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Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Zitt ing 1979-1980 

16 131 Terugzendingsrecht van de Eerste Kamer 

Nr. 2 NOTITIE 

1. Ti jdens de behandel ing in de Tweede Kamer van de grondwetsherzie-
n ingsontwerpen inzake de Staten-Generaal verzocht de heer De Kwaadste-
niet mi j de Kamer een notit ie te wi l len overleggen inzake een terugzendings-
recht van de Eerste Kamer ten aanzien van bij die Kamer in behandel ing zijn-
de wetsontwerpen. Het opstel len van een zodanige notit ie heb ik aan de 
Tweede Kamer toegezegd. Ter vo ldoening daaraan geef ik hierna een over-
zicht van denkbeelden en beschouwingen die aan het onderwerp in het ver-
leden en bij de behandel ing van de grondwetsherziening zijn gewi jd en 
daaraan voeg ik mi jn mening over dit onderwerp toe. 

2. In zijn bi jdrage aan de gedachtenwissel ing1 over de genoemde wets-
ontwerpen besprak de heer De Kwaadsteniet in eerste instantie uitvoerig 
de vraag of naast het verwerpingsrecht van de Eerste Kamer aan haar niet 
ook een terugzendingsrecht zou dienen te worden gegeven. Hij stelde de 
vraag waarom de Eerste Kamer een wetsontwerp dat zij in het algemeen 
goed acht, maar waartegen zij op een enkel onderdeel een belangrijk be-
zwaar heeft, zou moeten verwerpen. Verwerping zou in vele gevallen kun-
nen worden voorkomen door terugzending van het wetsontwerp naar de 
Tweede Kamer. Bij deze zou dan in eerste instantie weer het initiatief l iggen. 
Dit in tegenstel l ing tot de situatie bij verwerp ing, waarbi j als regel in eerste 
instantie het initiatief bij de Regering ligt en in tweede instantie bij de Twee-
de Kamer. Voor de verdere behandel ing van een naar de Tweede Kamer te-
ruggezonden wetsontwerp besprak hij enige mogel i jkheden. Zou na terug-
zending de Tweede Kamer de zaak afdoen, hoe dan ook, al dan niet gehoor 
gevend aan de wensen van de Eerste Kamer? Of zou na amendering door de 
Tweede Kamer ten slotte opnieuw de Eerste Kamer al dan niet goedkeuring 
aan het wetsontwerp moeten verlenen? De eerste mogel i jkheid verwierp hij 
omdat men dan in feite te maken zou hebben met de f iguur van het suspen-
sief veto. Die f iguur zou zich niet verdragen met de motie-De Kwaadsteniet 
aangaande de positie van de Eerste Kamer2. De vr i jheid van beslissing van 
de Tweede Kamer zou dan te groot zi jn. De Eerste Kamer zou het al dan niet 
(voldoende) herziene wetsontwerp definit ief moeten kunnen aanvaarden of 
verwerpen. 

3. De heer De Kwaadsteniet herinnerde hierbij ook aan de motie inzake 
een terugzendingsrecht van de Eerste Kamer welke hij en enige andere le-
den indienden bij de behandel ing van de Nota inzake het grondwetsherzie-
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1 Zte bijlage I, die het debat over de invoering 
van een amendementsrecht, een recht van sus-
pensief veto of een terugzendingsrecht van de 
Eerste Kamer weergeeft. 
2 12 944, nr. 22, aangenomen door de Tweede 
Kamer op 28 januari 1975. 



ningsbeleid. Hij trok deze in, omdat hij de gedachte nog niet rijp achtte om 
voldoende mate van ondersteuning te krijgen. Ik laat de tekst van deze voor 
de stemming in deTweede Kamer (28 januari 1975) ingetrokken motie hier 
volgen: 

«De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de Nota inzake het grondwetsherzienings-
beleid; 

van oordeel, dat de wetgevingsprocedure ermede gediend kan zijn, dat 
de Eerste Kamer naast aanneming of verwerping ook de mogelijkheid heeft 
van terugzending van wetsontwerpen naar de Tweede Kamer; 

nodigt de Regering uit, in de voorstellen betreffende de Eerste Kamer een 
bepaling op te nemen, daartoe strekkende dat de Eerste Kamer het recht ver-
krijgt om - indien zwaarwegende omstandigheden haar daartoe aanleiding 
geven - met twee-derden der uitgebrachte stemmen wetsontwerpen terug 
te zenden naar de Tweede Kamer, 

en gaat overtot de orde van de dag.» 

4. Aan de intrekking van deze motie was een gedachtenwisseling inzake 
het terugzendingsrecht voorafgegaan. 

Reeds in de nota zelf wezen de indieners daarvan een terugzendingsrecht 
van de Eerste Kamer af. Zij verwachtten hiervan een ongewenste verzwaring 
en vertraging van de wetgevingsprocedure. In schriftelijke vragen verzocht 
deTweede Kamer de Regering dit standpunt nader te willen motiveren. Bij 
haar beantwoording persisteerde de Regering bij haar standpunt3. 

Bij de behandeling in de openbare commissievergadering van 9 decem-
ber4 werd over een terugzendingsrecht het woord gevoerd door de heer De 
Kwaadsteniet en de heer Jurgens, die zich daarvan eveneens een voorstan-
der betoonde. Van de zijde van de Regering bestreed mijn ambtsvoorganger 
dit voorstel. Hij verwachtte dat uitvoering daarvan tot vertraging in het wet-
gevingsproces aanleiding zou geven en wel tot een grotere vertraging dan 
die welke het bestaan van de Eerste Kamer nu oplevert. Daarbij wees hij ook 
op een verzwaring van de taak van de Tweede Kamer: 

«In de Tweede Kamer is men toch al zwaar belast met allerlei werk en dan 
krijgt men het vervelende dat de Eerste Kamer wederom gebruik heeft ge-
maakt van het recht van terugzending. Niemand weet, gezien de overbelas-
ting van de Tweede Kamer, of na die terugzending het wetsontwerp weer 
spoedig zal kunnen worden bekeken.» 

Bij de plenaire behandeling van de nota in de Tweede Kamer5 bepleitte de 
heer De Kwaadsteniet opnieuw zijn voorstel. Hij merkte daarbij op, dat een 
recht van terugzending «nauwelijks een uitbreiding van de bevoegdheden 
behoeft te betekenen. Het is een extra mogelijkheid die de Eerste Kamer 
krijgt, maar het is geen uitbreiding van de bevoegdheden». Daarover voer-
den verder verscheidene leden het woord. Mevrouw Kappeyne van de Cop-
pello en de heren Bakker, Franssen en Van der Sanden verklaarden zich te-
gen het voorstel. Welwillend stonden hier tegenover de heren Abma, Jonge-
ling en Keuning. De heer Tilanus sprak aarzeling uit en de heer Jurgens ver-
zocht een nadere argumentatie vanwege de Regering. Aan het slot van de 
beraadslaging volgde de intrekking van de hierboven reeds vermelde motie 
van de heer De Kwaadsteniet. 

5. Bij de behandeling van de nota in de Eerste Kamer6 werd over het te-
rugzendingsrecht van de zijde van de Kamer uitsluitend gesproken door de 
heer Schwarz. Hij betoonde zich een voorstander van het terugzendings-
recht. Daarmede beoogde hij niet «een verkapt recht van amendement - de 
Tweede kamer kan immers het gewijzigd wetsontwerp doorlaten of tegen-

3 In bijlage II zijn de passage uit de nota, de 
schriftelijke vragen en antwoorden in extenso 
opgenomen. 
4 Zie bijlage III. 
5 Zie bijlage IV. 
6 Zie bijlage V. 
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houden - maar wel een verbeter ing van de praktische procedure voor de ge-
vallen waar in om een enkel onderdeel een wetsontwerp zou worden verwor-
pen». Mi jn ambtsvoorganger ontr ied opn ieuw het recht van terugzending en 
wet met de volgende mot iver ing : 

«Het verwerpen van een wetsontwerp is een grote beslissing. Daar ziet de-
ze Kamer alt i jd erg tegenop. Men overweegt de consequenties, want 
meestal verwerpt men het wetsontwerp op grond van één of twee voorzie-
ningen, die erin voorkomen. Overigens acht men dat wetsontwerp veelal 
aanvaardbaar. Er word t a fgewogen, wa t moet domineren. Van een recht 
van terugzending zal veel meer gebruik worden gemaakt. Zo is de mens nu 
eenmaal. Er zijn hier allerlei wetsontwerpen gepasseerd, waarvan ik7 we l 
iets heb gezegd, maar waarvoor geen enkele reden aanwezig was, ertegen 
te s temmen. Wanneer in die t i jd het recht van terugzending had bestaan, 
dan weet ik zeker, dat ik in allerlei geval len geprobeerd zou hebben daarvan 
gebruik te maken. Dat acht ik ongewenst. Ik geloof, dat het voor de wetge-
vende arbeid veel meer vertraging meebrengt dan wanneer men let op die 
enkele geval len, waar in een wetsontwerp moest worden aangepast aan de 
wensen - geheel of gedeelteli jk - van deze Kamer.». 

6. Ook vroeger is de gedachte van een terugzendingsrecht voor de Eerste 
Kamer wel eens naar voren gekomen. 

De Staatscommissie van 1905 wi lde aan de Eerste Kamer het recht van 
amendement ver lenen. Uiteraard zou daarna ook de Tweede Kamer over die 
amendementen moeten beslissen. De staatscommissie wi lde geen einde-
loos heen en weer zenden van het voorstel tussen de Kamers. 

Indien de Tweede Kamer niet met de door de Eerste Kamer ver langde w i j -
ziging w i lde ins temmen, zou het voorstel in ongewi jz igde vorm naar de Eer-
ste Kamer teruggaan, die daaromtrent haar definit ieve beslissing zou ne-
men. Dit advies is bij de reger ingsontwerpen van 1907 - d i e niet tot grond-
wetswi jz ig ing hebben geleid - niet gevolgd. De staatscommissie van 1910 
en de daarop gevolgde reger ingsontwerpen van 1913 wi lden aan de Eerste 
Kamer een recht van regres toekennen. Duidelijk is dit weergegeven in het 
werk van Oud, Het consti tut ioneel recht van het Koninkri jk der Nederlanden 
(deel II, tweede druk, Zwol le 1970, blz. 129): 

«Dit recht betekende, dat deze Kamer aan de Tweede Kamer zou kunnen 
in overweging geven bepaalde wi jz ig ingen in een aan de Eerste Kamer toe-
gezonden wetsontwerp aan te brengen. Zou de Tweede Kamer aan dit ver-
langen vo ldoen, dan zou het aldus gewijzigd ontwerp ter definit ieve beslis-
sing naar de Eerste Kamer teruggaan. Zou de Tweede Kamer niet genegen 
blijken wi jz ig ing aan te brengen, dan zou het ontwerp niet wederom bij de 
Eerste Kamer in behandel ing komen. Die Kamer zou dan geacht worden tot 
verwerp ing van het ontwerp te hebben besloten. «Langs deze weg kan - al-
dus de memor ie van toel icht ing - het scherpe oordeel , dat eene niet-aanne-
ming insluit misschien achterwege bl i jven, en zal de invloed, welke de Eer-
ste Kamer kan uitoefenen ten bate van een goede gang der wetgeving wor-
den versterkt, wat ook aan het aanzien der Kamer niet anders dan bevorder-
lijk kan zijn». 

De wetsontwerpen van 1913 hebben niet tot grondwetsherziening geleid. 
Volgende staatscommissies kwamen niet met een voorstel tot invoering van 
een regresrecht. De gedachte van het regresrecht werd pas opnieuw bespro-
ken door de staatscommissie Cals/Donner (zie haar eindrapport blz. 95 en 
96). Verschil lende vo rmen werden als mogel i jk genoemd: 

«Men kan de huidige bevoegdheid van de Eerste Kamer om een wets-
ontwerp te verwerpen omzetten in een suspensief veto. De Tweede Kamer 
zou dan het recht moeten hebben het ontwerp na een zekere termi jn onge-
wi jz igd aan de Regering door te zenden ter bekrachtiging. Bij een andere 
vo rm van terugzendingsrecht behoudt de Eerste Kamer het recht een wets-
ontwerp zonder meer te verwerpen. Maar indien zij meent, dat een voorstel 

' Destijds ais lid van de Eerste Kamer. niet ongewi jz igd kan worden aanvaard, zendt zij het onder aanduiding van 
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de noodzakeli jk geachte wi jz ig ing aan de Tweede Kamer terug. Stemt deze 
met de voorgestelde wi jz ig ing in, dan geldt het gehele voorstel als door de 
Staten-Generaal aanvaard. Stemt zij niet met de voorgestelde wi jz ig ing in, 
dan geeft zij daarvan kennis aan de Eerste Kamer, die vervolgens alsnog 
heeft te beslissen, of zij het on twerp zal verwerpen of ongewi jz igd aanvaar-
den. Ter mot iver ing van dit recht van terugzending werd door de voorstan-
ders8 aangevoerd, dat daardoor in geval van confl ict tussen beide Kamers de 
oplossing belangri jk word t vereenvoudigd en versneld. 

Zowel de leden van de commiss ie, die de Eerste Kamer wi l len handhaven, 
als zij die tot haar afschaffing adviseren, wijzen in grote meerderheid deze 
voorstel len af. Zij achten de wi jz ig ing in de positie van de Eerste Kamer, die 
hiervan het gevolg is, niet oppor tuun. In beide varianten is er reden om te 
vrezen, dat de Eerste Kamer in sommige gevallen te l ichtvaardig tot terug-
zending naar de Tweede Kamer zal overgaan, daar immers met die terug-
zending niet definit ief over het lot van het ontwerp beslist word t . Bovendien 
introduceren de voorstel len een mogel i jkheid van vertraging in de wetge-
v ingsprocedure, welke we in ig aantrekkelijk is. In de tweede hierboven ge-
noemde vo rm komt daar nog bi j , dat de Eerste Kamer een soort pseudo-
amendementsrecht krijgt, wat tot gevolg kan hebben, dat deze Kamer zich 
veel intensiever met de details van de wetsontwerpen zal gaan bezighouden 
dan thans het geval is. Hierdoor zou de Grondwet ertoe bi jdragen, dat de 
Eerste Kamer een doublure van de Tweede Kamer word t . Bovendien zou het 
tot prestigeverl ies van de Eerste Kamer leiden, indien deze een voorstel tot 
amender ing zou doen en de Tweede Kamer dit voorstel niet zou overnemen.» 

Dit standpunt van de staatscommissie is, zoals bekend, in de Nota inzake 
het grondwetsherzieningsbeleid en in de voorstel len van de Regering ge-
vo lgd . 

7. Vervolgens geef ik weer hoe auteurs die over het denkbeeld geschre-
ven hebben, daarover dachten. 

Het door de staatscommissie 1910 en de reger ingsontwerpen van 1913 
voorgestelde regresrecht is desti jds ui tvoerig besproken door Struycken9 . 

Naar Struycken's mening zou een dergeli jk recht in het algemeen niet tot 
de zakelijke verbeter ing van de inhoud der wet ten kunnen bi jdragen. Een Ka-
mer van revisie zou de Eerste Kamer door het regresrecht niet wo rden ; daar-
toe zou zij het vol ledige recht van amendement behoeven. Al leen voor die 
wi jz ig ingen zou zij, naar Struycken's mening, van het regresrecht gebruik 
maken, «welke zij van zoo ingr i jpende betekenis acht, dat zij, worden ze niet 
aangebracht, het wetsontwerp in 't geheel niet w i l aanvaarden». Die gevallen 
waren naar zijn mening zeldzaam en onder de gevallen van verwerping zou-
den er bovendien slechts zeer wein ige zijn waar in door een wi jz ig ing van 
de wet de goedkeur ing van de Eerste Kamer zou zijn verkregen. Struycken 
verwacht te daarvan ook een aanmerkeli jke verzwakking van de invloed der 
Tweede Kamer op de inhoud der wet. Immers, de Tweede Kamer zou alleen 
kunnen beraadslagen over de door de Eerste Kamer voorgestelde wi jz ig in-
gen ; het wetsontwerp als geheel zou buiten debat bl i jven. Hij wees boven-
dien nog erop hoe bij begrot ingswetten de Tweede Kamer zou kunnen ko-
men voor de pijnli jke tweestr i jd , die men de Eerste wi l besparen: «maakt de 
Eerste Kamer van haar regresrecht gebruik, omdat zij overwegend bezwaar 
heeft tegen eene bepaalde begroot ingspost, de Tweede word t voor de keuze 
gesteld, die post te laten val len, of de Minister zonder begroot ing te laten». 
Door het regresrecht zou in de verhouding der beide Kamers een aanmerke-
lijke verandering t reden: «de Eerste Kamer zal krachtiger worden , meer in-
v loed op de wetgeving uitoefenen dan thans». Dat zou «er onvermi jdel i jk toe 
voeren, dat het tweekamerstelsel u i t loopt op wat het elders reeds is gewor-
den, een doublure der Volksvertegenwoordig ing.» En daarvan was Sttuyc-
ken beslist geen voorstander. 

