Donderdag 17 maart 1983

62ste Vergadering

Voorzitter: Dolman
Tegenwoordig zijn 119 leden, te
weten:
Aarts, Van Agt, Andela-Baur, Van
Baars, Beckers-de Bruijn, Ter Beek,
Beinema, P. M. Blauw, De Boer, De
Boois, Borgman, Braams, Brouwer,
Van der Burg, Buurmeijer, Castricum,
Cornelissen, Couprie, G. C. van Dam,
Dees, Dijkman, Dijkstal, Van Dis, Van
der Doef, Dolman, Duinker, Engwirda,
Van Erp, Evenhuis, Evenhuis-van
Essen, Eversdijk, Faber, Franssen,
Frinking, De Grave, Groenman,
Haas-Berger, Van der Heijden,
Hennekam, Herfkens, Hermes,
Hermsen, Hummel, Van lersel,
Janmaat, Joekes, Jorritsma-Lebbink,
Kamp, Keja, Van Kemenade, Knol, De
Kok, Konings, Van der Kooij, Korthals,
Kosto, Kraaijeveld-Wouters, Krajenbrink, De Kwaadsteniet, Lankhorst,
Lansink, Lauxtermann, Leerling, Van
der Linden, Linschoten, Van der
Louw, Lucassen-Stauttener, Mateman,
Van der Mei, Meijer, Metz, Mik, Moor,
Müller-van Ast, Niessen, Nijhuis,,
Nijpels, Van Noord, Nypels, Van
Ooijen, Oomen-Ruijten, Den OudenDekkers, Patijn, Poppe, De Pree,
Rempt-Halmmans de Jongh, Van Rey,
Rienks, Van Rossum, Van der Sanden,
Scholten, Schreuders, Schutte, Van
der Spek, Spieker, Tazelaar, Terpstra,
Toussaint, Tripels, Ubels-Veen, Den
Uyl, Ter Veld, Veldhoen, Te Veldhuis,
Van der Vlies, Van Vlijmen, Voorhoeve,
K. G. de Vries, Waalkens, De Waart,
Wagenaar, Wallage, Weisglas,
Wessel-Tuinstra, Wiebenga, Wolters,
Wöltgens, Worrell en Zijlstra,
en de heren Rietkerk, Ministervan
Binnenlandse Zaken, Deetman,
Minister van Onderwijs en Wetenschappen, Ruding, Minister van
Financiën, De Ruiter, Ministervan
Defensie, mevrouw Smit-Kroes,
Minister van Verkeer en Waterstaat,
de heren Van Eekelen, Staatssecretaris
van Buitenlandse Zaken en De Graaf,
Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
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Aanvang 10.15 uur

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Willems, wegens ziekte;
Alders en Dales, alleen voor het
eerste deel van de vergadering;
J. D. Blaauw en Van Dijk, wegens
verblijf buitenslands;
Weisglas, alleen voor de middagvergadering.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

Aan de orde is de beantwoording van
vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 107 van het Reglement van
Orde door de leden Joekes en De
Beer aan de Ministers van Verkeer en
Waterstaat en van Financiën, over
aanbieding van een meerderheidspakket aandelen NCB aan 'de gelddiensten
van de PTT'.
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.] 3

D
Minister Smit-Kroes: Mijnheer de
Voorzitter! In antwoord op vraag 1
kan ik, mede namens de Minister van
Financiën, mededelen dat vertegenwoordigers van Thijssen-Bornemisza
de hoofddirecteur gelddiensten
hebben benaderd met de vraag of het
bespreekbaar zou zijn o m onderhandelingen aan te knopen over overname
van haar kapitaaldeelneming in de
Nederlandse Credietbank.
In de vraag wordt gesuggereerd dat
ook de Chase Manhattan Bank bij de
toenaderingspoging betrokken is
geweest. Dat is niet juist. Er is dus ook
geen sprake van een meerderheidspakket. In overleg met het Ministerie van
Financiën is toen besloten dat niet op
het verzoek zou worden ingegaan.
Daarmee zijn de vragen 2, 3, 4 en 5
dus ook niet aan de orde.
Op vraag 6 antwoorden w i j 'ja'.

Ingekomen stukken
Vragen

Aan de orde is de beantwoording van
vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 107 van het Reglement van
Orde door het lid Scholten aan de
Ministers voor Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken,
over de klacht van de nabestaanden
van vier in El Salvador vermoorde
journalisten.
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze editie.] 4

D
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank u en de Regering
dat op zo korte termijn beantwoording
van mijn vragen kan plaatsvinden. Het
is vandaag precies een jaar geleden
dat vier van onze landgenoten in El
Salvador op gruwelijke wijze het
leven werd ontnomen. Er is rondom
deze verschrikkelijke gebeurtenis en
rondom het lijden van het volk van El
Salvador heel veel te doen geweest in
de Nederlandse politiek.
Een van de klachten van de nabestaanden is dat de politiek - en ik trek
mij dit aan - eigenlijk niet waar
gemaakt heeft wat wij indertijd met
elkaar hebben afgesproken. Een van
mijn oogmerken met betrekking tot
deze vragen is o m op dat punt hierover in het publiek te spreken.
De situatie in El Salvador escaleert.
Dat verontrust mij buitengewoon. Een
aantal vragen heeft op dit aspect
betrekking en ook op de interne
situatie in dit door onrecht verscheurde
land.
Op 18 februari 1982 was in dit Huis
als onze gast aanwezig de voorzitter
van de commissie voor de mensenrechten in El Salvador, Marianella
Garcia Villas. Zij heeft met ons en
anderen in dit land gesproken. Zij
heeft onder meer gezegd dat het
gebruik van geweld, martelingen,
verdwijningen en moordaanslagen
ook worden toegepast tegen vrouwen.
Zij zei ook dat na terugkeer, haar een
dergelijk lot te wachten zou kunnen
staan. Dezer dagen is zij inderdaad
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zelf van haar leven beroofd, te zamen
met anderen, en onherkenbaar
verminkt. Mijn vragen zijn er mede op
gericht o m van de Regering te
vernemen hoe zij de escalatie in El
Salvador beoordeelt.

D
Staatssecretaris Van Eekelen: Mijnheer de Voorzitter! Voordat ik antw o o r d op de concrete vragen van de
heer Scholten wil ik opmerken dat het
uitgangspunt van zijn betoog geheel
door de Regering wordt ondersteund.
Het is overigens niet gemakkelijk op
zo'n korte termijn zorgvuldig in te
gaan op deze ingewikkelde problematiek, te meer nu de Minister van
Buitenlandse Zaken nog in de Verenigde Staten verblijft en de Minister voor
Ontwikkelingssamenwerking ziek is.
Mijnheer de Voorzitter! De Minister
van Defensie, die als Minister voor
Ontwikkelingssamenwerking ad
interim optreedt, zal de vragen 2 en 3
beantwoorden.
Het antwoord op vraag 1 luidt
bevestigend. In zijn antwoord aan de
nabestaanden heeft de Minister van
Buitenlandse Zaken onder meer
uiteengezet dat de Regering in deze
kwestie reeds een zeer geprononceerde rol heeft gespeeld. Het onderzoek,
dat in opdracht van Minister Van der
Stoel naar de ware toedracht van de
gebeurtenissen van 17 maart 1982 is
verricht, was een novum in het
interstatelijk verkeer evenals - en dat
mag toch ook niet uit het oog worden
verloren - de medewerking die ten
slotte, hoe schoorvoetend dan ook,
door de regering van El Salvador aan
dat onderzoek is verleend. Het is voor
zover mij bekend niet vaak voorgekomen dat een souvereine staat heeft
toegestaan dat een bevelvoerend
onderofficier van zijn strijdkrachten
werd verhoord door een geheel uit
ambtenaren van een andere staat
bestaand onderzoeksteam.
Nu een dergelijk onderzoek niet in
een duidelijke uitspraak omtrent de
schuldvraag heeft geresulteerd, heeft
de Regering die tot dat onderzoek
opdracht heeft gegeven weinig
argumenten o m bij de Regering die
dat ongebruikelijke onderzoek heeft
gedoogd op een eigen onderzoek aan
te dringen.
Op grond van deze overwegingen
valt niet goed in te zien wat de
Nederlandse Regering ter ondersteuning van verdere acties zou kunnen
doen, afgezien van onze bereidheid
o m bij de Salvadoraanse autoriteiten
aanvraag te doen omtrent het gevolg
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dat door de zogenaamde Division
Defensa de los Interesos de la Sociedad
aan de rekesten is gegeven welke de
nabestaanden hebben gericht tot de
autoriteiten in El Salvador.

D
Minister De Ruiter: Mijnheer de
Voorzitter! Vraag 2 wordt bevestigend
beantwoord. Dat is niet zo vreemd,
omdat dit antwoord ook al is gegeven
op de schriftelijke vragen ter zake in
het kader van de begrotingsbehandeling. Ik wil dan ook naar dat antwoord
verwijzen.
Ook vraag 3 wordt bevestigend
beantwoord. Een aanvraag tot directe
hulp aan de bevolking in het door de
oppositie gecontroleerde gebied werd
afgewezen omdat onvoldoende
garanties leken te bestaan inzake de
uitvoeringsmodaliteiten, waarbij
inbegrepen een redelijke voortgangscontrole en mogelijkheden om te
komen tot een beoordeling van de
uitvoeringsresultaten.
Dat laat onverlet de bereidheid van
de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking o m humanitaire hulp te
verlenen aan de getroffen bevolkingsgroepen in gebieden die onder
controle van de opppositie staan mits
de omstandigheden - hulpkanalen en
uitvoeringsmodaliteiten - voldoende
garanties bieden voor een effectieve
hulpverlening.

D
Staatssecretaris Van Eekelen: Mijnheer de Voorzitter! Het antwoord op
vraag 4 luidt als volgt. Een verzoek
o m een aantal personen, die zich in El
Salvador in de gevangenis bevinden,
in Nederland toe te laten is nog in
behandeling. Zodra alle voor een
verantwoorde beslissing noodzakelijke
informatie is verkregen, zal dit
verzoek nader worden bezien.
Vraag 5: Uit de beantwoording van
vraag 1 moge blijken dat de Regering
gedaan heeft wat tot de mogelijkheden
behoorde o m meer inzichtte verkrijgen
in de gebeurtenissen van 17 maart
1982. Mochten zich verdere mogelijkheden voordoen, dan is de Regering
bereid, verdere steun te verlenen aan
pogingen o m meer duidelijkheid te
verkrijgen.
Vraag 6: De Regering heeft al
eerder verklaard dat naar haar
mening niet een militaire, maar
slechts een politieke oplossing een
einde kan maken aan de strijd in El
Salvador. Een dialoog tussen Regering
en verzet is hiertoe een eerste vereiste.
De Regering hoopt dat de onlangs
opgerichte vredescommissie hiertoe
een bijdrage zal kunnen leveren.

Vragen

Vraag 7: De Regering heeft kennis
genomen van de voorstellen van de
Amerikaanse president o m de steun
aan El Salvador op te voeren. Deze
voorstellen moeten, zoals bekend,
nog worden goedgekeurd door het
Congres.
Vraag 8: Het is de Regering bekend
dat over deze voorstellen binnen het
Congres uiteenlopende opvattingen
bestaan.
Vraag 9: De Regering heeft bij
herhaling te kennen gegeven, waar
mogelijk een bijdrage te willen
leveren aan het bevorderen van een
politieke oplossing, zoals destijds het
Frans/Mexicaanse initiatief.
Vraag 10: De Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in MiddenAmerika heeft het laatste jaar veel
aandacht gehad. Uitvoering gevend
aan de motie van de heer Gualthérie
van Weezel en anderen van 17 juni
1982, is Harer Majesteits ambassade
te San José versterkt. Het ligt in de
bedoeling o m het ambtsgebied van
deze post uit te breiden met de thans
onder Harer Majesteits ambassade te
Mexico ressorterende landen Guatemala, El Salvador, Honduras en
Belize. Hiermee zal de Nederlandse
diplomatieke presentie in de regio
aanzienlijk worden versterkt.

D
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Regering voor
de gegeven antwoorden. Gaarne stel
ik nog de volgende aanvullende
vragen.
Aan de fungerend Minister voor
Ontwikkelingssamenwerking wil ik
vragen of hij, ondanks zijn verwijzing
naar de stukken, ook hier - ik heb bij
mijn betoog in eerste termijn mijn
motivatie gegeven voor een publieke
behandeling - vraag 2 wil beantwoorden. Verder verneem ik van hem
gaarne of in de gecompliceerde
situatie waarin daar hulp moet
worden verleend, een wat minder
traditionele aanpak niet onvermijdelijk
is, w i l men hulp kunnen verlenen. Ter
zake wil ik hem vragen of enige
mildheid in de beoordeling hier niet
gewenst is.
Ten aanzien van vraag 5 wil ik de
Regering vragen, zonder daarbij
mevrouw Beckers voor de voeten te
willen lopen, of zij alles wil doen wat
in haar vermogen ligt o m misbruik
van het Nederlandse onderzoek door
de autoriteiten van El Salvador, bij
voorbeeld ten overstaan van de
Interamerikaanse Commissie voor de
Mensenrechten, tegen te gaan.
Indien de Regering met mij van
oordeel is dat een politieke oplossing
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gewenst is en niet een militaire, zou
zij dan wellicht iets meer willen
zeggen over de aard van die politieke
oplossing?

D
Minister De Ruiter: Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil de nadere specificatie
natuurlijk wel geven. Een bedrag van
2,1 min. is gegaan naar de ASESAH
en een verwante organisatie voor
hulp aan ontheemden in gebieden
onder regeringscontrole. Er werd
f300.000 toegekend aan de mensenrechtencommissie, terwijl f160.000
ten goede kwam aan het Comité
Cristiano de Morazan (een gebied
onder controle van de oppositie). Een
bedrag van 1 min. ging naar het aan
het FDR gelieerde CIAS voor twee
hulpprojecten in de 'betwiste zones'.
Circa f 1 min. werd gecommitteerd voor hulp aan vluchtelingen in
omringende landen. Dat zijn de
gegevens die ik daarover kan verschaffen. Opmerkingen van een wat
wijdere strekking over een wat minder
traditionele aanpak laat ik graag over
aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, omdat het hier een meer
algemeen beleidsaspect betreft.

D
Staatssecretaris Van Eekelen: Mijnheer de Voorzitter! Ik kom te spreken
over het tegengaan van misbruik van
het Nederlandse onderzoek. In
beginsel is de Regering natuurlijk
gaarne bereid o m dat misbruik tegen
te gaan. Het zijn publieke stukken. Het
is dus wel moeilijk om precies na te
gaan welk gebruik van het onderzoek
wordt gemaakt. Mochten zich evidente
gevallen van misbruik voordoen, dan
wordt daar zeker passende actie tegen
genomen.

opgeroepen o m samen te zoeken naar
een politieke oplossing, ten einde te
komen tot een vreedzame regeling en
- dit is een meer specifiek antwoord
op de vraag van de heer Scholten om de voorwaarden te stellen voor de
vorming van een atmosfeer die vrij is
van intimidatie en terreur.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Wil de
Staatssecretaris toezeggen dat de
vragen die ik verleden week heb
gesteld over het misbruik dat de
Salvadoraanse regering bij de
VN-commissie voor de mensenrechten
maakt van het Nederlandse onderzoeksrapport, ruim vóór 1 april
aanstaande worden beantwoord? Ik
wil hiermee voorkomen dat het
dossier over de m o o r d op de vier
journalisten vóór 1 april aanstaande
wordt gesloten.

D

de aanwezigheid van mevrouw Garcia
Villas in een gebied waar zij doende
was, gegevens te verzamelen voor het
opstellen van een rapport over de
situatie van de mensenrechten aldaar.
Zij stelde pogingen in het werk o m
een groep Salvadoraanse burgers uit
dat gebied veilig weg te loodsen.
Vervolgens is er blijkbaar sprake
geweest van een luchtbombardement
op dat gebied, waar in ieder geval een
twintigtal personen de dood heeft
gevonden, waaronder mevrouw
Garcia Villas.

D
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Vormt de aangenomen
motie-Ter Beek en Knol, waarin werd
uitgesproken dat hulp aan El Salvador
buiten de junta om zou worden
verleend, nog steeds uitgangspunt
van het Nederlandse beleid?

D

Staatssecretaris Van Eekelen: Mijnheer de Voorzitter! Die toezegging
doe ik gaarne.

Staatssecretaris Van Eekelen: Op dit
punt is geen wijziging gekomen in het
standpunt van de Nederlandse
Regering.

D

D

De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Zijn de bewindslieden niet
met mij van mening dat de dood van
Marianella Garcia Villas nog eens een
argument oplevert o m van mening te
zijn dat de voorgenomen verhoging
van de Amerikaanse hulp aan El
Salvador afgewezen dient te worden,
omdat opnieuw is gebleken dat de
situatie van de mensenrechten in El
Salvador eerder verslechtert dan
verbetert?

De heer Patijn (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Is de Regering bereid,
tegenover de regering van El Salvador
ook tot uitdrukking te brengen
hoezeer hier in het land de dood van
mevrouw Garcia Villas tot beroering
heeft geleid?

D

Ten aanzien van de aard van een
politieke oplossing moeten wij
teruggaan tot het Frans-Mexicaanse
initiatief van 1981 om het verzet in El
Salvador te erkennen als een representatieve politieke macht. Indertijd heeft
de toenmalige ministervan Buitenlandse Zaken zich bij dat initiatief
aangesloten, maar hij heeft zich
daarbij wel duidelijk gericht op de
zogenaamde politieke arm van het
bevrijdingsfront FDR/FMLN. De FDR is
de politieke arm.
Later heeft Minister Van Agt in zijn
functie van Minister van Buitenlandse
Zaken de gewapende arm van het
verzet, de FMLN, heel nadrukkelijk
uitgesloten van die erkenning. In de
verklaring werden de regering van El
Salvador en andere politieke krachten

Staatssecretaris Van Eekelen: Mijnheer de Voorzitter! Ik stel er prijs op
thans een verklaring voor te lezen die
het Ministerie van Buitenlandse Zaken
betreffende de dood van mevrouw
Garcia Villas gisteren heeft uitgegeven.
De Nederlandse Regering heeft met
groot leedwezen kennis genomen van
het bericht van de dood van mevrouw
Marianella Garcia Villas. Zij heeft voor
haar moedige en volhardende werk
ten behoeve van de eerbiediging van
de mensenrechten in 1982 de Jaap
van Praag-prijs ontvangen.
De Regering heeft terstond na
ontvangst van dit bericht de Nederlandse ambassade te Mexico gevraagd
om nadere inlichtingen omtrent de
omstandigheden van haar dood.
Inmiddels hebben wij een voorlopig
bericht ontvangen van de ambassade
te Mexico. Daaruit blijkt dat er
waarschijnlijk sprake is geweest van
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Vragen

D
Staatssecretaris Van Eekelen: Ik neem
aan, dat dit het geval zal kunnen zijn,
maar ik zou begrip willen vragen voor
de noodzaak eerst te beschikken over
zo volledig mogelijke informatie over
de omstandigheden van haar dood. Ik
zal de gedachte die de heer Patijn
ontwikkelt en die, naar ik aanneem,
brede steun in deze Kamer zal
hebben, gaarne voorleggen aan de
Minister van Buitenlandse Zaken na
zijn terugkeer.

D
Mevrouw Herfkens (PvdA): Welke
concrete buitenlandse politieke
initiatieven zal de Regering ontplooien
om een oplossing, in de geest zoals
uiteengezet door de Staatssecretaris,
dichter bij te brengen?

•
Staatssecretaris Van Eekelen: Het is
mij uit de voorlopige rapportage over
de besprekingen van Minister Van
den Broek in Washington bekend, dat
de Minister met name tegenover
Vice-president Bush zijn ernstige
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bezorgdheid heeft kenbaar gemaakt
over de situatie in El Salvador en met
name ook op het punt van het
bereiken van een politieke oplossing
heeft aangedrongen.

D
De heer Poppe (PvdA): Zou de
Staatssecretaris alsnog antwoord
willen geven op de vraag die de heer
Ter Beek stelde met betrekking tot de
politieke consequenties uit de moord
op mevrouw Garcia Villas?

