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Staten-Generaal en wetgeving

W. van der Woude

1. Een negentiende-eeuwse strijd

‘De vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de Staten-Generaal
gezamenlijk’, een eerstejaars rechtenstudent die ook maar een beetje heeft opge‐
let, kan deze in artikel 81 van de Grondwet (Gw) neergelegde klaroenstoot na de
eerste weken van zijn of haar studie zo’n beetje dromen. Daarbij wordt uitgelegd
dat het woord ‘wet’ in dit artikel uitsluitend ziet op wetgeving in formele zin en
dat daarnaast ook nog in ruime mate wetgeving tot stand komt in de materiële
betekenis van het woord, waarbij de Staten-Generaal niet betrokken zijn. De wet‐
gevende macht is daarmee in Nederland niet zozeer een gescheiden, als wel een
gedeelde macht. Dit systeem bestaat sinds de totstandkoming van de Staten-
Generaal in hun huidige vorm tweehonderd jaar geleden.1

In deze opsomming komen twee vragen van betrokkenheid van de Staten-
Generaal nadrukkelijk voor het voetlicht. De eerste is in hoeverre de Staten-
Generaal überhaupt rechtstreeks worden betrokken bij de totstandkoming van
wetgeving (in de materiële betekenis van het woord; dan gaat het bijvoorbeeld
over Meerenberg en de betekenis van art. 89 lid 2 Gw), en de tweede hoever de
invloed van de Staten-Generaal reikt in gevallen waarin de Staten-Generaal daad‐
werkelijk rechtstreeks betrokken zijn bij de totstandkoming van wetgeving (in dat
geval in de formele betekenis van het woord; dan gaat het bijvoorbeeld over het
recht van initiatief en amendement en het gebruik daarvan). Voor een beoorde‐
ling van het democratische gehalte van onze wetgeving moeten beide vragen wor‐
den geadresseerd. Immers, een parlement dat instemmingsrecht heeft ten aan‐
zien van alle op nationaal niveau geldende wetgeving, maar van dat recht geen
betekenisvol gebruik maakt, brengt – vanuit een democratisch oogpunt – net zo
weinig tot stand als een parlement waarvan de betrokkenheid bij de totstandko‐
ming van het merendeel van de wetgeving op voorhand al beperkt is. In deze bij‐
drage voor dit themanummer zullen, tegen de achtergrond van het tweehonderd‐
jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden,2 in eerste instantie beide
aspecten van de rol van de Staten-Generaal ten opzichte van wetgeving worden
besproken. De vraag daarbij is hoe deze rol moet worden gewaardeerd, of deze
moet worden versterkt, en zo ja, hoe dat in het vat gegoten zou moeten worden.

1 Zij het dat de voorlopers van art. 81 Gw tot 1983 uitgingen van de formulering: ‘De wetgevende
magt wordt gezamenlijk door den Koning en de Staten-Generaal uitgeoefend.’

2 Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om te spreken van het tweehonderdjarig bestaan van de
Grondwet, aangezien onze huidige Grondwet in rechte lijn terug te voeren is tot die van 1815,
maar niet die van 1814.
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Om een en ander behapbaar te houden zal de aandacht in de tweede helft van
deze bijdrage nadrukkelijker worden gevestigd op de betrokkenheid van de Sta‐
ten-Generaal bij de totstandkoming van wetgeving in formele zin. De invloed van
de Europese Unie op de wetgeving zal in een afzonderlijke bijdrage in dit nummer
aan de orde komen.

2. Staatsrechtelijk gemopper

De vasthoudendheid waarmee het verhaal van de 19de-eeuwse wetgevingsstrijd
tot in de 21ste eeuw wordt gedoceerd, begint verbeten trekken te vertonen. Zij
lijkt te wijzen op een zekere weemoed binnen staatsrechtelijke kringen, van waar‐
uit de laatste decennia de ene na de andere hartenkreet opstijgt om de zo scherp
bevochten wetgevende positie van de Staten-Generaal toch vooral niet prijs te
geven. In ieder geval niet in de mate waarin dat volgens sommigen het geval is. Zo
stond de Raad van State bij zijn advies over de ontwerp-Omgevingswet in juni van
dit jaar nog stil bij het belang van parlementaire betrokkenheid bij de totstandko‐
ming van wetgeving,3 nadat hij dat eerder al expliciet deed ten aanzien van de
ontwerp-Aanbestedingswet.4 In de staatsrechtelijke literatuur werd hieraan onder
meer aandacht besteed door De Jong, Kummeling,5 Bovend’Eert (zowel gezamen‐
lijk als afzonderlijk),6 Hirsch Ballin,7 Konijnenbelt8 en een reeks andere auteurs.
Veel van deze auteurs (alsook de Raad van State) zijn schatplichtig aan de Com‐
missie Wetgevingsvraagstukken, die werkte onder het uitgangspunt dat ‘het mede
vaststellen van algemeen verbindende voorschriften door de beide Kamers der
Staten-Generaal, (…) tot de voornaamste verworvenheden van onze parlemen‐
taire democratie [behoort]’. De Commissie is dan ook stellig in haar opvatting dat
‘aan de (formele) wetgever onbetwistbaar het primaat [toekomt] bij het uitvaardi‐
gen van algemeen verbindende voorschriften’.9

3 Kamerstukken II 2013/14, 33962, 4, p. 33 en 34.
4 Kamerstukken II 2005/06, 30501, 4, p. 3; zie ook het jaarverslag van de Raad van State van 2006,

p. 57.
5 M.A.D.W. de Jong & H.R.B.M. Kummeling, ‘De teloorgang van de Tweede Kamer als medewetge‐

ver’, in: P.P.T. Bovend’Eert e.a. (red.), De staat van wetgeving. Opstellen aangeboden aan prof. mr.
C.A.J.M. Kortmann, Deventer: Kluwer 2009, p. 67-97.