In zijn proefschrift over de Eerste Kamer der Staten-Generaal '0 heeft J . Th. 
de Ruwe een beperkt regresrecht van de Eerste Kamer bepleit. Men zou haar 

8 Drie van de zeventien leden der commissie. 
9 Grondwetsherziening 1913, zie Verzamelde 
werken, 1e deel, Arnhem 1924, blz. 176-182. 
,0 Nijmegen 1957, blz. 93-96. 
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de bevoegdheid moeten toekennen «een ontwerp, dat in de Tweede Kamer 
met minder dan tweederden of dr ievi j fden van het aantal uitgebrachte stern-
men is aangenomen, voorzien van concrete wi jz ig ingsvoorstel len, opnieuw 
aan het oordeel van de Tweede Kamer te onderwerpen. Het zwaartepunt van 
de wetgev ing zal dan toch niet, zoals Struycken vreesde ten aanzien van de 
regeringsvoorstel len tot Grondwetsherziening van 1913, bij de Eerste Kamer 
komen.» Tegen het regresrecht dat de regering in 1913 voorstelde, deelde 
De Ruwe de bezwaren van Struycken. Het door hemzelf gesuggereerde re-
gresrecht zou een beperkte strekking hebben en niet de consequentie heb-
ben, «dat afwi jzing der voorgestelde wi jz ig ingen door de Tweede Kamer de 
betekenis heeft van verwerp ing van het wetsontwerp. Al leen indien het ont-
werp in de Tweede Kamer beneden een bepaalde meerderheid is aangeno-
men, zullen concrete wi jz ig ingsvoorstel len kunnen worden gedaan, met an-
dere woorden slechts ten aanzien van zodanige ontwerpen, die veel tegen-
stand hebben ontmoet . Wi jz ig ingen, welke t i jdens de behandel ing in de Eer-
ste Kamer nutt ig of zelfs nodig bl i jken, kunnen in het a lgemeen wel met een 
novelle worden aangebracht. Slechts wanneer er veel opposit ie is geweest 
zullen wi jz ig ingen, welke mogel i jk ook de tegenstanders kunnen verzoenen, 
kunnen worden voorgedragen, waarbi j de Eerste Kamer zich houde aan de 
hoofdzaken. Neemt de Tweede Kamer deze wi jz ig ingen niet over - en het is 
denkbaar, dat de regering bij de behandel ing (opnieuw) de kabinetskwestie 
stelt of haar «onaanvaardbaar», met de dreig ing van intrekking van het ont-
werp , laat horen - , dan komt de Eerste Kamer weer aan de beurt voor haar 
slotoordeel.» 

Oud heeft zich ui tgesproken tegen het regresrecht zowel in de vo rm van 
de staatscommissie van 1905 als in die van het reger ings-ontwerp 191311. 
Het regeringsvoorstel zou de tweestr i jd of een wetsontwerp al dan niet moet 
worden aanvaard, waarvoor thans de Eerste Kamer kan worden geplaatst, 
voortaan bij de Tweede Kamer leggen. «Zij zou voor het d i lemma worden 
geplaatst óf de door de Eerste Kamer gewenste wi jz ig ing te aanvaarden öf 
het ontwerp als afgewezen te zien beschouwd.» Tegen het beperkte recht 
van amendement , dat de staatscommissie 1905 aan de Eerste Kamer wi lde 
toekennen, zag Oud als bezwaar dat dit «de beraadslaging in de Eerste Ka-
mer geheel van karakter (zou) kunnen doen veranderen. Thans kan de Ka-
mer zich tot een algemeen debat beperken. Wordt haar het recht van amen-
dement ver leend, dan zal ook zij ieder ontwerp wel artikel voor artikel gaan 
behandelen. De beraadslaging dreigt dan hetzelfde karakter te kri jgen als die 
in de Tweede Kamer. De vervul l ing van het l idmaatschap der Eerste Kamer 
zou meer t i jd gaan vorderen en tal van personen, die zich thans nog voor dat 
l idmaatschap beschikbaar kunnen stel len, zouden dat niet meer kunnen 
doen. In één w o o r d , de beide Kamers zouden steeds meer aan elkander wor-
den geassimileerd.» 

Op de vertragingsfactor die uit een amendementsrecht en daardoor uit 
een zeker regresrecht door een senaat voor het wetgevingsproces voort-
vloeit , is ook wel in buitenlandse l i teratuur gewezen. In zijn Overzicht van het 
Belgisch Grondwettel i jk recht schri j f t André Mast12 het navolgende: 

«Dat een tweevoud ig par lementair debat t i jdverl ies betekent in het ver-
richten van het wetgevend werk, kan niet worden betwist. Tussen de datum 
waarop een wetsontwerp of -voorstel word t ingediend en die waarop beide 
kamers dezelfde tekst hebben goedgekeurd, kunnen jaren ver lopen. In het 
Belgische staatsrecht is dit nadeel vooral merkbaar omdat beide kamers op 
wetgevend gebied dezelfde bevoegdheid hebben. Wanneer een kamer het 
in de andere kamer gestemde ontwerp of voorstel amendeert, moet het naar 
de andere kamer worden terugverzonden. De vrees voor de vertraging, we l -
ke met de verzending gepaard gaat, is soms oorzaak dat van het amenderen 
word t afgezien, zelfs wanneer de onvolmaaktheid van de voorgelegde tekst 
evident is.» 

» T.a.p. biz. 129-130. 
.• Gent/Leuven, 5e uitgave, 1975, biz. 151. Zie 8 A | d e 2 e n s e p b e s c h o u w i n g e n overwegende, meen ik de invoe-
in gelijke zin over het Belgische systeem Fusi- . . . . . . . . . . 
lier. Les Monarchies pariementaires (Parijs, r m 9 v a n h e t regresrecht te moeten bl i jven ontraden. Mi jn bezwaren daarte-
1960, biz. 488). gen, die ik ten dele reeds bij de behandel ing van de wetsontwerpen inzake 
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de Staten-Generaal heb verwoord , vat ik als volgt samen. Zakelijk is daarvan 
een vertraging te verwachten in de gang en de duur van het wetgevingspro-
ces. Een dergeli jk recht zou naar mi jn oordeel in de Eerste Kamer worden 
aangewend om telkens wanneer zij min of meer gewicht ige wi jz ig ingen van 
een aan haar voorgelegd door de Tweede Kamer aanvaard wetsontwerp 
wensel i jk zou achten, van dit recht gebru ik te maken om die door aanvaar-
d ing door de Tweede Kamer alsnog in het wetsontwerp te zien aangebracht. 
Zij zou deze weg, naar ik meen, eerder inslaan dan over te gaan tot verwer-
ping van het gehele wetsvoorste l , zoals dit aan haar was voorgelegd. Daar-
van zou ook invloed kunnen uitgaan op de gehele houding van de Eerste Ka-
mer. Zij zou meer groeien in de richting van een senaat met dezelfde be-
voegdheden als die van de andere Kamer en daardoor haar in de Nederland-
se verhoudingen sinds jaar en dag bestaande posit ie van Kamer van her-
overweging verl iezen. Die taak van heroverweging is gewicht ig en daarom 
stelt ook de Regering prijs op het behouden door de Eerste Kamer van die 
taak. Haar posit ie te zien wi jz igen tot het medebepalen van de inhoud van de 
wetsontwerpen zou met die taak van heroverweging niet in overeenstenv 
m ing zijn. Wanneer gedacht word t aan toekenning van het regresrecht 
slechts voor het geval de Tweede Kamer een wetsontwerp met een betrek-
keiijk geringe meerderheid heeft aangenomen, gaat dit bezwaar in wezen 
nog sterker spelen. De Eerste Kamer zou dan nog eerder in de verleiding ko-
men van het regresrecht gebruik te maken om op die wijze een heroverwe-
ging van door de minderheid van de Tweede Kamer wenseli jk geachte 
amendementen te verkr i jgen. Het spreekt vanzelf, dat al deze bezwaren min-
der zouden kunnen optreden, indien naar de gedachte van de - ingetrokken 
- mot ie van de heer De Kwaadsteniet de Eerste Kamer slechts tot terugzen-
d ing zou mogen besluiten met tweederden der uitgebrachte s temmen. Doch 
de kans, dat van die mogel i jkheid gebruik zou worden gemaakt, moet niette-
min vr i j groot worden geacht, zeker groter dan de kans - bij het geldende 
stelsel - dat de Eerste Kamer - ondanks detai lbezwaren - van verwerping 
van door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen afziet, indien zij 
met de hoofdstrekking van die wetsontwerpen instemt. 

Van de verander ingen in het karakter van de Eerste Kamer welke uit de 
toekenning van dit recht zouden kunnen voor tv loe ien, zou ook een invloed 
kunnen uitgaan op haar werkwi jze en dientengevolge ook op haar samen-
stel l ing. 

Naast deze bezwaren van zakelijke aard staat het naar mi jn mening ove-
rigens reeds beslissende feit, dat regering en Staten-Generaal hun keuze 
hebben bepaald op de handhaving van de Eerste Kamer met haar tegen-
woord ige bevoegdheden zonder verminder ing daarvan, maar ook zonder 
u i tbre id ing. De toekenning van een regresrecht in welke vo rm dan ook zou 
een ui tbreiding van de bevoegdheden van de Eerste Kamer inhouden en 
daartegen hebben regering en Staten-Generaal zich duidel i jk uitgesproken. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
H. Wiegel 
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Mondelinge behandeling in de Tweede Kamer Grondwetsherzienings 
ontwerpen Staten-Generaal 

Betreft: Terugzendingsrecht 

Ti jdens de behandel ing van de ontwerpen van (rijks)wet Verklaring dat er 
grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de 
Grondwet van bepal ingen inzake de inr icht ing en de samenstel l ing van de 
Staten-Generaal (14 222); de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal (14 223); de werkwi jze van de Staten-Generaal 
(14 224) en het geven van inl ichtingen door de Ministers en de Staatssecreta-
rissen en het recht van onderzoek (14 225 (R 1051)) in de Tweede Kamer op 
12, 13 en 18 december 1979 en 5 en 12 februari 1980 (zitting 1979-1980 II, blz. 
1919 e.v.) kwam onder meer het bovenstaande onderwerp aan de orde. 

De heer Van Thijn (PvdA) merkte op (blz. 1924 r.k.-blz. 1925 l.k.) 

Mijn fractie stelt zich principieel op 
het standpunt dat alleen aan de recht-
streeks gekozen volksvertegenwoordi-
ging het recht toekomt het laatste en 
beslissende woord te spreken in zaken 
van beleid doch ook in de wetgevings-
procedure. Als er dan zo'n behoefte 
bestaat aan een kamer van revisie, laat 
het dan een kamer van revisie zijn en 
niet meer dan dat! Daarom stelllen wij 
voor, de bepalingen inzake de wetge-
vende macht als volgt te wijzigen. Een 
voorstel wordt wet uiterlijk drie maan-
den nadat het door de Tweede Kamer 
is aanvaard. De Eerste Kamer krijgt het 
recht binnen die termijn een voorstel 
eenmalig ter heroverweging aan de 
Tweede Kamer terug te zenden. De 
Tweede Kamer behoudt echter het 
laatste en beslissende woord. 

Aangezien het hier gaat om een 
wetsontwerp dat nog in de molen zit, 
namelijk wetsontwerp 15 047, moeten 
wij vandaag volstaan met een motie 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou hiermee 
mijn betoog willen afronden en de mo 
tie met betrekking tot de bevoegdhe-
den van de Eerste Kamer thans willen 
indienen. 

De Voorzitter: Ik zou over die motie 
een suggestie willen doen. U bent zo 
vriendelijk geweest haar tevoren op 
mijn tafel te deponeren. De tekst heeft 
verscheidene vragen bij mij opgeroe-
pen. Ik zou hierover met u graag over-

Ik kom bij het tweekamerstelsel. Met 
betrekking tot de positie van de Eerste 
Kamer en tevens met betrekking tot de 
wetgeving zullen wij allereerst stil-
staan bij de problematiek van verwer-

op dit punt. De samenhang met de ma-
terie die wi j heden bespreken is echter 
van dien aard dat wij er behoefte aan 
hebben, deze motie thans in te dienen. 

Wij zien met name een grote samen-
hang tussen deze motie en het amen-
dement van mevrouw Kappeyne van 
de Coppello inzake de schrapping van 
het ontbindingsrecht ten aanzien van 
de Eerste Kamer. Als de bevoegdhe-
den worden beperkt en de geringe po-
litieke betekenis van de Eerste Kamer 
wordt geformaliseerd, zal er naar onze 
mening vande kant van de Regering 
ook geen behoefte aan bestaan, over 
het ontbindingswapen te beschikken. 
Als deze bevoegdheden echter blijven 
wat zij zijn - zij zijn bij de bestrijding 
van de gedachtengang van mevrouw 
Kappeyne door de Regering nader toe-
ge l ich t " dan acht ik ook de aanwezig-
heid van het ontbindingswapen nood-
zakelijk. 

leg voeren, voordat ik de motie voor-
lees en onderzoek of zij voldoende 
wordt ondersteund. Het lijkt mij niet 
uitgesloten dat er nog een correctie in 
de tekst moet worden aangebracht en 
dan zou ik een tweede keer moeten on-
derzoeken of de motie wordt onder-
steund. Ik geef u in overweging eerst 
even dit onderling overleg te hebben. 

De heer Van Thijn (PvdA): Uitstekend, 
mijnheer de Voorzitter! 

ping van een wetsontwerp door de 
Eerste Kamer, van een terugzendings-
recht, van de betekenis van een novel-
le en van de mogelijkheid van een sus-
pensief veto. 

De heer Van Thijn (PvdA) zei voorts (blz. 1925 l.k.-m.k.): 

De heer De Kwaadsteniet (CDA) zei (blz. 1932 r.k.-blz. 1934 m.k.): 
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De Eerste Kamer heeft het recht een 
wetsontwerp te verwerpen. Dat is een 
bekende zaak. De Eerste Kamer maakt 
van dit recht niet vaak gebruik. Het be-
treft overigens soms interessante ge-
vallen. Laatstelijk verwierp de Eerste 
Kamer bij voorbeeld het initiatief-ont-
werp betreffende abortus. In 1927 wei-
gede de Eerste Kamer de goedkeu-
ring van de Belgisch-Nederlandse ver-
dragen ter regeling van het Schelde-
vraagstuk. In 1968 verwierp de Eerste 
Kamer de beoogde regeling van de f i-
nanciële positie van oud-ministers. Wij 
behoeven bij de spaarzamelijke ver-
werping niet lang stil te staan. Wat is 
de betekenis van verwerping van een 
wetsontwerp door de Eerste Kamer; 
wat is het gevolg? Het kan zijn dat de 
Eerste Kamer de zaken, welke in een 
wetsontwerp geregeld worden in het 
geheel niet geregeld wil zien of niet zo 
geregeld wil zien als is voorgesteld. 

Na verwerping van een wets-
ontwerp is het aan de Regering en aan 
de Tweede Kamer om te bezien wat nu 
dient te geschieden. Of niets, of - en 
dat ligt meer voor de hand - het voor-
stellen van een iets andere, een aange-
paste regeling, waarvan verwacht 
wordt dat die ook tot aanvaarding 
door de Eerste Kamer zal leiden. 

Ik constateer dat, zo gezien, in de 
huidige situatie in de verwerping van 
een wetsontwerp een zogenaamd ver-
laat of verkapt recht van amendement 
gelegen kan zijn. Ook zou men kunnen 
spreken van een verkapt terugzen-
dingsrecht. En een verkapt recht van 
amendement kan men vervolgens nog 
weerzien in de novelle. Sommigen 
schrikken alleen al bij het horen van de 
aanduiding 'verkapt recht van amen-
dement'. Ik meen dat dit gewoon een 
uiterst nuchtere zaak is. Dat behoeft 
ook helemaal niet in strijd te komen 
met de wens, dat de Eerste Kamer zich 
beperkt tot globale beoordeling van 
wetsontwerpen. Of dan gesproken kan 
worden over een 'recht op een novelle' 
is niet zo interessant. 

Overigens kan wellicht gesproken 
worden van een recht om een novelle 
te vragen maar niet van een recht om 
een novelle te krijgen, want de beslis-
sing om een wetsontwerp alsnog te 
wijzigen, is aan Regering en Tweede 
Kamer. 

Die hebben ook in de hand, in hoe-
verre hier een recht, althans om een 
novelle te vragen, kan functioneren, 
namelijk naar de mate waarin zij al dan 
niettoegeven aan de aandrang van de 
Eerste Kamer. 

Het behoort overigens stellig tot de 
ongeschreven regels van staatsrecht, 
dat de Eerste Kamer met het aandrin-
gen op een novelle het Eerste-Kamer-
boekje niette buiten gaat. 

Hetzelfde geldt voor de Regering, 
wanneer zij aan die aandrang tege-
moetkomt. Het moet dan uiteraard niet 
gaan om 'grappen'; gedacht zal ook 
hierbij moeten worden in termen als 
'in bijzondere gevallen' en 'bij ernstige 
bedenkingen'; terwijl tevens bedacht 
moet worden, dat de weg van de novel-
le alleen bewandeld kan worden wan-
neer geen moeilijkheden dreigen te ont-
staan tussen Regering en Tweede Ka-
mer vanwege het feit, dat wat de Eerste 
Kamer via de novelle wenst, onaan-
vaardbaar zou zijn voor de Tweede Ka-
mer. 