D
Staatssecretaris Van Eekelen: Ik
geloof dat ik dit moet verwijzen naar
de Minister van Buitenlandse Zaken,
na diens terugkeer, mijnheer de
Voorzitter.

Aan de orde is de behandeling van de
verslagen van de Commissie voor de
Verzoekschriften over een aantal in
haar handen gestelde adressen
(17 658, nrs. 61 t/m 72).
Overeenkomstig de voorstellen van
de Commissie voor de Verzoekschriften wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van
het verslag van een op 17 februari
1983 gehouden mondeling overleg
over de taakverdeling universiteiten
en hogescholen (17 649, nr. 5).
De beraadslaging wordt geopend.

D
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil beginnen met uit
te leggen waarom ik namens mijn
fractie heb gevraagd, dit verslag op
de agenda te zetten. Het mondeling
overleg ging immers over de Nota
taakverdeling en concentratie, zoals
deze door de Minister in het najaar
aan ons is toegezonden en waarin de
aanzet werd gegeven tot de instelling
van een zogenaamde Taakverdelingscommissie, die inmiddels vorige week
haar eindrapport heeft gepubliceerd.
Over de criteria die in de nota
genoemd stonden, hebben w i j
uitvoerig gesproken en uit de antwoorden van de Minister werd duidelijk dat
het uiteindelijke gewicht van de
verschillende criteria voor taakverdelingsbeslissingen vastgesteld zou
worden aan de hand van concrete
beslissingen.
De eerste zet is nu aan de Minister,
die heeft aangekondigd eind volgende
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week met een voorlopige reactie op
het rapport te komen. Voordat de
uiteindelijke besluitvorming plaatsvindt, zullen wij hem daarover nog
wel spreken.
Het is zeer verleidelijk om nu in te
gaan op de eindvoorstellen van de
Taakverdelingscommissie, die wel
goed vergaderd heeft maar toch niet
helemaal tot volledige overeenstenv
ming is gekomen. Op zich zelf verdient
het grote waardering dat de instellingsbesturen de uitdaging hebben
aanvaard. Hoewel het TVC-plan zeker
waardevolle elementen bevat die de
Minister van pas zullen komen bij zijn
standpuntbepaling, zou bij een
kritische beoordeling van het plan
echter kunnen blijken dat de kwaliteit
en doelmatigheid van het wetenschappelijk onderwijs niet overal even strikt
in de gaten zijn gehouden, terwijl dit
toch centrale criteria waren.
Op een enkele uitzondering na, is
tevens de vernieuwing waarvoor
ruimte moest worden geschapen
binnen de plannen, wel kwantitatief
maar niet kwalitatief aan de orde
geweest, bij voorbeeld door het
leggen van een relatie met de speerpunten van het wetenschapsbeleid. Ik
acht het gewenst dat de Minister zo
spoedig mogelijk concreet zal zeggen
waar hij op inzet, zodat de tijd voor
het voorbereiden en nemen van
beslissingen zo ruim mogelijk wordt.
De Minister zal daar - zo veronderstel
ik - toch de laatste tijd wel rekening
mee hebben gehouden.
Ik ga niet verder op het plan van de
instellingen in. Wij hebben o m twee
redenen o m dit debat gevraagd. In de
eerste plaats heeft mijn fractie er
behoefte aan, in navolging van
eerdere opmerkingen, de Minister te
verzoeken te doen wat de WWO hem
opdraagt, door aan te geven welke
voorzieningen onder 'uitrusting en
bestand' vallen en welke niet, alvorens
concrete taakverdelingsbeslissingen
te nemen. Valt een voorziening onder
uitrusting en bestand van een universiteit, dan is voor taakverdeling een
zwaardere procedure nodig dan
wanneer dit niet het geval is. De
Minister heeft dit in de beantwoording
van de vragen ook aangegeven.
Vanwege de zuiverheid van procedure
heb ik de eer, hiervoor een motie voor
te leggen.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Groenman
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,

constaterende, dat een taakverdelingsbeslissing, zoals bedoeld in artikel
96ter, vijfde lid, van de Wet op het
wetenschappelijk onderwijs (WWO),
betrekking heeft op de bekostiging
van voorzieningen die volgens hier te
lande heersende opvatting hetzij
behoren tot uitrusting en bestand van
een universiteit, hogeschool of
academisch ziekenhuis (artikel 96ter,
eerste lid, van de WWO), hetzij
daartoe niet behoren (artikel 96ter,
tweede lid, van de WWO), een en
ander binnen de randvoorwaarden
van artikel 16, eerste lid, en artikel
96ter, vierde lid, van de W W O ;
overwegende, dat een taakverdelingsbeslissing in elk geval niet kan
worden genomen dan nadat is
bepaald of de desbetreffende voorzieningen tot uitrusting en bestand
behoren;
verzoekt de Regering:
a. van alle daarvoor in aanmerking
komende voorzieningen met redenen
omkleed aan te geven of ze moeten
worden geacht te behoren tot uitrusting en bestand;
b. het resulterende overzicht
uiterlijk bij gelegenheid van het
voorlopige standpunt over het
eindrapport van de Taakverdelingscommissie Wetenschappelijk Onderwijs aan de Kamer over te leggen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 6(17 649).
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! De tweede reden
waarom w i j dit debat hebben gewild
is, dat wij in de afgelopen week via
berichten in het Leidse universiteitsblad Mare en in het Algemeen
Dagblad, hebben vernomen als
zouden er plannen in voorbereiding
zijn om vergaand te sleutelen aan de
ambtelijke wachtgeldregelingen. In
Mare lees ik dat zulke wijzigingen
desnoods alleen voor het wetenschappelijk onderwijs zouden moeten
worden doorgevoerd.
Het is niet de gewoonte om aan de
hand van kranteartikelen hier te
praten. Ik zal dan ook niet op de aard
van de wijzigingen ingaan. Te zijner
tijd zullen wij daarover onze standpunten bepalen. Harmonisatie van
wachtgeldregelingen met regelingen
van werknemers hebben wij al eens
bepleit. Vandaag gaat het erom, dat
met de berichtgeving toch een feit is
geschapen, waardoor bij de betrokkenen enige onrust zal zijn ontstaan.

gehoord de beraadslaging;
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Minister Deetman: Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben wat verbaasd dat
mevrouw Groenman de zaak van de
wachtgelden aansnijdt. In de universiteitsbladen lees ik iedere week allerlei
plannen en voornemens die op het
departement in de maak zouden zijn
en waarvan noch mijn ambtenaren,

noch ikzelf weet hebben. Als wij ons
moeten bezighouden met het weerspreken van dit soort zaken, hebben
wij dag en nacht werk. Het lijkt mij
een weinig zinvolle zaak.
Ik wil mij beperken tot het beleid
zoals dit door mij naar buiten is
gebracht en ik w i l dit verdedigen,
nader toelichten en erover overleg
plegen. Over de wachtgelden heb ik
op dit m o m e n t dus niets, maar dan
ook niets, aan de Kamer te melden.
Deze zaak is op dit moment niet aan
de orde op het Departement van
Onderwijs en Wetenschappen. Ik weet
niet waar de verklaring in het ANP-bericht vandaan komt en kan hierover
dus ook geen duidelijkheid verschaffen.
Ik kom aan de opmerkingen van
mevrouw Groenman over kwaliteit en
doelmatigheid bij taakverdeling en
concentratie. Dit element zou nadrukkelijk in het oog moeten worden
gehouden. In het mondeling overleg
heb ik deze zaak een- en andermaal
benadrukt, ook wat de vernieuwing
betreft. Ik heb hierover duidelijke taal
gesproken en daarom begrijp ik niet
dat de opmerking weer wordt gemaakt.
Er is geen verschil van mening.
Over het vaststellen van hetgeen tot
voorzieningen in de sfeer van uitrusting en bestand moet worden gerekend, in welk verband artikel 96 ten
tonele isgevoerd, merkik hetvolgende
op. In het overleg met de vaste
Commissie heb ik uiteengezet hoe
door mij tegen artikel 96 wordt
aangekeken. Verder heb ik gezegd dat
op sommige momenten uitrusting en
bestand zeer wel een rol zullen spelen
bij de taakverdeling en concentratie.
Ik heb ook duidelijk gemaakt dat de
huidige wet naar mijn oordeel
voldoende mogelijkheden biedt o m
tot een plan te komen, maar dat,
omdat er nogal wat twijfels werden
geuit, ik mij beraad over het treffen
van een aantal juridische voorzieningen, opdat over de rechtsgeldigheid
van een taakverdelingsplan geen
enkel misverstand zal kunnen bestaan.
Hierover zal ik de Kamer uiteraard
tijdig inlichten, want het besluitvormingsproces inzake het plan betreffende taakverdeling en concentratie zal in
een uiterst korte termijn moeten
verlopen.
Een motivering van het voorlopig
standpunt, waarbij elementen van
uitrusting en bestand in de beschouwingen worden betrokken, lijkt mij in
de rede te liggen. Wanneer door mij
een voorlopig standpunt naar buiten
zal worden gebracht en aan de Kamer
ter kennis zal worden gebracht, zal in

Tweede Kamer
17 maart 1983

Universiteiten en hogescholen

Groenman
Een ander feit is, dat in het sociaal
plan dat de taakverdelingsoperatie
begeleidt, een belangrijk element
voorkomt, namelijk: daar waar
gedwongen ontslagen onontkoombaar blijken te zijn, mogen vrijwilligers
voorgaan. Ik acht dat onderdeel van
het plan essentieel o m de menselijke
gevolgen van de operatie te minimaliseren. Ik vrees alleen dat als gevolg
van de berichten weinig mensen nog
bereid zullen zijn o m die stap, vrijwillig
uit het werk te stappen, te nemen.
Alleen de veronderstelling, de
verwachting, dat er in de nabije
toekomst wel eens wat met de
wachtgelden zou kunnen gebeuren,
zal velen de lust daartoe benemen.
Daarom acht ik het, voor het slagen
van het sociaal beleid rond taakverdeling, noodzakelijk dat er duidelijkheid
ontstaat over het perspectief van de
wachtgeldregelingen.
Ik vraag de Minister, toe te zeggen
dat voordat met de uitvoering van de
gehele operatie van taakverdeling zal
worden begonnen - voor 1 augustus duidelijkheid zal w o r d e n gegeven
over de toekomst van het wachtgeld.
Ik vraag dit te meer, nu ik in een
ANP-persbericht lees dat de Minister
zou hebben gezegd dat: 'knopen voor
bezuinigingen in het wetenschappelijk
onderwijs zijn doorgehakt' - dit
betekent per 1 augustus - 'voordat er
ook maar een beslissing in zicht is
over een ongunstige wijziging van de
wachtgeldregeling voor ambtenaren.
Bovendien zal bij wijziging van de
wachtgeldregeling een overgangsregeling in het leven w o r d e n geroepen'.
Dat is nu precies waar ik bang voor
was. De Minister zal het toch met mij
eens zijn, dat als hij op deze wijze de
onzekerheid over het wachtgeld vergroot in plaats van wegneemt, een belangrijk element van het sociaal beleid
rond taakverdeling wordt ondermijnt.
Indien de woorden van de Minister
hebben geluid als in het ANP-bericht
vermeld, dan impliceren ze dat er wel
degelijk een beslissing zal worden
genomen over de wachtgelden, al zal
dit nog even duren. Ik wil de Minister
dus graag o m opheldering speciaal
over dit punt vragen.

D

dit standpunt niet alleen een aantal
conclusies zijn vervat, maar zal
hieraan ook een redengeving worden
toegevoegd.
Uit die redengeving zal kunnen
blijken of de individuele conclusies
voor dit totale plan genoegzaam zijn
geweest. Op dit moment wordt op het
departement bezien wat wij moeten
doen naar aanleiding van het plan dat
de instellingen voor wetenschappelijk
onderwijs bij mij hebben ingediend.
Men moet die activiteit nu afwachten.
Ik heb de Kamer toegezegd een
voorlopig standpunt kenbaar te
maken, opdat zij hierover desgewenst
zou kunnen praten. Ik heb de Kamer
ook toegezegd, o m en nabij het
zomerreces het ontwerp-definitievestandpunt toe te zenden, opdat ook
hierover dan weer een gedachtenwisseling in redelijkheid kan plaatsvinden.
Ik vind dat men nu moet wachten tot
die stukken op tafel liggen met de
redengeving en de motivering. Tegen
deze achtergrond heb ik geen behoefte
aan de motie die zoeven is ingediend.

D
Mevrouw Groenman (D'66): Ik wil
toch nog even iets zeggen over de
wachtgeldregeling. Er bestaat onrust
op dat punt. Er zijn telexen over
verstuurd. De Minister weet daar niets
van. In bladen zijn daarover publikaties
verschenen. De Minister zou op zijn
minst de onrust kunnen wegnemen
door een tegenbericht te publiceren
waarin staat dat er niets met de
wachtgeldregelingen gaat gebeuren.
In een publikatie in het Algemeen
Dagblad wordt een bericht van
Minister Rietkerk hierover genoemd.
Ik wil daarover duidelijkheid hebben.
Over de wachtgeldregeling wil ik
opnieuw een motie indienen. Mijn
streven is, duidelijkheid te verschaffen
over de wachtgeldregelingen voordat
de taakverdelingsbeslissingen worden
genomen.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Groenman
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
constaterende, dat de taakverdelingsoperatie zal leiden tot gedwongen
ontslagen in het wetenschappelijk
onderwijs;
constaterende, dat tevens sprake is
van mogelijk ongunstige wijzigingen
van de wachtgeldregelingen voor
ambtenaren;
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Voorzitter
van mening, dat onzekerheid over
deze wijzigingen een goed sociaal
beleid, waarin vrijwilligers bij gedwongen ontslagen voorgaan, ernstig
belemmert;
verzoekt de Regering, vóór het tijdstip
waarop definitieve taakverdelingsbeslissingen worden genomen duidelijkheid te scheppen over de wijzigingen
in deze wachtgeldregelingen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 7(17 649).
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Ik denk dat de Minister
en ik van mening blijven verschillen
over uitrusting en bestand. Ik ben
bang dat ontslagen met succes
kunnen worden aangevochten, als er
twijfel bestaat over de juridische
status van de taakverdelingsbeslissingen.
De Ministerzegt zelf dat op sommige
momenten uitrusting en bestand een
rol zullen spelen. Daar gaat het mij nu
o m . Iets valt of onder het ene lid of
onder het andere lid. Op grond van
het gestelde in artikel 96ter zal de
Minister de taakverdelingsbeslissing
moeten nemen.

D
Minister Deetman: Voorzitter! Ik wil
beginnen met te antwoorden op het
laatste punt. Wanneer er sprake zal
zijn van ontslagen, dan is de reden
daarvoor de reorganisatie binnen het
wetenschappelijk onderwijs. Dat is de
reden en wat dat betreft, voorzie ik
geen enkel probleem.
Mevrouw Groenman sprak over de
juridische status van het taakverdelingsplan. Het plan moet voluit ten
uitvoer worden gelegd door de
instellingen voor wetenschappelijk
onderwijs. Het politieke gewicht dient
hierbij ook een rol te spelen. Vandaar
dat ik mij nader wil beraden over de
juridische aspecten. Mevrouw
Groenman doet er naar mijn oordeel
niet goed aan een verbinding te
leggen met ontslagen. Dat speelt
hierbij geen rol.
Over het andere element met
betrekking tot de wachtgelden moet ik
zeggen dat ik niets van de motie en de
interventie begrijp! Als ik zeg dat deze
zaak op het Departement van Onderwijs en Wetenschappen niet aan de
orde is, dan is deze ook niet aan de
orde. Als door allerlei publikaties in
bladen onrust ontstaat, heb ik daar
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geen boodschap aan. Dan kunnen wij
nog wel even vooruit.
Ik heb overleg gevoerd met de
vakbonden in het COPWO. Dat heeft
tot conclusies geleid. Aan die conclusies houd ik mij. Die conclusies zijn
door mij niet weersproken. Ik vind het
uiterst merkwaardig dat het nu nodig
wordt geoordeeld op dat punt nog
eens een motie in te dienen, omdat
mogelijk onderdelen van die conclusies niet meer zouden gelden.
Over informatie aan de Kamer heb
ik een toezegging gedaan. Ik heb
toegezegd, de Kamer te zullen
inlichten over hetgeen ik met de
vakbonden zou bespreken en welke
conclusies ik daaraan zou verbinden.
De Kamer heeft ook op dat punt alle
gelegenheid een oordeel te vellen.
Tegen deze achtergrond gezien, komt
het mij voor dat de motie overbodig
is.
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! De Minister zegt dat op
zijn Ministerie geen wachtgeldregelingen aan de orde zijn. Misschien zijn
deze op het Ministerie van Binnenlandse Zaken wel aan de orde. Het een
hangt dan toch wel samen met het
ander.
Minister Deetman: Mijnheer de
Voorzitter! Als ik besprekingen voer
met de vakbonden en tijdens die
besprekingen worden conclusies
getrokken, dan gelden die conclusies.
Als er op andere departementen
gesproken zou worden over wachtgelden en die zaak zou in het overleg met
de ambtenarenbonden aan de orde
zijn geweest - ik heb de indruk dat dit
niet het geval is geweest - dan moet
mevrouw Groenman bij mijn collega
ministers informeren in welke mate
deze kwestie aan de orde is. Ik heb
een uitleg gegeven over de wachtgelden in het wetenschappelijk onderwijs.
Mevrouw Groenman kent de publikaties
en de persmededeling. Ik begrijp dan
ook volstrekt niet waarom hierover
toch nog een motie moet worden
ingediend.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, aanstaande
dinsdag over de moties te stemmen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsontwerp Wijziging van de
bepalingen betreffende de verkiezing
van de Eerste Kamer (17319).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.
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D
De heer De Kwaadsteniet (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Het voorstel
van wet, waarover w i j nu praten, is
een noodzakelijk gevolg van de
algemeen herziene Grondwet van 17
februari 1983; sindsdien nog niet
gewijzigd.
De oude Grondwet bepaalde, dat de
leden van de Eerste Kamer voor zes
jaren gekozen werden, waarbij o m de
drie jaren beurtelings 38 en 37 leden
aftraden. Nu is de zittingsduur van de
Eerste Kamer vier jaren, na welke
periode ook die Kamer geheel
opnieuw wordt samengesteld. De
verkiezing van de leden van de Eerste
Kamer blijft een getrapte, namelijk
door de leden van provinciale staten.
Nieuw echter is ook de bepaling, dat
de verkiezing, behoudens uiteraard in
geval van ontbinding der Kamer,
gehouden wordt binnen drie maanden
na de eveneens vierjaarlijkse verkiezingen voor provinciale staten.
Daarnaast worden er nog twee
andere, niet uit de nieuwe grondwetsbepalingen voortvloeiende wijzigingen
in het kiesstelsel voor de Eerste
Kamer aangebracht, namelijk opheffing van de verdeling van het land in
vier provinciegroepen en overgang
van het systeem van restzetelverdeling
volgens de regel van de grootste
overschotten en grootste gemiddelden
naar dat van de grootste gemiddelden
alleen.
De fractie van het CDA heeft met
deze vier punten geen moeite. De
eerste twee zijn namelijk een direct
gevolg van de grondwetswijziging ter
zake. De laatste twee achten wij een
goede aanvulling daarbij o m het
kiesstelsel voor de Eerste Kamer beter
te laten functioneren.
Een ander punt is wanneer de als
voorgesteld gewijzigde Kieswet voor
het eerst gehanteerd zou dienen te
worden. Met andere w o o r d e n : wat te
doen gelet op additioneel artikel XIII.
Eenvoudig gezegd: blijft de zittende
Eerste Kamer zitten tot 1986, het jaar
van de eerstvolgende verkiezingen
voor provinciale staten, of wordt de
Eerste Kamer nu ontbonden?
Naar onze mening is het zo, dat de
geest van de herziene Grondwet met
zich brengt, dat de samenstelling van
de Eerste Kamer zo spoedig mogelijk
gerelateerd wordt aan een door de
laatst gekozen provinciale staten te
houden verkiezing. De huidige Eerste
Kamer, in haar geheel vernieuwd in
1981, zit in haar geheel op basis van
de voorlaatst gekozen provinciale
staten van 1978. Daarna hebben
verkiezingen voor de leden van
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provinciale staten in 1982 plaatsgevonden. Bevorderd kan worden, dat de
Eerste Kamer wordt gekozen door de
thans zitting hebbende leden van
provinciale staten. Waar dit in de lijn
ligt van de herziene Grondwet, zou dit
via hantering van het ontbindingsrecht
bewerkstelligd kunnen en moeten
worden. Met het voorgaande is de
rechtsgrond voor ontbinding van de
Eerste Kamer thans, op zo kort
mogelijke termijn, omschreven.
Bij de tweede lezing van de grondwetsherziening hebben wij onderlijnd,
dat de geest van de herziene Grondwet
met zich brengt, dat een ontbindingsbesluit in direct verband moet staan
met het van kracht worden van de
herziene Grondwet, waarbij er bij
voorbeeld ook in de tijd gemeten
geen te grote afstand zou moeten
bestaan tussen het van kracht worden
van de Grondwet en de statenverkiezingen van maart 1982. Die laatste
afstand is wat groter geworden,
ongeveer een jaar, dan oorspronkelijk
was voorzien. Op een periode van vier
jaar is ongeveer één jaar echter niet te
groot, mede gelet om de anders
optredende consequenties. Het direct
verband tussen een te nemen ontbindingsbesluit op de aangeduide korte
termijn met het van kracht worden
van de herziene Grondwet, is overduidelijk. De gedachte ontbinding van de
Eerste Kamer is overigens nauwelijks
of niet weersproken.
Vanuit de politiek, maar ook
wetenschappelijk-staatsrechtelijk, acht
ik de komende derde ontbinding van
de Eerste Kamer belangrijk en
interessant.
Van de beide voorgaande is die van
1904 de bekende. De onbekende is die
van 1850. Op die ontbinding lijkt de
thans voorgenomen ontbinding.
Immers, de ontbinding van de Eerste
Kamer in 1850 vond, zonder dat van
enige politieke verwikkeling sprake
was, alleen plaats als gevolg van het
in werking treden van een nieuw
kiesstelsel, ingevoerd bij een nieuwe
Kieswet.
Een nu nieuw te kiezen Eerste
Kamer zal zitten tot 1986, derhalve
gedurende drie jaar. In 1986 is
immers de thans te verwachten
eerstvolgende verkiezing van de leden
van provinciale staten. Dit lijkt echter
niet zeker.
De eerstvolgende verkiezingen voor
de Tweede Kamer zijn eveneens
- althans normaal gesproken - in
1986. Dit is echter ook niet zeker.
Overigens zullen er in 1986 als het
goed is, waarschijnlijk geen normale