6 P.P.T. Bovend’Eert, ‘De wetgevende macht van het parlement’, in: J.Th.J. van den Berg, L.F.M.
Verhey & J.L.W. Broeksteeg (red.), Het parlement (Staatsrechtconferentie 2006), Nijmegen:
Wolf Legal Publishers 2007, P.P.T. Bovend’Eert, ‘Minder controleren, meer en beter wetgeven’,
NJB 2004, p. 824-831 en P.P.T. Bovend’Eert, ‘Parlement en kwaliteit van wetgeving’ (Preadvies
Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid), in: Parlement en kwaliteit van wetgeving, Den
Haag: Sdu Uitgevers 2003, p. 11 e.v. Voorts P.P.T. Bovend’Eert & H.R.B.M. Kummeling, Het
Nederlandse parlement, 11de druk, Deventer: Kluwer 2010, p. 251 e.v.

7 E.M.H. Hirsch Ballin, ‘De revitalisering van de wet als primaire rechtsbron’, in: P.P.T.
Bovend’Eert e.a. (red.), De staat van de wetgeving. Opstellen aangeboden aan prof. mr. C.A.J.M.
Kortmann, Deventer: Kluwer 2009, p. 1-10.

8 W. Konijnenbelt, ‘Het parlement als wetgever’, in: M.M. den Boer e.a. (red.), Gegeven de Grond‐
wet, Deventer: Kluwer 1988, p. 133 e.v.

9 Eindrapport Commissie Wetgevingsvraagstukken (commissie-Polak), Orde in de regelgeving,
Den Haag 1985, p. 42.
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Als ideaal laat dit zich gemakkelijk formuleren. De vraag is wel wat hiervan zelfs
in 1985 nog de praktische betekenis was. Vooral de terugtred van de wetgever10

en de daarmee gepaard gaande gebrekkige parlementaire bemoeienis is van veel
ouder datum. Tegenwoordig wordt bij de bespreking van het belang van de grond‐
wetsherziening van 1887 vooral de nadruk gelegd op de wijze waarop destijds al
dan niet geslaagd is in het aan banden leggen van zelfstandige algemene
maatregelen van bestuur. In zijn proefschrift uit 1916 toont Van der Pot echter
overtuigend aan dat de zeggingskracht van de in 1887 gecodificeerde voorloper
van artikel 89 lid 2 Gw misschien wel des te groter is ten aanzien van die andere
soort algemene maatregel van bestuur (AMvB), de gedelegeerde AMvB. In het
Meerenberg-arrest stapt de Hoge Raad betrekkelijk gemakkelijk heen over de
tegenwerping dat de vaststelling van AMvB’s behoort tot de uitvoerende taak van
de regering. Toch is dat wel decennia lang de heersende leer geweest. Vanuit deze
heersende leer werd dan ook enige voorzichtigheid betracht in het op al te grote
schaal delegeren van inhoudelijke normstelling aan de regering. Zelfs de regering
zag in dat het immers wel uitvoering moest blijven. Met de wijze waarop het uit‐
vaardigen van zelfstandige AMvB’s in 1887 aan banden is gelegd, heeft de grond‐
wetgever echter impliciet een einde gemaakt aan de notie dat AMvB’s een mani‐
festatie zijn van de uitvoerende macht. Daarmee werd dus sterker dan voorheen
duidelijk dat elke vorm van delegatie, waaronder grootscheepse delegatie van
inhoudelijke normstelling, toegestaan is zolang de Grondwet dit niet verbiedt.11

Vrijwel meteen daarna (Kranenburg12 noemt voorbeelden uit 189113 en 1895,14

Van der Pot voegt daaraan een groot aantal voorbeelden uit het eerste decennium
van de vorige eeuw toe15) ontstaat in de Tweede Kamer veelvuldig debat over de
vraag of de regering in veel van haar wetsvoorstellen niet al te driftig gebruik
maakt van de mogelijkheid in formele wetgeving delegatiebepalingen op te
nemen.

2.1 Een constitutioneel ideaal
Wat hierboven misschien wat provocatief is opgevoerd als ‘staatsrechtelijk
gemopper’ kan ook positiever worden beoordeeld. Bij veel beoefenaren van het
staatsrecht leeft kennelijk een ideaalbeeld van wetgeving dat beantwoordt aan
een verregaande mate van democratie. In zijn uiterste vorm bestaat dit ideaal wel‐
licht uit een wetgevingspraktijk waarin alle op nationaal niveau vastgestelde alge‐

10 M.C.P.M. van Schendelen, Terugtred van de wetgever, Groningen: H.D. Tjeenk Willink 1976.
11 C.W. van der Pot, Wet en algemeene maatregel van bestuur in het Nederlandsche Staatsrecht, Leiden:

Eduard IJdo 1916, p. 337 e.v. Zie ook C.W. van der Pot, Handboek van het Nederlandse staatsrecht,
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1940, p. 298.