Intussen is het verstandig te besef-
fen, dat het vragen van een novelle 
aan de Regering - zeker de laatste tijd 
- meer voorkomt dan het door de Eer-
ste Kamer verwerpen van een wets-
ontwerp. 

Het vragen van een novelle kan 
goed zijn. Op 28 maart jongstleden 
heb ik hier een novelle behandeld, 
aangaande een wijziging van de Pro-
vinciewet met betrekking tot de com-
missies. Bij het verschijnsel novelle 
heb ik toen ook betrekkelijk beperkt 
stilgestaan. Het betrof een interessant 
geval. De Eerste Kamer drong aan op 
een novelle, de Ministervan Binnen-
landse Zaken dacht na, gaf aan de aan-
drang vervolgens gevolg en dan nog 
wel in die zin, dat de Minister zelfs 
zei: Eerste Kamer, wacht alstublieft 
even met de verdere behandeling van 
het wetsontwerp totdat de novelle U 
heeft bereikt. De desbetreffende Minis-
ter ging er daarbij kennelijk van uit, dat 
de Tweede Kamer geen problemen ter 
zake zou hebben. Niet duidelijk is toen 
geworden, of de Minister bij voorbeeld 
informeel bij de Tweede Kamer naar 
ter zake levende gevoelens had geïn-
formeerd, bij voorbeeld bij de vaste 
Commissie van Binnenlandse Zaken. 

Men kan zich afvragen of het bij een 
novelle eigenlijk alleen mag gaan over 
herstel van fouten, technische aanvul-
lingen en dergelijke of ook over meer 
wezenlijke punten van min of meer po-
litiek belang - waar ligt overigens de 
grens? - , alsmede in welk stadium de 
novelle er komt; voor of na totstand-
koming van de wet of moet beide mo-
gelijk zijn? Wij zijn van oordeel, dat de 
mogelijkheid van een eventuele ver-
dere ontwikkeling met betrekking tot 
de novelle open gelaten moet worden. 

Ik kom nu bij het terugzendings-
recht. Waarom zou dat niet aan de Eer-
ste Kamer kunnen worden gegeven? 
Waarom moet de Eerste Kamer een 
wetsontwerp dat zij in het algemeen 
goed acht, maar waartegen zij op een 
enkel onderdeel een belangrijk be-
zwaar heeft, verwerpen? 

Het is stellig overdreven, van het te-
rugzendingsrecht een vertraging van 
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de wetgevingsprocedure te vrezen. 
Het zal immers geen regel zijn, dat van 
het terugzendingsrecht gebruik wordt 
gemaakt, evenmin als het regel is dat 
het recht van verwerping wordt ge-
hanteerd. Verwerping van een wets-
ontwerp door de Eerste Kamer vindt 
alleen plaats, indien zwaarwegende 
omstandigheden daartoe aanleiding 
geven. Een extensieve interpretatie 
van deze praktijk is ook ten aanzien 
van het gehele functioneren van de 
Eerste Kamer op haar plaats. Hetzelfde 
zal dus gelden ten aanzien van het te-
rugzendingsrecht. Daarom zal het te-
rugzendingsrecht, een beperkt recht in 
vergelijking met het verwerpingsrecht, 
de positie van de Eerste Kamer niet 
veranderen, zeker niet versterken en 
derhalve geen uitbreiding van de be-
voegdheden van de Eerste Kamer be-
tekenen. Het gaat in feite om de verle-
ning van een ander mogelijk middel in 
verband met een in feite al bestaande 
bevoegdheid. Immers, het recht van 
verwerping van een wetsontwerp be-
tekent praktisch veelal reeds een ver-
kapt terugzendingsrecht. 

De vraag is nu vervolgens wat er na 
terugzending precies gebeurt. Terug-
zending vindt, dunkt mij, plaats aan de 
Tweede Kamer, waarbij dan in eerste 
instantie weer het initiatief ligt. Dit in 
tegenstelling tot de situatie bij verwer-
ping, waarbij als regel in eerste instan-
tie het initiatief bij de Regering ligt en 
in tweede instantie bij de Tweede Ka-
mer. Dit behoeft overigens niet altijd 
op te gaan. Na de verwerping van het 
(initiatief)abortus-ontwerp zou, zonder 
de toen tussenkomende kabinetscrisis, 
het initiatief in eerste instantie bij de 
Tweede Kamer (kunnen) hebben gele-
gen. 

Men kan zich a fvagen, of na terug-
zending de Tweede Kamer de zaak af-
doet (hoe dan ook, al of niet gehoor 
gevend aan de wensen van de Eerste 
Kamer) of dat na amendering door de 
Tweede Kamer ten slotte opnieuw de 
Eerste Kamer al dan niet goedkeuring 
verleent. Als de Tweede Kamer dan f i -
naal zou kunnen beslissen, hebben wij 
in feite te maken met de figuur van het 
suspensief veto. Dit verdraagt zich niet 
met de motie-De Kwaadsteniet aan-
gaande de positie van de Eerste Ka-
mer. De vrijheid van beslissing van de 
Tweede Kamer zou dan te groot zijn. 
De Eerste Kamer zal het al dan niet 
(voldoende) herziene wetsontwerp de-
finitief moeten kunnen aanvaarden of 
verwerpen. Wij zullen derhalve de mo-
tie-Van Thijn niet steunen. 

Alles overwegende komt het erop 
neer dat het terugzendingsrecht een 
methode is die soms vlotter kan wer-
ken dan verwerping en het opnieuw 

indienen door de Regering van een her-
zien wetsontwerp. Er lijkt derhalve 
niets tegen de verlening van een te-
rugzendingsrecht aan de Eerste Kamer 
naast het verwerpingsrecht. Het ver-
ruiint noch beperkt de bevoegdheid en 
de invloed van de Eerste Kamer. Het 
betreft een praktische regeling die in 
voorkomende gevallen gunstig kan 
werken. Het tast ook de positie van de 
Tweede Kamer niet aan. 

Immers, het laat onverlet dat de 
Tweede Kamer kan doen wat zij wenst, 
rekening houdende met het tweeka-
merstelsel. Het is niet te verwachten 
dat de Eerste Kamer een overvloedig 
gebruik zou gaan maken van het terug-
zendingsrecht. De Eerste Kamer kent 
haar historisch gegroeide staatsrech-
telijke positie. Terecht merkt de Rege-
ring in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag op dat er geen aanleiding 
is het verantwoordelijkheidsgevoel 
van de Eerste Kamer in twijfel te trek-
ken. 

Het voorgaande herinnert aan de 
hoofdinhoud van de motie ter zake die 
ik destijds introk, omdat de gedachte 
nog niet rijp was om een voldoende 
mate van ondersteuning te krijgen en 
de gedachtenvorming meer tijd vroeg. 
Die gedachtenvorming is ook nu nog 
niet afgesloten. Wij vragen evenwel van 
de bewindslieden over dit onderwerp 
nu een notitie. Behalve een afweging 
van het terugzendingsrecht zou ook een 
uitwerking van een mogelijke procedu-
re daarbij nodig zijn. Eerst dan kan een 
weloverwogen beslissing worden ge-
nomen. Een eventueel amendement, 
indien de Regering niet met een nota 
van wijzigingen komt, zou moeten wor-
den ingediend met betrekking tot het la-
ter te behandelen wetsontwerp 15 047 
over de wetgeving. De gedachte moest 
nu echter behandeld worden voor de 
beoordeling van de positie van de Eer-
ste Kamer. 

Hiervoor heb ik in verband met de 
novelle terzijde de vraag opgeworpen 
of het eigenlijk alleen mag gaan om 
herstel van fouten, technische aanvul-
lingen en dergelijke of ook om meer 
wezenlijke punten van min of meer po-
litiek belang. Daaraan wil ik overigens 
direct de vraag koppelen waar dan 
precies de grens ligt. Van de zijde van 
de PvdA-fractie is in het voorlopige 
verslag onder andere gevraagd of de 
Eerste Kamer er soms is, omdat de 
Tweede Kamer wetstechnische fouten 
kan maken. Heroverweging betekent 
meer. 

Behalve het voorgaande, behoort 
daar ook bij het nog eens met enige 
distantie en zonder emotie bezien van 
de resultaten van het overleg, in de 
Tweede Kamer en in de voorparle-
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mentaire fase gevoerd, zoals ook de 
Regering in navolging van de Staats-
commissie betoogt. Dat heeft dan ui-
teraard zijn betekenis voor de aan de 
heroverweging verbonden middelen, 
zoals verwerping, novelle, terugzen-
ding, goedkeuring of motie; dit met al-
le wijze terughoudendheid die de Eer-
ste Kamer kenmerkt. 

Interessant en formeel juist is de op-
merking in het voorlopig verslag van 
de zijde van de fractie van de PvdA: 

'Er is geen garantie ingebouwd te-
gen een ontwikkeling van de Eerste 
Kamer tot een politiek orgaan dat zich 
bij herhaling tegenover de Tweede Ka-
mer plaatst en, omdat zij het laatste 
woord heeft, de wetgeving op hoofd-
zaken blokkeert.'. 

De Regering antwoordt daarop in de 
memorie van antwoord terecht, nuch-
ter en laconiek, dat in de praktijk nooit 
de noodzaak is gebleken van een con-
flictenregeling. De Regering zegt: 

'Er bestaat naar onze mening ook 
geen aanleiding voor de verwachting, 
dat zich een ontwikkeling zou voor-
doen waarbij de Eerste Kamer zich bij 
herhaling tegenover de Tweede Ka-
mer zou plaatsen en de wetgeving op 
hoofdzaken zou blokkeren. De positie 
van de Eerste Kamer wordt voor een 
deel bepaald door regels van onge-
schreven recht. Er zijn geen dringende 
redenen om daarin verandering te 
brengen'. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag zegt de Regering, dat de 
Eerste Kamer elk wetsontwerp op zijn 
merites beoordeelt. Zij voegt daaraan 
toe: 

'De Eerste Kamer heeft ten aanzien 
van de wetgeving een ingrijpende be-
voegdheid, maar zij hanteert deze naar 
onze mening met grote voorzichtig-
heid'. Even verder zegt de Regering 
ook nog, dat er geen aanleiding is 'het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de 
Eerste Kamer bij haar wetgevende 
taak in twijfel te trekken'. 

Wij achten de regeringsreacties in 
deze zin juist. Op een gepaste plaats 
komen wij hier straks nog op terug. 

De heer Van Thijn (PvdA): De heer De 
Kwaadsteniet sluit zich aan bij de op-
vatting van de Regering dat de mate 
van terughoudendheid van de Eerste 
Kamer berust op ongeschreven regels 
van ons staatsrecht. 

Gelet op de motie-De Kwaadsteniet 
van enkele jaren geleden waarin werd 
gesproken van handhaving van de be-
staande regels - geschreven en onge-
schreven - van het staatsrecht ter zake 
van de Eerste Kamer, vraag ik hem 
concreet of naar zijn mening de ver-
trouwensregel die in het verkeer tus-
sen Regering en Tweede Kamer geldt, 
al dan niet van toepassing is op het 
verkeer tussen Regering en Eerste Ka-
mer. 

De heer De Kwaadsteniet (CDA): Daar-
op kom ik straks zeer uitvoerig terug. Ik 
had deze kwestie wellicht kunnen 
combineren met hetgeen ik zojuist heb 
gezegd, maar ik kom hierop nog terug. 
Ik hoop op dat moment een volledig 
antwoord te geven. 

De heer Van Thijn (PvdA): Dan wacht 
ik in goed vertrouwen dat moment af. 

De heer Van der Spek (PSP) zei (blz. 1948 m.k.-r.k.): 

Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien 
van wetsontwerp 14 222 merk ik op, 
dat mijn partij en i k - ik ben het dik-
wijls met mijn partij eens - tegen het 
voortbestaan zijn van de Eerste Ka-
mer. Dat instituut heeft weinig zin. Het 
vormt een soort doublure van de 
Tweede Kamer. De Eerste Kamer kan 
ook allerhande dingen vertraagd laten 
gebeuren, doordat de samenstelling 
achterloopt bij die van de Tweede Ka-
mer. Bij de nieuwe voorstellen zal dat 

niet veranderen. Daarover heb ik geen 
amendement ingediend. Wij zijn van 
mening, evenals meer partijen, dat de 
Eerste Kamer maar beter kan verdwij-
nen. 

De gedachte van de Partij van de Ar-
beid om bij het handhaven van de Eer-
ste Kamer te spreken van een 'sus-
pensief verwerpingsrecht' zal mijns in-
ziens een verbetering inhouden verge-
leken met de huidige situatie. 

Mevrouw Kappeyne van de Coppello (VVD) zei (blz. 1956 m.k.): 

Ik zal vervolgens in vogelvlucht over 
een aantal punten heengaan, die bij 
het algemene deel van wetsontwerp 
14 222, dit voorstel tot grondwetswijzi-
ging, zijn aangeroerd. Van de strijd 
over het tweekamer- dan wel éénka-
merstelsel is nu slechts een suggestie 
van de PvdA overgebleven om een 

suspensief vetorecht voor de Eerste 
Kamer in te voeren in plaats van haar 
huidige recht wetsvoorstellen die door 
de Tweede Kamer zijn aangenomen, te 
verwerpen. Ik respecteer de pogingen 
van de PvdA-fractie, nu zij er niet in is 
geslaagd de Eerste Kamer af te schaf-
fen, haar zoveel mogelijk te beknotten. 
Ik deel die visie echter niet. 
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Mijn fractie vindt dat de Eerste 
Kamer een nuttige functie vervult in het 
staatsbestel. Er kunnen zich inderdaad 
conflicten tussen beide Kamers voor-
doen. Dat wil echer niet zeggen dat die 
conflicten niet op redelijke wijze kun-

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat in ons democratisch 
staatsbestel de rechtstreeks gekozen 
volksvertegenwoordiging het laatste 
en beslissende woord behoort te 
hebben bij de aanvaarding van wets-
ontwerpen; 

nodigt de Regering uit, wetsontwerp 
15 047 inzake bepalingen betreffende 
de wetgevende macht te wijzigen 
overeenkomstig de volgende uit-
gangspunten: 

1. zodra de Tweede Kamer een 
voorstel van wet heeft aangenomen 
zendt zij het aan de Eerste Kamer; 

2. deze heeft gedurende drie maan-
den de gelegenheid dit wetsontwerp 
aan te nemen dan wel het ter herover-

Een andere vraag over de Eerste 
Kamer betreft de suggestie van sena-
tor Zoutendijk, die hier nog niet be-
sproken is. Ik vond het een interessan-
te suggestie. Zij stond in Liberaal Re-
veil van maart. De heer Zoutendijk 
vroeg naar een bescheiden uitbreiding 
van de bevoegdheden van de Eerste 
Kamer. Volgens hem zou er meer en 
meer sprake zijn van slordige wetge-
ving. De Eerste Kamer kan daar eigen-
lijk alleen wat aan doen door het ver-
kapte recht van amendement via de 
novelle. De heer Zoutendijk stelt 
daarom voor de Eerste Kamer het 
recht te geven een haar toegezonden 

De Regering blijft het voortbestaan 
van de Eerste Kamer bijzonder nuttig 
achten. Nederland staat alles behalve 
op zich zelf met een wetgevend parle-
ment dat uit twee Kamers bestaat. In 
heel veel landen wordt het wijs gevon-
den, dat nadat in één Kamer van de 
volksvertegenwoordiging is gespro-
ken over een wetsvoorstel en dit al of 
niet geamendeerd is aanvaard, het re-
sultaat nog eens wordt overwogen 
door een andere Kamer. Dit betekent 

nen worden opgelost. Het verminderen 
van het eigen beslissingsrecht van de 
Eerste Kamer tot een soort van signa-
leringsfunctie naar de Tweede Kamer 
toe, zou de eigen zelfstandige positie 
van de Eerste Kamer te zeer aantasten. 

weging aan de Tweede Kamer terug te 
zenden; 

3. wanneer de Eerste Kamer binnen 
de gestelde termijn dit wetsontwerp 
niet heeft aangenomen en evenmin 
gebruik heeft gemaakt van het recht 
van terugzending, wordt dit geacht 
door de Staten-Generaal te zijn aan-
vaard; 

4. wanneer de Eerste Kamer van het 
recht van terugzending gebruik maakt 
is de eindbeslissing over het wets-
ontwerp, voor wat de Staten-Generaal 
betreft, aan de Tweede Kamer, 

en gaat over tot de orde van de dag 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 18(14 222). 

wetsontwerp opnieuw voor advies aan 
de Raad van State te doen voorleggen. 
Na ontvangst van het advies kan even-
tueel worden besloten het wets-
ontwerp opnieuw naar de Tweede Ka-
mer te zenden voor hernieuwde 
overweging. 

Ziet de Minister aan dit voorstel 
aantrekkelijke kanten? Het kan helpen 
voorkomen dat de Eerste Kamer het 
zware middel van verwerping van een 
wetsontwerp hanteert in gevallen 
waarin dat niet gewenst is. Ik hoor 
graag wat de Minister van de sugges-
tie van de heer Zoutendijk denkt. 

helemaal niet dat de eerst aan bod 
zijnde Kamer haar werk slecht heeft 
gedaan. Het is echter wel mogelijk, dat 
na heroverweging een wetsontwerp 
zoals dit na amendering zijn vorm 
heeft gekregen niet zo geslaagd blijkt 
en dat het daarom het Staatsblad niet 
moet bereiken. 