periodieke verkiezingen voor de
Tweede Kamer worden gehouden
maar, of tevens, verkiezingen naar
aanleiding van ontbinding en dan wel
van beide Kamers, in verband met
ditmaal partiële grondwetsherziening,
onder andere betreffende Onderwijs
en Defensie.
Aangezien er zo gezien nogal wat
onzeker is, roepen wij op tot bijlichting
van regeringszijde; echter pas nadat
w i j zelf enkele kanttekeningen en
opmerkingen hebben geplaatst. Zo
zouden wij op de volgende punten
willen wijzen.
De Eerste Kamer zit misschien tot
1986. Dit kan immers ook 1987
worden, wanneer bij aanvaarding van
een voorstel van wet de eerstvolgende
verkiezing van provinciale staten
verschoven wordt van 1986 naar
1987. Ook het volgende kan evenwel
gebeuren. Een partiële grondwetsherziening passeert in 1984, eventueel
1985 zowel de Tweede als de Eerste
Kamer. Kort daarna ontstaat een
kabinetscrisis gevolgd door kamerontbinding, die dan tevens als ontbinding
van beide Kamers zou kunnen worden
gebruikt met het oog op deze grondwetsherziening.
Ook rijst de volgende vraag. Stel
dat de Eerste Kamer in 1986 gewoon
gekozen kan w o r d e n , maar dat tevens
in 1986 ontbinding van beide Kamers
nodig is in verband met grondwetsherziening, hoe w o r d t dit dan, onder
andere qua tijdstippen, op elkaar
afgestemd? In de memorie van
antwoord, bladzijden 13 en 14, is men
hierover mijns inziens niet duidelijk. Ik
begrijp het daar gestelde in ieder
geval onvoldoende. Ik kom hierop
straks nog terug.
Ik wil nu eerst een ander punt naar
voren brengen. De huidige Tweede
Kamer is gekozen op 8 september
1982 en in nieuwe samenstelling
bijeengekomen op 16 september
1982. Gelet hierop en op artikel 52 van
de Grondwet, zou de Tweede Kamer
tot 16 september 1986 zitten. Als dat
het geval zou zijn, lijkt dat geen goede
zaak. Ik neem aan dat deze zaak aan
de orde zal komen bij het aangekondigde voorstel van wet betreffende
het tijdstip van de stemming en de
eerste samenkomst van vertegenwoordigende organen. Dan blijft alleen nog
de vraag over of het iets toevoegen
aan en afnemen van de vastgestelde
zittingsduur van vier jaren eigenlijk
wel voldoende door de Grondwet aan
de wet is gedelegeerd.
Ik wil thans nog wijzen op het reeds
eerder onzerzijds gestelde met
betrekking tot het jaar waarin verkie-
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zingen voor provinciale staten en
gemeenteraden worden gehouden.
De bewindsman opperde de mogelijkheid van gemeenteraadsverkiezingen
in 1986 en verkiezingen voor provinciale staten in 1987.
Wij hebben tijdens de voorbereiding
gesuggereerd dat het omgekeerde
wellicht aanbeveling zou kunnen
verdienen, mede gelet op de mogelijkheid van ontbindig, ook van de Eerste
Kamer in 1986, in verband met
partiële grondwetsherziening. Ik wil
thans niet zover gaan, te stellen dat
dit wel eens een doorslaggevende
factor zou kunnen blijken te zijn, maar
de mening van de bewindsman dat
dit 'geen belangrijke factor dient te
zijn bij de besluitvorming over het
meest gewenste tijdstip', gaat mij te
ver, te meer aangezien de enige reden
voor de verdeling over twee jaren is,
dat het houden van deze twee
verkiezingen in één jaar thans hier en
daar blijkbaar minder gewenst wordt
geacht.
Overigens zou ik, mede gelet op de
zich reeds ontwikkelende discussie
over de diverse punten die hierbij aan
de orde komen, de Minister willen
vragen of het niet een goede gedachte
zou kunnen zijn dat in een mondeling
overleg van Minister en Kamer aan de
hand van een notitie met eventuele
vraagpunten, over deze materie een
nadere voorlopige gedachtenwisseling
plaatsvindt. Bij diverse denkbare
constructies zijn verkiezingstechnische
complicaties denkbaar.
Wanneer zou blijken dat gedachten
in bepaalde richtingen gaan, zou
daarover vervolgens eveneens aan de
kiesraad advies kunnen worden
gevraagd. Het volgen van het hiervoor
gesuggereerde zou een goede
voorbereiding kunnen bevorderen
van de behandeling van het op komst
zijnde voorstel van wet.
Interessant daarbij is bij voorbeeld
het in 1986 in elkaar vlechten van de
automatische Eerste-Kamerverkiezingen en de eventuele ontbinding. Dan
zal de datum van de ontbinding van
beide Kamers in verband met een
grondwetsherziening waarschijnlijk
moeten worden bepaald door het
tijdschema voor de normale verkiezingen van de Eerste Kamer.
Wij hebben al eerder gesproken
over een mogelijke ontbinding van de
Kamer in 1986 in verband met een
partiële grondwetsherziening. Het zou
prettig zijn indien de Minister in het
kort de stand van zaken uiteenzette,
onder andere gelet op de artikelen
betreffende defensie en onderwijs en
op de staatscommissie-Biesheuvel.
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Wij vinden het verstandig dat de
Minister toch maar is tegemoet
gekomen aan een door ons een- en
andermaal gedaan verzoek, het
m a x i m u m aantal namen op de
kandidatenlijsten bij de Eerste-Kamerverkiezing uit te breiden. Hij deed dit
door middel van de tweede nota van
wijziging onder B. Het was immers
een verstandig verzoek met een
goede argumentatie. Blijkbaar was
dat niet genoeg voor de Minister. Wat
mogen wij lezen in de nota naar
aanleiding van het eindverslag?
'Nu ook de leden van de VVD-fractie
pleiten voor uitbreiding van het
maximumaantal namen, is dit voor de
Regering aanleiding voor te stellen
het m a x i m u m te verhogen van 15
naar 30 kandidaten.'
Misschien wil de Minister alsnog
een nadere interpretatie van deze zin
geven. Het is duidelijk dat ik hem
hiermee een handige kapstok aanreik.
Wij hadden opgemerkt dat de
termijn van twee weken tussen de
stemming - de dag van de verkiezing
door de leden van provinciale staten en de eerste samenkomst van de
nieuw gekozen Eerste Kamer wel eens
te kort kon zijn. De Minister zegt dat
'deze vrees in het geheel niet gerechtvaardigd is'. Dit klinkt zo sterk, dat wij
het ter zake hierbij laten.
Wij constateerden dat de eerste
samenkomst van de nieuw gekozen
Eerste Kamer in de zomer, namelijk in
juli, plaatsvindt. Dat leek ons eigenlijk
niet zo'n geweldig goed tijdstip voor
één eenvoudige en waarschijnlijk
alleen procedurele samenkomst.
Daarom vroegen w i j of dat ook
mogelijk is in de tweede helft van
augustus. De Minister antwoordde dat
hij het gewenst acht, dat na verkiezingen met het eerste optreden van de
Kamers in nieuwe samenstelling niet
langer gewacht wordt dan strikt
noodzakelijk is. Wij zijn het hiermede
roerend eens. Ons probleempje kan
ook worden opgelost door te zijner
tijd bij komende wetswijziging de
verkiezingen voor provinciale
staten een paar weken te vervroegen.
Het is ons opgevallen dat de
Minister van Binnenlandse Zaken ook
na het tot gelding komen van de
nieuwe Grondwet nog steeds het
begrip 'wetsontwerp' hanteert in
plaats van 'voorstel van wet'. Is het
niet goed, ook op dit punt de grondwettelijke benoeming in het vervolg te
hanteren? In het kader van het
taalgebruik wijs ik nog op het in
artikel P1, lid 2, gebruikte woord
'provinciesgewijze'. Spreeksgewijze
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vinden wij dat geen wijze wijze van
woordkeuze. Wellicht kunnen wij dit
echter beter bezien bij de algehele
herziening van de Kieswet.
Wat het antwoord betreft op onze
vraag, of niet reeds bij dit voorstel
van wet voorstellen tot wijziging van
de Kieswet betreffende het onderzoek
van de geloofsbrieven van de leden
van de Eerste Kamer aan de orde
zouden kunnen komen, merken wij op
dat w i j de bewindsman in zijn benadering in hoofdzaak kunnen volgen.
Wij zijn bereid, onder andere omdat
dit punt pas in het slotstadium naar
voren is gekomen, te wachten op het
blijkbaar binnenkort te verwachten
voorstel van wet betreffende het
tijdstip van de verkiezing en de eerste
samenkomst van vertegenwoordigende organen.
Wat de methode van stemwaardeberekening betreft, willen wij ons met
de Regering blijven baseren op het
inwoneraantal. Wij achten geen reden
aanwezig, thans van methode te
veranderen. De gedachte, dat de
leden van provinciale staten alle
inwoners van de provincie vertegenw o o r d i g e n , is een aansprekende. Zij
sluit aan bij de grondwetsbepaling,
dat de Staten-Generaal het gehele
Nederlandse volk vertegenwoordigen.
Na alle discussie rond het tijdstip
van de indiening van dit voorstel van
wet, merk ik nog op dat wij het eens
zijn met hetgeen de bewindsman
heeft gesteld, namelijk dat van een
staatsrechtelijk ontoelaatbare gang
van zaken in ieder geval geen sprake
is geweest. Het was zeker wenselijk,
zo spoedig mogelijk te komen tot een
samenstelling van de Eerste Kamer
op de grondslag van de nieuwe
grondwettelijke bepalingen. Dat rond
zowel de afhandeling van de grondwetsherziening als die van dit wetsontwerp meer tijd verstreek, vond een
oorzaak in de kabinetscrisis van 1982
en de gevolgen ervan. Het is goed
wanneer het nu gelukt alles nog rond
het begin van het nieuwe zomerreces
geheel te hebben afgerond volgens
het tijdschema van de Minister.

D
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Nauwelijks een maand na
het in werking treden van de nieuwe
Grondwet zijn wij al toe aan de
behandeling van een eerste voorstel
van wet dat rechtstreeks uit de
nieuwe grondwetbepalingen voortvloeit. Er zit een element van ironie in
dat deze eersteling betrekking heeft
op de Eerste Kamer. Immers, wie zich
de discussies herinnert over nut en
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functie van de Eerste Kamer, weet dat
de voorstanders van een twee-kamerstelsel nogal eens van een zekere
beduchtheid blijk gaven voor een al te
voortvarende en daardoor minder
bezonnen Tweede Kamer. Het begon
al in de grondwetscommissie van
1815 toen het Zuidnederlandse
commissielid Holvoet zei:
'Wij zijn te driftig, te opbruisend. Er
moet een Eerste Kamer zijn om de
Tweede in toom te houden'.
Ook de Regering kon het in de
vorige eeuw onverbloemd zeggen. De
Eerste Kamer zou een dam kunnen
opwerpen tegen een volksvertegenwoordiging die in een ogenblik van
opgewondenheid, als de driften het
bedaard overleg hebben verbijsterd,
de Regering ten onrechte omver zou
kunnen werpen.
Dit staat te lezen in de memorie van
toelichting bij het voorstel tot grondwetsherziening van 1848. Geen
wonder dat dat kabinet het nut van de
Eerste Kamer meer gelegen zag in het
voorkomen van het kwade dan in het
stichten van het goede. Geheel in
dezelfde lijn lag de bepaling die de
minimumleeftijd voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer op 40 jaar
bepaalde.
De voortvarendheid, waarmee nu te
werk wordt gegaan, is echter niet in
de eerste plaats aan de Tweede
Kamer toe te rekenen, maar aan de
Regering. De verdenking van opbruisende driften behoeft dan ook niet op
dit Huis te rusten. De haast waarmee
de toenmalige bewindsman het
wetsvoorstel aanhangig maakte,
voordat de tweede lezing van de
grondwetsherziening was voltooid,
heeft niet ten onrechte tot kritische
vragen geleid.
Wellicht had hij er toen reeds een
voorgevoel van dat de statenverkiezingen die anderhalve maand later
volgden, totzulke ingrijpende veranderingen in de samenstelling van de
Eerste Kamer zouden leiden. Zijn
gevoel van rechtvaardigheid zal hem
tot de conclusie gebracht hebben, dat
de daaruit gebleken voorkeur van de
kiezers behoorde door te werken in de
samenstelling van de Eerste Kamer.
Het ligt niet op onze weg hiertegen
belemmeringen op te werpen.
De heer De Kwaadsteniet vestigde
er de aandacht al op dat de grondwetsherziening slechts ten dele de verklaring vormt van het voorstel tot
wijziging van de kieswet, dat wij nu
behandelen. Aansluitend daarop
worden ook enkele zelfstandige
wijzigingsvoorstellen gedaan. Voor de
beoordeling van de laatste is het van
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belang eerst enige aandacht te
schenken aan het totale beeld. Dat
levert een aanmerkelijk grotere
gelijkenis op met dat van de Tweede
Kamer vergeleken met de situatie tot
nu toe.
Gelijk geregeld worden nu onder
meer: de zittingsduur met een
aftreden van alle leden ineens en de
vereisten voor het passieve kiesrecht.
Het wetsontwerp voegt daaraan nog
toe dat de verdeling van de provincies
in vier groepen vervalt en dat het
stelsel voor de verdeling van restzetels
voor beide kamers gelijk wordt. De
vraag dringt zich dan op of er nog wel
sprake zal zijn van een eigen positie
en karakter van de Eerste Kamer. Met
andere woorden: wordt zij in feite
geen doublure van de Tweede
Kamer?
De vraag is niet nieuw en heeft
vooral ook een rol gespeeld bij de
grondwetsherziening van 1922, toen
de Tweede Kamer zich verenigde met
een voorstel van de Regering, dat
diverse elementen bevatte die nu in
de nieuwe Grondwet zijn opgenomen.
Zo was ook toen het voorstel om de
Eerste Kamer om de vier jaar in haar
geheel te vernieuwen. Ook toen zou
de verkiezing plaatsvinden door de
leden van provinciale staten volgens
het stelsel van evenredige vertegenwoordiging analoog aan dat geldende
voor de verkiezingen voor de Tweede
Kamer.
De afzonderlijke provincies zouden
dezelfde rol vervullen als de kieskringen bij de tweede-kamerverkiezingen.
Het enige markante verschil met het
voorstel dat wij vandaag bespreken,
betrof het element om bij een ontbinding van de Eerste Kamer ook
provinciale staten te ontbinden.
Dit voorstel kreeg toen niet de
instemming van de Eerste Kamer. Het
zou veel te ver voeren de argumenten
van de toenmalige voor- en tegenstanders de revue te laten passeren; ik
volsta met er twee te noemen. Zij
hebben direct te maken met de vraag
of geen doublure van de Tweede
Kamer ontstaat. De toenmalige
bezwaren werden het scherpst onder
woorden gebracht door De Vos van
Steenwijk, die meende dat in de
Eerste Kamer te allen tijde hadden
gezeten en nog zaten:
'Mannen van uitgebreide kennis en
rijke ondervinding, eerbied afdwingende, vertrouwen wekkende, onafhankelijke figuren, die zich om allerlei
redenen voor de Tweede Kamer
nimmer beschikbaar zouden hebben
gesteld, geen politici van ambacht,