12 R. Kranenburg, Nederlandsch staatsrecht, deel I, 5de druk, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1938,
p. 103 e.v.

13 Rondom de Wet tot vaststelling van bepalingen betreffende ’s Rijks waterstaatswerken van
28 februari 1891, Stb. 1891, 69 of de Wet van 15 april 1891 houdende bepalingen tot voorko‐
ming van aanvaring, Stb. 1891, 91.

14 Rondom de Veiligheidswet (Wet van 20 juli 1895, Stb. 1895, 137).
15 C.W. van der Pot, Wet en Algemeene maatregel van bestuur in het Nederlandsche Staatsrecht, Leiden

– Eduard IJdo 1916, p. 337 e.v. Van der Pot zag een grote mate van delegatie van de wetgevende
bevoegdheid overigens niet als een probleem.
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meen verbindende voorschriften parlementaire instemming behoeven (en van
dat instemmingsrecht ook daadwerkelijk werk wordt gemaakt). Van staatsrecht‐
juristen kan veel worden gezegd, maar toch niet dat ze volstrekt blind zijn voor
politieke realiteit. In navolging van de Commissie Wetgevingsvraagstukken zou
dit uiterste wellicht kunnen worden ingeruild voor de pragmatischer stellingname
dat formele wetten op zijn minst de reikwijdte, de structurele elementen en de
voornaamste vormen van duurzame regelgeving zouden moeten bevatten.16

Volgens Mazel plaatste de Commissie zich echter in 1985 al ‘(ver) bezijden de rea‐
liteit van alledag’.17 Ervan uitgaand dat de productie van wet- en regelgeving in de
tussentijd in ieder geval niet minder geworden is,18 lijkt dit de vraag te rechtvaar‐
digen wat wij aan moeten met een – al flink afgewaterd – ideaalbeeld van de wet‐
gevende functie van de Staten-Generaal dat in de praktijk onhaalbaar blijkt.

3. Compartimentalisering van de functie van de Staten-Generaal

Dat gezegd hebbend, moet iets worden opgemerkt over die ‘wetgevende functie’
van de Staten-Generaal. Vanaf dit punt in deze bijdrage zal de aandacht daarbij
vooral uitgaan naar de positie van de Staten-Generaal in het proces van formele
wetgeving. Het is al langer gebruik de werkzaamheden van parlementen op te
delen in verschillende functies of taakstellingen. Daarbij wordt, naast de wetge‐
vende, in ieder geval de controlerende functie onderscheiden. Daarnaast wordt
ook steeds vaker een derde functie, de volksvertegenwoordigende functie, geïden‐
tificeerd.19

Enigszins terzijde, maar toch: het opvoeren van volksvertegenwoordiging als
separate taakstelling voor parlementariërs grenst aan het kolderieke. Het beeld
dat hieruit naar voren komt, is namelijk dat parlementariërs die wetgevende of
controlerende activiteiten ondernemen op dat moment niet ‘aan het volksverte‐
genwoordigen’ zijn. Het miskent daarmee het basisgegeven dat volksvertegen‐
woordiging niet iets is wat een parlementariër doet, maar dat zij diens wezen
vormt.

Dat gezegd hebbend, kan ten aanzien van controle en wetgeving wel degelijk een
zeker onderscheid tussen bevoegdheden en/of feitelijke werkzaamheden worden
gemaakt. Om didactische redenen worden daaruit verschillende functies of taken
gedestilleerd. Wat om didactische redenen verstandig is, bezit echter niet altijd
juridische hardheid. Het probleem is daarbij dat quasi-juridische, maar nergens in
de wet gedefinieerde, ‘labels’ (zoals ‘de wetgevende functie’) nogal eens de neiging

16 Commissie-Polak 1985, p. 44 en 45.
17 R.G. Mazel, ‘Delegatie van wetgevende bevoegdheid; de inhoud van het wetsbegrip’ (Preadvies

Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid), in: Delegatie van wetgevende bevoegdheid,
Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1992, p. 14 e.v.

18 Voor de periode tussen 1975 en 2004 bleek dat in ieder geval niet het geval te zijn. Zie P.O. de
Jong & M. Herweijer, Alle regels tellen. De ontwikkeling van het aantal wetten, AMvB’s en ministeri‐
ele regelingen in Nederland, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004.