Ik wijs daarbij ook op de factor dat de 
blieke opinie vaak nog eens kritisch 
reageert nadat een wetsontwerp in de 
Tweede Kamer is vastgesteld. Het is 

De heer Van Thijn (PvdA) diende mede namens de heer Patijn (PvdA) op 
13 december 1979 de volgende motie in (blz. 2048 r.k.-blz. 2049 l.k.): 

De heer Verbrugh (GPV) merkte op (blz. 2054 r.k.-blz. 2055 l.k.); 

De Minister van Binnenlandse Zaken de heer Wiegel antwoordde als volgt 
(blz. 2071 m.k.-blz. 2072 r.k.): 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980, 16131, nrs. 1-2 13 



dan aan de Eerste Kamer die kritiek op 
haar waarde te schatten en misschien 
daarin aanleiding te vinden een ander 
oordeel dan de Tweede Kamer uit te 
spreken over een wetsvoorstel. In ons 
stelsel hebben wij een Eerste Kamer 
die slechts zelden de conclusie trekt 
dat een door de Tweede Kamer aange-
nomen voorstel door haar moet wor-
den verworpen. Ook heeft de Eerste 
Kamer niet het recht van amende-
ment. Was dat wel zo, dan zou een 
wetsontwerp heen en weer tussen bei-
de Kamers kunnen worden gestuurd. 
Zo'n systeem bestaat in andere landen 
wel. Dat betekent ook dat de vertra-
ging - dit is één van de argumenten te-
gen het bestaan van twee Kamers - die 
door de behandeling in twee Kamers 
kan optreden in het algemeen niet zeer 
belangrijk is. 

Ik ben dan o o k - en daarmee kom ik 
bij een concrete stelling van de heer 
Van Thijn - geen voorstander van een 
'suspensief veto', zoals het heet. De 
heer Van Thijn heeft zijn gedachte uit-
gewerkt in een, mede door de heer Pa-
tijn ondertekende, motie. Daarin no-
digt hij de Regering uit, het wetsont-
werp op stuk nr. 15 047 inzake wetten 
en andere voorschriften te wijzigen in 
de volgende zin. De Eerste Kamer krijgt 
drie maanden de gelegenheid, een 
wetsontwerp aan te nemen dan wel 
het ter heroverweging aan de Tweede 
Kamer terug te zenden. De eindbeslis-
sing is dan in de gedachte van de heer 
Van Thijn aan de Tweede Kamer. 
Neemt de Eerste Kamer binnen de ter-
mijn van drie maanden het wets-
ontwerp niet aan, en zendt zij het ook 
niet terug, dan wordt het wetsontwerp 
geacht door de Staten-Generaal te zijn 
aanvaard. 

Naar de opvatting van de Regering 
zou het niet verstandig zijn als deze 
uitspraak die de heer Van Thijn aan de 
Kamer voorlegt, werd aanvaard. Uit-
voering daarvan in dat nog in de fase 
van de schriftelijke behandeling verke-
rende wetsontwerp inzake wetten en 
andere voorschriften, en aanneming 
door de Staten-Generaal van het aldus 
gewijzigde wetsontwerp lijkt mij alles 
behalve raadzaam. Uitvoering van de-
ze gedachte immers zou de Eerste Ka-
mer in een volkomen afhankelijke po-
sitie ten opzichte van de Tweede Ka-
mer brengen. Dan zou aan de wezenlij-
ke functie van de Eerste Kamer naar 
mijn overtuiging tekort worden ge-
daan. Ik ga hierop uitgebreid in omdat 
de heer Van Thijn op dit punt ook 
een uitspraak van de Kamer vraagt. 

De mogelijkheid van het tot stand 
komen van een suspensief veto zou -
het is theorie, maar men moet dan ook 
natuurlijk met alle facetten rekening 

houden - bevorderend kunnen werken 
op een eventuele geneigdheid van de 
Eerste Kamer om wetsvoorstellen af te 
wijzen. 

Immers, de uiteindelijke verant-
woordelijkheid daarvoor zou dan toch 
slechts bij de Tweede Kamer gaan ge-
rusten. Dit zijn dus twee inhoudelijke 
argumenten tegen de motie van de 
geachte afgevaardigde. Ik heb er nog 
een procedureel argument bij. Daarop 
is ook al in de stukken gewezen. Bij de 
behandeling van de nota inzake het 
grondwetsherzieningsbeleid is de 
vraag van de positie van de Eerste Ka-
mer uitvoerig aan de orde gesteld. De 
Kamer heeft zich toen, door aanvaar-
ding van de motie van de heer De 
Kwaadsteniet, uitgesproken vóór 
handhaving van de Eerste Kamer, met 
haar tegenwoordige bevoegdheden. 

Het vorige kabinet heeft zich over-
eenkomstig deze uitspraak van de Ka-
mer opgesteld. Hiervan is het voorstel 
dat wij vandaag in deze vorm behan-
delen een uitvloeisel. Wij hebben in de 
aanvaarding van de betreffende motie 
door de Kamer reden gezien, duidelijk 
te blijven bij de bevoegdheden die de 
Eerste Kamer thans heeft. Als de motie 
van de geachte afgevaardigde de heer 
Van Thijn wordt aangenomen, zou dat 
een duidelijke afwijking van de motie 
van de heer De Kwaadsteniet beteke-
nen. Natuurlijk beslist de Kamer in 
haar wijsheid hierover, maar naast het 
procedurele a rgument - ik meen, dat 
daarom ook de voorbereiding die voor 
deze grondwetsherziening is gekozen 
zo belangrijk is - heb ik twee inhoude-
lijke argumenten die, meen ik, vol-
doende valabel zijn om als mijn oor-
deel te kunnen uitspreken, dat hetgeen 
de geachte afgevaardigde de heer Van 
Thijn vraagt niet moet worden gevolgd. 

De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou de Minister naar aan-
leiding van zijn betoog twee vragen 
van wezenlijke aard willen stellen. 

De eerste ervan heeft betrekking op 
de grondslagen van onze parlementaire 
democratie. De betekenis van de mo-
tie-De Kwaadsteniet was ook, dat voor 
lange tijd is afgezien van een recht-
streekse verkiezing van de Eerste Ka-
mer. Dit betekent, dat vanaf dat mo-
ment - o o k in het kader van het huidi-
ge wetsvoorstel - de Eerste Kamer in-
direct (getrapt) gekozen zal blijven. Dit 
zo zijnde, als een nieuwe realiteit 
waarmee wij moeten leven, zou ik de 
Minister willen vragen, hoe hij staat 
tegenover het in mijn motie neerge-
legde beginsel, namelijk dat in zo'n si-
tuatie het laatste en beslissende 
woord bij de rechtstreeks gekozen 
volksvertegenwoordiging behoort te 
liggen. 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980,16 131, nrs. 1-2 14 



Vindt de Minister niettemin, dat nier-
op inbreuk dient te worden gemaakt -
gezien de nuttige functie van de Eerste 
Kamer in ons staatsbestel - kan hij dan 
aangeven, wat precies deze nuttige 
functie is? Ik heb in zijn betoog een ar-
gument gehoord dat mij nogal heeft 
verwonderd. Hij acht het een goede 
zaak, dat er in ons land een Kamer 
is die, nadat de Tweede Kamer heeft 
gesproken en nadat de publieke opi-
nie op de besluitvorming in dit Huis 
heeft gereageerd, de beslissing van de 
Tweede Kamer, gehoord de publieke 
opinie, kan heroverwegen, terwijl tot 
nu toe de argumentatie ten gunste van 
de Eerste Kamer steeds is geweest, dat 
hierin mensen zitting hebben die, 
omdat het geen beroepspolitici zijn, af-
standelijk - niet onmiddelli jk een 
boodschap hebbend aan de grillen van 
de dag en reagerend op de publieke 
opinie - e n rustig kunnen nagaan, of 
de Tweede Kamer (die veel afhankelij-
ker van de publieke opinie zou zijn) wel 
zo'n verstandige beslissing heeft ge-
nomen. 

Kan de Minister aangeven (niet met 
gelegenheidsargumenten, maar zeer 
principieel en inhoudelijk) wat precies 
de wezenlijke, nuttige functie van de 
Eerste Kamer in ons staatsbestel is die 
het wettigt, dat inbreuk wordt gemaakt 
op het grondbeginsel, dat alleen de 
rechtstreeks gekozen vertegenwoordi-
ging het laatste en beslissende woord 
behoort te hebben? 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik denk dat wanneer ik uitvoerig op 
de vraag van de geachte afgevaardig-
de inga, wi j dan bezig zijn met de 'her-
halingsoefeningen' waarvan de geach-
te afgevaardigde heeft gezegd, dat zij 
niet zouden moeten plaatsvinden. De 
discussie over het twee-kamerstelsel 
en over het wel of niet dienstig zijn van 
het voortbestaan van de Eerste Kamer, 
is uitvoerig en diepgaand gevoerd. AI-
le argumenten zijn op een rij gezet. 

De heer Van Thijn (PvdA): Dan moet 
het de Minister geen moeite kosten, 
deze twee wezenlijke vragen te beant-
woorden. 

Minister Wiegel: Ik heb er geen enke-
le moeite mee om de argumentatie te 
herhalen, maar ik wijs erop, dat wi j dan 
in een situatie terechtkomen waarvan 
de geachte afgevaardigde in zijn wijs-
heid heeft gezegd, dat wij niet hierin 
dienen te treden. 

Voor alle duidelijkheid wi l ik zeggen 
dat de Regering het voortbestaan van 
de Eerste Kamer buitengewoon nuttig 

acht, omdat de Eerste Kamer de moge-
lijkheid heeft bepaalde wetsvoorstel-
len, die in de Tweede Kamer in behan-
deling komen en vaak ook ingrijpend 
worden gewijzigd, nog eens afstande-
lijk te heroverwegen. De heer Van 
Thijn heeft gewezen op de samenstel-
ling van de Eerste Kamer en zegt dat ik 
nu ineens niet die argumentatie naar 
voren haal. Dat heb ik niet gedaan, 
omdat die al eerder uitgebreid gege-
ven is. Wanneer wij echter kijken naar 
de samenstelling van de Eerste Kamer 
en naar haar werkwijze 

De heer Van Thijn (PvdA): Die is nogal 
pluri form, dacht ik. 

Minister Wiegel: Ja zeker, zeer pluri-
form en dat vind ik nu juist zo dienstig. 

De heer Van Thijn (PvdA): Net als dit 
Huis. 

Minister Wiegel: Maar dan toch van 
een heel andere aard. Juist omdat die 
andere aard er is, vinden wij het voort-
bestaan van de 'Kamer van herover-
weging' uitermate dienstig. Dat vindt 
niet alleen de Regering, maar dat heeft 
deze Kamer ook uitgesproken. De heer 
Van Thijn heeft over de wetgeving een 
concrete vraag gesteld, maar dat was 
een beetje vragen naar de bekende 
weg. De Eerste Kamer heeft, in het 
overleg met de Regering, het laatste 
woord over wetgeving. Dat kan ook 
betekenen dat wanneer een bepaald 
wetsvoorstel op grond van bepaalde 
motieven, door de Eerste Kamer wordt 
verworpen - dat gebeurt een enkele 
keer - de Regering dan, denkende 
aan de gedachtenwisseling in de Eer-
ste Kamer, met een aangepast voor-
stel kan komen dat beide Kamers 
haalt. Uiteraard is er dan geen sprake 
van een verkapt recht van amende-
ment van de Eerste Kamer. Kortom, 
die heroverweging acht ik uitermate 
dienstig. 

Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
(VVD): Ik dacht dat het in de procedure 
van wetgeving het meest normaal is 
dat de Regering, of in ieder geval de 
Kroon, het laatste woord heeft, name-
lijk bij de bekrachtiging van een wets-
voorstel. Dat is toch de eindfase? 

Minister Wiegel: Dat is juist. Maar bij 
een wetsvoorstel dat door de Eerste 
Kamer wordt verworpen komt de 
Kroon in die zin er niet aan te pas. Dat 
weet mevrouw Kappeyne. 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980,16 131, nrs. 1-2 15 



De reger ingscommissar is voor de grondwetsherziening de heer Simons 
bracht naar voren (blz. 2095 l.k. - m.k.): 

Zoals ik reeds zei, ben ik niet be-
vreesd, dat onze Eerste Kamer zich 
niet op de juiste wijze van haar taak 
van heroverweging van wetgeving en 
beleid zal blijven kwijten. Dit kan wel 
eens leiden tot verwerping van een 
wetsvoorstel - dit gebeurt in de prak-
tijk ook wel - of zelfs tot het aftreden 
van een bewindsman, maar in de prak-
tijk heeft dit nimmer geleid tot het zo-
danig blokkeren van wenselijk geachte 
ontwikkelingen dat die na een zekere 
vertraging, als de Tweede Kamer daar-
op stond, niet toch tot stand kwamen. 
Ik acht daarom de tijd niet gekomen 
voor een verandering van de bevoegd-
heden van de Eerste Kamer, noch voor 
een vermindering daarvan, namelijk 
door haar slechts het recht van een 
suspensief veto te geven, noch voor 
het uitbreiden van haar bevoegdheden 
met een recht van terugzending. 

Ik zou ook andere voorbeelden van 
ongeschreven staatsrecht kunnen be-
spreken, maar ik zou steeds op deze 
conclusie uitkomen: het is juist goed 
dat men bij de formulering daarvan 
een slag om de arm houdt en met na-
me niet uitsluit, dat zich in het staat-
kundige leven wel eens omstandighe-
den kunnen voordoen, die de strakke 

Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft 
de positie van de Eerste Kamer is er 
met betrekking tot ons voorstel geen 
sprake van een herhalingsoefening. 
Het voorstel van mijn fractie inzake het 
suspensief veto is niet eerder in deze 
Kamer in deze vorm aan de orde ge-
weest. Het gaat hierbij om een princi-
piële vraag waarop de Minister onvol-
doende heeft geantwoord. Gegeven 
de handhaving van een anachronis-
tisch verkiezingssysteem - om de voor-
ganger van deze Minister te citeren -
mist naar onze mening de Eerste Ka-
mer de legitimatie om in het wetge-
vend proces namens de Staten-Gene-
raal het laatste en beslissende woord 
te kunnen spreken. De Minister heeft 
niet kunnen aangeven welke wezenlij-
ke functie van de Eerste Kamer nu 
door ons voorstel wordt aangetast. 
Eerst zei hij, dat de Eerste Kamer, de kri-
tiek van de publieke opinie op beslis-
singen van de Tweede Kamer kan ver-
werken en eventueel tot een herover-
weging kan komen. Daarna zei hi j : 
Nee, het is eigenlijk meer een afstan-
delijke Kamer die los van de waan van 
de dag en de druk van de publieke opi-
nie in alle rust, rijpheid en stilte tot her-
overweging kan komen. 

toepassing van een regel al te moeilijk 
maken. 

De heer De Kwaadsteniet (CDA): Ik ben 
getroffen door de uitspraak van de 
het Simons dat door het terugzen-
dingsrecht de bevoegdheden van de 
Eerste Kamer zouden worden uitge-
breid. Ik wist niet dat hij voorstander 
van uitbreiding van de bevoegdheden 
van de Eerste Kamer was. 

De heer Simons: Ik ben daarvan in het 
geheel ook geen voorstander. Ik be-
doelde slechts een extra waarschu-
wing te geven, niet over te gaan tot uit-
breiding van de bevoegdheden van de 
Eerste Kamer. 

De heer De Kwaadsteniet (CDA): Dan 
zou ik graag willen weten, waarom de 
heer Simons destijds tot de minder-
heid van de staatscommissie-Cals-
Donner behoorde, die... 

De Voorzitter: Ik meen dat dit niet aan 
de orde is. Er wordt namens de Rege-
ring het woord gevoerd. 

De heer De Kwaadsteniet (CDA): 
Neemt u mij niet kwalijk. 

Ik acht zowel het een als het ander 
een onjuiste beschrijving van het func-
tioneren en de betekenis van de Eerste 
Kamer. Maar als zij juistzouden 

: zijn, zou ik moeten constateren dat 
geen van beidefuncties in mijn voor-
stel wordt aangetast. Aangetast wordt 
uitsluitend het feit dat het laatste 
woord bij de Eerste Kamer zou zijn in 
het kader van het wetgevingsproces, 
omdat die Kamer daartoe niet is gele-

r- gitimeerd. 
Er zijn naar mijn mening geen 

zwaarwegende argumenten aan te 
voeren om die situatie te bestendigen, 
te meer niet omdat de Minister klare 
taal heeft gesproken over de vertrou-
wensregel. Hij heeft heel duidelijk ge-
zegd dat - ik ben dat met hem eens -
als de Eerste Kamer het vertrouwen 
opzegt in hetzij individuele bewindslie 

ri- den hetzij het totale kabinet, deze hun 
biezen dienen te pakken. Dat is de es-
sentie; dat is de norm. De terughou-
dendheid, die daarbij in acht wordt ge-
nomen, is geen norm, doch staatkun-
dige praktijk. 

i Denkt men dat wanneer de politieke 
samenstelling van de Eerste Kamer in 
een gegeven situatie haaks zou staan 
op die van het kabinet, dit dan geen 

De heer Van Thijn (PvdA) zei in tweede termi jn (blz. 2100 r.k. blz. 2101 
m.k.): 
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gevolgen heeft? Als tegenover dit ka-
binet met deze politieke samenstelling 
een Eerste Kamer zou staan, die in 
meerderheid een andere signatuur zou 
hebben, zou toch te verwachten zijn, 
dat dit in het verkeer tussen de Eerste 
Kamer en het kabinet tot uitdrukking 
komt? Niet de gebruikmaking van de 
bestaande bevoegdheid zou principi-
eel onjuist zijn, doch het bestaan van 
die bevoegdheid! 

