrec/rf) or the right of parliamentary inquiry (em/u<>/e), have
been found to be of no effect in the hands of the upper houses with the exception of the
Äi/m/evraf. of course In general, the flKnde.vra/ is kept abreast of things by I he federal
government. This is due to the fact that the federal upper house and the federal government
are strongly interdependent, much more so than is the case in the other countries, where
legislation is concerned It must be borne in mind in this respect that it is the sixteen Adn</<rr
that must implement policies. It is therefore logical, solely from a practical angle, that the
German federal government optimally informs these executive' authorities on policy
development.

In the year 2001, the senatorial chambers, with the exception of the Dutch upper house,
continue to offer added value, particularly in the area of legislative 'assistance' In addition
to this, the British and French upper houses manifest themselves more and more effectively
in an assisting' capacity through investigative reports on a number of core policy areas, for
instance with regard to the EU. As a result, regular initiation of new legislative proposals
has become a matter of course.
In view of the above, it seems therefore reasonable to abolish the now virtually meaningless
Dutch upper house. A constitutional court will be well able to fill in the resulting gaps
Should abolition prove not to be feasible politically, then the following essential adjust-
ments to the current system should be introduced:
The number of senators should be increased They should spend more than the odd day a
week on parliamentary work. The electoral mandate must be extended in duration, so that
more expertise can be gained A certain degree of assistance by public servants is needed
These preconditions will make it more feasible to effectively give meaning to the operation
of a committee system. In that event, the Dutch upper house could engage in co-legislative
activities in an almost purely assisting' capacity modelled on the British example The
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right of veto, which has proved to be completely meaningless, may be exchanged, to this
end, for a right of veto of a suspensory nature of limited duration (as a political signal) in
combination with a right of recommittal (terw^zewdra:///). In a substantive sense, such right
of recommittal will provide the Dutch upper house with a right of amendment that can be
exercised without restraint. Ultimately, it will have to be the first house, i.e. the lower
house, as the weightiest chamber, which, through the power of amendment, determines
whether or nol amendments proposed by the upper house will be incorporated in the defini-
tive legislative product British and French bi-cameral legislative practice, incidentally, has
demonstrated that well-argued amendment proposals from the senate have proved to be
very persuasive The regime governing constitutional amendments does not need to be re-
vised so long as the Netherlands maintains a bi-cameral system
The Dutch upper house should also spend time, in future, on non-legislative activities. An
upper house that operates on the basis of a conception that is mainly of an 'assisting' nature
is excellently suited to conduct parliamentary enquiries (ert̂ j/ert-.v) Furthermore, it will
prove conducive to conducting independent investigations and building the necessary areas
of expertise based on the British and French examples.
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In dit boek wordt in rechtsvergelijkende zin ingegaan op de vraag in

hoeverre de senaat. de tweede nationale parlementskamer. nog voldoende

meerwaarde vertegenwoordigt ten opzichte van de eerste parlements-

kamer. om het bestaansrecht van de senaatskamer te rechtvaardigen.

Daartoe wordt de wijze van functioneren van het Britse House of Lords, de

Senat Francais, de Nederlandse Eerste Kamer en de Bondsduitse Rundesrat

onderling vergeleken. waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de

medewetgevende en bestuurscontrolerende taakstelling.

Daarnaast wordt rechtsvergelijkend onderzocht in hooverre direct

democratisch gelegitimeerde senaatskamers luin medewetgevende en

bestuurscontrolerende taken effectiever uit kunnen oefenen dan senaats-

kamers die niet of slechts indirect democratisch gelegitimeerd zijn.

Erik Knippenberg (1952) is als universitair docent Staats- en bestuursrecht

verbunden aan de capaciteitsgroep Publiekrecht van de Universiteit

Maastricht.