politiciens, maar staatslieden met een
onbevangen en objectief oordeel, die
de hun voorgelegde questiën,
uitsluitend toetsen aan het algemeen
belang, wier deelneming aan het
staatkundig leven voor het vaderland
van grote winst was, wier onthouding
een geweldig verlies zou hebben
betekend.'
Anema maakte het onderscheid
tussen beide Kamers duidelijk aan de
hand van het voorbeeld van een
uurwerk:
'De veer van het staatkundig
uurwerk, de geestelijke stuwkracht,
openbare zich in de Tweede Kamer,
de régulateur, de regulerende kracht,
in de Eerste Kamer'.
Hij verbond hieraan de conclusie
dat de getrapte verkiezing het karakter
verklaart van de Eerste Kamer, niet de
verkiezing door de provinciale staten.
Ondanks al het verbale geweld van De
Vos van Steenwijk, wijzen ook zijn
bewaren in dezelfde richting. De
getrapte verkiezingen, gepaard
gaande met een eigensoortige wijze
van kandidaatstelling, vormen het
wezenlijke verschil in de wijze van
samenstelling van de Eerste Kamer,
niet de zittingsduur van de Eerste
Kamer, noch de ontbinding ineens de
rol van provinciale staten.
Dit verschil, gecombineerd met een
beperkte taakstelling en bevoegdheden, vormt ook de beste garantie dat
de Eerste Kamer niet in feite gaat
functioneren als een doublure van de
Tweede Kamer. De vereisten voor het
passieve kiesrecht van Eerste en
Tweede Kamer zijn minimaal, maar
de feitelijke situatie dwingt een
kandidaat voor de Tweede Kamer tot
een breuk met zijn maatschappelijk
verleden, een breuk die veel Nederlanders zich niet kunnen veroorloven.
Voor dat dilemma staan kandidaten
voor de Eerste Kamer niet of in veel
mindere mate. Tegen deze achtergrond is de conclusie gerechtvaardigd
dat de voorstellen die thans ter tafel
liggen, op hun eigen merites kunnen
worden beoordeeld en niet overschaduwd behoeven te worden door de
vrees dat aanvaarding of verwerping
van invloed kan zijn op de mate
waarin de Eerste Kamer een doublure
van de Tweede Kamer kan worden.
Het gaat er nu vooral om of het
wetsvoorstel binnen de kaders van de
nieuwe Grondwet een werkbare en
rechtvaardige regeling biedt. Het
criterium 'werkbaar' heeft vooral te
maken met de eis van artikel 55 van
de Grondwet, dat de verkiezing moet
plaatsvinden binnen drie maanden na
de verkiezing van de leden van
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provinciale staten. Uit de schriftelijke
gedachtenwisseling met de Regering
blijkt wel dat deze grondwetseis
onder omstandigheden veel inventiviteit en inzet kan vergen. Ik waardeer
het dat de Minister de moeite heeft
genomen om een aantal door mijn
fractie genoemde theoretische
casusposities na te gaan.
Wie zich realiseert hoe inventief
partijen en politici kunnen zijn als het
erom gaat de begeerde zetel te
verwerven, zal bij de formulering van
nieuw kiesrecht niet zorgvuldig
genoeg te werk kunnen gaan. Tegen
die achtergrond was het wellicht beter
geweest als de in artikel 55 van de
Grondwet genoemde termijn iets
ruimer was geweest dan de nu
voorgeschreven drie maanden. Ik
meen echter, gegeven deze termijn,
dat het wetsvoorstel het optimale
bevat.
Een interessante gedachtenwisseling heeft zich ontwikkeld naar
aanleiding van het voorstel van de
fractie van de PvdA om bij de berekening van de stemwaarde niet uit te
gaan van de inwonertallen van de
provincies, maar van de bij de
statenverkiezingen uitgebrachte
stemmen.
De gedachtenwisseling was ook
interessant omdat deze fractie daarbij
van tweeën werd gedrongen; enerzijds
te blijven in de lijn die Albarda en
Troelstra in 1923 uitstippelden door
het aantal kiesgerechtigden als
maatstaf te nemen en anderzijds te
kiezen voor de lijn van de toenmalige
eenmansfractie van de heer Van de
Laar door zich te baseren op het
aantal uitgebrachte stemmen. Het feit
dat de fractie van de Partij van de
Arbeid nu voor dit laatste lijkt te
opteren, is één van de kleine dingen
waaraan een eenmansfractie van
vandaag nog hoop kan ontlenen.
In de nota naar aanleiding van het
eindverslag wordt de probleemstelling
kort weergegeven: kiest men voor het
principe van verkiezing van de
Eerste Kamer door de leden van
provinciale staten of voor verkiezing
op indirecte wijze door de kiezers? Ik
kan mij niet aan de indruk onttrekken
dat het de fractie van de PvdA niet
alleen gaat om de vraag naar een zo
evenredig mogelijke vertegenwoordigingAls het daarom zou gaan, zou ik
ongetwijfeld ook meer steun van die
zijde mogen verwachten voor mijn
gedachten over de restzetelverdeling
dan uit de schriftelijke inbreng van die
zijde tot nu toe is gebleken. Ik zie het
voorstel dan ook meer als een
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consequentie van de gedachte dat de
legitimatie van een vertegenwoordigend lichaam toeneemt naarmate er
een meer rechtstreekse band met de
kiezers is. Ik deel dit standpunt niet.
Degene die hier wel van uit wil gaan,
zal toch wel duidelijk zijn dat het hier
om een gepasseerd station gaat.
De grondwetgever heeft gekozen
voor een verkiezing van de leden van
de Eerste Kamer door de leden van
provinciale staten. Die staten vormen
dan geen college van kiesmannen
voor de Eerste Kamer, maar zelfstandige bestuursorganen met een eigen
verantwoordelijkheid, ook als zij
geroepen zijn mee te werken aan de
samenstelling van de Eerste Kamer.
Voor het laatste is dan niet meer
relevant hoeveel kiezers over hun
schouders meekijken als zij in het
stemhokje in de statenzaal staan,
maar wel dat zij als provinciale staten
de gehele provinciale bevolking
vertegenwoordigen.
Ik kom ten slotte toe aan de restzetelverdeling. Belangrijk is dat er met
de Minister geen meningsverschil
bestaat over het feit, dat het stelsel
van de grootste gemiddelden in het
voordeel van de grote partijen werkt
en het stelsel van de grootste overschotten in het voordeel van de
kleinere partijen. Als ieder naar zijn
eigen belang kijkt, zouden de kaarten
dan ook snel geschud zijn, zonder dat
een kleine partij daartegen veel in zou
kunnen brengen. Enig begrip voor de
moeite die groten hebben om eigen
voordeel in te ruilen voor dat van
minderheden, kan ik nog wel opbrengen. Echter, bij het gemak waarmee in
dit geval gekozen wordt voor het
stelsel van de grootste gemiddelden
moet toch wel een kanttekening
worden geplaatst, namelijk dat
voorbijgegaan wordt aan de verdubbeling van het effect in geval van
getrapte verkiezingen.
Dat effect heb ik duidelijk willen
maken in de tabellen, die voorkomen
op bladzijde 6 van het eindverslag.
Toepassing van het stelsel van de
grootste overschotten bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer op basis
van de samenstelling van provinciale
staten in 1978 en 1982, zou niet
hebben geleid tot een bevoordeling
van de kleinere partijen, maar tot een
verdeling van de totale zetelaantallen
over de grote en de kleine partijen,
evenredig aan de gewogen krachtsverhoudingen in provinciale staten.
Toepassing van het stelsel van de
grootste gemiddelden daarentegen
zou in beide jaren de grootste partijen
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een extra voordeel hebben opgeleverd
van twee zetels ten koste van de
kleine partijen. Hieruit blijkt duidelijk,
hoe toepassing van het stelsel van de
grootste overschotten tijdens de
tweede trap van getrapte verkiezingen,
het effect van toepassing van het
stelsel van de grootste gemiddelden
tijdens de eerste trap wel kan neutraliseren, zonder dat dit tot bevoordeling
van kleine partijen leidt.
In de memorie van antwoord en in
de nota naar aanleiding van het
eindverslag voert de Minister verschillende argumenten tegen deze redenering aan. Dat ook onder het huidige
kiesstelsel de kleintjes benadeeld
worden, is uiteraard geen argument
voor continuering, evenmin als het
feit dat door middel van lijstverbinding
getracht kan worden, het nadeel te
beperken. Onjuist acht ik de opmerking
in de nota naar aanleiding van het
eindverslag, dat een vergelijking van
de cijfers per groep van grote en
kleine partijen een minder juist beeld
geeft dan vergelijking tussen individuele partijen. Het gaat immers in deze
discussie over de vraag of een
bepaald stelsel teveel in het voordeel
werkt van grote of van kleine partijen.
Toepassing van de wet van de grote
getallen op concrete verkiezingsuitslagen kan dan voorkomen, dat toevallige
omstandigheden geen representatief
beeld geven.
Het laatste argument dat de Minister
in de nota naar aanleiding van het
eindverslag hanteert, doet in zijn
ontdekkende eenvoud als het ware de
deur dicht. Ik citeer:
'Voorts merk ik nog op, dat het
stelsel van de grootste overschotten
reeds hierom moet worden afgewezen,
omdat dit ertoe zou leiden dat de
grote partijen zullen overgaan tot
indiening van meerdere kandidatenlijsten per kieskring. Aldus zou de
mogelijkheid om door kiestechnische
manipulaties de uitslag te beïnvloeden
nog groter worden dan zij nu is'.
Met andere woorden: je mag nog
zoveel gelijk hebben, krijgen doe je
het niet. Als de wetgever het je al
geven zou, zou het je nog ontnomen
worden door manipulerende grote
partijen.
Het zal duidelijk zijn dat dit argument,
hoe waar op zich zelf ook, het rechtsgevoel niet kan bevredigen. Op zijn
minst mag dan toch worden verwacht,
dat gezocht wordt naar mogelijkheden
om deze manipulatie te voorkomen,
zonder dat dit bij voorbaat leidt tot
bevoordeling van bepaalde partijen.
Naar mijn indrukzou eenminimumrest
van bij voorbeeld de helft van de
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kiesdeler ten einde voor een restzetel
in aanmerking te komen, al een
belangrijke rem op de lust tot manipuleren bevatten. Als er dan nog
restzetels onverdeeld blijven, kan
voor dit resterende altijd nog het
stelsel van de grootste gemiddelden
worden toegepast.
Het is waar, dat een volstrekte
evenredigheid bij de toewijzing van
zetels nooit te bereiken is. Deze
erkenning mag echter geen excuus
zijn om dan maar met een stelsel te
komen dat weinig mogelijkheden tot
manipuleren biedt en dat toevallig
ook nog in het voordeel van de grote
partijen is. Als dat zonder slag of stoot
toch gebeurt in een situatie van
getrapte verkiezingen, worden de
kleine partijen 'dubbel gepakt' en
pikken de grote de winst in. Het is
voor de wetgever geen verheffende
bezigheid om daarvoor de weg te
effenen.
Om toch niet in mineur te eindigen,
spreek ik de hoop uit, dat het mogelijk
zal blijken, op 20 juni aanstaande een
Eerste Kamer te verkiezen, die een
goede afspiegeling zal vormen van de
staten van de provincies die in 1982
zijn gekozen.

D
De heer Patijn (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Wij behandelen een
wetsontwerp dat betrekking heeft op
een materie waarover veel te doen is
geweest. Voordat het wetsontwerp
werd ingediend, vond er een korte
maar krachtige briefwisseling plaats
tussen de toenmalige minister van
Binnenlandse Zaken, de heer Van
Thijn, en de voorzitter van de Eerste
Kamer over de vraag of het wetsontwerp wel kon worden ingediend
voordat de grondwetswijziging tot
stand was gebracht. Dat is echter niet
nieuw.
Zo'n 60 jaar geleden is uitvoerig
over deze zaak gesproken. In april
1923 werden de grondslagen gelegd
voor de huidige wijze van verkiezen
van de Eerste Kamer. Toen werd de
verdeling in kiesgroepen van de
provincies en daarmee de huidige
wijze van verkiezing van de Eerste
Kamer ingevoerd en daartegen rees
veel protest. Ook toen al was het een
omstreden opzet en dat is tot op de
dag van vandaag zo gebleven.
Getrapte verkiezingen en dan nog in
groepen verdeeld zijn en blijven
ondingen!
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een
uitspraak aanhalen van een voorman
van de VVD, die hij deed in 1923.
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De heer Patijn (PvdA): Maar de heer
Oud wel. Hij zei op 17 april in de
Tweede Kamer iets over de onzinnigheid van deze vorm van verkiezingen:
'De invloed der partijbesturen,
waartoe dit stelsel zal leiden, en die
de Minister in zijn memorie van
antwoord zegt niet te willen, heeft de
Eerste Kamer er verleden jaar juist toe
geleid het oorspronkelijke ontwerp te
verwerpen. Het hoofdbezwaar van de
Eerste Kamer tegen het eerste
ontwerp was de vrees voor den
invloed van de partijbesturen.
Men wenschte die invloed niet en
zeide: Er moet meer zelfstandigheid
worden gelaten aan de leden van de
Provinciale Staten. Wie de zelfstandigheid voor de leden van Provinciale
Staten wenscht, moet echter van het
begin af aan het stelsel van de
Regering verwerpen. Want als er een
stelsel is dat zal leiden tot een grooten
invloed van de partijbesturen is het
dit. Wanneer het ongewijzigd wordt
aangenomen, moet voor iedere partij
de zaak van bovenaf, van een centraal
punt uit georganiseerd worden. Het
aangewezen orgaan o m de zaak te
organiseeren en te leiden is het
partijbestuur.
Het moet berekeningen maken en
zich afvragen: Kunnen wij met die en
die partij een afspraak maken o m haar
te helpen in die en die groep teneinde
door haar geholpen te worden in deze
groep? Het moet daarna tot de
Statenleden zeggen: Gij moet aan de
vervulling van die afspraak medewerken! Als de leden in die groep dan
zeggen: Wij willen dat niet, moet het
partijbestuur daarop antwoorden: Gij
moet, het is het eenige middel o m
onze stemmen niet verloren te laten
gaan'.
Voorzitter! Dit stelsel, door Oud zeer
treffend onder woorden gebracht,
heeft 60 jaar gefunctioneerd. In de
praktijk van vandaag de dag kan het
volgende gebeuren: PvdA-statenleden
in Brabant brengen hun stem uit op
de Boerenpartij ten einde ervoor te
zorgen dat via een stem van de PPR
op de PvdA in de staten van Friesland
er net een PvdA- zeteltje meer in de
Eerste Kamer komt. Dat is nou het
democratische stelsel dat wij 60 jaar
lang hebben gehad! Het is een
verwerpelijk stelsel waarbij de invloed
van de partijbesturen buitengewoon
groot is en het gemanipuleer met
allerlei berekeningen al maanden van
tevoren begint.

Het leukste was altijd als je niet
alleen je eigen berekeningen had,
maar ook nog de hand kon leggen op
die van anderen, zodat je precies kon
zien hoe de anderen meenden de zaak
te kunnen flessen, zodat je je daar
weer op kon afstemmen. Dat leverde
op een chambre de réflexion, gekozen
op een waanzinnig stelsel. Dat het de
huidige Eerste Kamer heeft opgeleverd, ligt aan de partijen die verstandige mensen kandidaat hebben
gesteld, ondanks en niet dankzij het
kiesstelsel.
Wij behandelen thans de consequentie van de grondwetswijziging. De
Minister heeft zeer grote haast. Zoveel
haast heeft hij nog nooit gemaakt. Het
eindverslag dateert van 3 maart en de
nota naar aanleiding van het eindverslag van 7 maart! Tjonge, tjonge, ik
hoop dat hij dat tempo erin houdt!
Fantastisch! Het is ook een nieuwigheid dat de Kamer zal worden ontbonden zonder een conflict. Ja, er is nu
wel een conflictje over het stopwetje
van de politie, maar dat regelen de
regeringspartijen in de loop van de
komende week wel weer. Er is dus
geen echt conflict. Er wordt gewoon
ontbonden want,... men ruikt de
winst! Zo is het toch? In feite gebeurt
er wat de heer Albarda, een partijgenoot van mij, in 1923 al zei:
'Maar ook in ander opzicht komt de
behandeling van het wetsontwerp op
een zeer ongunstig moment. Het was
wenschelijk geweest, dit wetsontwerp
nog te behandelen vóór de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats
vonden. Op het oogenblik zijn de
kiescolleges voor de Eerste Kamer
gevormd en kan men als het ware van
elk amendement de gevolgen berekenen. Nu bestaat het gevaar, dat aan
de algemeene waarde van wijzigingen,
die worden voorgesteld, minder
beteekenis zou kunnen worden
gehecht en dat men meer zou gaan
letten op de uitkomst voor de een of
voor de andere politieke partij.
Intussen valt aan dezen staat van zaken
nu niets meer te veranderen'.
Dat klopt, w i j kunnen er niets meer
aan veranderen. Wij hebben van de
Minister de berekeningen gekregen,
waaruit wij precies kunnen nagaan
wat de gevolgen zijn als men zou
stemmen voor het amendement-Patijn
of voor het voorstel van de Regering.
Dat is natuurlijk een waanzinnige
situatie. Men gaat uit van de verkiezingen voor provinciale staten van
maart 1982.
In september 1982 zijn er echter
kamerverkiezingen gehouden die een
politieke aardverschuiving teweeg-
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Patijn
De heer Wiebenga (VVD): Toen
bestond de VVD nog niet!