19 Zie bijv. Konijnenbelt 1988.
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hebben een eigen leven te gaan leiden.20 Dit komt ook voor bij begrippen als
‘autonomie en medebewind’ of ‘monisme en dualisme’. In het oog moet worden
gehouden dat dit descriptieve termen zijn, die karakteriseringen geven van
bepaalde rechtsverhoudingen. Het gebruik van dergelijke termen in normatieve
zin (het dualisme schrijft voor dat …) doet geen recht aan het gegeven dat deze
begrippen het wettelijk systeem behoren te volgen en niet andersom. Zo vergaat
het ‘de wetgevende functie van het parlement’ dus ook. Hoe verleidelijk het
namelijk ook is, een rekensommetje dat het parlement twee taken heeft en dus
aan elk van beide taken 50 procent van zijn aandacht zou moeten besteden,21

vindt geen enkele grond in de wet.

Het is te hopen dat de lezer bij het bovenstaande het gevoel ervaart van een open
deur die met nogal wat misbaar wordt ingetrapt. Die open deur heeft echter wel
verstrekkende gevolgen voor een bijdrage als deze. Het is denkbaar bij de vraag
naar parlementaire betrokkenheid bij wetgeving de blik al te zeer te richten op
het toe- of afnemende gebruik van de zogenaamde ‘wetgevende bevoegdheden’
van de Tweede Kamer en deze af te zetten tegen de corresponderende bewegingen
in het gebruik van controlerende bevoegdheden. In de hier voorgestane benade‐
ring biedt deze manier van werken geen soelaas. De bevoegdheden van de Staten-
Generaal zijn niet geclausuleerd door de verschillende rollen of functies die
staatsrechtwetenschappers hun hebben toegedacht. Dat betekent dat het leden
van de Staten-Generaal toegestaan is typische ‘controlebevoegdheden’ te gebrui‐
ken voor ‘wetgevingsdoeleinden’ en vice versa. Het Nederlandse parlement kent
daarin een rijke geschiedenis. Zo wist de Tweede Kamer door middel van het
afkeuren van een begroting (een daad van formele wetgeving) de vertrouwens‐
regel (de bekroning van het controlearsenaal) te bewerkstelligen.

Het risico van een al te strikte scheiding in rollen en functies is dat het afleidt van
het wezen van een parlement. Hiervoor werd al aangegeven dat dit wezen schuilt
in het vertegenwoordigen van het volk. In een democratie als de onze (een parle‐
mentair stelsel) ligt het bestaansrecht van een parlement besloten in de mate
waarin het parlement erin slaagt een kanaal te bieden voor de invloed van het
door hem vertegenwoordigde volk op de wijze waarop overheidsmacht wordt uit‐
geoefend.

3.1 Scorebord-denken
Dit betekent dat het niet zonder meer zinvol is de ‘wetgevende rol’ van de
Staten-Generaal – en mogelijke veranderingen daarin – te kwantificeren door te
proberen tendensen aan te wijzen in het gebruik van typische wetgevende
bevoegdheden van de Staten-Generaal. Het is maar de vraag of het bijvoorbeeld

20 Zie ook A.H.M. Dölle, ‘Dualisering van het decentrale bestuur: een terugblik’, RMThemis (169)
2008, afl. 3.

21 Aldus – ik neem aan enigszins gechargeerd, omdat hij in een oudere, hierboven aangehaalde,
publicatie met dezelfde titel meer dan twee functies van het parlement onderscheidt –
W. Konijnenbelt, ‘Het parlement als wetgever’, in: I. Kolhoop (red.), Delegatie van de wetgevende
bevoegdheid, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1992, p. 111.
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zinvol is de mate waarin een ingediend amendement leidt tot een succesvolle wij‐
ziging van een wetsvoorstel te ‘tellen’ als parlementaire betrokkenheid. Natuurlijk
is het zo dat het amendement, in tegenstelling tot de nota van wijziging, een meer
rechtstreekse invloed van de Kamer op een wetsvoorstel garandeert, maar daar‐
mee is geenszins gezegd dat de Kamer niet ook via nota’s van wijziging (grote)
invloed kan doen gelden.

De redenen achter het tot stand brengen van een nota van wijziging kunnen ver‐
schillend zijn. In veel gevallen kan daarachter echter direct of indirect de hand
van de Kamer worden ontwaard. Zo dienen veel nota’s van wijziging als antwoord
op een kritisch verslag van de betreffende commissie van de Tweede Kamer. Daar‐
naast komen veel nota’s van wijziging tot stand naar aanleiding van een wisseling
van kabinetssignatuur. Bij elke wisseling daarvan zijn het (beoogde coalitie)frac‐
ties in de Tweede Kamer die met elkaar – nog voordat er met kandidaat-ministers
wordt gesproken – afspreken welke grotere of kleinere wetswijzigingen tot stand
moeten worden gebracht.
Dat laatste heeft vanzelfsprekend niet alleen invloed op eventuele nota’s van wij‐
ziging, maar ook op de indiening van geheel nieuwe wetsvoorstellen. Een groot
deel daarvan vloeit rechtstreeks voort uit het regeerakkoord; in ieder geval waar
het de meest politiek gevoelige kwesties betreft. Dit betekent dat het ook ten aan‐
zien van het recht van initiatief te simpel is de parlementaire invloed (op de
inhoud) te zoeken in initiatiefwetsvoorstellen en de voorstellen die door of van‐
wege de Koning worden ingediend, af te doen als ‘gouvernementeel’. Daar komt
bij dat recente kabinetten diverse malen opnieuw richting Kamer getrokken zijn
om regeerakkoorden open te breken door middel van ‘tussenformaties’ en ‘begro‐
tingsakkoorden’ en nieuwe afspraken te maken. Daarmee heeft de Kamer elke
keer opnieuw een stempel kunnen drukken op de inhoud van wetgeving.22