In dit verband heeft de Regerings-
commissaris gesproken over het pri-
maat van de Tweede Kamer als een 
andere ongeschreven norm in ons 
staatsrecht. Ik vraag mij af of dit nu 
werkelijk als norm mag worden ge-
zien. Mij klinkt dit meer als een variant 

op de geconstateerde praktijk van te-
rughoudendheid in de oren. Boven-
dien, is er wel sprake van een primaat? 
In de wetgevingsprocedure ligt het ver-
trekpunt bij de Tweede Kamer. Het 
eindpunt ligt bij de Eerste Kamer. Als 
beide het eens zijn, doet zich hier geen 
probleem voor. Als beide echter 
tegenover elkaar komen te staan, is 
het gebeurd met het wetsontwerp en 
dan neemt het wetgevingsproces in de 
Eerste Kamer een einde. Ik acht dat 
niet het primaat van de Tweede Ka-
mer. Ik acht dan een primaat van de 
Eerste Kamer aanwezig. Gezien het 
verschil in legitimatie vind ik het on-
juist dat deze relatie tussen beide Ka-
mers blijft voortbestaan. 

De heerDeKwaadsteniet (CDA) zei in tweede termi jn (blz. 2102 m.k.): 

Ik wacht graag af, wat in tweede ter-
mijn van de zijde van de Regering over 
het terugzendingsrecht zal worden ge-
zegd. Ik wil overigens van deze gele-
genheid gebruik maken om erop te wi j-
zen, dat de heer Abma ook over het te-
rugzendingsrecht heeft gesproken en 
dat hij dat thans ten minste met enige 
huiver heeft gedaan. Nu is het moge-
lijk dat er een snelle ontwikkeling in 
het SGP-denken heeft plaatsgevonden 
of er is van vergeetachtigheid sprake. 
Op 21 januari 1975 is namelijk een 
motie door mij ingediend, waarin de 

Regering werd uitgenodigd, in de 
voorstellen betreffende de Eerste Ka-
mer een bepaling op te nemen, daar-
toe strekkende dat de Eerste Kamer 
het recht zou verkrijgen, wetsontwer-
pen terug te zenden naar de Tweede 
Kamer. Deze motie was ondertekend 
door de leden De Kwaadsteniet, Ab-
ma, Jongeling, Schakel en Aantjes. Ik 
wijs ook de heer Verbrugh hierop. 

DeheerVerbrugh(GPV): lkhebhier-
over gesproken en ik zal er in tweede 
termijn nog op terugkomen. 

De heer Verbrugh (GPV) zei in tweede termi jn (blz. 2106 r.k.): 

Ik miste een antwoord van de Minis-
ter op mijn vraag over het terugzen-
dingsrecht van de Eerst Kamer, in de 
variatie van des Ministers geestver-
want Zoutendijk, die een wetsontwerp 

voor advies naar de Raad van State 
wilde zenden, waarna overweging van 
het advies tot terugzending naar de 
Tweede Kamer zou kunnen leiden. 

De Min is te rvan Binnenlandse Zaken de heer Wiegel antwoordde in twee-
de termi jn als volgt (blz. 2717 r.k.-blz. 2718 r.k.): 

Verschillende geachte afgevaardig-
den hebben gesproken over de positie 
van de Eerste Kamer. De heer Van 
Thijn heeft gezegd dat de Regering on-
voldoende heeft geantwoord op zijn 
gedachte de bevoegdheid van de Eer-
ste Kamer tot verwerping van voor-
stellen terug te brengen tot het hante-
ren van een suspensief veto. Naar zijn 
oordeel zou een suspensief veto de 
heroverwegingsfunctie van de Eerste 
Kamer niet aantasten. Ik ben dat niet 
met hem eens. Aan de heroverwe-
gingsfunctie van de Eerste Kamer zou 
tekort worden gedaan door haar het 
recht van verwerping van voorstellen 
te ontnemen. Verder is het niet uitge-
sloten dat van zo'n suspensief veto-
recht op wat gemakkelijke wijze in veel 
te grote mate gebruik zou kunnen wor-
den gemaakt, hetgeen de totstandko-

ming van wetten zou kunnen vertra-
gen. Verder is er het politiek-feitelijke 
argument dat deze Kamer zich uitdruk-
kelijk heeft uitgesproken voor handha-
ving van de Eerste Kamer met haarte-
genwoordige bevoegdheden. Ik blijf 
va,n oordeel dat al deze argumenten 
voldoende gewicht in de schaal heb-
ben gelegd tegen de gedachte van de 
heer Van Thijn tot invoering van een 
suspensief vetorecht. Daarom moet ik 
aanvaarding van de motie van de heer 
Van Thijn op dit punt ernstig ontraden. 

De heer De Kwaadsteniet heeft ge-
sproken over het recht van terugzen-
ding door de Eerste Kamer. De Eerste 
Kamer zou dan het recht krijgen, een 
wetsontwerp naar de Tweede Kamer 
terug te sturen, ten einde dit in het 
licht van de bedenkingen van de Eer-
ste Kamer hier opnieuw te laten over-
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wegen. De heer Verbrugh heeft het 
oordeel van de Regering gevraagd 
over een variant op dit voorstel. Hij 
doelde op de suggestie die het lid van 
de Eerste Kamer, de heer Zoutendijk, 
deed in Liberaal Reveil van maart 
1979. Hij wilde een uitbreiding van de 
bevoelgdheden van de Eerste Kamer 
ten einde slordige wetgeving, in de 
Tweede Kamer soms overhaast tot 
stand gekomen, te kunnen verbeteren. 
Hij opperde de gedachte, de Eerste Ka-
mer het recht te geven, een haar toe-
gezonden wetsvoorstel opnieuw om 
advies aan de Raad van State voor te 
leggen. Beide gedachten zouden wel 
eens verwerping van een wetsontwerp 
door de Eerste Kamer kunnen voorko-
men, maar ik zie toch het bezwaar dat 
op deze wijze praktisch een soort recht 
van amendement aan de Eerste Kamer 
wordt gegeven en dat zal toch niet de 
bedoeling zijn geweest van deze Ka-
mer, toen zij zich uitsprak voor het be-
houd van de Eerste Kamer met haar 
bestaande bevoegdheden, niet min-
der, maar ook niet meer. 

Mijn voornaamste bezwaar tegen de 
suggestie van de heer De Kwaadste-
niet is dan ook dat er een wijziging 
komt in de bevoegdheden van de Eer-
ste Kamer die ik in strijd acht met de 
eerder in deze vergadering getrokken 
lijnen. Verder zie ik als bezwaar dat 
van deze mogelijkheid een tamelijk 
veelvuldig gebruik kan worden ge-
maakt, hetgeen kan leiden tot vertra-
ging in de totstandkoming van de wet-
geving. 

In eerste termijn is gediscussieerd 
over de vraag of de zogeheten vertrou-
wensregel voor de Eerste Kamer be-
staat. 

De heer De Kwaadsteniet (CDA): De 
Minister is afgestapt van het onder-
werp betreffende het terugzendings-
recht. In eerste termijn heb ik om een 
notitie gevraagd van de bewindsman 
om de zaak nog wat uitgebreider te 
kunnen bespreken bij de behandeling 
van het wetsontwerp 15 047 betreffen-
de de wetgeving. Ik meen namelijk dat 
de argumentatie over en weer nog niet 
helemaal is uitgediept. 

Minister Wiegel: Wie ben ik om te zeg-
gen dat ik niet bereid ben nog een noti-

tie te verschaffen? Ik meen echter niet 
dat zo'n notitie ertoe zal lieden dat de 
fundamentele zaken, waarom het bij 
een recht van terugzending voor de 
Eerste Kamer gaat, zullen wijzigen. Ik 
noemde al het bezwaar dat de positie 
van de Eerste Kamer duidelijk wordt 
gewijzigd, dat in feite een soort recht 
van amendement wordt gecreëerd en 
dat vertraging van de totstandkoming 
van wetgeving mogelijk wordt. Ik weet 
niet wat ik nog meer in die notitie moet 
zetten, maar wanneer de geachte afge-
vaardigde een en ander nog eens op 
een rij gezet wil hebben, ben ik graag 
bereid mijn medewerkers te verzoeken 
mij daarvoor de benodigdheden ter 
hand te stellen. 

De heer De Kwaadsteniet (CDA): Dat 
zou ik zeer op prijs stellen. Het punt 
van de discussie betreft juist de aan-
tasting of verandering van de positie 
van de Eerste Kamer. Wij verschillen 
daarover nog van mening, doordat wij 
daarover andere benaderingswijzen 
hebben. Ik stel mij voor dat een andere 
adstructie ons verder kan helpen. Hier-
bij kan tevens worden ingegaan op het 
punt in hoeverre inderdaad een ander 
recht van amendement dreigt te ont-
staan dan het thans reeds bestaande 
verkapte recht van amendement bij 
verwerping van een wetsontwerp. 

Minister Wiegel: Wat is dat voor een 
mededeling over het thans bestaande 
verkapte recht van amendement? Ik 
zou haast aan de heer De Kwaadste-
niet een notitie wil len vragen. 

De heer De Kwaadsteniet (CDA): Wat 
dat betreft, wil ik graag verwijzen naar 
mijn uitvoerige beschouwing die ik in 
eerste termijn ter zake heb gehouden. 
In het kader van het terugzendings-
recht, de verwerping en de novelle heb 
ik een en ander naast elkaar gezet. Het 
recht van amendement, al of niet ver-
kapt, is nog niet tot op de bodem toe 
uitgesproken. 

Minister Wiegel: Ik ben de beroerdste 
niet. Wij zullen trachten zo'n notitie te 
ontwerpen. Dat gaat dan wel tussen 
de bedrijven door. De vraag over het 
tijdstip en de wijze waarop moet ik nog 
bekijken. 

Op 12 februari 1980 werd de motie-Van Thi jn c.s. over wi jz ig ing van het 
wetsontwerp inzake bepal ingen betreffende de wetgevende macht (14222, 
nr. 18) bij zitten en opstaan verworpen, (blz. 2877 l.k.) 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 

de PvdA, D'66, de PPR en de PSP vóór 
deze motie hebben gestemd. 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980, 16131,nrs. 1-2 18 



BIJLAGE II Schriftelijke behandeling Tweede Kamer Nota inzake het grondwets-
herzieningsbeleid 

Betreft: Terugzendingsrecht 

In de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid (dd. 4 juni 1974) kwa-
men onder hoofdstuk 3. De Eerste Kamer de bovenstaande onderwerpen 
aan de orde (zitting 1973-1974- 12 944, nr. 2, blz. 9-10): 

Met de commissie verwerpt zij derhalve ook de gedachten van toekenning 
aan de Eerste Kamer van het recht van initiatief, het recht van amendement 
of het recht wetsontwerpen naar de Tweede Kamer terug te zenden. De Re-
ger ing acht het evenmin als de staatscommissie wenseli jk aan de Eerste Ka-
mer deze bevoegdheden toe te kennen. Voor een goede ui toefening van de 
taak der Kamer op het stuk van de wetgev ing , die uit heroverweging bestaat, 
is het geenszins nodig, dat de Eerste Kamer de beschikking krijgt over ande-
re inst rumenten dan zij nu reeds heeft. In het bijzonder van het recht van te-
rugzending aan de Tweede Kamer met aanduiding van noodzakelijk geachte 
wi jz ig ingen verwacht zij een ongewenste verzwaring en vertraging van de 
wetgevingsprocedure. 

De wetgevende activiteit van de Eerste Kamer zou daardoor een ander, 
meer omvat tend karaker kr i jgen, die het kader van heroverweging te buiten 
zou gaan. Aan de bestaande situatie, dat de Eerste Kamer over een wets-
ontwerp, zoals het door de Tweede Kamer is aanvaard, wel met de Regering 
van gedachten kan wisselen, maar uiteindeli jk dat ontwerp, zoals het er l igt, 
slechts in zijn geheel kan aannemen of verwerpen, zou de Regering niets w i l -
len toe- of afdoen. Ook een verminder ing van bevoegdheden, zoals in een 
regeling van suspensief veto besloten ligt, wi jst zij derhalve af. Zou de Eerste 
Kamer nog slechts de bevoegdheid hebben om bij de Tweede Kamer op her-
ziening of verwerping van een eerder door die Kamer aangenomen ontwerp 
aan te dr ingen, dan zou van een wezenli jk funct ioneren van de Eerste Kamer 
nauweli jks meer sprake zijn. 

In de Lijst van vragen over de hoofdstukken 3 tot en met 11 (vastgesteld 31 
oktober 1974) werden door de bi jzondere commissie voor het beleid inzake 
Grondwet en Kieswet uit de Tweede Kamer de volgende vragen gesteld (zit-
t ing 1974-1975 - 12 944, nr. 9, blz. 4): 

25 
Om welke reden moet de Eerste Kamer om haar taak van heroverweging 

te kunnen vervul len het recht hebben om wetsontwerpen te verwerpen? Kan 
de Regering in dit verband nader mot iveren waarom een recht van terugzen-
ding ongewenste verzwaring en vert raging van de wetgevingsprocedure 
met zich zou brengen? Geldt dit dan niet in versterkte mate voor het recht 
van verwerping? Heeft de Regering een procedure van terugzending over-
wogen , waarbi j het betrokken wetsontwerp niet nogmaals de Eerste Kamer 
passeert? Zou ook zulk een terugzendingsrecht een verzwaring betekenen? 

26 
Waarvan verwacht de Regering meer een ongewenste verzwaring en ver-

t raging van de wetgevingsprocedure: van het recht van terugzending aan de 
Tweede Kamer of van het recht van verwerping? Waarom krijgt de wetge-
vende activiteit van de Eerste Kamer door het recht van terugzending een 
ander, meer omvat tend karakter, die het kader van heroverweging te buiten 
zou gaan? Zou, wanneer de Eerste Kamer tekortkomingen in een door de 
Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp ontdekt - terwi j l zij overigens 
globaal met het wetsontwerp instemt - , de mogel i jkheid van terugzending 
van het wetsontwerp - naast het recht van de Eerste Kamer om het wets-
ontwerp te verwerpen - niet van betekenis kunnen zijn? 
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De antwoorden zijn op 15 november 1974 bij Brief van de Min is tervan Bin-
nenlandse Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal aangeboden (zitting 1974 -1975 -12 944, nr. 15, blz. 6): 

25 
Het recht van de Eerste Kamer om eventueel wetsontwerpen te verwerpen 

is een onmisbare voorwaarde om de taak van de heroverweging met effect te 
kunnen vervul len. Zonder dit recht zou de heroverweging een vr i jb l i jvende 
zaak zijn en zou van een wezenli jke functie nauwel i jks sprake meer zijn. Een 
recht van terugzending - dit geldt naar het oordeel van de Regering onge-
acht of het betrokken wetsontwerp na de terugzending al dan niet nogmaals 
de Eerste Kamer passeert - zou, naar kan worden verwacht, medebrengen 
dat de Eerste Kamer de wetsontwerpen veel gedetail leerder gaat beschou-
wen dan thans het geval is. Hierdoor zou het doel van de heroverweging 
door de Eerste Kamer zoals dat tot nu toe werd gezien, voorb i j worden ge-
schoten. Voorts zou het terugzendingsrecht kunnen leiden tot een lichtvaar-
dige terugzending naar de Tweede Kamer in die geval len waar in de gebre-
ken niet van dien aard zijn dat zij tot verwerp ing aanleiding geven. Een en 
ander zou een ongewenste verzwaring en vert raging van de wetgevingspro-
cedure meebrengen. Om de vorenvermelde redenen wi jst de Regering de 
beide var ianten van het terugzendingsrecht af. Niet kan worden beaamd, dat 
het argument van vertraging in het wetgevingsproces in versterkte mate zou 
gelden ten aanzien van het recht van verwerp ing. Bij de heroverweging door 
de Eerste Kamer gaat het vooral om een globale toetsing van een wets-
ontwerp. Verwerp ing zal alleen plaatsvinden, zoals de tot nu toe gevolgde 
parktijk aantoont, indien zwaarwegende omstandigheden de Kamer daartoe 
aanleiding geven. Gegeven de wensel i jkheid dat de Eerste Kamer de door de 
Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen zal bl i jven beoordelen en gelet 
op de bestaande praktijk, kan in de mogel i jkheid van verwerping moeil i jk 
een onaanvaardbare vertraging in de wetgevingsprocedure worden gezien. 