brachten. De grote winst van D'66
schrompelde w e g , de winst van de
VVD nam verder toe en het gigantische
verlies van de PvdA werd geheel
weggewerkt. Het CDA bleef verliezen,
maar dat is sinds 1956 een bekend
verschijnsel.
Nu krijgen wij de volgende situatie.
De Tweede Kamer is samengesteld
als volgt: De PvdA is de grootste
partij, D'66 is gedecimeerd van 17
naar 6 zetels en de VVD wint 10 zetels,
terwijl het CDA een beetje verliest. Nu
krijgen w i j de verkiezingen voor de
Eerste Kamer: De PvdA verliest 11
zetels, de winst van D'66 is 50%, want
ze gaan van 4 naar 6 zetels en de VVD
wint slechts 3 zetels, hetgeen meer
zou kunnen zijn als de verkiezingen
voor de Tweede Kamer als basis
werden genomen. Het verlies van het
CDA is, gelet op de lijn vanaf 1956,
niet noodlottig te noemen.
Als gevolg niervan krijgen w i j
echter een totaal ander politiek beeld
in de Eerste Kamer. U hoort mij nu
niet zeggen - evenmin als men dit in
het verleden kon horen van mijn
partijgenoot, minister Van Thijn - dat
deze ontbinding niet mag plaatsvinden, want wij zullen uiteindelijk vóór
het wetsontwerp stemmen. De
krankzinnigheid van getrapte verkiezingen wordt door deze situatie echter
nog eens duidelijk bewezen. D'66 gaat
van 17 naar 6 zetels, maar heeft straks
in de Eerste Kamer, die de helft van
het aantal leden van de Tweede
Kamer telt, evenveel zetels als in de
Tweede Kamer. Prima uitkomst! Leve
de democratie! Leve ons kiesstelsel!
De heer Leerling (RPF): Zo levendig is
het!
De heer Patijn (PvdA): Dat is het
inderdaad, ik ben blij dat u mijn
betoog op dit punt waardeert.
Mijnheer de Voorzitter! Als volgende
onderwerp wil ik nader ingaan op het
houden van verschillende verkiezingen
op één dag.
Mag ik het beeld voor de komende
jaren schetsen? In 1984 zijn er Europese verkiezingen. In 1986 zijn er Kameren raadsverkiezingen. In 1987 zijn er
statenverkiezingen, tenminste wanneer de Regering die verkiezingen
verschuift. Wanneer zij dat niet doet,
dan hebben wij in 1986 zeker drie
verkiezingen, namelijk die voor de
Kamer, de staten en de raad. Ook zijn
er hier en daar nog wat losse raadsverkiezingen in die gebieden waar
gemeentelijke herindelingen zijn, bij
voorbeeld Friesland en Zuid-Holland.
Ik constateer dat wij met onze
veelheid van verkiezingen die niet
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gecombineerd zijn en die niet in jaren
op elkaar zijn afgestemd, de belangstelling voor die verkiezingen verminderen. Wij vragen onze kiezers bijna
om weg te blijven wanneer wij ieder
jaar met een andere verkiezing komen
aanzetten. Voor de politieke partijen is
het een ramp. Die worden namelijk
kiescolleges die de gehele periode
van vier jaar bezig zijn kandidatenlijsten op te stellen, pamfletten te
drukken en de boer op te gaan o m de
verkiezingen aan de man te brengen.
Dit is slecht. Ik vraag de Regering
dan ook o m bij de oordeelsvorming
over de vraag of de statenverkiezingen
- of zoals de heer De Kwaadsteniet
zegt: de raadsverkiezingen - moeten
worden vooruitgeschoven naar 1987,
ook nog de gedachte te betrekken van
het houden van diverse verkiezingen
op één dag. In Rijnmond en in de
agglomeratie Eindhoven is het geen
probleem. Daar kan het; waarom kan
het niet bij andere verkiezingen? Ik
doe er geen voorstellen over. Ik zou
de Regering willen vragen o m bij de
oriëntatie over de datum van de
verkiezingen ook dit aspect te betrekken. Ik weet dat de Kiesraad negatief
heeft geadviseerd. Desondanks vraag
ik de Regering, hierop terug te komen.
Ik kom te spreken over de bepaling
van de stemwaarde. In de voorbereiding van de behandeling van het
wetsontwerp dat nu aan de orde is,
zijn uiteindelijk twee mogelijkheden
afgewogen. De eerste is de stemwaarde op grondslag van het provinciale
inwonertal. De tweede is de stemwaarde op grond van het totaal in de
provincie bij de statenverkiezingen
uitgebrachte aantal geldige stemmen.
Ik heb goede nota genomen van de
constatering van de Regering dat aan
de wetsgeschiedenis van artikel 55
van de Grondwet geen argumenten
zijn te ontlenen die tot een voorkeur
voor één van beide grondslagen voor
de berekening moeten leiden.
Het aangrijpingspunt voor mijn
opmerkingen is de constatering van
de Regering dat de verhouding van
het provinciale totaal aantal geldige
stemmen bij de statenverkiezingen tot
het provinciale inwonertal van
provincie tot provincie varieert tussen
0,43 en 0,54%. Dit is een variatiebreedte in de orde van grootte van 20%.
Dat betekent dat de provinciale
inbreng van alle partijen te zamen aan
Tweede-Kamerzetels in verhouding
tot die bij de Eerste Kamer over de
provincies een variatiebreedte van
20% vertoont.
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In de landelijke berekening voor de
zetelverdeling voor de Tweede Kamer
spelen immers slechts de geldig
uitgebrachte stemmen een rol. In
verhouding tot het berekeningssysteem voor de zetelverdeling voor de
Tweede Kamer heersen derhalve
binnen het berekeningssysteem voor
de Eerste Kamer, indien op grondslag
van het inwonertal de stemorde wordt
vastgesteld, aanmerkelijke onevenredigheden. De vraag is of het staatkundig juist dan wel prudent is, dat op
g r o n d van hetzelfde politieke stemgedrag van de stemgerechtigde burgers
bij Tweede-Kamer- en statenverkiezingen twee politiek verschillende
Kamers kunnen ontstaan.
Dit verschil in berekeningssystematiek kan namelijk ooit leiden tot voor
beide Kamers op politieke hoofdlijnen
a priori contraire meerderheden van
slechts enkele stemmen, eventueel
van slechts één stem. Dit kan verlanv
mend werken op de regeerbaarheid;
elke kwalificatie van de Eerste Kamer
als kamer van reflectie ten spijt.
Er is nog iets anders. Mijn partijgenote en lid van de Eerste Kamer
mevrouw Steigenga heeft in het
bulletin van het Nederlands lnteruniversitair Demografisch Instituut een
uiteenzetting gegeven over de
samenstelling van de bevolking over
de verschillende provincies en de
Eerste-Kamerverkiezingen. Zij zegt
over de indirecte verkiezingen het
volgende: 'Al zal het resultaat van de
Eerste-Kamerverkiezingen voortaan
waarschijnlijk een actuelere stand van
zaken weergeven, het blijven verkiezingen door provinciale staten: indirecte
verkiezingen dus.
Nu vertegenwoordigt een lid van
provinciale staten in een kleine
provincie veel minder kiezers dan een
statenlid in een grote provincie.
Zeeland, met 248.000 stemgerechtigde
inwoners heeft 47 statenleden: dit is
5276 stemgerechtigden per zetel.
Zuid-Holland, met 2.213.000
potentiële kiezers, telt 83 statenleden:
26.662 stemgerechtigden per zetel.'
Dat is al een groot verschil. En nu de
bevolking.
In Nederland, zo zegt mevrouw
Steigenga, was op 1 januari 1981
30,9% der bevolking jonger dan 20
jaar. Per provincie varieert deze
verhouding echter tussen 28,3%, voor
Noord-Holland en Overijssel, en ruim
33%, voor Noord-Brabant. Maar nu de
buitenlanders: 'Evenzo is het aantal
niet-Nederlanders ongelijk over de
provincies verdeeld. Op 1 januari 1981
was 3,7% van de bevolking in Nederland niet-Nederlander.
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Dit percentage van de totale
bevolking per provincie was 0,9%
voor Friesland en Drenthe, tegenover
4,9% voor Zuid-Holland en 5,4% voor
Noord-Holland. Significant boven het
nationaal gemiddelde lagen verder
alleen Limburg en Utrecht. Van alle
niet-Nederlanders woonde op die
datum 0,7% in Drenthe, 1 % in
Friesland, 2 9 , 1 % in Zuid-Holland en
23,9% in Noord-Holland.'
Waar leidt dit alles toe. Voorzitter?
Bij de grondwetswijziging is afgewezen dat de leden van provinciale
staten mede worden verkozen door
de niet-Nederlanders die hier, met
een verblijfsvergunning, een geruime
tijd w o n e n . En dan kan men wel
zeggen dat de staten uiteraard de
totale provinciale bevolking vertegenwoordigen, maar het gaat hier niet
om de verkiezing van de staten, het
gaat hier o m de bepaling van de
stemwaarde die uitgangspunt is voor
de verkiezing van de Eerste Kamer.
Dat is heel wat anders. Naar ons
oordeel is het juist, zeker met de grote
spreiding zoals ik die hier heb uiteengezet, dat de buitenlanders die geen
kiesrecht hebben, de minderjarigen
en de uit-het-kiesrecht-ontzegden niet
meetellen bij het bepalen van die
stemwaarde. Dit lijkt mij nogal voor
de hand te liggen.
Toen dit systeem indertijd, in de
jaren '20, werd ingesteld, is - de
Minister geeft dit toe - nauwelijks
serieus over deze kwestie gepraat. Er
was een amendement-Albarda en er
was een amendement-Van de Laar.
Deze zijn zonder veel discussie
afgehandeld. De heer Schutte heeft
hieraan gerefereerd. De heer De
Kwaadsteniet wijst ook nu mijn
argument - a la de toenmalige
minister - zonder enige argumentatie
af. Hij kan zich vinden in het stelsel
van de Regering. Mijn vraag is, of hij
daarbij ook nog enige argumentatie
kan aanvoeren. Dat zou ik op zich zelf
wel aardig vinden. Toentertijd gaf de
AR-fractie die niet, nu geeft het CDA
die niet; maar misschien vindt de
heer De Kwaadsteniet het allemaal
wel goed zo.
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Is de heer Patijn het niet
met mij eens dat het betoog van
mevrouw Steigenga, dat hij zo
ruimschoots citeert, meer in de lijn
ligt van zijn vroegere politieke
vrienden dan het amendement dat hij
nu zelf heeft ingediend? Hij kan dan
misschien nog even een verband
leggen tussen de relevantie van dit
betoog en het niet spreken over de
opkomstverschillen. Mevrouw
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Steigenga brengt dit laatste immers
niet in rekening.
De heer Patijn (PvdA): Dat klopt. Ik
heb een aantal cijfers gegeven o m
aan te tonen, hoe de situatie ligt.
Maar ik kom, wat het betoog van
mevrouw Steigenga betreft, tot een
andere conclusie. Na de argumentatie
van de Regering in de stukkenwisseling
heb ik afgezien van het als uitgangspunt nemen van het aantal stemgerechtigden per provincie. Ik heb mij
door de Regering laten overtuigen dat
het amendement-Van de Laar, zoals
dit in 1922 is ingediend, een betere
gang van zaken garandeert dan het
toentertijd behandelde amendementAlbarda.
De heer Schutte (PvdA): Toch zit er
dan een stuk inconsistentie in de
redenering, zo denk ik, mijnheer de
Voorzitter. Ook uit de uitslagen van
statenverkiezingen per provincie zal
nog steeds kunnen worden afgeleid,
dat de opkomst in de verschillende
provincies nogal uiteenloopt. Dit zou
net zo goed een argument kunnen zijn
om dit toch maar mee te nemen in het
stelsel.
De heer Patijn (PvdA): Zoals de heer
Schutte in veel van zijn betogen altijd
erg veel gelijk heeft, heeft hij ook hier
weer gelijk, mijnheer de Voorzitter.
Maar ik neem hetgeen waarop hij
wijst voor lief, omdat ik de opkomst
bij de verkiezingen voor de Tweede
Kamer - ertoe leidende dat de
Tweede Kamer zus dan wel zo wordt
samengesteld - ook meetel; de
opkomst vormt nu eenmaal een
gegeven, waarmee je altijd rekening
zult moeten houden: de opkomst kan
in zeer aanzienlijke mate de uitslag
beïnvloeden. Het is aan de politieke
partijen o m ervoor te zorgen de
opkomst - als zij daar belang bij
hebben - zo groot mogelijk te doen
zijn. In dat opzicht is het neutraal in de
verhouding tot de Tweede Kamer.
Zoals de heer Schutte weet, baseer
ik mijn betoog op het uitgangspunt
dat ik de optimale situatie van de
verhouding tussen kiezers en Tweede
Kamer zoveel mogelijk wens te
benaderen voor de Eerste Kamer. In
dat opzicht is mijn betoog consistent
en kan het ook, naar ik hoop, de
goedkeuring van de heer Schutte
wegdragen.
Wij houden een stelsel waarbij de
partijbesturen, zoals Oud die omschreef, hun invloed kunnen houden,
ook al wordt die wel wat minder. Wij
houden de mogelijkheid dat er
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gemanipuleerd wordt met de s t e m m i n gen van Povinciale Staten. Dat de
Statenleden vrij zouden zijn orn een
aantal wijze mannen of vrouwen voor
de Eerste Kamer te kiezen, is en blijft
onzin. Het blijft een zaak van de
partijen o m die zaak zodanig te
regelen dat ze een optimale samenstelling in aantallen van de Eerste Kamer
krijgen. De statenleden zijn geen vrije
kiesmannen; het zijn gebondenen aan
partij-instructies.
Zijn wij gelukkig met dit stelsel? De
vraag die hieraan vooraf gaat is voor
mijn partij: zijn wij gelukkig met de
Eerste Kamer? Het antwoord luidt:
neen. Dat weet deze Regering en dat
weet deze Kamer. Als wij dan toch de
Eerste Kamer moeten kiezen, willen
w i j dat volgens de meest democratische verkiezingsprocedures doen.

D
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Het aanvaarden van de
nieuwe Grondwet voor ons staatsbestel heeft consequenties. Een daarvan
is de gewijzigde manier van verkiezing
voor de Eerste-Kamerleden, alsmede
een wijziging van hun zittingsduur.
De historische beschouwing in de
memorie van toelichting is uiterst
leerzaam. Al lezende vraag je je af,
hoe zo'n gekunsteld systeem met vier
groepen provincies en met afwijkende
zittingsduur, wat vaak door kamerontbinding onderbroken werd, het zo
lang heeft volgehouden. De afschaffing
van de provinciegroepen acht onze
fractie een duidelijke vooruitgang; dit
heeft dan ook onze instemming.
Het brengen van een causaal
verband tussen de Eerste-Kamerverkiezingen na de verkiezing van de
provinciale staten is bij getrapte
verkiezingen juist en ook consequent.
Of wij er achteraf wijs aan gedaan
hebben, in de nieuwe Grondwet de
afstand tussen beide verkiezingen tot
drie maanden te begrenzen, voorzie ik
thans van een vraagteken. Iets meer
speling had de gehele procedure wel
wat vergemakkelijkt. Het blijkt nu wel
in een heel strak keurslijf geperst te
zijn. In de schriftelijke behandeling is
daarop door de onderscheiden
fracties gewezen. Gedane zaken
nemen echter geen keer. Wij zullen er
nu mee moeten werken en dan blijven
er weinig andere mogelijkheden over
dan die welke nu in dit wetsontwerp
zijn aangegeven.
Alles ligt bij gewone verkiezingen
vrijwel tot op de dag vast. Wat voor
de normale samenstelling van de
Eerste Kamer na statenverkiezing
geldt, behoeft echter niet altijd te
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gelden voor tussentijdse verkiezingen
bij kamerontbinding. Is het niet
mogelijk, in die gevallen - tussen
ontbindingsbesluit en kandidaatstelling - de tijdslimieten wat ruimer te
stellen? Ik vraag dit eveneens voor de
tijd tussen verkiezing en eerste
samenkomst van de Eerste Kamer.
Over de eerste samenkomst van de
Eerste Kamer is het nodige in de
stukken geschreven.
De Minister wil die tijd zoveel
mogelijk beperken. In onze Kieswet
staat echter nog steeds de bepaling
U 2, die stelt dat iemand die gekozen
wordt vier weken de tijd heeft o m te
beslissen of hij die benoeming
aanneemt. Het is goed, de mensen die
tijd voor het nemen van hun beslissing
te laten. De Eerste Kamer moet dan
ook niet binnen een week na de
verkiezing samenkomen.
Het komt mij voor, dat dit enigszins
op gespannen voet staat met de
vrijheid van de burger o m die benoeming al dan niet aan te nemen. Een
iets ruimere periode tussen verkiezing
en eerste samenkomst lijkt mij dan
ook juister.
Wat in het algemeen in onze
opvatting zou moeten gelden na de
ontbinding van de Eerste Kamer,
moet onzes inziens zeker gelden voor
het bijzondere geval waarbij de Eerste
Kamer voor de eerste keer volgens de
nieuwe grondwettelijke regels wordt
samengesteld.
De politieke partijen moeten
ruimschoots de gelegenheid hebben,
zich op de samenstelling van de
fracties te kunnen beraden. Bovendien
is het psychologisch onjuist o m een
Kamer, waarvoor reeds een ontbindingsbesluit is genomen, aan te
sporen om wetsontwerpen met een
zekere spoed af te doen.
Zoals de Minister bekend is, staat
voor de eerste week na het paasreces
de provinciale herindeling van
Friesland op de agenda van deze
Kamer. De afhandeling ervan en de
stemming erover zullen dus waarschijnlijk op 19 april plaatshebben,
zodat de Eerste Kamer eerst op 16
april een aanvang zal maken met de
behandeling van dit wetsontwerp.
Een besluit tot ontbinding van de
Eerste Kamer begin mei zou bepaald
niet gunstig werken op de aandrift
van de Eerste Kamer o m het wetsontwerp zo snel mogelijk af te
handelen.
De inwerkingtreding van de wet
voor 1 januari 1984 kan hierdoor
ernstig in gevaar worden gebracht.
Hetzelfde zal mogelijk ook gelden
voor het wetsontwerp tot herindeling
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van de Hoekse Waard. Ik noem nu
slechts twee wetsontwerpen op het
terrein van de bewindsman die ook
het wetsontwerp verdedigt dat w i j nu
behandelen.
Er zijn uiteraard wel meer wetsontwerpen te noemen, mogelijk ook
onder zijn verantwoordelijkheid, maar
zeker op het terrein van andere
bewindslieden.
De Eerste Kamer zou op een
gefixeerde datum - ik denk hierbij aan
prinsjesdag - moeten zijn beëdigd.
Die beëdiging moet dan dus uiterlijk
op 13 september plaatshebben. De
verkiezing zou dan eind augustus en
de kandidaatstelling uiteraard 34
dagen hiervoor moeten plaatshebben.
Een ontbindingsbesluit kan dan
wachten tot juist voor het zomerreces,
zodat de thans zittende Eerste Kamer
nog een belangrijk deel van de
parlementaire arbeid kan afwerken.
Mag ik over deze gedachtengang de
zienswijze van de bewindsman
vernemen?
Een punt waarop ik zoeven al wees
en dat nog wel de aandacht vraagt, is
een eventuele ontbinding van de
Eerste Kamer als gevolg van partiële
grondwetsherzieningen. In de memorie van antwoord lees ik: 'Zou de
Eerste Kamer worden ontbonden
tegen een tijdstip kort vóór het einde
van haar normale zittingsduur, dan
valt in het nieuwe grondwettelijke
stelsel aan twee verkiezingen kort na
elkaar niet te ontkomen. In de praktijk
zal dit echter betekenen dat tot
ontbinding van de Eerste Kamer
tegen een zodanig tijdstip niet zal
worden overgegaan'.
In de stukken wordt er terecht de
aandacht op gevestigd dat het weinig
zinvol is o m de Eerste Kamer samen
te stellen op grond van dezelfde verhouding als de provinciale staten. Dit
wil natuurlijk niet zeggen, dat er
geen politieke revelantie kan zijn o m
hiertoe toch over te gaan, gelet op de
noodzaak om in tweede lezing
grondwetsontwerpen met een
gekwalificeerde meerderheid aan te
nemen.
Kan worden aangegeven hoeveel
tijd nodig was na de verkiezing van
een nieuwe Tweede Kamer bij vorige
grondwetsherzieningen o m de
tweede lezing in de Tweede Kamer af
te handelen en om deze naar de
Eerste Kamer door te zenden? Deze
tijdsspanne zou immers een indicatie
kunnen zijn voor de tijdsspanne die in
acht moet worden genomen tussen
verkiezingen voor de Tweede en die
voor de Eerste Kamer met als oorzaak

partiële grondwetsherzieningen. Wat
meer concreet: Kan, indien de statenverkiezingen tot 1987 zouden worden
uitgesteld, hetgeen toch mogelijk is,
en de kamerverkiezingen na een
volledige zittingsduur van het kabinet
in 1986 zouden plaatshebben, het
tijdstip van de verkiezingen voor de
Eerste Kamer zo kort na die voor de
Tweede Kamer worden gelegd, dat
het verantwoord is o m een verkiezing
in 1986 op grond van de oude samenstelling van provinciale staten te
ontgaan?
De Minister zal het niet vreemd
vinden dat wij ons bij de restzeteltoewijzing gaarne zouden willen houden
aan het systeem van toedeling naar
de grootste overschotten - de heer
Schutte heeft hierover al het nodige
gezegd - natuurlijk zolang minder dan
zes restzetels overeenkomstig artikel
T 7 van de Kieswet zijn te verdelen.
Tot onze spijt hebben wij uit de
schriftelijke stukken begrepen dat
noch de Minister, noch de meerderheid
van de Kamer voor een dergelijke
oplossing voelt.
Als dat niet gehonoreerd kan
worden, is het dan wellicht mogelijk,
enige tegemoetkoming toe te kennen
aan de kleinere partijen door het
mogelijk te maken dat de afzonderlijke
lijsten en een verbonden groep niet
de volle kiesdeler behoeven te halen?
In artikel N 6, tweede lid is dit wel
bepaald voor de verkiezing van de
Tweede Kamer maar niet voor de
verkiezing van de Eerste Kamer.
Voor de verkiezing van de Eerste
Kamer heeft een dergelijke bepaling
ook veel minder zin, omdat men door
onderlinge afspraken daaraan gemakkelijk kan ontkomen. Het is namelijk
mogelijk de stemuitslag van tevoren
te berekenen.
In de schriftelijke stukken is duidelijk
naar voren gekomen dat zowel de
bewindsman als de Kamer zoekt naar
een zo eerlijk mogelijke stemming
zonder onderlinge afspraken. Het
wordt duidelijk als motief genoemd
om het in vieren delen van het land af
te schaffen. Het zou onlogisch zijn, het
in dit geval weer doelbewust in te
voeren.
Mag bij voorbeeld worden aangenomen dat, nu er een voorstel is ingediend om artikel T 10 te laten vervallen,
toch het eerste lid, laatste volzin van
kracht zal blijven: bij de toekenning van zetels komen niet in aanmerking lijsten met een stemcijfer dat
lager is dan 50% van de kiesdeler?
Het stemgewicht kreeg bij de
schriftelijke behandeling en ook nu
tijdens dit debat ruime aandacht. Het
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parlement vertegenwoordigt in onze
opvatting - ik dacht zelfs dat dit
grondwettelijk was bepaald - het
gehele volk. ledere vertegenwoordiger
vertegenwoordigt het gehele volk,
inclusief alle minderjarigen die nog
niet kiesgerechtigd zijn.
Vandaag is al vaak naar de historie
verwezen. Het zal duidelijk zijn dat de
SGP voorstander was van het organisch kiesrecht. Het organisch kiesrecht hield in dat er ook een duidelijke
vertegenwoordiging was van het
gezin. Het kiesrecht is een middel o m
tot die vertegenwoordiging te komen.
Wij voelen er dan ook niets voor,
beide andere uitgewerkte systemen
die in de memorie van antwoord
nogal ruime aandacht hebben
gekregen, te omhelzen.
Eén wijziging zou ons wel welkom
zijn, namelijk dat het niet gaat o m
inwoners, maar om Nederlanders.
Nederlanders hebben immers zowel
rechten als plichten. Hier wonende
buitenlanders hebben meestal alleen
een zeker recht en vaak veel minder
verplichtingen. Ik denk hierbij bij
voorbeeld aan de fiscus. Bovendien
zijn de buitenlanders ongelijk verdeeld
over de verschillende provincies.
De heer Patijn heeft er zoeven ook
al op gewezen dat de provincies
Friesland en Drenthe een zeer laag
percentage buitenlanders hebben,
terwijl beide Hollanden een hoog
percentage buitenlanders hebben.
Hierdoor zou een vertekend beeld
kunnen ontstaan. Om die reden
moeten wij ons bij de toekenning van
het stemgewicht naar mijn mening
houden aan het aantal Nederlanders
per provincie.