Voor intrekking dan wel verwerping van een wetsvoorstel geldt hetzelfde. Ver‐
werping is een parlementair recht; het recht om een wetsvoorstel in te trekken
komt doorgaans aan de regering toe. Hoewel verwerping van een wetsvoorstel
– zeker door de Tweede Kamer – een absolute zeldzaamheid is, kan ook hieraan
niet de gevolgtrekking worden verbonden dat de invloed van het parlement klein
is. Langs dezelfde lijnen als hierboven geschetst is voor intrekking van een wets‐
voorstel van regeringswege doorgaans bepalend dat het parlement ‘er niet (meer)
aan wil’.

3.2 Een ander constitutioneel ideaal: dualisme
Zo bezien valt het met de inhoudelijke betrokkenheid van het parlement nog niet
zo tegen. Althans, voor zover dat de positie van de Tweede Kamer betreft (over de
Eerste Kamer meer in par. 3.3). Naast bovengenoemde betrokkenheid via kriti‐
sche verslagen en (kabinets)onderhandelingen, kan bovendien worden gewezen
op controlerende bevoegdheden als het inlichtingenrecht en vooral het enquête‐
recht, dat in veel gevallen als katalysator voor wetgevingsprocessen dient.

22 Zie ook G.J. Veerman, Over wetgeving. Principes, paradoxen en praktische beschouwingen, 2de druk,
Den Haag: Sdu Uitgevers 2009, p. 85.
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De vraag is wel hoe deze manier van parlementaire betrokkenheid zich verhoudt
tot het veel gepredikte uitgangspunt van dualisme. Ook de term ‘dualisme’ is een
niet juridisch gedefinieerd ‘label’, dat wordt gebruikt om een bepaalde verhouding
te kenschetsen. Het nadeel van dit specifieke label is dat het in zoveel verschil‐
lende betekenissen wordt gebruikt dat van het begrip nog maar weinig verkla‐
rende waarde lijkt uit te gaan.23 Institutioneel bezien betekent dualisme dat rege‐
ring en parlement een niet tot elkaar herleidbare legitimatie (voor wat betreft de
samenstelling) en niet tot elkaar herleidbare bevoegdheden hebben.24 Om met
dat laatste te beginnen: ten aanzien van de wetgevende bevoegdheden kan van‐
wege de door regering en Staten-Generaal gezamenlijk uitgeoefende formele wet‐
gevingstaak al niet meer worden volgehouden dat dit stelsel dualistisch is. Nog
sterker speelt dit ten aanzien van de legitimatie. Immers, alleen diegenen die de
legitimatie van de benoeming van ministers en staatssecretarissen nog steeds
zoeken in hun benoeming door de Koning, kunnen nog met droge ogen beweren
dat het stelsel dualistisch is. Zij miskennen mijns inziens de fundamentele bete‐
kenis van de totstandkoming van de vertrouwensregel (1866-1868) en de invloed
die daarvan uitgaat op kabinetsvorming. Ervan uitgaand dat de communis opinio
toch luidt dat de legitimatie van het politiek belangrijkste deel van de regering
(ministers en staatssecretarissen) op zijn minst indirect in handen ligt van het
parlement, is dualisme (in institutionele zin) ten aanzien van formele wetgeving
geen relevant ideaal.

In zijn meer politieke betekenis ziet dualisme niet zozeer op de verhouding tussen
parlement en regering als institutie, maar veel meer op de verhoudingen tussen
coalitiefracties in de Tweede Kamer en de regering.25 De vraag is in hoeverre deze
fracties bereid zijn een van de politiek verwante regering andere koers te varen.
Voor oppositiefracties wordt die bereidheid doorgaans aangenomen, zodat zij in
deze benadering van dualisme een veel bescheidener rol spelen. Dat (politieke)
ideaal staat inderdaad onder druk op het moment dat parlementaire betrokken‐
heid ten aanzien van de inhoud van wetgeving in belangrijke mate via (kabi‐
nets)onderhandelingen gestalte krijgt.
En toch kan het bijna niet anders. Het is in huidige tijden nagenoeg onvoorstel‐
baar dat een regering op grote schaal wetsvoorstellen zou vervaardigen waarvan
niet bij voorbaat duidelijk is dat daarvoor een parlementaire meerderheid voor‐
handen is. Het klinkt aardig: een debat wordt op dat moment uitsluitend gevoerd
over de inhoud van het voorliggende voorstel (zonder zich rekenschap te geven
van aan een wetsvoorstel ten grondslag liggende compromissen die betrekking
hebben op andere beleidsterreinen) en het zal (in ieder geval in de Tweede Kamer)
vaker voorkomen dat een wetsvoorstel wordt verworpen of bijna onherkenbaar
wordt geamendeerd. Het gevolg daarvan is wel dat voorbereidende werkzaamhe‐
den onder een grote mate van voorbehoud moeten worden verricht. Afstemming

23 A.H.M. Dölle, ‘De termen “monisme” en “dualisme” als karakterisering van een ideaaltypische
verhouding regering-Tweede Kamer’, TvO (6) 1980, afl. 20, p. 498 e.v.