26 
Allereerst word t verwezen naar het an twoord op de vor ige vraag. Van het 

recht van terugzending valt meer ongewenste verzwaring en vertraging van 
de wetgevingsprocedure te verwachten dan van het recht van verwerping 
wegens de meer gedetail leerde beoordel ing door de Eerste Kamer bij de te-
rugzending. Een recht van terugzending waarvan op zich zelf de betekenis 
niet word t ontkend, zou aan de heroverweging en daardoor aan de positie 
van de Eerste Kamer een geheel ander karakter geven. Daardoor ontstaat 
een pseudo-amendementsrecht waardoor de wetgevende activiteit van de 
Eerste Kamer een meer omvat tend karakter krijgt, hetgeen niet in overeen-
s temming zou zijn met de taak van heroverweging van wetsontwerpen. Een 
zodanige wi jz ig ing van de positie van de Eerste Kamer acht de Regering niet 
aanbevelenswaardig. 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980,16 131, nrs. 1-2 20 



BIJLAGE III Openbare commissievergadering Nota inzake het grondwetsherzienings 
beleid 

Betreft: Terugzendingsrecht 

Tijdens de derde openbare commiss ievergader ing door de Bijzondere 
commiss ie Grondwet-Kieswet uit de Tweede Kamer op 9 december 1974 
over de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid (12 944) kwam het bo-
venstaande onderwerp aan de orde (Zitt ing 1974-1975 OCV II, blz. 339 e.v.). 

De heer De Kwaadsteniet (ARP) merkte op (blz. 350 r.k.-blz. 351 l.k.): 

Mijnheer de Voorzitter! Nu kom ik bij 
een recht van terugzending van de 
Eerste Kamer. De Regering acht dit 
geenszins nodig. Zij verwacht ervan, 
volgens de nota, een ongewenste ver-
zwaring en vertraging van de wetge-
vingsprocedure. In de schriftelijke be-
antwoording kleedt de Regering haar 
afwijzende houding nog wat aan. Een 
recht van terugzending zou 'naar kan 
worden verwacht' - het waarom staat 
er niet bij - medebrengen, dat de Eer-
ste Kamer de wetsontwerpen veel ge-
detailleerder gaat beschouwen. Het 
leidt tot een lichtvaardige terugzen-
ding. Dat brengt halverwege antwoord 
25 een ongewenste en aan het slot van 
antwoord 25 zelfs een onaanvaardbare 
verzwaring en vertraging van de wet-
gevingsprocedure mede. 

Als dan gevraagd wordt hoeveel 
verzwaring en vertraging in vergelij-
king verwerping met zich brengt, zegt 
de Regering: 'Van terugzending méér, 
wegens de meer gedetailleerde beoor-
deling'. Waarom? Dat lijkt mij een on-
bewezen stelling. Waarom zou de Eer-

ste Kamer verder lichtvaardig gaan te-
rugzenden? Iedereen kent de wijze 
zelfbeperking van de Eerste Kamer, 
zelfs de Regering. 
In antwoord 25 zegt de Regering, dat 
verwerping alleen zal plaatsvinden in-
dien zwaarwegende omstandigheden 
daartoe aanleiding geven. Waarom 
zou dit bij terugzending anders zijn? 
Bovendien kan men zoiets toch met 
waarborgen omringen. Waarom moet 
de Eerste Kamer een wetsontwerp, dat 
zij in het algemeen goed acht, maar 
waartegen zij op een enkel onderdeel 
bezwaar heeft, verwerpen? Dan is te-
rugzending beter. Ik zou het op prijs 
stellen, indien de Minister mij eens 
precies wilde uitleggen, waarom het 
recht van terugzending aan de her-
overweging en aan de positie van de 
Eerste Kamer een 'geheel ander karak-
ter' zou geven. Ik zie hierin geen uit-
breiding van de bevoegdheden van de 
Eerste Kamer, maar slechts een ander 
mogelijk middel in verband met een 
bestaande bevoegdheid. 

De Heer Jurgens (PPR) zei het vo lgende (blz. 357 r .k . -b lz . 358 m.k.): 

De Regering heeft bovendien niet 
aangegeven waarom de Eerste Kamer, 
als het gaat om heroverweging, het 
recht van verwerping van wetsontwer-
pen moet hebben. In een stelsel van 
heroverweging past veel beter - het zit 
in het woord al opgesloten - het recht 
van terugzending naar de Tweede Ka-
mer. Men overweegt een zaak op-
nieuw en verzoekt de Tweede Kamer 
dat ook te doen. In die situatie zou het 
ook veel beter zijn dat de Tweede Ka-
mer de zaak opnieuw bekijkt, zich al 
dan niet iets aantrekt van de op- en 
aanmerkingen en de tekst dan vast-
stelt. Waarna deze tekst, zonder ver-
dere tussenkomst van de Eerste Ka-
mer, wet wordt. 

Dat is allesbehalve, zoals de Rege-
ring stelt in het antwoord op vraag 25, 
een verzwaring van de procedure, in-
tegendeel. De Eerste Kamer zal alleen 
in die gevallen, waarin zij echt opmer-
kingen heeft, de zaak terugsturen naar 
de Tweede Kamer. De Tweede Kamer 

heeft het zelf in de hand hoe snel zij 
een dergelijk teruggezonden stuk zal 
behandelen. Wanneer zij beslist, dat zij 
het toch wil aannemen zoals het oor-
spronkelijk was vastgesteld, dan be-
slist zij zo en dan wordt het wets-
ontwerp wet na contraseign van de 
Regering. Dat er bij de Eerste Kamer 
sprake zou zijn van lichtvaardige te-
rugzending, zoals de meerderheid van 
de commissie Cals-Donner van me-
ning was, kan ik niet inzien, aangezien 
een mogelijke lichtvaardigheid door 
de Tweede Kamer vlot kan worden afge-
straft. Wanneer aan deze zijde van het 
Binnenhof het gevoel bestaat, dat de 
Eerste Kamer lichtvaardig zaken terug-
stuurt, is het eenvoudig om een der-
gelijk stuk in de Tweede Kamer als ha-
merstuk aan te nemen en het verder 
aan het bereik van de Eerst Kamer te 
onttrekken. 

Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
(VVD): Speelt bij dat terugzendings-
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recht de Regering ook nog enige rol, of 
wordt het een gezellig onderonsje in 
de Eerste Kamer, die zich beraadt over 
het wetsontwerp, zonder dat de Rege-
ring daarbij verder iets heeft te zeg-
gen? 

De heer Jurgens (PPR): Daarbij zou 
de Regering een rol kunnen spelen. Ik 
zou de verdere uitwerking daarvan 
niet in een discussie als deze aan de 
orde willen stellen. Ik zie trouwens niet 
in, waarom zij het nietzou doen. Per 
slot van rekening is de Regering me-
de-verantwoordelijk voor het wets-
ontwerp. Ik kan mij wel voorstellen, 
dat de Regering een veel grotere mate 
van terughoudendheid betoont dan 
thans het geval is, omdat zij het niet 
ten opzichte van de Eerste Kamer 
maar ten opzichte van de Tweede Ka-
mer zal moeten verdedigen. 

Mijnheer de Voorzitter! De Regering 
heeft onder andere als argument aan-
gevoerd, dat vertraging ontstaat in de 
wetgeving. Op het ogenblik moet elk 
wetsontwerp, dat door de Tweede Ka-
mer is aangenomen, apart in de Eerste 
Kamer worden behandeld. Als dat 
geen vertraging geeft, weet ik het niet 
meer. Het is wel zo, dat vele wetsont-
werpen, die van de Tweede Kamer ko-
men, aan de overzijde hamerstukken 
vormen, maar het is duidelijk, dat ge-
wacht moet worden op een vergade-
ring aan de overzijde, voordat het 
wetsontwerp wet kan worden. Voorts 
worden veel wetsontwerpen daar wel 
behandeld, hetgeen zowel Regering 
als kamerleden veel ti jd kost. Ik spreek 
dan nog maar niet over de verworpen 
wetsontwerpen, want deze moeten de 
gehele wetgevingsprocedure opnieuw 
doorlopen. Nu is het de vraag op wel-
ke wijze bij handhaving van de wens 
van een Eerste Kamer de taak, die ik 
dan wel zou toedeken aan de Kamer 
van heroverweging, het beste zou kun-
nen worden uitgevoerd. Destijds is de 
gedachte door de commissie-Burger 

gelanceerd om alle leden van de Sta-
ten-Generaal gezamel i jk- 225 in getal 
- t e doen verkiezen. Dit zou overigens 
de kiesdrempel opnieuw doen verla-
gen. Vervolgens zou deze Kamer wor-
den opgesplitst in 150 en 75 leden, dan 
wel in 200 en 50 leden, zoals wi j zelf 
kunnen bepalen naarmate de taak van 
de Kamers duidelijker wordt. 

Ik kan mij voorstellen, dat dergelijke 
leden van de Eerste Kamer een volle 
dagtaak hebben. Het hebben van ne-
venfuncties is op zichzelf - ik ben dat 
met de heer De Vries eens - geen re-
den om leden van de Eerste Kamer zo 
bijzonder bekwaam te achten. Als men 
leden van de Eerste Kamer een volle 
dagtaak kan toedenken, hebben wi j 
ook een mogelijkheid om de pijnlijke 
situatie, die voortdurend optreedt, na-
melijk dat leden moeten worden afge-
vaardigd naar met name het Europese 
Parlement, waarvan wij allen hopen 
dat het sterkere bevoegdheden krijgt, 
uit de weg te ruimen. Als het Europese 
Parlement sterkere bevoegdheden 
krijgt, wordt het nodig, leden voor een 
volle dagtaak daarvoor te kunnen vrij-
stellen. DAn zouden de leden van de 
Eerste Kamer, die dan rechtstreeks zijn 
verkozen te zamen met de leden van 
de Tweede Kamer, daarvoor kunnen 
worden aangewezen. Het gaat dan om 
een combinatie van lidmaatschap van 
internationale organisaties en de mo-
gelijkheid van heroverweging. Wat let 
ons, één internationale Kamer te heb-
ben, eventueel met het recht van te-
rugzending, zo men nog enige invloed 
op de nationale wetgevingsprocedure 
überhaupt wil geven? 

Mijnheerde Voorzitter! Conclude-
rend merk ik het volgende op. Ik zou 
van de Regering willen horen waarom 
het éénkamerstelsel zo'n verwerpelijke 
zaak is en waarom men bij handhaving 
toch blijft spreken over de lichtvaar-
digheid en het vertragende effect van 
een suspensief veto bij de Eerste Ka-
mer. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, de heer De Gaay Fortman, 
antwoordde als volgt (blz. 363 m.k.-r.k.): 

Door de heer Jurgens is vervolgens 
het recht van terugzending ter sprake 
gebracht. Als men vindt dat de verhou-
ding tussen de beide Kamers niet 
moeilijk moet worden gemaakt, dan 
moet men vermijden over een recht 
van terugzending te gaan praten, want 
dat zal nu juist de frustratie en irritatie 
tussen de beide Kamers geven. Men 
pleegt hier de zaken uiterst grondig te 
bekijken. Nu komt het bij de Eerste Ka-
mer die meent dat bepaalde dingen 
toch anders moeten. Het wetsontwerp 
wordt teruggezonden. In de Tweede 
Kamer is men toch al zwaar belast met 

allerlei werk en dan krijgt men het ver-
velende dat de Eerste Kamer wederom 
gebruik heeft gemaakt van het recht 
van terugzending. Niemand weet, ge-
zien de overbelasting van de Tweede 
Kamer, of na die terugzending het 
wetsontwerp weer spoedig zal kunnen 
worden bekeken. 

Er zijn ook nog allerlei vragen over 
de manier waarop die terugzending 
geregeld zou moeten worden, maar la-
ten wij ons daarin vooral niet verdie-
pen, want zonder dat is de materie van 
vandaag al moeilijk genoeg. 
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Het zal echter ongetwijfeld tot ver-
traging aanleiding geven en dan tot 
een grotere vertraging dan die welke 
het bestaan van de Eerste Kamer nu 
oplevert. 

Het zal er ook toe bijdragen dat de 
Eerste Kamer de haar toegezonden 
wetsontwerpen veel meer in details 
gaat beschouwen. Dat ligt in de aard 
der dingen. Wanneer een mens macht 
heeft, dan probeert hij die macht ook 
uit te oefenen. Soms vindt hij het zelfs 
een plicht die macht uit te oefenen. Het 
zal dus veel meer leiden tot een herha-
ling van dezelfde discussies die hier 
hebben plaatsgevonden. Men zou 
zelfs kunnen beleven dat een amende-

Verder het recht van terugzending. 
Gelet op de wijze terughoudendheid 
van de Eerste Kamer, lijkt het mij dat 
dit niet te veel problemen zal opleve-
ren. Ik geloof niet dat het veel vertra-
ging met zich zal brengen en dat de 
Eerste Kamer de zaken veel gedetail-
leerderzal gaan bekijken. De Minister 
merkte op, dat het ook de verhouding 
tussen beide Kamers slechter zou ma-
ken. Aangezien dat terugzenden 
slechts zeer sporadisch zal voorko-
men, geloof ik niet dat het de verhou-
ding tussen beide Kamers slechter zou 
maken. 

Maar ja, het is mijn gevoelen tegen-
over dat van de Minister. Hetzelfde 
geldt als ik ter zake van de gelijke legi-
timatie voor de verkiezing van beide 
Kamers zeg, dat, wanneer voor allebei 
een directe verkiezing geldt, dit de ver-
houding tussen de Kamers slechter 
zou maken. Dat ziet de Minister niet en 
ik weer wel. Daar zitten wij wat moei-
lijk mee. 

De Minister zegt dat de Eerste Ka-
mertot het uiterste zal vermijden wets 
ontwerpen te verwerpen. Dat geloof 
ik ook. Wanneer de Eerste Kamer de 
wetsontwerpen, wanneer er een ver-
trouwenskwestie aan verbonden is, in 
feite niet kan verwerpen, dan zal het 
kabinet toch altijd erg rustig naar die 
Eerste Kamer kunnen gaan en de Eer-
ste Kamer zal nooit meer, als het erop 
aankomt, een wetsontwerp verwer-
pen. Er is ook nog een recht van inter-
pellatie en een recht van motie, maar 
dat kan alleen maar functioneren als 
daaraan politieke gevolgen kunnen 
worden verbonden. 

Ik sluit mij in dit opzicht aan bij wat 
de heer Bakker heeft gezegd. Dit wil 
niet altijd zeggen dat een bepaald 
recht metterdaad wordt uitgeoefend, 
maar als je dat recht hebt, dan heb je 
een betere en sterkere positie. 

ment hier verworpen is en dat de Eer-
ste kamer het wetsontwerp terug-
zendt omdat zij van mening is dat het 
amendement behoort te worden aan-
genomen. 

Ik ducht voor de verhouding tussen 
de twee Kamers der Staten-Generaal 
niets dan moeilijkheden van het recht 
van terugzending. 

Ik vind het ook helemaal niet nodig, 
omdat ik een voorstander ben van een 
zich gedistantieerd opstellende Eerste 
Kamer, die zich alleen met de grote lij-
nen van wetsontwerpen en beleid be-
zighoudt en die voor het overige het 
eigenlijke datailwerk, terecht, aan de 
Tweede Kamer overlaat. 

De regeringscommissaris heeft ge-
zegd: wanneer je de tweede lezing niet 
aan de Eerste Kamer geeft, dan moet 
je de Eerste Kamer ook niet ontbinden. 
Ik vind dat een aardige uitspraak, die 
echter niet helemaal gelijk is met wat 
staat in de nota op blz. 16. Daar staat 
dat de Eerste Kamer ook ontbonden 
kan worden alhoewel zij niet bij de 
tweede lezing betrokken is. 

De regeringscommissaris heeft ook 
naar voren gebracht dat er op het punt 
van de ontbinding een ontwikkeling 
van het ongeschreven recht kan ont-
staan. Dat is natuurlijk juist. Een ont-
wikkeling van het ongeschreven recht 
vindt plaats in de praktijk. In deze nota 
wordt echter een vooropgestelde be-
nadering naar voren gebracht, name-
lijk dat in twee gevallen extra ontbin-
ding kan plaatsvinden, namelijk bij 
verschil in samenstelling en bij de 
wenselijkheid de zittingsduur te syn-
chroniseren. 

Ik wil dit alles samenvatten in een 
motie, die ik u, mijnheer de Voorzitter, 
hierbij overhandig. 

De Voorzitter: Door het lid De Kwaad-
steniet wordt de volgende motie voor-
gesteld: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslagingen over de 
Nota inzake het Grondwetsherzie-
ningsbeleid; 

van oordeel, dat de Regering ten aan-
zien van taken en bevoegdheden van 
de Eerste Kamer te zeer beoogt deze 
Kamer een college van heroverweging 
zonder reële politieke bevoegdheden 
te doen zijn; 

overwegende, dat hierdoor de positie 
van de Eerste Kamer wordt verzwakt, 

De heer De Kwaadsteniet (ARP) sprak in tweede termi jn (blz. 373 l.k.-r.k.): 
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terwijl zij in het tweekamerstelsel een 
zinvolle functie vervult voor de wer-
king van ons parlementaire stelsel; 

nodigt de Regering uit bij haar voor-
stellen het navolgende in acht te ne-
men: 

a. de Eerste Kamer wordt voor een pe 
riode van vier jaren gekozen door de 
leden van de Provinciale Staten bin-
nen zes weken na hun beëdiging; 

Ik heb het gevoel, dat de heer De 
Kwaadsteniet het met zijn motie nog 
erger maakt dan het al is. Wanneer wij 
de Eerste Kamer zouden behouden in 
haar huidige vorm - zij het met beper-
king van de lengte van zi t t ingsduur-
wanneer er sprake zou zijn van recht-
streekse verkiezing en van recht van 
terugzending, dan ben ik het met de 
Minister eens, dat een en ander uiter-
mate vertragend zou werken voor de 
wetgevingsprocedure. 