D
De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Dit wetsontwerp lijkt
misschien klein, maar het zou weleens
grote gevolgen kunnen hebben, niet
zozeer binnenkort als wel in de wat
verdere toekomst.
Al eerder is gezegd dat dit wetsontwerp grotendeels een uitvoering is
van de nieuwe grondwetsbepaling,
waarin wordt vastgelegd dat de
Eerste Kamer voortaan een zittingsduur van vier jaar zal hebben. Verkiezingen van de Eerste Kamer zullen
worden gehouden binnen drie
maanden na de verkiezing van de
provinciale staten.
Vooral dat laatste kan betekenis
krijgen. Het vertragingseffect van de
huidige samenstelling van de Eerste
Kamer komt te vervallen. De verkiezingsuitslag van de provinciale staten
werkt onder het oude systeem traag
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door en slechts voor de helft van de
samenstelling van de Eerste Kamer.
Straks, als de Eerste Kamer pal na
de statenverkiezingen in haar geheel
aangepast wordt aan de dan geldende
recente politieke verhoudingen, kan
dat wellicht tweeërlei effect hebben.
Ten eerste bestaat de kans op nationalisering van de statenverkiezingen,
meer nog dan nu soms het geval is.
Ten tweede kan het dan zo zijn - het
is eigenlijk ook zo - dat de samenstelling van de Eerste Kamer berust op
een recentere weergave van de
volkswil dan de Tweede Kamer, zij het
uiteraard indirect omdat er sprake is
van een getrapte verkiezing.
Dit doet echter niets af aan het feit
dat een dergelijke snelle doorwerking
van een recente verkiezing de landelijke politieke verhouding onder druk
zou kunnen zetten, met name in de
situatie waarbij een kabinet op een
niet al te grote meerderheid in de
Tweede Kamer steunt, terwijl bij de
statenverkiezingen zich een politieke
omslag voordoet.
In het oude systeem zou die
politieke omslag maar voor de helft
op wat kortere of langere termijn
doorwerken, in het nieuwe systeem
zou die omslag direct in de samenstelling van de Eerste Kamer tot uitdrukking komen. En wie zegt ons dat de
Kamer in dat geval met een niet
regeringsvriendelijke meerderheid de
edelmoedige terughoudendheid zal
handhaven die wij tot nu toe van haar
gewend zijn? Nu kan men antwoorden
dat de Regering in dat geval een
Eerste Kamer, die belangrijke wetgeving inderdaad zou blokkeren, dan
maar moet ontbinden, maar dat helpt
uiteraard niet, omdat de samenstelling
van de provinciale staten dan natuurlijk
niet is gewijzigd. Er komt dus weer
precies dezelfde Eerste Kamer terug,
behoudens misschien de personele
samenstelling.
Theoretisch bestaat er nog een
andere mogelijkheid in een dergelijke
deadlock-situatie en wel, dat als echt
de wetgeving geblokkeerd wordt, dan
maar de Tweede Kamer ontbonden
moet worden om zodoende een
recentere kiezersuitspraak te krijgen.
Dat zou echter heel merkwaardig zijn.
In zo'n geval is er namelijk juist geen
conflict tussen het kabinet en de
Tweede Kamer, maar tussen het
kabinet en de Eerste Kamer en het zou
dan toch erg ongerijmd zijn om dit
Huis te ontbinden.
Wat hiervan verder ook zij, de vooren nadelen van het nieuwe kiesstelsel
voor de Eerste Kamer zijn bij de
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grondwetsbehandeling uitvoerig
besproken. Als het ware hangt de
motie-De Kwaadsteniet en de zijnen in
deze ruimte nog boven ons. Vandaag
is het dus onze taak de uitvoering van
deze zaak mogelijk te maken.
Ik kom tot een afronding van dit
algemene punt. Het zou weleens zo
kunnen zijn dat in de zwakte van de
Eerste Kamer haar kracht ligt.
Mijnheer de Voorzitter! Dit wetsontwerp heeft nog meer interessante
staatsrechtelijke aspecten. Ik doel
hierbij op het tijdstip van indiening.
Door een andere spreker is hierop ook
al gewezen. Het wetsontwerp werd
ingediend onder verantwoordelijkheid
van Minister van Thijn op een moment
- het was 10 februari 1982 - dat de
Eerste Kamer zich nog moest uitspreken over de tweede lezing van de
aanhangige grondwetsherziening en
dus ook over haar eigen toekomstige
positie. Dat leverde twee staatsrechtelijke curiositeiten op.
Ten eerste leverde dit een pittige
briefwisseling op tussen de toenmalige
minister en de voorzitter van de
Eerste Kamer, waarbij zelfs het woord
'ongenoegen' viel en het wil wat
zeggen als een voorzitter van de
Eerste Kamer het woord 'ongenoegen'
uit zijn pen laat vloeien.
Ten tweede kwam er in de Tweede
Kamer een ordedebatje waaraan ook
u, mijnheer de Voorzitter, hebt
deelgenomen in uw kwaliteit van
voorzitter. De heer Lubbers was toen
nog lid van de Tweede Kamer. Hij
sprak van 'bezwaren van elegantie',
vanwege de vroegtijdige indiening
van dat wetsontwerp en de heer
Scholten deed de voorzitter toen de
suggestie dit wetsontwerp maar terug
te sturen. Dat was natuurlijk wel een
andere terugzending dan die voortvloeit uit het terugzendingsrecht van
de Eerste Kamer waarover ook
weleens is gesproken. Ik denk dat
deze Kamer er goed aan heeft gedaan
de schriftelijke behandeling pas ter
hand te nemen, nadat de nieuwe
grondwetsbepalingen over de Eerste
Kamer ook in tweede lezing waren
vastgesteld.
De reden van de snelle aanbieding
van het wetsontwerp was natuurlijk
duidelijk, namelijk de Eerste Kamer zo
snel mogelijk na het van kracht
worden van de nieuwe Grondwet op
de nieuwe wijze laten samenstellen.
Minister van Thijn schreef dat toen
ook in zijn antwoord aan de Voorzitter
van de Eerste Kamer in de briefwisseling waarop ik zo juist duidde. Hij
schreef toen:
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'Ik' - dat is dus de minister - 'ben
van mening dat het, na aanvaarding
in tweede lezing van de voorgestelde
nieuwe bepalingen inzake de verkiezing van de Eerste Kamer en na
inwerkingtreding van de nieuwe
Grondwet, wenselijk is zo spoedig
mogelijk te komen tot samenstelling
van de Eerste Kamer op de grondslag
van die nieuwe bepalingen'.
De discussie hierover is diepgaand
gevoerd, onder meer in de Eerste
Kamer zelf en had als uitkomst dat het
gevoelen bleek te bestaan, dat
ontbinding van die Kamer wenselijk
of althans zeer verdedigbaar was. Dit
blijkt ook uit de woorden van de
Voorzitter van de Eerste Kamer in de
memorie van antwoord, namelijk dat
men zich akkoord heeft verklaard met
een ontbinding die tot doel heeft
terecht te komen op het ritme van vier
jaar.
Met de overwegingen in de memorie
van antwoord op dit punt kan mijn
fractie zich verenigen. Ik wil hierbij
nog noemen het argument dat op
grond van additioneel artikel XIII de in
1981 gekozen leden van de Eerste
Kamer zonder deze ontbinding
gedeeltelijk langer zouden blijven
zitten dan wanneer er geen grondwetsherziening zou zijn geweest. Dit zou
toch een vreemde zaak zijn.
Met één element in dit wetsontwerp
heb ik veel moeite, namelijk met de
termijnen. Het is duidelijk dat deze
precies zijn uitgekiend in verband met
het nieuwe grondwettelijke voorschrift
dat de verkiezing van de leden van de
Eerste Kamer moet worden gehouden
binnen drie maanden na de verkiezing
van de leden van provinciale staten.
Als een en ander goed is uitgerekend,
betekent dit dat er precies 41 dagen
zijn tussen de statenverkiezing en de
eerste samenkomst van de nieuwe
provinciale staten. Er zijn dus maximaal 41 dagen voor het proces van
collegevorming, want op de dag van
de eerste samenkomst moeten de
gedeputeerden worden aangewezen.
Dit is duidelijk.
Ik vind dit toch wel een minimale
termijn, vergeleken met de circa 70
dagen die men nu heeft. Ik heb
begrepen dat men hiermee in provinciale kring grote moeite heeft. Ik wijs
op de brief van het Interprovinciaal
Overlegorgaan van 12 januari 1981
aan de Minister van Binnenlandse
Zaken, waarin deze termijn ronduit te
kort wordt genoemd.
Ik behoef in dit Huis ongetwijfeld
niet te benadrukken hoe moeilijk de
collegevorming ook vaak bij de lagere
overheden is. Vroeger was het
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natuurlijk niet gebruikelijk daarbij een
collegeprogramma op te stellen. De
laatste periode is dit echter zeker het
geval geweest. Het heeft vaak, nog los
van de personele samenstelling van
zo'n college van gedeputeerde staten,
grote problemen gegeven. Ik zit dan
ook met deze termijn in mijn maag.
Het is duidelijk dat wij niet onder deze
termijn uit kunnen. Toch vraag ik mij
af, of het niet beter was geweest de
termijn van drie maanden iets ruimer
te stellen. De heer Schutte sprak
hierover ook reeds. Deze termijn had
bij voorbeeld kunnen ingaan vanaf de
eerste samenkomst van provinciale
staten.
De bedoeling van de Grondwet,
namelijk nieuwe samenstelling van de
Eerste Kamer spoedig na de statenverkiezingen, was ook dan prima tot haar
recht gekomen, terwijl de termijn voor
de collegevorming niet tot het
minimale was ingekort. Ik durf het
nauwelijks te vragen en doe dit dan
ook met veel schroom, maar zou de
Minister willen overwegen om bij een
volgende grondwetsherziening - er
komt nog een partiële grondwetswijziging voor de paragrafen defensie en
onderwijs - deze keurslijfbepaling van
41 dagen te verruimen, bij voorbeeld
in de zin als door mij gesuggereerd?
Ik wil in ieder geval stellen dat een
dergelijke termijn voor collegevorming
voor de gemeenteraden in mijn ogen
te kort is. Ik vraag de Minister dit nog
eens goed te overdenken, voordat hij
op dit punt met een voorstel tot
wijziging van de Kieswet zou komen.
Een toezegging van de Minister, dat
hem in ieder geval voor de gemeenten
een enigszins langere termijn voor
ogen staat, zou ik zeker waarderen.
Over de opheffing van de vier
provinciegroepen kan ik kort zijn. Het
kiesstelsel wordt hierdoor doorzichtiger en er zal minder aanleiding zijn tot
het in de memorie van toelichting
genoemde 'politieke indianenspel met
rekenmachines', waarbij, zoals ook
andere afgevaardigden hebben
gezegd, schitterende voorbeelden van
ruilhandel zijn te noemen. Dat de ratio
van deze provinciegroepen, om toch
de regionale band te houden bij de
samenstelling van de Eerste Kamer,
een rol heeft gespeeld in de redenering, kan ik mij voorstellen. Zonder
een groepsindeling kan zeker ook een
regionale band behouden blijven voor
de kandidering.
Het is bovendien misschien niet
eens zo belangrijk dat mensen uit
verschillende regio's lid van de Eerste
Kamer zijn. Belangrijker is dat de
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Eerste Kamer aan mensen die in
verschillende maatschappelijke
posities actief zijn toch de gelegenheid
biedt bij het landsbestuur betrokken
te worden. Wij kunnen ons met dit
onderdeel dus verenigen.
Wat de restzetelverdeling betreft,
kunnen wij ook meegaan met het
wetsvoorstel. Het huidige stelsel met
een verschillende werking al naar
gelang er meer of minder restzetels te
verdelen zijn, is erg vreemd. Er was
ook een situatie denkbaar waarin een
groter zeteltal werd verkregen bij
minder stemmen. Ik heb een voorbeeld
genoteerd uit een artikel hierover. In
1981 was vier zuidelijke statenleden
van de PvdA 'verzocht', op de kandidaten van het CDA te stemmen,
waardoor de eerst beschikbare
restzetel niet aan het CDA toeviel,
maar aan D'66. De grens van overgang
bij zes zetels was bovendien willekeurig. Het lijkt ons dan ook goed, de
restzetelverdeling aan te passen
volgens het stelsel van de grootste
gemiddelden. Dat is algemeen
gebruik wanneer er 19 of meer zetels
te verdelen zijn.
De heer Schutte (GPV): De heer
Wiebenga zegt dat het stelsel van de
grootste gemiddelden algemeen
gebruik is bij andere verkiezingen. Is
het voor hem dan niet relevant dat het
hierbij gaat om getrapte verkiezingen,
nadat ook de staten volgens hetzelfde
stelsel zijn samengesteld? Hierdoor
kunnen de effecten zich naar één kant
verdubbelen.
De heer Wiebenga (VVD): Daarop
verneem ik ook graag het commentaar
van de Minister. Voor zover ik daarvan
kennis heb genomen, hoeft dat er niet
noodzakelijk toe te leiden dat wij het
stelsel van de grootste overschotten
moeten hanteren. Het huidige stelsel
geldt in het algemeen. Nu wordt het
kiesstelsel vereenvoudigd. Mede
afhankelijk van het antwoord van de
Regering, ben ik er niet direct van
overtuigd dat het stelsel dat de heer
Schutte aanhangt beter of verkieselijker zou zijn.
De heer Schutte (GPV): De discussie
is toch vrij simpel. In het antwoord
van de Regering staat dat het stelsel
van de grootste gemiddelden relatief
in het voordeel werkt van de grote
partijen, terwijl het stelsel van de
grootste overschotten relatief in het
voordeel van de kleine partijen werkt.
Nu is al geregeld dat bij de statenverkiezingen het stelsel van de grootste
gemiddelden geldt. Er is dus sprake
van een relatieve bevoordeling van de
grote partijen. Als daarna nog eens
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het stelsel van de grootste gemiddelden wordt gehanteerd, leidt dat tot
een dubbele relatieve bevoordeling
naar één kant. De cijfers wijzen dat
ook uit. De hantering van het stelsel
van de grootste overschotten kan
echter leiden tot een zekere neutralisering van dat effect.
De heer Wiebenga (VVD): Dat hoeft er
op zich zelf niet voor te pleiten dat het
ene stelsel beter is dan het andere.
De heer Schutte (GPV): 'Beter' is
kennelijk een subjectief begrip.
De heer Wiebenga (VVD): Uiteraard!
Er is ook een forse discussie
geweest over de stemwaardeberekening. De heer Patijn heeft deze
discussie plenair gestimuleerd door
de indiening van zijn amendement.
Wij zijn het ermee eens dat de twee
alternatieven in de discussie, namelijk
de berekening van de stemwaarde op
basis van het zielental van de provincie
ofwel op basis van het aantal per
provincie uitgebrachte stemmen, uit
theoretisch oogpunt even goed
verdedigbaar zijn. Ik sluit mij aan bij
de constatering, dat het gaat om het
uitgangspunt dat wordt gekozen.
In een artikel in Binnenlands
Bestuur van 18februari 1983 noemt
Elzinga een argument. Hij meent dat
ook de Eerste Kamer als onderdeel
van de Staten-Generaal fungeert als
vertegenwoordiging van het gehele
volk, dus inclusief de niet-kiesgerechtigden. De democratische legitimatie
zou onvolmaakt zijn als dat niet zo
was. Het zou in zijn ogen - ik deel dit
standpunt niet geheel - zelfs voor de
niet-kiesgerechtigden een grond
kunnen ?ijn om zich aan de democratische rechtsorde te onttrekken.
Kortom, door de berekening van de
stemwaarde op basis van het zielental
zien de niet-kiesgerechtigden hun
noodzakelijke betrokkenheid bij de
democratische legitimatie van het
staatsbestel bevestigd. Ik vraag de
Minister commentaar te geven op
deze redenering.
De heer Patijn (PvdA): Dit verhaal is
net zo lang als het breed is. Het gaat
echter niet om de bepaling van een
uitslag, maar om een cijfer voor een
stemwaarde. Daarin worden de
niet-kiesgerechtigden wel of niet
meegeteld. Dat heeft niets te maken
met de berekening van het zetelaantal.
Het gaat om het verkrijgen van een of
ander getal. Daarmee hebben de
kiesgerechtigden helemaal niets te
maken. Weten zij veel?
De heer Wiebenga (VVD): Het zal
duidelijk zijn dat wij ons in dit wets-
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ontwerp kunnen vinden. Het is nodig
ter uitvoering van de nieuwe Grondwet
en het is bovendien een voordeel dat
het kiesstelsel van de Eerste Kamer
doorzichtiger wordt.

D

overwegen de RPF een plaats in het
burgemeesterskorps te geven.
De Minister heeft het plan op DV 20
juni aanstaande verkiezingen voor de
Eerste Kamer te laten houden; dat is
dus over drie maanden. In de nota
naar aanleiding van het eindverslag
heeft hij het tijdsschema aangegeven,
zoals hij zich dat voorstelt. Hoe groot
acht hij de kans dat 20 juni als
vaststaand kan worden beschouwd?
Moet er niet ernstig rekening mee
worden gehouden dat aan de overzijde
van het Binnenhof de afhandeling van
het wetsontwerp pas na de datum van
25 april haar beslag zal krijgen? Wat
zouden de gevolgen zijn ais de wet
niet vóór of op 1 mei in het Staatsblad
kan worden geplaatst?
De Minister heeft aangekondigd dat
het kabinet de volgende maand een
standpunt denkt te bepalen over het
wetsontwerp dat de tijdstippen van
stemmingen en eerste samenkomsten
van vertegenwoordigende organen
regelt. Hoewel deze zaak nog niet
urgent is, zou ik graag vernemen of
hij dit ontwerp nog vóór het reces
denkt in te dienen. Mijn fractie deelt
de bezwaren van de Regering tegen
verkiezing van meer dan één orgaan
op dezelfde dag.
Hoewel de invloed daarvan natuurlijk nooit exact te meten is, menen w i j
dat de ervaringen in andere landen,
bij voorbeeld West-Duitsland en
Frankrijk, aanleiding zijn o m het
systeem van afzonderlijke verkiezingen
te handhaven. Is dit ook niet een
waarborg voor een goede afspiegeling?
Al enige malen heb ik gevraagd wat
er nu gebeuren gaat met de eerstvolgende statenverkiezingen. Wat mijn
fractie betreft, moeten die in 1987
worden gehouden, omdat drie
verkiezingen in één jaar, zoals het
vorige jaar is gebeurd, echt te veel
van het goede is en weinig geloofwaardig overkomt op de kiezer. Ik heb
overigens met voldoening geconstateerd dat ook collega Patijn ervan
uitgaat dat de eerstvolgende kamerverkiezingen in 1986 worden gehouden;
ik hoor uit zijn kamp wel eens andere
geluiden.