24 Raad voor het openbaar bestuur, Op de grens van monisme en dualisme, Den Haag 1997, p. 4.
25 W. van der Woude, Financiële controle in het gemeenterecht. Een juridisch onderzoek naar de ‘dualise‐

ring van de financiële functie’, Deventer: Kluwer 2011, p. 20.
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met belangengroeperingen en andere stakeholders, het sluiten van werkbare com‐
promissen en het toezien op juridisch kwalitatief goed geformuleerde wetgeving:
alles komt op de tocht te staan.
Bovendien, als we dan toch aan de gang zijn, kunnen we het ideaal nog een stapje
verder trekken. Wanneer we ook serieus werk zouden maken van artikel 67 lid 3
Gw, moeten we bij de bespreking van wetsvoorstellen ook zien af te rekenen met
fractiediscipline. Immers, waarom zou het ene constitutionele ideaal belangrijker
zijn dan het andere? Als spreektijd moet worden gereserveerd voor 150 Kamerle‐
den per wetsvoorstel is een Poolse landdag het gevolg.

3.3 Zorgelijke positie Eerste Kamer
Ten aanzien van de positie van de Eerste Kamer vallen wat hardere noten te kra‐
ken. Deze lijkt in de huidige politieke situatie meer in de knel te geraken dan op
het eerste gezicht lijkt.

In het najaar van 2013 werd duidelijk dat de zittende coalitie nogal voorbarig
optimistisch was geweest: het gegeven dat ze niet kan rekenen op een meerder‐
heid in de Eerste Kamer bleek namelijk wel degelijk problematisch. Het met het
oog daarop gesloten herfstakkoord26 tussen coalitie en ‘favoriete oppositie’ (D66,
CU, SGP) wordt in dat verband vaak gezien als een teken dat de Eerste Kamer aan
betekenis heeft gewonnen. Wie de gang van zaken bestudeert, stuit echter op een
andere, meer lijdzame rol van de Eerste Kamer. Bij het sluiten van het herfst‐
akkoord viel in eerste instantie al op dat de minister van Financiën onderhan‐
delde met de leiders van oppositiefracties in de Tweede Kamer. Als het de bedoe‐
ling was een meerderheid in de Eerste Kamer te vinden voor de begroting van
2014, had het toch meer voor de hand gelegen te onderhandelen met fractievoor‐
zitters in die Kamer waar de zo vurig gewenste meerderheid nog niet voorhanden
was. Er voor het gemak van uitgaand dat de vertegenwoordigers van de regering
niet naïef waren, zouden zij niet aan een onderhandelingstafel zijn aangeschoven
met deze Tweede Kamerleden als die hun niet precies datgene kunnen bieden wat
zij zo hard nodig hebben: een meerderheid in de Eerste Kamer. Als dat zo is, is de
Eerste Kamer er niet sterker op geworden. Integendeel, nog voordat de Eerste
Kamer aan een inhoudelijke bespreking van de voorstellen toekomt, heeft de
oppositie in de Tweede Kamer de stemverhoudingen in haar zusterkamer alvast
sterk verhypothekeerd. De Eerste Kamer komt er niet aan toe haar machtspositie
uit te spelen wanneer zij vooral gebruikt wordt om een manier van besluitvor‐
ming in de Tweede Kamer af te dwingen, waarin een gewone meerderheid niet
langer voldoende is. Van het door anderen nog eens kritisch tegen het licht hou‐
den van door de Tweede Kamer vastgestelde (wets)voorstellen blijft op deze
manier weinig over.27

26 Kamerstukken II 2013/14, 33750, 19.
27 W. van der Woude, ‘Favoriete oppositie holt positie Eerste Kamer uit’, SC 14 februari 2014. Raad‐

pleegbaar via: <www. sconline. nl/ artikel/ favoriete -oppositie -holt -positie -eerste -kamer -uit>.
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4. Parlement en wetgeving