De heer De Kwaadsteniet (ARP): Ik 
heb geen rechtstreekse verkiezingen 
voorgesteld. In mijn motie wordt ge-
sproken van indirecte verkiezing, na-
melijk door de provinciale staten. 

De heer Jurgens (PPR): Dan ben ikeen 
slachtoffer van het feit, dat ik de tekst 
nog niet onder ogen heb gehad. Mijn 
excuses voor deze vergissing. Wan-
neer men de Eerste Kamer alle huidige 
bevoegdheden blijft geven plus het 
recht van terugzending, dan ontstaat 
inderdaad een politiek zwaar lichaam. 
Dit wilde ik nu juist niet, mijnheer de 
Voorzitter. 

De heer De Kwaadsteniet (ARP): Het is 
niet juist, mijnheer de Voorzitter, te 
stellen, dat er sprake zou zijn van een 
politiek zwaar lichaam. Ik stel handha-
ving van de huidige Eerste Kamer 

De geachte afgevaardigde heeft de 
verwachting dat de terugzending 
slechts sporadisch zal plaatshebben. 
In dat verband bestrijdt hij mij met 
mijn eigen woorden en spreekt over 
'die gedistantieerde wijze mensen'. Ik 
heb het woord 'wijs' ten opzichte van 
de Eerste Kamer de hele dag nog niet 
gebruikt, omdat mij bij een vorige dis-
cussie bleek dat men dat langzamer-
hand vervelend ging vinden. Daarom 
heb ik naar andere woorden gezocht. 
Men kan natuurlijk niet zeggen dat lie-
den die zich gedistantieerd opstellen 

b. de Eerste Kamer behoudt de haar 
thans toekomende taken en bevoegd-
heden, zowel naar het geschreven als 
het ongeschreven recht; 

c. de Eerste Kamer verkrijgt het recht 
om - i nd ien zwaarwegende omstan-
digheden haar daartoe aanleiding ge-
ven - met twee derden der uitgebrach-
te stemmen wetsontwerpen terug te 
zenden naar de Tweede Kamer, 

en gaat over tot de orde van de dag.'. 

voor. Van de Minister heb ik begrepen, 
dat dit ook ongeveer de bedoeling van 
de Regering is, aangezien in feite 
slechts een codificatie plaatsvindt in de 
ogen van het kabinet. Ik kan mij verder 
moeilijk voorstellen, dat de heer Jur-
gens bezwaar maakt tegen het recht 
van terugzending. Hij heeft dit immers 
op zijn wijze bepleit. 

De heer Jurgens (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Neen, dat heb ik niet be-
doeld. Er zijn twee soorten. Eén daar-
van heet suspensief veto; dat heb ik 
bepleit. Ik heb de term mogen ontle-
nen aan de commissie-Cals-Donner. 
Daarbij komt het ontwerp niet meer bij 
de Eerste Kamer terug. 

De heer De Kwaadsteniet (ARP): Daar-
over heb ik mij niet uitgesproken. 

De heer Jurgens (PPR): Als u het recht 
van verwerping aan de Eerste Kamer 
blijft geven, zal ook in teweede instantie 
een dergelijk w wetsontwerp terug 
moeten naar de Eerste Kamer. 

De heer De Kwaadsteniet (ARP): Ik 
meen, dat de Eerste Kamer zou moe-
ten kunnen kiezen tussen verwerping 
van het ontwerp of terugzending daar-
van. Ik bepleit niet het wegnemen van 
het recht van verwerping. 

niet bezwijken voor verleidingen. Ik 
durf er met de geachte afgevaardigde 
om te wedden dat, als wij het invoer-
den, men in belangrijke mate gebruik 
zou maken van de mogelijkheid om op 
allerlei detailpunten wijzigingen in 
wetsontwerpen voor te stellen. 

De heer De Kwaadsteniet (ARP): Ik 
ben daar niet zo bang voor, mijnheer 
de Voorzitter. Wanneer je dat aan een 
zekere mate van beperking onder-
werpt, zoals ik dat in mijn motie naar 
voren heb gebracht, kan die vrees be-
langrijk kleiner zijn. 

De heer Jurgens (PPR) maakte in tweede termi jn de volgende opmerk ingen 
(blz. 375m.k.- r .k . ) : 

Minister De Gaay Fortman antwoordde de heer De Kwaadsteniet 
(blz. 379 1.k.-r.k.): 
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Minister De Gaay Fortman: Ik erken 
dat de geachte afgevaardigde een po-
ging doet het af te grendelen. Ik moet 
nog zien dat het lukt, indien de motie 
tenminste zou worden aangenomen 
en de Regering het op deze wijze zou 
omzetten in een wetsontwerp. 

Ik vestig er nog eens de gedachte op 
dat verwerping altijd mogelijk blijft. De 
praktijk van de verwerping is dat de 
Kamer dat beperkt tot onderwerpen 
die politiek niet zwaar geladen zijn. Als 
de geachte afgevaardigde dan het voor-
beeld van de duizend-guldenwet aan-
haalt, dan zeg ik dat ik het in die om-
standigheden, van het toen zittende 
kabinet een misbruik maken van zijn 
positie vond om voor dat ontwerp de 
kabinetskwestie te stellen, want dat 
was de zaak beslist niet waard. Ik heb 
het achteraf ook onjuist gevonden om-
dat bleek dat toen al de inwendige 
spanningen zo hoog waren opgelopen 
dat het kabinet kon verwachten dat het 
het niet houden zou. Dat maakt het te 
meer een onjuist gebruiken van het 
stellen van de kabinetskwestie. 

In zijn motie zegt de geachte afge-
vaardigde dat de Eerste Kamer 'be-
houdt de haar thans toekomende ta-
ken en bevoegdheden, zowel naar 
het geschreven als het ongeschreven 
recht; ' . 

Dat betekent in feite een bevriezen 
van de ontwikkeling, want het mooie 

van ongeschreven recht is dat het zich 
veel gemakkelijker ontwikkelt dan ge-
schreven recht. Hoe kan men nu bepa-
len dat de Eerste Kamer de haar toeko-
mende taken moet behouden, ook 
naar het ongeschreven recht? Dat zou 
elke evolutie onmogelijk maken. Dat 
kan de bedoeling van de geachte afge-
vaardigde niet zijn. Ook overigens ben 
ik met zijn motie niet gelukkig. 

De heer De Kwaadsteniet (ARP): Het is 
ook niet de bedoeling de zaken vol-
maakt te bevriezen. Deze mot ie word t 
ingediend naar aanleiding van een no-
ta die door de Regering is ingediend 
en naar aanleiding van discussies die 
hier plaatsvinden. In de motie wordt 
de Regering uitgenodigd bij haar voor-
stellen het navolgende in acht te ne-
men. 

Wanneer dit bij de voorstellen tot 
wijziging van de Grondwet wordt ge-
daan kan, wanneer de Grondwet een-
maal is vastgesteld, de ontwikkeling 
van het ongeschreven recht ongetwij-
feld weer voortgang vinden. 

Minister De Gaay Fortman: Het wil mij 
voorkomen - ik zal er echter met meer 
rust dan waarover ik op het ogenblik 
beschik naar kijken - dat de formule-
ring van de motie dan toch ietwat an-
derszal moeten zijn. 
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BIJLAGE IV Mondelinge behandeling in de Tweede kamer Nota inzake het grondwets-
herzieningsbeleid 

Betreft: Terugzendingsrecht 

Ti jdens de behandel ing van de Nota inzake het grondwetsherz ieningsbe-
leid (12 944) in de Tweede Kamer op 21 , 22 en 23 januari 1975 kwam het bo-
venstaande onderwerp aan de orde (zitting 1974-1975 II, blz. 2275 e.v.). 

De heer Van der Sanden (KVP) merkte op (blz. 2278 l.k.): 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
is geen voorstander van een systeem 
van terugverwijzing naar de Tweede 
Kamer indien een wetsontwerp op be-
zwaren in de Senaat stuit, ook al heeft 
collega De Kwaadsteniet in zijn motie 
een stringente waarborg van de ge-
kwalificeerde meerderheid inge-
bouwd. Er zijn slechts weinig voor-
beelden waarin een dergelijk systeem 

De motie van de heer De Kwaadste-
niet spreekt ons wel aan met uitzonde-
ring van de passage over het recht van 
terugzending. Wat voor zin heeft het 
om de Eerste Kamer onder zwaarwe-
gende omstandigheden een wets-
ontwerp met tweederde meerderheid 

Nu meer direct terugkerend naar 
het terugzendingsrecht, herhaal ik 
mijn in de OCV gestelde vraag: waar-
om moet de Eerste Kamer een wets-
ontwerp dat zij in het algemeen goed 
acht, maar waartegen zij op een enkel 
onderdeel bezwaar heeft, verwerpen? 
Het is mijns inziens absoluut overdre-
ven om een ongewenste, onaanvaard-
bare verzwaring en vertraging van de 
wetgevingsprocedure te vrezen. Het zal 
immers geen regel zijn, dat het terug-
zendingsrecht wordt gebruikt, even-
min als het regel is dat het recht van 
verwerping wordt gehanteerd. 

Verwerping van een wetsontwerp 
zal alleen plaatsvinden, indien zwaar-
wegende omstandigheden daartoe aan-
leiding geven, zegt de Regering. Ik zeg 
hetzelfde van een toe te kennen terug-
zendingsrecht. Het recht zou mee-
brengen, dat de Eerste Kamer de wets-
ontwerpen veel gedetailleerder gaat 
beschouwen; schriftelijke antwoorden 
25/26. In de OCV zei de Minister het op 
een gegeven moment nog interessan-
ter, namelijk dat hij met mij erom durf-
de te wedden - nou, nou, mijnheer de 
Voorzitter, twee anti-revolutionairen 
aan het wedden over een stukje staats-
recht en politieke praktijk! - dat de Eer-
ste Kamer in belangrijke mate gebruik 
zou maken van de mogelijkheid om op 

effectief zou zijn geweest. Wellicht zou 
de nieuwe Comptabiliteitswet daarvan 
een specimen kunnen zijn. Maar als 
het systeem eenmaal zou bestaan dan 
vrezen wi j , dat men het te lichtvaardig 
gaat hanteren en minder de nadruk 
zou leggen op het bereiken van over-
eenstemming tussen Eerste Kamer en 
kabinet. 

naar de Tweede Kamer te laten terug-
sturen, als zij nu het recht heeft om on-
d e r - a l dan niet zwaarwegende om-
standigheden - met een gewone 
meerderheid een wetsontwerp te ver-
werpen? 

allerlei detailpunten wijzigingen in 
wetsontwerpen voor te stellen. De Mi-
nister heeft overigens vervolgens er-
kend, dat i k - zoals hij het formuleert -
een poging doe om het af te grende-
len. Ik mag dit toch wel onderstrepen. 
Afgezien van de - iedereen bekende -
wijze zelfbeperking van de Eerste Ka-
mer in het algemeen, heb ik, - gelet op 
de geopperde vrees en daarmede re-

al kening houdende - het vereiste van 
twee-derden der uitgebrachte stern-
men ingebracht in mijn motie. Wordt 
aan dat vereiste voldaan, dan mag 
men er stellig rekening mee houden, 
dat bij gebreke van het terugzendings-
recht, verwerping in zicht zou komen. 

•n- Overigens - dit in antwoord op een 
) vraag van mevrouw Kappeyne van de 

Coppello - is het niet mijn eerste ge-
dachte geweest om die twee-derde 

;- meerderheid eraan toe te voegen, 
maar gezien de geopperde vrees heb 

n ik dit toch naar voren gebracht. Wat 
3 mij betreft, behoeft het niet zo strak 

geregeld te worden. 
'- En waarom zou het - zeker zo be-

perk te - recht van terugzending aan de 
heroverweging en aan de posit ievan 

>- de Eerste Kamer een 'geheel ander ka-
r- rakter' geven? Ik zie hierin geen ver-
c sterking van de positie van de Eerste 
p Kamer - want dat zal wel worden be-

Mevrouw Kappeyne van de Coppello (VVD) zei (blz. 2293 r.k.): 

De heer De Kwaadsteniet (ARP) stelde (blz. 2301 m.k. - blz. 2302 l.k.): 
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doeld - noch - wat men breed zou 
noemen - een uitbreiding van de be-
voegdheden van de Eerste Kamer, 
maar slechts de beperkte verlening 
van een ander mogelijk middel in ver-
band met een in feite veelal reeds be-
staande bevoegdheid. Het zou fijn zijn 
wanneer het kabinet deze zaak in - la-
ten wij zeggen - heroverweging zou 
nemen. 

En tenslotte kan het nooit kwaad, 
voor mij niet en ook niet voor de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken, er aan 
te herinneren, dat Donner, van de 
staatscommissie Cals-Donner, een van 
de leden was die het terugzendings-
recht bepleitte. Maar deze opmerking 
zal ik veiligheidshalve relativeren, 
door te zeggen, dat het zeker ook niet 
oninteressant is om met Donner de 
degens te kruisen. 

Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
(VVD): Het is wel opvallend dat u wel 
eens de meningen verkondigt die de 
heer Donner in het verleden en ook in 
het heden eveneens heeft verkondigd. 

De heer De Kwaadsteniet (ARP): Vindt 
u dat opvallend? 

Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
(VVD): Ja, dat is mij opgevallen, maar 
dat bedoel ik als een compliment. 

De heer De Kwaadsteniet (ARP): Dat 
begrijp ik. Ik moet niet te veel zeggen, 
maar ik kom dadelijk bij een punt, 
waarover ik het niet met de heer Don-
ner eens ben; ik vermeld het er dan 
maar niet bij, tenzij de Minister van 
Binnenlandse Zaken interrumpeert en 
ik het moet toegeven. 

Wat nu het geheel van mijn motie 
met de punten a, b en c betreft, zou ik 
bij nader inzien het nieuwe en meer ei-
gensoortige punt c. inzake het recht 
van terugzending liever in een aparte 
motie willen onderbrengen. Daardoor 
ontstaan in plaats van mijn motie op 
stuk nr. 19 dacht iktwee nieuwe mo-
ties, namelijk de oude minus punt c , 
verder ongewijzigd, en een andere 
met de feitelijke inhoud van punt c. Ik 
kan u hierbij de teksten overhandigen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden De 
Kwaadsteniet, Van der Sanden en Tila-
nus wordt de motie (12 944, nr. 20 
(herdruk)) als volgt gewijzigd: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de No-
ta inzake het grondwetsherzieningsbe-
leid; 

van oordeel, dat de Regering ten aan-
zien van taken en bevoegdheden van 
de Eerste Kamer te zeer beoogt deze 
kamer een college van heroverweging 
zonder reële politieke bevoegdheden 
te doen zijn; 

overwegende, dat hierdoor de positie 
van de Eerste kamer wordt verzwakt, 
terwijl zij in het tweekamerstelsel een 
zinvolle functie vervult voor de wer-
king van ons parlementaire stelsel; 

nodigt de Regering uit bij haar voor-
stellen het navolgende in acht te ne-
men: 

a. De Eerste Kamer wordt voor een 
periode van vier jaren gekozen door de 
leden van de Provinciale Staten bin-
nen zes weken na hun beëdiging; 

b. De Eerste Kamer behoudt de haar 
thans toekomende taken en bevoegd-
heden, zowel naar het geschreven als 
het ongeschreven recht, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Motie 

Door de leden De Kwaadsteniet, Ab-
ma, Jongeling, Schakel en Aantjes 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de No-
ta inzake het grondwetsherzieningsbe-
leid; 

van oordeel, dat de wetgevingsproce-
dure ermede gediend kan zijn, dat de 
Eerste Kamer naast aanneming of ver-
werping ook de mogelijkheid heeft van 
terugzending van wetsontwerpen naar 
de Tweede Kamer; 

nodigt de Regering uit, in de voorstel-
len betreffende de Eerste Kamer een 
bepaling op te nemen, daartoe strek-
kende dat de Eerste Kamer het recht 
verkrijgt om - indien zwaarwegende 
omstandigheden haar daartoe aanlei-
ding geven - met twee derden der uit-
gebrachte stemmen wetsontwerpen 
terug te zenden naar de Tweede Ka-
mer, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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De heer Tilanus (CHU) sprak als vo lgt (blz. 2307 r.k.): 

Aarzeling hebben wij over de twee-
de motie van de heer De Kwaadste-
niet, omdat het recht van terugzending 
van wetsontwerpen de Eerste Kamer er-
toe zou kunnen verleiden wetsontwer-
pen gedetailleerder te gaan behande-
len. Het zou een achterdeur zijn om het 
recht van amendement te realiseren. 

Daar voelen wij niet voor, omdat de 
Eerste Kamer zich moet beperken tot 
een globale beoordeling van wetsont-
werpen. Wij zullen de argumenten van 
de heer De Kwaadsteniet en wellicht 
van het kabinet nog eens ernstig over-
wegen. 