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! Het wetsontwerp tot
wijziging van de Kieswet betreffende
de Eerste-Kamerverkiezingen vloeit
voort uit de vorige maand plechtig
afgekondigde herziene Grondwet. Die
Grondwet wijzigt de zittingsduur van
de Eerste-Kamerleden. Tot nu toe was
dat zes jaar, waarbij iedere drie jaar
de helft van de leden aftrad. Nu wordt
voorgesteld die zittingsduur op vier
jaar te brengen, waarbij verkiezingen
plaatsvinden binnen drie maanden na
de verkiezingen voor de provinciale
staten.
Dit wetsontwerp is ruim een jaar
geleden bij deze Kamer ingediend.
Sommigen vonden dat een valse start
omdat de nieuwe Grondwet op dat
moment nog niet in tweede lezing
door de Eerste Kamer was aanvaard.
Gedurende een jaar was het tempo
van behandeling wellicht laag; nu lijkt
de Minister van Binnenlandse Zaken
echter een snelle eindsprint te willen
bevorderen. Wellicht hadden de
vorige ministers van Binnenlandse
Zaken weinig behoefte aan ontbinding
van de Eerste Kamer op korte termijn.
Deze bewindsman heeft geconcludeerd dat verkiezing van de Eerste
Kamer volgens de nieuwe opzet nog
dit jaar in de geest van de nieuwe
Grondwet is. Dat lijkt mij volkomen
correct en een blijk van consistent
beleid. Het is mij niet geheel duidelijk
waarom het niettemin vijf maanden
heeft moeten duren voordat de
memorie van antwoord verscheen.
Wil de Minister aangeven of andere
zaken dan de kabinetsformatie
verhinderden dat deze nog in 1982
werd opgesteld?
Overigens zal mijn fractie er graag
aan meewerken dat dit ontwerp
spoedig wet kan worden. In de eerste
plaats om te voorkomen dat het nog
jaren duurt voordat de Eerste Kamer
wordt samengesteld volgens de
nieuwe politieke verhoudingen. In de
tweede plaats natuurlijk ook - ik zeg
het zonder omhaal van woorden - om
de meer dan 120.000 RPF-kiezers een
vertegenwoordiger in de Senaat te
geven. Als de RPF daarmee op alle
vertegenwoordigende niveaus
present is, hopen wij dat de Minister
van Binnenlandse Zaken dan ook wil

De heer Leerling (RPF): Wij zijn hier
niet alleen theoretisch maar ook
praktisch bezig, dacht ik. Ik heb
begrepen dat het kabinet bezig is met
het onderzoeken van de mogelijkheid
o m de eerstvolgende statenverkiezingen inderdaad in 1987 te laten
plaatsvinden. Ik geloof niet dat het
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De heer Patijn (PvdA): Het was een
theoretisch betoog!

enige aanbeveling verdient de
verkiezingen voor de Tweede Kamer
en de provinciale staten gelijktijdig te
houden. Bij interruptie heb ik al
aangetoond dat het de levendigheid
van ons parlementaire stelsel vergroot
als die twee verkiezingen in verschillende jaren worden gehouden met
alle gevolgen van dien voor de
verscheidenheid in afspiegeling.
Wordt daarmee trouwens ook niet
de relativiteit aangetoond van politieke
winst en verlies? Als wij ons blijven
herinneren dat zowel de Eerste Kamer
als de Tweede Kamer voor alles
volksvertegenwoordigend en geen
partijvertegenwoordigend orgaan is,
behoeft een duidelijk verschillende
afspiegeling niet als een nadeel te
worden gezien.
De vormgeving van het thans aan
de orde zijnde wetsontwerp heeft de
instemming van mijn fractie. Ik
veroorloof mij niettemin een aantal
opmerkingen. De beperkte termijn
van drie maanden na de verkiezingen
van provinciale staten is onzes inziens
op een redelijke wijze ingedeeld. Ook
de hantering van de provincies als
kieskringen zonder de constructie van
provinciegroepen achten wij een
goede zaak die de doorzichtigheid van
de indirecte verkiezingen bevordert. Is
de Minister overigens met ons van
mening dat een toekomstige Usselmeer- of polderprovincie ook een
aparte kieskring moet vormen
ondanks een eventueel beperkte opzet
van die provincie?
Verhoging van het aantal kandidaten
per lijst tot 30 was naar de mening
van mijn fractie niet nodig als het
regionale aspect blijft meewegen. Dit
is evenwel een zaak voor de politieke
partijen en wij hebben er dan ook
weinig moeite mee dat ook voor deze
verkiezingen lange lijsten kunnen
worden ingediend. Kan de Minister
enig inzicht geven in het extra werk
dat verdubbeling van het aantal
kandidaten voor ambtelijke instanties
kan betekenen?
Ik kom ten slotte te spreken over de
restzetelverdeling. Het stelsel van de
grootste gemiddelden werkt onmiskenbaar ten nadele van kleine partijen.
Dat is niet alleen een constatering uit
eigen belang. Het gaat erom welk
stelsel de beste afspiegeling waarborgt. Het blijft een arbitraire zaak,
maar sommigen ervaren het stelsel
van de grootste gemiddelden ook
letterlijk als de grootste gemene deler.
Helaas blijken ook andere stelsels niet
tot zuivere evenredigheid te leiden al
komt het stelsel van de grootste
overschotten er wel dichter bij.
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De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! De fractie van de PPR kan
globaal instemmen met de wijziging
van de Kieswet in verband met de
verkiezing van de Eerste Kamer.
Voordat ik daarop inga, wil ik de
Minister vragen wanneer de andere
wijzigingen van de Kieswet te verwachten zijn. Ik denk vooral aan de wijzigingen die noodzakelijk zijn om bij de
eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen ook buitenlanders die in
Nederland wonen actief en passief
kiesrecht te geven. Kan de Minister
toezeggen dat er met evenveel spoed
aan deze wijziging van de Kieswet
wordt gewerkt als met de nu aan de
orde zijnde wijziging is gebeurd? Ook
na de wijziging van de Kieswet zal er
namelijk nogal wat moeten gebeuren
voordat buitenlanders daadwerkelijk
hun stem kunnen uitbrengen.
Ik kan kort zijn over de wijzigingen
die voortvloeien uit de herziening van
de Grondwet. De discussie daarover
behoeft niet opnieuw te worden
gevoerd. Ik wil alleen stilstaan bij het
feit dat de eerste samenkomst van
provinciale staten, overigens ook van
de gemeenteraden, zes weken na de
verkiezingen plaatsvindt.
Dat is inderdaad een korte termijn
om met beleidsafspraken te komen.

een programma te maken en bestuursposten in te delen en in te vullen. Die
korte tijd zal hier en daar tot tijdnood
kunnen leiden, tot halve afspraken en
programma's met losse einden. Het
kan er ook toe leiden dat politieke
partijen reeds voor de verkiezingen
tot afspraken proberen te komen. Dat
is uiteindelijk niet verboden. Integendeel. Dat zou een goede zaak zijn en
de kiezers maximale duidelijkheid
geven. Mede in dat licht beschouwd,
is de termijn van zes weken zeer wel
te verdedigen. Aan veranderingen
hebben wij geen behoefte.
De wijzigingen van de Kieswet, die
niet rechtstreeks uit de Grondwet
voortvloeien, hebben ook onze
instemming. Dat geldt voor zowel de
afschaffing van de vier provinciegroepen als voor het overgaan op het
systeem van de grootste gemiddelden.
Ik kom daarop nog terug. De argumentatie die daarvoor aangevoerd wordt
in de memorie van toelichting is naar
onze mening sluitend. Het geldende
stelsel is ingewikkeld en heeft tot
steeds meer rekenwerk geleid. Er is
de afgelopen jaren veel vrolijks
gebeurd, maar buiten de rekenmeesters waren er weinig mensen die er
nog iets van konden begrijpen, ook de
statenleden niet die hun stem moesten
uitbrengen.
Het is voor bij voorbeeld een
statenlid van de PPR niet eenvoudig
te begrijpen, dat je door het uitbrengen
van een stem op bij voorbeeld de
VVD, de PvdA ergens aan een EersteKamerzetel extra helpt, of omgekeerd.
Dat laatste is de afgelopen jaren bij
herhaling gebeurd. Het is op zich zelf
goed dat daaraan een einde wordt
gemaakt. Het geldende stelsel leidde
tot de meest bizarre situaties.
Dat gebeurde vooral als statenleden
eigenzinnig waren en zich niets van
de stemadviezen van de rekenmeesters en de partijbesturen aantrokken
of als zij door alle verknipte lijsten het
spoor geheel bijster raakten, zoals dat
in 1980 nog in Kloord-Brabant gebeurde. Een PvdA-statenlid stemde niet op
de heer Tummers van de PvdA-lijst,
maar op de heer Tunders die als
nummer 4 op een andere PvdA-lijst
stond. Het gevolg was dat het CDA er
een Eerste-Kamerlid bij kreeg. Dus
soms strafte het perfecte rekenwerk
zich zelf al. In 1977 gebeurde in
Noord-Brabant iets dergelijks, maar
toen liep het, omdat er elders ook
weer fouten gemaakt waren, toch nog
goed af.
In 1974 en 1977 zijn de linkse
partijen er door het rekenwerk telkens
goed van afgekomen. Op rechts werd
in beide gevallen twee zetels verdiend.
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Leerling
De Regering heeft dat stelsel echter
tijdens de schriftelijke voorbereiding
bestreden. De vrees dat grote partijen
door splitsing van lijsten de uitslag
manipuleren, deelt mijn fractie, maar
geeft tegelijkertijd aanleiding tot de
opmerking dat elke partij toch het
recht van minderheden, ook politieke,
behoort te erkennen.
Het zou goed zijn als de drie
grootste fracties in deze Kamer de
schijn wegnemen dat zij de macht van
het getal ten koste van kleinere
partijen willen uitoefenen. Laat de
grote partijen bovendien bedenken
dat zij ook kleiner kunnen worden,
terwijl kleine partijen in omvang
kunnen toenemen. Het nu geldende
eigenbelang mag niet doorslaggevend
zijn. Het zal niemand verbazen dat ik
mij op dit punt volgaarne aansluit bij
het deskundige en interessante
betoog van mijn collega Schutte.
Naast het middel van de lijstverbinding wil mijn fractie ook het stelsel
van de grootste overschotten benutten
om een zo zuiver mogelijke vertegenwoordiging te bereiken. Ik vrees dat
dit laatste er niet in zit, zodat het
middel van de lijstverbinding rest om
het optimaal haalbare te bereiken.

D

Het zal dus geen toeval zijn, dat na de
verkiezingen van 1974 bij de behandeling van de nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid in 1975 gesproken
werd van 'koehandel met stemmen'
en van 'een soort politiek indianenspel
met rekenmachines'. Overigens zijn
het, voor zover ik het heb kunnen
nagaan, de christelijke partijen
geweest, die in het begin van de jaren
zeventig met het meer perfecte
rekenwerk zijn begonnen. Maar links
leerde snel bij en de resultaten nadien
waren er naar. Ook mijn eigen partij
heeft daar op niet geringe wijze van
geprofiteerd.
Dat alles neemt natuurlijk niet weg,
dat het goed is dat hieraan nu een
einde wordt gemaakt en dat de
verkiezing voor de Eerste Kamer in
het vervolg op een iets meer doorzichtige wijze plaats zal vinden. Dat zal
zeker ook gebeuren door een snelle
verkiezing van de Eerste Kamer. De
mensen zullen nog kunnen begrijpen
dat een verlies of winst van een partij
bij de verkiezingen voor de provinciale
staten ook bij de vertrapte verkiezingen
van de Eerste Kamer van invloed zal
zijn.
Als er, zoals in de afgelopen jaren
steeds het geval is geweest, een groot
tijdsverschil zit tussen de verkiezingen
van de provinciale staten en van de
Eerste Kamer en de politieke krachtsverhoudingen al weer anders liggen,
is dat verband zoek en valt het voor
de meeste mensen in het geheel niet
meer te begrijpen. Dat zal ook nog
gelden voor de komende verkiezingen
voor de Eerste Kamer in juni, maar
afgezien van verkiezingen na kamerontbinding na een grondwetsherziening, zal dit in het vervolg niet meer
plaatsvinden.
Ten slotte kom ik toe aan de
restzetelverdeling en aan het systeem
van de grootste overschotten en, de
grootste gemiddelden. Ik vrees, in
tegenstelling tot de woordvoerders
van GPV, RPF en SGP dat, als men
een meer doorzichtig kiessysteem wil
hebben voor de Eerste Kamer, en dat
willen wij met zijn allen, voor getrapte
verkiezing van de Eerste Kamer
gekozen moet worden voor het stelsel
van de grootste gemiddelden. Dat is,
helaas, in het voordeel van de grote
partijen. Het is niet echt democratisch.
Echter, omdat bij de getrapte
verkiezing voor de Eerste Kamer de
uitslag volledig berekend kan worden,
zullen bij het stelsel van de grootste
overschotten naar mijn mening de
grote partijen hun lijsten splitsen of
een aantal provincielijsten niet
verbinden. Zeker het laatste is
volkomen in overeenstemming met
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Lankhorst

b. niet in handen van enige commissie
te stellen de brief van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
ten geleide van het Regeringsstandpunt inzake het WRR-rapport 'Onder
invloed van West-Duitsland' (17 777).

Op verzoek van de fractie van het
CDA benoem ik in de vaste Commissie
voor Landbouw de heer De Kok als lid
in plaats van de heer Hermes;
in de vaste Commissie voor Defensie
de heer De Kok als lid in plaats van de
heer De Boer en de heer De Boer als
plaatsvervangend lid in plaats van de
heer Van den T o o r n ;
in de vaste Commissie voor de
Volksgezondheid de heer De Kok als
plaatsvervangend lid in plaats van de
heer Gerritse en mevrouw LaningBoersema als lid in de bestaande
vacature;
in de vaste Commissie voor de
Visserij mevrouw Laning-Boersema
als lid in de bestaande vacature;
in de vaste Commissie voor het
Milieubeheer mevrouw Laning-Boersema als plaatsvervangend lid in de
bestaande vacature;
in de vaste Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking de heer De
Boer als plaatsvervangend lid in
plaats van de heer Frinking;
in de vaste Commissie voor Financiën de heer Wolters als lid in plaats
van de heer Nijland en de heer
Nijland als plaatsvervangend lid in
plaats van de heer Wolters;
in de vaste Commissie voor Welzijn
en Cultuur de heer Van der Heijden
als lid in de bestaande vacature;
in de bijzondere commissie 16813
(Herziening van het militair tuchtrecht)
de heer De Kok als plaatsvervangend
lid in plaats van de heer Van Agt;
in de bijzondere commissie 16 680
(Hulpverlening aan Drugverslaafden)
de heer De Kok als plaatsvervangend
lid in de bestaande vacature;
in de bijzondere commissie 13284
(Groene Structuurschema's) de heer
De Kok als plaatsvervangend lid in de
bestaande vacature;
in de bijzondere commissie 16322
(Initiatiefvoorstel Roethof/WesseL
Tuinstra, afbreking zwangerschap)
mevrouw Laning-Boersema als lid in
de bestaande vacature;
in de bijzondere commissie 15317
(Jeugdwelzijn, op weg naarsamenhangend beleid) mevrouw Laning-Boersema als lid in de bestaande vacature;
in de bijzondere commissie 14406
(Gehandicaptenbeleid) mevrouw
Laning-Boersema als plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;
in de bijzondere commissie 11 270
(Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) mevrouw LaningBoersema als plaatsvervangend lid in
de bestaande vacature;
in de bijzondere commissie 12 924
(Rapport Waddenzeecommissie)
mevrouw Laning-Boersema als
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de wet, zolang de provincies de
kieskringen zijn. Daarvoor zullen wij
nu juist kiezen met deze wetswijziging.
Een pleidooi voor het veel eerlijker
stelsel van de grootste overschotten
is dan ook veel meer op zijn plaats
voor de verkiezing van de leden van
de Tweede Kamer en van de raden
van de gemeenten met meer dan
20.000 inwoners. Omdat de uitslag
niet van te voren berekend kan
worden, is het voor de grote partijen
in dat geval veel riskanter de lijsten te
verknippen of niet te verbinden.
Mag ik de Minister uitnodigen bij
zijn beschouwing over het stelsel van
de grootste overschotten en de
grootste gemiddelden dit uitstapje
ook even te maken? Deelt hij mijn
mening dat het stelsel van de grootste
overschotten eerder mogelijk is bij de
verkiezing van de Tweede Kamer en
in steden met meer dan 20.000
inwoners dan bij de getrapte verkiezingen van de Eerste Kamer? Ik hoop dat
de Minister zich bij de beantwoording
van deze vragen even los w i l maken
van zijn partij-politieke voordelen.
De algemene beraadslaging wordt
geschorst.
De vergadering wordt van 12.30 uur
tot 13.15 uur geschorst.

De Voorzitter: De ingekomen stukken
staan op een lijst, die op de tafel van
de griffier ter inzage ligt. Op die lijst
heb ik ook voorstellen gedaan over de
wijze van behandeling. Als aan het
eind van deze vergadering daartegen
geen bezwaren zijn ingekomen, neem
ik aan, dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.
Het Presidium heeft met eenparigheid
van stemmen besloten:
a. te stellen in handen v a n :
1. de vaste Commissie voor
Verkeer en Waterstaat het wetsontwerp Uniforme regelen inzake de
vervoersvoorwaarden van het
openbaar vervoer (Wet vervoersvoorwaarden openbaar vervoer) (17 813);
2. de bijzondere commissie Groene
Structuurschema's 13 284 de Nota
over de voortgang van het Relatienotabeleid (17332);

plaatsvervangend lid in de bestaande
vacature;
in de bijzondere commissie 16102
(Minderhedenbeleid) de heer De Kok
als plaatsvervangend lid in de bestaande vacature.

Regeling van werkzaamheden
De Voorzitter: Aan de orde is de
beslissing over het verzoek van de
heer Engwirda, de Ministers van
Economische Zaken en van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid te mogen
interpelleren o v e r e e n 'gouden
handdruk' voor de heer Stikker.
Ik stel voor, dit verzoek in te
willigen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, deze
interpellatie te houden in de vergadering van donderdag 24 maart a.s. - na
het eventuele vragenuur - en de
spreektijd hierbij vastte stellen als
volgt:
voor de interpellant in eerste
termijn op 5 minuten; voor de
interpellant in tweede termijn en
eventuele tussenkomende sprekers
op 5 minuten.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, aan de
orde te stellen en toe te voegen aan
de agenda van volgende week de
behandeling van:
het wetsontwerp Wijziging van de
Wet investeringsrekening en van de
Wet op de inkomstenbelasting 1964
(wijzigingen inzake de milieutoeslag
en de energietoeslag) (17 527);
het voorstel van de vaste Commissie
voor Economische Zaken tot het
instellen van een enquête inzake het
Rijn-Schelde-Verolme-concern (RSV)
(17817).

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsontwerp Nadere
wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing van het recht op
kinderbijslag voor huishoudkinderen,
alsmede aanscherping van de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag voor uitwonende invalide
kinderen) (17696)
en over:
de gewijzigde motie-Brouwer c.s.
over het afzien van verdere maatregelen in de kinderbijslagsfeer (17 696, nr.
16);
de motie-Linschoten en Hermsen
over het overgaan op het woonlandbeginsel (17696, nr. 15).
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Voorzitter
De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen
vooraf.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie zal
stemmen tegen artikel I, onderdeel C,
alleen vanwege de bedoeling die
daarin ligt opgesloten, namelijk o m
de kinderbijslagverlaging voor
kinderen die in een inrichting verblijven per 1 april abrupt door te voeren.
Om dezelfde reden stemmen w i j
tegen onderdeel D. Deze stemverklaring leg ik mede namens mevrouw
Brouwer af.

D
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer
de Voorzitter! Mijn fractie is van
mening dat het woonlandbeginsel
dat wordt genoemd in de motie-Linschoten en Hermsen (17696, nr. 15)
zal leiden tot rechtsongelijkheid
ten aanzien van buitenlandse werknemers, die dezelfde premie zullen
blijven betalen, maar minder rechten
zullen krijgen. Nederland zal op die
wijze meewerken aan een beginsel dat
is gericht op bevoordeling van rijke
landen ten nadele van arme landen.
Wij zijn bovendien van mening dat
over deze consequenties nog nauwelijks is nagedacht in deze Kamer,
terwijl de motie het woonlandbeginsel
als uitgangspunt neemt. Dat lijkt ons
onzorgvuldig tegenover de buitenlandse werknemers. Wij zijn verbaasd dat
het CDA, gezien haar principiële
opstelling in deze kwestie, de motie
toch heeft medeondertekend. Wij
zullen tegen de motie stemmen.
De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden
alle op dit wetsontwerp voorgestelde
amendementen voldoende ondersteund.
Het begin van artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.
Het amendement-Linschoten (stuk nr.
13, II) wordt bij zitten en opstaan
aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de Centrumpartij tegen dit
amendement heeft gestemd.
Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement de andere op
stuk nr. 13 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden
beschouwd, waardoor de onderdelen
A.2, B en C.3 van artikel I en de
artikelen II en III zijn vervallen.

menten-Linschoten (stuk nrs. 13, II en
III), wordt zonder stemming aangenomen.
Onderdeel C, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amendement-Linschoten (stuk nr. 13, V),
wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR, de CPN, de PSP, de EVP en de
Centrumpartij tegen dit gewijzigde
onderdeel hebben gestemd.
Onderdeel D wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
onderdeel is aangenomen met
dezelfde stemverhouding als het
vorige.
Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.
Artikel IV wordt zonder stemming
aangenomen.
De beweegreden, zoals deze is
gewijzigd door de aanneming van het
amendement-Linschoten (stuk nr. 13,
I), w o r d t zonder stemming aangenomen.
Het wetsontwerp wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP en de Centrumpartij tegen dit
wetsontwerp hebben gestemd.
De gewijzigde motie-Brouwer c.s.
(17 696, nr. 16) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN, de PvdA, de PPR, de PSP en
de EVP voor deze gewijzigde motie
hebben gestemd.
De motie-Linschoten en Hermsen
(17 696, nr. 15) wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de
PSP en de EVP tegen deze motie
hebben gestemd.
Ik geef gelegenheid tot het afleggen
van stemverklaringen achteraf.