De haalbaarheid van het constitutionele ideaal van formele wetgeving die op zijn
minst de reikwijdte, de structurele elementen en de voornaamste vormen van
duurzame regelgeving zou moeten bevatten, is hierboven reeds betwijfeld. De
betrokkenheid van de Staten-Generaal bij de totstandkoming van formele wet‐
geving is hierboven – in ieder geval waar het de inhoud van die wetgeving betrof –
nog niet zo negatief gewaardeerd. Die beoordeling hoeft niet hetzelfde te zijn bij
de betrokkenheid van de Staten-Generaal in het proces van wetgeving. Uiteraard
gaat het bij wetgeving om de inhoud van het eindproduct (en de mate waarop de
Staten-Generaal daarop invloed heeft kunnen uitoefenen). Het belang van een
openbare uitwisseling van standpunten op basis van een dieper begrip van het
wetsvoorstel en de wijze waarop de inhoud daarvan juridisch is vormgegeven,
moeten ook onder ogen worden gezien.
Of dit diepere begrip bij alle Kamerwoordvoerders aanwezig is, vergt een waarde‐
oordeel dat buiten het bestek van deze bijdrage valt. Door sommigen is geconclu‐
deerd dat het beter zou zijn als de Tweede Kamer een groter aantal juristen tot
haar leden zou mogen rekenen. Voorts zou moeten worden gepoogd wetgevings‐
activiteiten politiek aantrekkelijk te maken.28 Uiteraard zal het belang van derge‐
lijke toekomstperspectieven door een jurist met interesse in wetgevingsvraag‐
stukken als ondergetekende niet worden bestreden. De mate waarin dergelijke
beelden realiteit kunnen worden, is afhankelijk van de politieke wil bij politieke
partijen en fracties. Hetzelfde geldt voor het verlagen van de zogeheten ‘omloop‐
snelheid’ van Tweede Kamerleden.29 Wetgeven is immers een vak – dit tijdschrift
bestaat bij de gratie van die notie – en het kost tijd dit onder de knie te krijgen.
Juist daarom zou het inderdaad verstandig zijn als politieke partijen zich in ieder
geval rekenschap geven van deze notie bij het opstellen van kandidatenlijsten en
het prioriteren van parlementaire werkzaamheden.

Hoewel het maar de vraag is in hoeverre parlementaire betrokkenheid bij de meer
technisch-juridische aspecten van wetgeving leidt tot een kwalitatief beter eind‐
product (hoe meet je zoiets?), is het in het kader van publieke verantwoording
niettemin goed dat van de parlementaire betrokkenheid meer zichtbaar is dan in
de hoofdlijnen van een regeerakkoord. Hieronder worden hiervoor enkele sugges‐
ties gedaan.

Wat in ieder geval geen zin heeft, is de Staten-Generaal bestraffend toespreken en
hun leden voorhouden dat het hun nu toch echt ernst moet zijn met hun ‘wetge‐
vende functie’. Dit heeft een praktische reden (de leden luisteren waarschijnlijk
toch niet) en een principiële: uiteindelijk is het aan Kamerleden zelf om te bepa‐
len hoe zij invulling geven aan hun ‘vrije mandaat’. Ook het introduceren van vol‐
strekt nieuwe grondwettelijke bevoegdheden lijkt vooralsnog niet aangewezen.
De mogelijkheden die de Grondwet Kamerleden biedt ten aanzien van wetgeving

28 De Jong & Kummeling 2009, p. 95-96.
29 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vertrouwen en zelfvertrouwen. Parlementaire zelfreflectie

(publieksversie), Den Haag 2009.
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(maar ook ten aanzien van controle) zijn fors. Het gaat er eerder om dat van deze
bevoegdheden betekenisvol gebruik wordt gemaakt.

4.1 Terug naar de wetgevingsenquête?
Daartoe kan het overigens geen kwaad de nadere uitwerking van sommige grond‐
wettelijke rechten tegen het licht te houden. Momenteel onderzoekt een commis‐
sie van de Tweede Kamer30 of het mogelijk is een ‘lichtere’ vorm van parlemen‐
taire enquête te ontwerpen. Deze enquêtevorm moet sneller kunnen worden
ingezet dan een reguliere enquête, maar zou dwingender ondervraging mogelijk
moeten maken dan een reguliere hoorzitting. Redenerend vanuit de gedachte dat
de Tweede Kamer juist ook haar controlemiddelen kan inzetten om invloed op
wetgeving te bewerkstelligen, kan een dergelijke ‘enquête light’ uitstekend wor‐
den gebruikt om de regering op korte termijn tot nieuwe wetgevingsinitiatieven
te bewegen. Sterker, het op deze manier benutten van het enquêterecht sluit
naadloos aan bij de wijze waarop dit recht met name in de negentiende eeuw werd
ingezet.31 Een zekere herleving van de zogeheten ‘wetgevingsenquête’ zou boven‐
dien voor minder prominente Kamerleden een manier kunnen zijn zich in de kij‐
ker te spelen.

4.2 Rapporteurschappen
Een lichtere variant hiervan, waarmee met name op EU-niveau goede ervaringen
worden opgedaan, is het ‘rapporteurschap’. Binnen de Nederlandse context zou
dit betekenen dat een Kamercommissie één van haar leden zou opdragen het
wetsvoorstel te analyseren, hierover met relevante politieke en maatschappelijke
stakeholders te overleggen en daarover verslag te doen aan de commissie om
zodoende – alvorens de daadwerkelijke bespreking van het wetsvoorstel in de
commissie of in plenum aan te vangen – een beeld te genereren van de relevante
politieke issues, maar ook van juridische en maatschappelijke voetangels. Het rap‐
porteurschap kent sinds 2004 een grondslag in artikel 93a (en 121a) van het
Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (RvO II) en wordt
thans vooral gebruikt om de vinger aan de pols te houden ten aanzien van Euro‐
pese projecten, zoals het Europese Openbaar Ministerie.32

4.3 Meer ondersteuning
Wat ook nuttig kan zijn, is het creëren van bepaalde randvoorwaarden. Als het
politiek gezien niet voldoende prioriteit heeft de ‘omloopsnelheid’ van Kamerle‐
den te verlagen, dan zou continuïteit ten aanzien van wetgevingsexpertise ook
worden gevonden in een iets ruimhartiger ondersteuning van onze volksverte‐
genwoordigers. De personele ondersteuning van Tweede Kamerleden is – vergele‐

30 Voluit betreft het de Tijdelijke commissie evaluatie Wet parlementaire enquête. Deze commissie
is ingesteld naar aanleiding van de in 2013 door de Tweede Kamer aangenomen motie-Segers c.s.
(Kamerstukken II 2013/14 33609, 14) en staat onder voorzitterschap van Tweede Kamerlid
A.A.G.M. van Raak (SP).