De heer Abma (SGP) zei na gesproken te hebben over de taken en de verkie-
zing van de Eerste Kamer (blz. 2318 r.k.); 

Dit komt erop neer dat wi j de moties 
van de geachte afgevaardigde de heer 
De Kwaadsteniet niet kwaad vinden. 

De heer Jongeling (GPV) stelde (blz. 2320 R.K.): 

Wij wil len graag de motie van de 
heer De Kwaadsteniet steunen, die de 
Eerste Kamer het recht wil geven, een 

wetsontwerp met gekwalificeerde 
meerderheid terug te zenden naar de 
Tweede Kamer. 

De heer K. A. Keuning (DS'70) zei (blz. 2334 l.k.): 

Over het in de motie van de heer De 
Kwaadsteniet voorgestelde recht van 
de Eerste Kamer om wetsontwerpen 
naar de Tweede Kamer terug te zenden, 
als aan bepaalde voorwaarden is vol-
daan, zou ik voorlopig wil len zeggen 
dat dit naar onze mening het vraag-
stuk van de verholen amendering zou 

kunnen helpen oplossen, terwijl de 
Eerste Kamer er ook wat meer bewe-
gingsvrijheid door krijgt. Ik ben echter 
nieuwsgierig naar de mening van de 
Minister op dit punt en ik wil deze eerst 
afwachten alvorens een definitief 
standpunt in te nemen. 

De heer Franssen (PvdA) merkte op (blz. 2340 l.k. - m.k.): 

Hij heeft ons trouwens ook verblijd 
met moties over de Eerste Kamer. Hij 
kan tegen mij natuurlijk onmiddelli jk 
zeggen dat wij dat ook hebben ge-
daan. Het merkwaardige van zijn mo-
ties is nu dat, terwijl bijna iedereen het 
gevoel heeft dat, zo die Kamer al niet 
moet verdwijnen - hetgeen wij voor-
staan - dan toch in ieder geval de om-
vang van haar bevoegdheden moet af-
nemen, daarin wordt gepleit voor uit-
breiding van die bevoegdheden. 

De heer De Kwaadsteniet (ARP): Ik heb 
dat duidelijk bestreden. Ik neem aan 
dat wat dat betreft de heer Franssen in 
ieder geval mijn bedoelingen had kun-
nen begrijpen. 

De heer Franssen (PvdA): Ik begrijp uit 
de moties dat de Eerste Kamer het 
budgetrecht, het recht van interpella-
tie, het recht van enquête, het recht 
van tweede lezing bij de grondwet en 
het recht om wetsontwerpen te ver-
werpen zal behouden. Bovendien 
krijgt men er dan nog de mogelijkheid 
bij om wetsontwerpen terug te zen-
den. Dat is een uitbreiding van de mo-
gelijkheden. 

De heer De Kwaadsteniet (ARP): Wan-
neer de Eerste Kamer houdt wat zij 
momenteel heeft, zijn wi j in ieder ge-
val niet bezig met een uitbreiding. Het 
enige waar de heer Franssen op kan 
wijzen is het recht van terugzending. 
Daarvan heb ik gezegd dat mijn voor-
stel is, de Eerste Kamer te behouden in 
de huidige vorm. Ik heb alleen gewe-
zen op het recht van terugzending. Ik 
heb gezegd dat dit in feite nauwelijks 
een uitbreiding van de bevoegdheden 
behoeft te betekenen. Het is een extra 
mogelijkheid die de Eerste Kamer 
krijgt, maar het is geen uitbreiding van 
de bevoegdheden. 

De heer Franssen (PvdA): dat is het 
natuurlijk wel. Eerst had men alleen 
maar de mogelijkheid om 'ja' of 'neen' 
te zeggen. Nu kan men het wets-
ontwerp terugsturen. Wij zouden dit 
eerder een variant van het amende-
ment kunnen noemen dan een ex-
tra mogelijkheid. 

De heer De Kwaadsteniet (ARP): Het is 
een variant op de mogelijkheid van de 
verwerping van wetsontwerpen door 
de Eerste Kamer en de mogelijkheid, 
een novelle te vragen. 
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De heer Franssen (PvdA): Over die no-
velle is gisteren reeds zo uitvoerig ge-
sproken, dat ik het nu maar niet meer 
zal doen. Het is wel voor mij een gelief-
koosd onderwerp 

De heer De Kwaadsteniet (ARP): Er is 
wel wat over gezegd, maar er is, wat dat 
betreft, nog niet een duidelijk beeld 

gekomen, hoe uiteindelijk het kabinet 
erover oordeelt. 

De heer Franssen (PvdA): Die vraag 
zult u zeker via mij en via de Voorzitter 
aan het kabinet stellen. 

De heer De Kwaadsteniet (ARP): Dat 
heb ik gisteren al gedaan. 

De heer Jurgens (PPR) stelde (blz. 2348 l.k. - m.k. 

Blijven beide moties van de heer De 
Kwaadsteniet. Hij is zo schrander ge-
weest zijn aanvankelijke motie in twee-
en te delen, in de hoop dat hij het 
recht van terugzending zal kunnen bin-
nenhalen. Ik heb hem reeds in een eer-
der stadium voorgehouden dat het 
recht van terugzending voor mij zou 
moeten komen in plaats van het recht 

op verwerping dat de Eerste Kamer 
thans heeft. De heer De Kwaadsteniet 
voegt nu twee kwaden samen. Hij wil 
beide rechten aan de Eerste Kamer ge-
ven. Terecht heeft de heer Franssen 
geconstateerd, dat dit een verzwaring 
van de bevoegdheden van de Eerste 
Kamer betekent, die ik verwerp. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, de heer De Gaay Fortman, ant-
woordde als vo lgt (blz. 2397 r.k. - blz. 2398 l.k.): 

Als men nu gaat doen, wat mijn 
vriend, de geachte afgevaardigde de 
heer De Kwaadsteniet voorstelt, name-
lijk de Eerste Kamer het recht van te-
rugzending van wetsontwerpen te ge-
ven, dan is het onmiskenbaar - ik be-
grijp ook niet, dat de geachte afgevaar-
digde dit weerspreekt - dat de positie 
van die Kamer wordt versterkt. De 
praktijk in België en de Verenigde Sta-
ten wijst dat ook uit; daar is de Senaat 
een zeer machtig lichaam en in bepaal-
de omstandigheden zelfs het machtig-
ste lichaam. Wanneer men alleen 
maar kan verwerpen, dan brengt dat 
met zich, dat men wetende dat de an-
dere Kamer het voorstel aanvaard 
heeft en het dus juist acht, dat de re-
gelen tot stand worden gebracht en 
dat de Regering er prijs op stelt, zich 
wel tien maal bedenkt, voordat men 
om een onderdeel van het wets-
ontwerp het gehele wetsontwerp zal 
verwerpen. 

Wanneer men de bevoegdheid geeft 
tot het terugzenden, een ongelimiteer-

de bevoegdheid bovendien, in die zin 
dat men zich niet tot hoofdlijnen moet 
bepalen - ik zou wel eens wil len zien, 
hoe men dit zou moeten omschri jven; 
de terugzendingsbevoegdheid is alge-
meen - dan kan men wel met tien tot 
twintig zaken komen, waarvan men 
van mening is, dat ze beter geformu-
leerd moeten worden. Dan komt het 
weer hier. Het is ook denkbaar, dat 
men een regeling vindt, waarbij deze 
Kamer beslist, maar dan heeft men 
juist aan de Eerste Kamer ontnomen 
wat haar juist karakteriseert, namelijk 
dat zij in uitzonderingsgevallen kan 
zeggen: Dit gaat niet door in deze 
vorm. 

Mijnheer de Voorzitter! Met alle ge-
negenheid - d a t is bekend — die ik voor 
de Eerste Kamer heb, zou ik het vol-
strekt onjuist vinden, als men zou uit-
spreken, dat men de Eerste Kamer een 
grondwettelijk recht op terugzending 
zou geven. Ik moet dan ook de aanne-
ming van beide moties van de heer De 
Kwaadsteniet ontraden. 

De heer De Kwaadsteniet (ARP) zei in tweede termi jn (blz. 2422 m.k. - r.k.): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil thans 
nog een korte opmerking maken over 
het terugzendingsrecht. Ik begrijp, dat 
het kabinet daaraan bijzonder zwaar 
tilt. De Minister van Binnenlandse 2a-
ken heeft erop gewezen, dat de Eerste 
Kamer zich eerst wel tien maal zal be-
denken, voordat zij tot verwerping zal 
overgaan. Ik kan mij niet voorstellen 
dat het in de door mij naar voren ge-
brachte benadering ten aanzien van 
het terugzendingsrecht anders zou 
moeten zijn. Mijn benadering is in ie-
der geval niet zo geweest dat ik een 
duidelijk versterking van de positie 

van de Eerste Kamer wilde. !k meen 
dat de Minister dat ook wel heeft ge-
constateerd. Mijn benadering ten aan-
zien van dit punt is alleen maar het 
naar voren brengen van een andere 
mogelijkheid zonder dat ik daarmee 
een versterking van de positie van de 
Eerste Kamer nastreef. Ik heb al eens 
gewezen op het feit dat de heer Don-
ner van de staatscommissie Cals-Don-
ner een voorstander was van het te-
rugzendingsrecht. Ik kan er nog een 
naam aan toevoegen, de naam D. Si-
mons. Ik zal het op prijs stellen wan-
neer deze zaak toch nog wat nader 
overwogen kan worden. 
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De heer Bakker (CPN) sprak in tweede termi jn als volgt (blz. 2425 m.k.): 

De andere motie van de heer De 
Kwaadsteniet betreft het recht van te-
rugzending. Het is op zichzelf interes-
sant om het veel omstreden verkapte 
amendementsrecht van de Eerste Ka-
mer eens boven tafel te halen. Omdat 

wi j niet van een parti prijs uitgaan heeft 
de argumentatie van de Minister van 
Binnenlandse Zaken ons vooralsnog 
ervan overtuigd, dat het onjuist zou 
zijn, deze weg op te gaan. 

De heer Abma SGP) maakte de volgende opmerk ingen (blz. 2426 m.k.): 

De moties van de heer De Kwaadste-
niet kregen reeds ons fiat. Terugzen-
ding van wetsontwerpen lijkt ons in 

sommige gevallen iets eleganter dan 
eventueel het creëren van een nieuwe 
wet, na verwerping. 

De Heer Franssen (PvdA) merkte op (blz. 2434 m.k.! 

De geachte afgevaardigde de heer 
De Kwaadsteniet zal hebben begre-
pen, 

dat mijn fractie zijn motie inzake de 
Eerste Kamer niet van haar stem zal 
voorzien. 

De heer Jurgens (PPR) zei (blz. 2437 l . k . -m.k . ) : 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
tot de andere punten. Het betreft eerst 
het vraagstuk van de Eerste Kamer 
waarbij de Ministervan Binnenlandse 
Zaken met hardnekkigheid volhoudt 
dat wanneer men uitgaat van een 
recht van de Eerste Kamer van her-
overweging - ik ben best bereid zo-
lang die Kamer bestaat het nut van de 
functie van heroverweging met hem te 
erkennen - heroverweging automa-
tisch meebrengt dat een dergelijke Ka-
mer ook het recht van verwerping 
moet hebben. Naar mijn oprechte 

overtuiging betekent heroverweging 
heroverwegen. Wat je doet met het re-
sultaat van je heroverweging is de vol-
gende stap. Je kunt bijvoorbeeld niet 
de zaak verwerpen, maar het recht 
hebben - zoals de House of Lords - het 
betrokken stuk terug te sturen naar de 
Tweede Kamer alwaar een finale be-
slissing wordt genomen. Ik wil de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken werke-
lijk vragen om nogmaals althans zijn 
argumentatie te verbeteren ten aan-
zien van het causale verband tussen 
heroverweging en verwerpingsrecht. 

Ti jdens de beraadslaging over de moties op 28 januari 1975 zei de heer De 
Kwaadsteniet (ARP) het volgende (blz. 2448 l.k.); 

Mijnheer de Voorzitter! Aangezien ik 
mij niet aan de indruk kan onttrekken, 
dat de in mijn motie op stuk nr. 23 
neergelegde gedachte inzake een te-
rugzendingsrecht van de Eerste Ka-
mer, zoals de vorige week mijnerzijds 
toegelicht tijdens de discussies, in deze 
Kamer nog niet rijp is om een voldoen-
de mate van ondersteuning te verkrij-
gen, lijkt het mij verstandig voor de ge-

dachtenvorming van de hier aan de or-
de zijnde problematiek meer tijd te la-
ten en kan een beslissing beter later 
dan nu plaats vinden. 

Daarom trek ik nu de motie in. 

Aangezien de motie van het lid De 
Kwaadsteniet c.s. (12 944, nr.23) is in-
getrokken, maakt zij geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 
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Mondelinge behandeling in de Eerste Kamer Nota inzake het grondwets-
herzieningsbeleid 

Betreft: Terugzendingsrecht 

Tijdens de behandel ing van de Nota inzake het grondwetsherzieningsbe-
leid (12 944) in de Eerste Kamer op 16 april 1975 kwam het bovenstaande on-
derwerp aan de orde (zitting 1974-1975 I, blz. 617 e.v.). 

De heer Schwarz (D'66) merkte het volgende op (blz. 631 m.k. - r.k.): 

De betekenis van de Eerste Kamer 
als Chambre de réflexion die de waan 
van de dag van de volkskamer aan de 
overzijde a tète reposée nog eens revi-
deert wagen wij niet te ontkennen. 
Maar dit dient dan wel praktisch te ge-
beuren. Dat wil zeggen dat wij een 
pleidooi willen houden om aan de Eer-
ste Kamer, naast haar recht om wets-
ontwerpen te verwerpen, de be-
voegdheid te verlenen een wets-
ontwerp met beperkingen terug te zen 
den naar de Tweede Kamer zoals in 
andere landen ook wel gebeurd. Her-
haaldelijk komt het immers voor, dat 
deze Kamer slechts bezwaar heeft te-
gen een enkel onderdeel van een wets 
ontwerp en men dan voor het di lenv 
ma staat het hele wetsontwerp te ver-
werpen, dan wel het ondanks de aan-
stootgevende passage maar aan te ne-
men. Dit klemt vooral in de gevallen 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde de heer Schwarz heeft 
naar het mij voorkomt in feite bepleit 
wat de heer De Kwaadsteniet in de 
Tweede Kamer heeft gedaan - een 
motie, die daarop betrekking had, is 
aangehouden; blijkbaar dacht de ge-
achte afgevaardigde de heer De Kwaad-
steniet ook: wie weet - namelijk het 
recht van terugzending. Dat ontraad ik. 
Het verwerpen van een wetsontwerp 
is een grote beslissing. Daar ziet deze 
Kamer altijd erg tegenop. Men over-
weegt de consequenties, want meestal 
verwerpt men het wetsontwerp op 
grond van één of twee voorzieningen, 
die erin voorkomen. Overigens acht 
men dat wetsontwerp veelal aan-
vaardbaar. Er wordt afgewogen, wat 
moet domineren. Ik denk in dit 
verband aan de Comptabiliteitswet. 

waar een wetsontwerp om een derge-
lijke reden wordt verworpen. Wij den-
ken bij voorbeeld aan de Comptabili-
teitswet, de initiatiefwet van De Gaaij 
Fortman over de cassatie in het militair 
strafrecht en de grenswijziging van 
Deventer/Diepenveen. Deze wetsont-
werpen zijn of worden opnieuw inge-
diend , maar welk een omslachtige 
weg is daarvoor nodig! Het is veel een-
voudiger ze naar de Tweede Kamer te-
rug te sturen, met het verzoek, ze op 
die punten nog eens te bekijken. Ons 
voorstel is niet een verkapt recht van 
amendement - de Tweede Kamer kan 
immers het gewijzigd wetsontwerp 
doorlaten of tegenhouden - maar wel 
een verbetering van de praktische pro-
cedure voor de gevallen waarin om 
een enkel onderdeel een wetsontwerp 
zou worden verworpen. 

Wat moet domineren: het in strijd zijn 
met de Grondwet of het aantrekkelijke 
karakter van het wetsontwerp als zo-
danig? Van een recht van terugzen-
ding zal veel meer gebruik worden ge-
maakt. Zo is de mens nu eenmaal. Er 
zijn hier allerlei wetsontwerpen gepas-

d- seerd, waarvan ik wel iets heb gezegd, 
maar waarvoor geen enkele reden 
aanwezig was, ertegen te stemmen. 
Wanneer in die tijd het recht van terug-
zending had bestaan, dan weet ik ze-
ker, dat ik in allerlei gevallen gepro-

il beerd zou hebben daarvan gebruik te 
maken. Dat acht ik ongewenst. Ik ge-
loof, dat het voor de wetgevende ar-
beid veel meer vertraging meebrengt 
dan wanneer men let op die enkele ge-
vallen, waarin een wetsontwerp moest 
worden aangepast aan de w e n s e n -
geheel of gedeeltelijk - van deze Ka-
mer. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, de heer De Gaay Fortman ,ant-
woordde als volgt (blz. 637 l.k. - m.k.): 
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