31 Zie A.H.M. Dölle, Het recht van parlementaire enquête, Groningen: Wolters-Noordhoff 1985,
p. 56-61.

32 Rapporteur in dezen is VVD-Tweede Kamerlid Van der Steur.
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ken met die in andere landen33 – toch al niet zo ruim bemeten. Deze ondersteu‐
ning kan bestaan uit de uitbreiding van de staf van het Bureau Wetgeving van de
Tweede Kamer, maar zou daarnaast ook moeten worden verruimd voor fracties of
zelfs individuele fractieleden. Juist omdat de betrokkenheid van de Staten-Gene‐
raal meerwaarde heeft ten aanzien van die onderwerpen waarover in de samenle‐
ving verschillende politieke opvattingen kunnen leven, is het verstandig niet
alleen in te zetten op vergroting van het arsenaal aan politiek-neutrale juridische
ondersteuning, maar juist ook op juridische ondersteuning die kan worden inge‐
zet ten behoeve van specifieke politieke opvattingen. De juridische discipline is en
blijft immers een argumentatieve. Hoewel het recht op sommige punten zonne‐
klaar is, biedt het op andere punten ruimte voor interpretatie en dus ook voor
(politieke) afweging. Juist hier – en ook bij de ontwikkeling van nieuw recht – kan
politiek geïnspireerde, juridische ondersteuning meerwaarde bieden. Zodra het
Kamerleden duidelijk wordt dat bepaalde aspecten van wetgeving (ook de juridi‐
sche) politiseerbaar zijn, worden zij geprikkeld om daaraan de nu eenmaal
schaarse parlementaire tijd te besteden.

5 Tot slot

De vraag is uiteraard: waar leidt dit alles toe? In het bovenstaande is betoogd dat
de betrokkenheid van het parlement bij wetgeving sinds jaar en dag een heet
hangijzer is. Het vaststellen van de juiste mate van parlementaire betrokkenheid
is echter niet eenvoudig. Hierbij kunnen bepaalde constitutionele idealen, die
vooral worden ingegeven door democratie, dienstbaar zijn, maar het is twijfelach‐
tig of deze benadering zoveel vruchten afwerpt. Allereerst is niet duidelijk in hoe‐
verre een dergelijk ideaalbeeld (zoals bijvoorbeeld geformuleerd door de Commis‐
sie Wetgevingsvraagstukken) überhaupt haalbaar is. Verder moet onder ogen
worden gezien dat de maatstaf voor democratische invloed in het wetgevingspro‐
ces vooral wordt (en ook moet worden) bepaald door diegenen die door middel
van verkiezingen een democratisch mandaat hebben verkregen. Met andere woor‐
den: als Kamerleden minder aandacht wensen te besteden aan hun wetgevende
rol, dan is dat een ‘fact of life’ waaraan we alleen in het stemhokje kunnen probe‐
ren iets wezenlijks te veranderen.

Ondertussen zien we overigens dat de Tweede Kamer haar invloed op de wet‐
geving wel degelijk laat gelden, maar dit vaak doet via politieke beïnvloedingsme‐
chanismen die normaliter onder de controlerende rol van de Kamer worden
geschaard, of via kabinetsformatie. Daarmee is in beginsel niets mis, zij het dat de
democratische invloed op wetgeving hiermee wel minder zichtbaar wordt.
Wie dit als groot probleem ziet, zal zich moeten realiseren dat wetgevingswerk in
dat geval voor Kamerleden aantrekkelijker en/of eenvoudiger moet worden
gemaakt. Zonder ook maar enige volledigheid te pretenderen zijn daartoe in deze

33 W. van der Woude, ‘Ondersteuning van volksvertegenwoordigers’, in: E. van der Hout,
G. Voerman & W. van der Woude, Representatie, fractiediscipline en financiering. Drie onderzoeken
rondom het advies over een nieuw kiesstelsel, Rijswijk: Moretus 2007.

332 RegelMaat 2014 (29) 6

Dit artikel uit RegelMaat is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor Utrecht University Library (202441)



Staten-Generaal en wetgeving

bijdrage suggesties gedaan als een terugkeer naar de wetgevingsenquête, een uit‐
breiding van het aantal rapporteurschappen en het verruimen van partijpolitieke
ondersteuning. Dat laatste is in een politiek landschap dat wordt getekend door
evenredige vertegenwoordiging weliswaar kostbaar, maar dat is dan een prijs die
moet worden betaald voor democratische invloed op de totstandkoming van for‐
mele wetgeving.
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