D

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de amende-

De heer Toussaint (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Wij hebben vóór het
amendement-Linschoten gestemd.
Volgens ons is dat noodzakelijk,
aangezien de vereiste vervangende
voorzieningen nog niet aanwezig zijn.
Dit laat echter onverlet dat naar ons
oordeel deze voorzieningen zo

Tweede Kamer
17 maart 1983

Algemene Kinderbijslagwet
Verkiezing Eerste Kamer

spoedig mogelijk beschikbaar moeten
worden gesteld, opdat uit emancipatoire overwegingen hetgeen in dit
amendement is neergelegd zo
spoedig mogelijk verdwijnt.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsontwerp
Wijziging van de bepalingen betreffende de verkiezing van de Eerste Kamer
(17319).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
Minister Rietkerk: Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben de geachte afgevaardigden erkentelijk voor hun opvatting
en hun steun aan de grote lijnen van
dit wetsontwerp. Het lijkt mij goed o m
nog even in algemene zin de strekking
van deze bepaling uiteen te zetten. Dit
wetsontwerp strekt ertoe o m de
herziene Grondwet uit te voeren. De
herziene Grondwet is op 17 februari j l .
in werking getreden. Het doet mij
genoegen dat w i j vandaag, precies
een maand nadien, het overleg met
de Kamer voeren over één van de
vele wettelijke voorzieningen die uit
de grondwetsherziening voortvloeien.
Daarmee wordt ook gedemonstreerd
dat de eigenlijke grondwetsherziening
weliswaar klaar is, maar dat wij er
daarmee wat de wetgeving betreft
bepaald nog niet zijn. Om die herziene
Grondwet volledig tot gelding te
brengen, zal er nog wel de nodige
wetgevende arbeid moeten worden
verricht. Vandaag is het de eerste keer
dat het overleg in deze Kamer in het
teken staat van de uitvoering van de
nieuwe grondwetsbepalingen.
In dit verband - dit in de richting
van de heer Patijn die enigszins
cynisch heeft gedaan over de grote
haast waarmee dit wetsontwerp in
behandeling wordt gebracht - merk ik
nog het volgende op. Ik zou er toch op
willen wijzen dat mijn voorganger, de
heer Van Thijn, destijds van nog
grotere haast is beschuldigd. Ik heb
niets anders gedaan dan de heer Van
Thijn op dit punt te volgen. Ik geloof
dat het een goede zaak is om zo
spoedig mogelijk - zeker ten aanzien
van een onderwerp als dit - datgene
wat de Grondwet van ons vraagt, ook
in de wet te realiseren.
In dit verband mag ik misschien
tegelijk een antwoord geven op de
opmerking van de heer Leerling,
mijnheer de Voorzitter. Deze vraagt
waarom de totstandkoming van de
memorie van antwoord nu al vijf
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Rietkerk
maanden heeft geduurd. Als hij echter
even terugkijkt, zal hem duidelijk zijn
dat deze vijf maanden, wat de tijd
betreft, niet onder mijn verantwoordelijkheid vallen: het gaat slechts om de
helft daarvan. Ik heb zo snel mogelijk
het verschijnen van deze memorie
van antwoord bevorderd. Het vorige
kabinet heeft het ten aanzien van een
onderwerp als dit nuttig geacht, te
wachten op het nieuwe kabinet.
Mijnheer de Voorzitter! Zoals de
considerans van het wetsontwerp
- die inmiddels is aangepast aan de
definitieve nummering van de
Grondwet - zegt, wordt in dit wetsontwerp een nadere uitwerking
gegeven van de artikelen 52, 55 en 64,
vierde lid, van de Grondwet. Artikel 52
bepaalt dat beide Kamers - voortaan
dus ook de Eerste Kamer - een
zittingsduur van vier jaar hebben.
Artikel 55 schrijft voor dat de leden
van de Eerste Kamer worden gekozen
door de leden van de provinciale
staten - dat is geen nieuws - en dat
de verkiezing, afgezien van kamerontbinding, wordt gehouden binnen drie
maanden na de verkiezing van de
leden van de provinciale staten. Dat
laatste is wel iets nieuws. In artikel 64,
vierde lid, is dan nog neergelegd dat
de zittingsduur van een na ontbinding
optredende Eerste Kamer eindigt op
het tijdstip waarop de zittingsduur
van de ontbonden Kamer zou zijn
geëindigd.
Door de inhoud van deze artikelen
even te noemen heb ik tegelijk
aangegeven dat de voornaamste
inhoud van dit wetsontwerp - de
vierjarige zittingsduur en het opnieuw
samenstellen van de Eerste Kamer
direct na de statenverkiezingen - al
door de Grondwet is bepaald. Daarover
behoeven wij dus nu niet meer
uitvoerig van gedachten te wisselen.
Wat overblijft, is dat de grondwetsbepalingen nader zijn ingevuld in het
wetsontwerp, terwijl bovendien nog
enkele, niet uit de grondwetsherziening voortvloeiende wijzigingen van
het kiesstelsel voor de Eerste Kamer,
aan het wetsontwerp zijn toegevoegd.
In dit verband heeft de heer Patijn
opgemerkt dat hij met de Eerste
Kamer als zodanig niet gelukkig is. Ik
laat het daarbij, want ook hij werkt,
als een goed democraat, met ons mee
aan uitvoering van afgesproken
grondwetsbepalingen.
De heer Van Rossum heeft in dit
verband de vraag gesteld, of de
termijn van drie maanden niet wat erg
krap is. Ook de heer Wiebenga heeft
dit aangeroerd en zeer aarzelend

gevraagd, of bij een nieuwe grondwetswijziging die termijn misschien
wat ruimer zou kunnen worden
gemaakt. Ik heb er behoefte aan, erop
te wijzen dat het oorspronkelijke
voorstel van regeringszijde een
termijn van vier maanden bevatte. Op
aandringen van de Kamer zijn bij nota
van wijziging deze vier maanden tot
drie maanden bekort, waarbij - als ik
mij goed herinner - één van de
argumenten was, dat moest worden
voorkomen dat de afronding van deze
verkiezingen in de zomerperiode zou
komen te vallen. Ik meen dat dit in
ieder geval een beslissing is, die
weloverwogen en in gezamenlijk
overleg is genomen. Ik neig er
derhalve toe, zeer terughoudend te
reageren op het verzoek van de heer
Wiebenga. Ik zou willen zeggen dat,
pas als in de praktijk zou blijken dat
deze nu in de Grondwet overeengekomen termijn werkelijk op grote
bezwaren zou stuiten, het moment
daar is dat we bereid moeten zijn, te
bezien of deze termijn moet worden
verruimd.
Het komt mij voor dat de geschiedenis van deze bepaling het niet juist
zou doen zijn, nu al weer te zeggen
dat ik bereid zou zijn een herziening
van de Grondwet op dit punt in
overweging te nemen.
Bij die nadere invulling gaat het
voornamelijk om de precisering van
het voorschrift dat de verkiezing
wordt gehouden binnen drie maanden
na de verkiezing van de leden van
provinciale staten. Die precisering
heeft, zoals in de memorie van
toelichting is uiteengezet, wel wat
voeten in de aarde. Binnen die drie
maanden moet een heel complex van
handelingen worden afgewerkt. Na de
dag van de stemming voor de
statenverkiezingen volgt een periode
van zes weken waarin de vorming van
de colleges van gedeputeerde staten
wordt voorbereid. De provinciale
staten komen dan in nieuwe samenstelling bijeen.
Een week later is de kandidaatstelling voor de Eerste-Kamerverkiezing
voorzien. Tussen kandidaatstelling en
de stemming voor de Eerste Kamer is
een periode van 34 dagen vereist,
waarbinnen de kandidatenlijsten
beoordeeld en eventuele beroepen
afgewikkeld moeten worden. Met de
stemming is dan het einde van de
periode van drie maanden bereikt.
Het wetsontwerp voegt dan nog
toe, dat de nieuwe Eerste Kamer 14
dagen later voor de eerste maal
bijeenkomt. Het iseen kraptijdschema,
maar het kan net. Bovendien - ik heb
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het al gezegd - moet het zo, want de
Grondwet geeft nu eenmaal niet meer
dan drie maanden de tijd. Op enkele
concrete vragen die met betrekking
tot dit tijdschema zijn gesteld, kom ik
nader terug.
Naast deze invulling van de grondwetbepalingen, bevat het wetsontwerp, zoals gezegd, nog enkele
buiten die grondwetsherziening
liggende elementen. Deze betreffen
de opheffing van de vier afzonderlijke
kiesgebieden - ik begrijp dat de
Kamer hiermee geheel akkoord is - en
een wijziging van het stelsel van
restzetelverdeling, waarvan ik niet
precies hetzelfde kan zeggen. Ik kom
hierop nog terug. Op die beide
veranderingen was bij de behandeling
van de nota inzake het grondwetsherzieningenbeleid aangedrongen.
Van regeringszijde is daarop
destijds ook positief gereageerd. Het
gaat hierbij o m twee elementen in het
kiesstelsel voor de Eerste Kamer,
waarbij de zin o m het anders te doen
dan bij de Tweede Kamer langzamerhand is komen te ontbreken. Bovendien hebben het stelsel van vier
kiesgebieden en het stelsel van
restzetelverdeling het minder wenselijk neveneffect gehad, dat door
allerlei ingewikkelde afspraken - ze
zijn vanmorgen al uitvoerig geschilderd - binnen en tussen partijen over
het stemgedrag de uitslag van de
verkiezingen kan w o r d e n beïnvloed.
Dat men zo te werk ging, acht ik,
gegeven het bestaande stelsel,
alleszins begrijpelijk maar voor de
doorzichtigheid van de Eerste-Kamerverkiezingen waren deze praktijken
toch bepaald niet bevorderlijk en ook
niet aan te bevelen. Het is dan ook
een goede zaak dat het wetsontwerp
dit verschijnsel tegen gaat.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu
graag nader ingaan op een aantal
opmerkingen die gemaakt zijn over de
ontbinding van de Eerste Kamer als
zodanig. Ik kan wel vaststellen, dat uit
de reacties van de geachte afgevaardigden kan worden geconcludeerd
- ik doe dit met voldoening - dat men
het in het algemeen met die wenselijkheid van ontbinding voor dit doel
eens is. Ik wil hieraan meer toevoegen.
In additioneel artikel VIII van de
herziene Grondwet is bepaald dat de
leden van de Eerste Kamer die zitting
hebben bij de inwerkingtreding van de
nieuwe grondwetsbepalingen, aftreden
met ingang van het tijdstip waarop de
zittingsduur aanvangt van de Kamer
die na de eerstvolgende verkiezingen
van provinciale staten wordt gekozen,
behoudens ingeval de Kamer eerder
wordt ontbonden.
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Dit betekent dat de keus bestaat
tussen de Kamer in de huidige
samenstelling laten zitten tot na de
statenverkiezingen van 1986 of
misschien 1987 of, door de Kamer nu
te ontbinden, de statenverkiezingen
van het vorige jaar in de samenstelling
laten doorwerken. Niet ontbinden zou
betekenen dat tot 1986 of 1987 de
Kamer samengesteld blijft op basis
van de statenverkiezingen van 1978.
Zelfs vernieuwing voor de helft in
1984, zoals zonder de grondwetsherziening het geval geweest zou zijn,
zou dan niet plaatsvinden, terwijl de
herziene Grondwet nu juist beoogt de
statenverkiezingen sneller in de
samenstelling van de Eerste Kamer te
laten doorwerken.
Ik acht daarom ontbinding van de
Eerste Kamer aangewezen en ik ben
blij dat de Kamer dit standpunt deelt.
Hierdoor wordt bereikt dat de Eerste
Kamer alsnog op de kortst mogelijke
termijn na de verkiezingen van
provinciale staten van 1982 opnieuw
wordt samengesteld. Omdat deze
termijn zo kort mogelijk moet worden
gehouden, heb ik deze Kamer ook
gevraagd mee te werken aan een
spoedige afhandeling van dit wetsontwerp en ik ben haar hiervoor ook
erkentelijk.
In dit verband hebben de heren Van
Rossum en Leerling vragen gesteld
over de verdere procedure en de
snelheid ervan in de Eerste Kamer. Ik
heb gezegd dat het natuurlijk van de
Eerste Kamer afhangt of dit schema
zal kunnen worden gerealiseerd. Uit
informele contacten is mij gebleken,
dat de Eerste Kamer dit schema toch
wat te krap zou vinden en dat zij voor
een bepaalde fase van de afhandeling
wat meer tijd nodig zou hebben.
Uit die informatie is mij overigens
ook gebleken dat in ieder geval ook
de Eerste Kamer uit zou gaan van de
ontbinding van die Kamer vóór het
zomerreces, zodat dit schema, waarin
ook het opnieuw bijeenkomen vóór
het reces zou plaatsvinden, in die zin
zou kunnen worden gewijzigd, dat die
ontbinding wel voor het reces plaatsvindt, maar het bijeenkomen direct
erna, in ieder geval voor prinsjesdag.
Ik zeg niet dat dit nu vaststaat.
Nadat het wetsontwerp hier is
afgehandeld, zal ik mij verder laten
informeren. Ik wil alleen aangeven dat
het ook voor die mogelijke andere
procedure van bijzonder belang is, dat
deze Kamer op deze manier aan de
totstandkoming van het wetsontwerp
heeft willen meewerken.
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De heer De Kwaadsteniet heeft een
vraag gesteld over de afstemming
van de tijdstippen bij ontbinding van
de Tweede en de Eerste Kamer in
1986, ervan uitgaand dat ook de
periodieke verkiezing van de Eerste
Kamer in 1986 zal plaatsvinden. De
afstemming zou zodanig kunnen
geschieden, dat bij de ontbinding van
beide Kamers de data voor de
kandidaatstellingen voor de beide
verkiezingen op dezelfde dagen
worden vastgesteld als bij periodieke
verkiezingen zouden gelden. De
ontbinding en derhalve het eerste
optreden van de nieuwe Kamers
kunnen dan op hetzelfde tijdstip
plaatsvinden.
De heer De Kwaadsteniet is er
enigszins over gevallen, dat de
Regering door de VVD-fractie zou zijn
overtuigd van de juistheid van het
door het CDA gedane voorstel om het
maximum aantal namen op de
kandidatenlijsten uit te breiden. Niet
de VVD-fractie heeft de Regering
ertoe gebracht een nota van wijziging
in te dienen. Als de heer De Kwaadsteniet de nota naar aanleiding van
het eindverslag goed zou hebben
gelezen, zou hij hebben gemerkt dat
wij eerst opnieuw hebben gereleveerd, dat de CDA-fractie hierop als
eerste had aangedrongen. Als blijkt
dat ook een andere fractie dit standpunt huldigt, dan zou het een slechte
zaak zijn als een kabinet ongevoelig is
voor het standpunt van een kamermeerderheid en zeker als dit ook nog
eens een standpunt van coalitiepartners betreft.
Mijnheer de Voorzitter! Er zijn
vragen gesteld over het tijdstip van de
verkiezingen en de eerste bijeenkomst
van de vertegenwoordigende organen.
Het kabinet is voornemens hierover
een wetsvoorstel in te dienen. Op de
gestelde vragen wil ik graag het
volgende antwoorden.
Ik heb met belangstelling kennis
genomen van de ideeën die bij de
verschillende fracties leven - hetgeen
uit de gewisselde stukken reeds
blijkt - over het voorstel van de
Kiesraad, de verkiezingen van de
provinciale staten te verschuiven van
1986 naar 1987. In de nota naar
aanleiding van het eindverslag is, zij
het zeer summier, op enkele van deze
suggesties ingegaan.
Op dit ogenblik wil ik daarover kort
zijn. De discussie over deze voorstellen
kan naar mijn oordeel het best
worden gevoerd zodra het wetsontwerp aan de orde is. Ten einde de
thans zittende statenleden niet te lang
in onzekerheid te laten over de duur
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van hun zittingsperiode, wil ik proberen het kabinet op korte termijn ter
zake een standpunt te laten bepalen.
Wij gaan op dit ogenblik na of
spreiding van gemeenteraads- en
statenverkiezingen over verschillende
jaren geen onoverkomelijke bezwaren oplevert voor de onderlinge
afstemming van gemeentelijke en
provinciale planprocedures, ingevolge
de Wet voorzieningen gezondheidszorg en de Kaderwet specifiek welzijn.
Ik wil erop wijzen dat dit voorstel
van de Kiesraad een onderdeel vormt
van een samenhangend geheel van
voorstellen waarmee de Kiesraad aan
verschillende in de loop van de tijd
naar voren gekomen wensen heeft
willen tegemoet komen. Verder wijs ik
erop dat, als de Kieswet op dit punt
niet zou worden gewijzigd, in 1986
drie verkiezingen in één jaar plaatsvinden. De gemeenteraadsverkiezingen
zouden slechts een week na de
verkiezingen voor de Tweede Kamer
vallen. Een dergelijke cumulatie lijkt
mij toch niet zeer gewenst.
De heer De Kwaadsteniet heeft
gevraagd of het niet nuttig zou zijn,
over deze problematiek een oriënterend mondeling overleg met de
Kamer te hebben ten einde na te gaan
hoe het beste de tijdstippen voor de
eerstvolgende verkiezingen van
gemeenteraden en provinciale staten
kunnen worden geregeld. Ik geef en
gaf er de voorkeur aan, een zodanig
overleg te houden nadat het betreffende wetsontwerp is ingediend.
Wij hopen intern het overleg binnen
enkele weken te kunnen afronden.
Daarna moet het wetsontwerp naar
de ministerraad en de Raad van State.
De aanbieding van dit wetsontwerp
zal dus beslist niet lang op zich laten
wachten. Wij zijn er volop mee bezig.
Ik heb geen overwegende bezwaren
tegen een dergelijk oriënterend
mondeling overleg vooraf. Het zou
mij echter spijten als daardoor de
gang van zaken rond de voorbereiding
van het wetsontwerp zou worden
vertraagd. Wij zijn er nu reeds vrij ver
mee. Vandaar dat ik de Kamer in
overweging geef, de wetsvoorstellen
ter zake af te wachten. Aan de hand
van het wetsvoorstel kan dan in de
vorm van voorlopige verslagen
gediscussieerd worden over de meest
doelmatige aanpak.
Het komt mij voor dat wij langs
deze weg eerder duidelijkheid en
zekerheid hebben dan wanneer eerst
een uitgebreid mondeling vooroverleg
moet plaatsvinden. Ik heb er geen
principiële bezwaren tegen, maar
meer bedenkingen van praktische
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aard. Vandaar dat ik voorstel de
indiening van het wetsontwerp af te
wachten. Over allerlei zaken kan ook
dan met de Kamer worden overlegd,
zodat aanpassingen mogelijk zijn.
In dit verband wil ik een vraag van
de heer Van Rossum beantwoorden,
namelijk of bij ontbinding van de
Eerste Kamer een wat langere termijn
kan gelden dan bij normale verkiezingen.
Bij een ontbinding van de Kamer is
grondwettelijk vereist dat de nieuwe
Kamer uiterlijk drie maanden na de
datum van het ontbindingsbesluit
bijeenkomt. In de Kieswet staat dat
ook bij ontbindingsverkiezingen de
tijd tussen kandidaatstelling en
stemming 34 dagen bedraagt. Men
inachtneming van deze gegevens
worden, in geval van ontbinding bij
Koninklijk besluit, de tijdstippen van
verkiezing en eerste samenkomst
vastgesteld.
Die drie-maanden-termijn brengt
met zich, dat de nieuwe Kamer vrij
snel na de stemming bijeen moet
komen. Mijn indruk is dat in de
praktijk de voorgestelde termijn van
14 dagen geen grote problemen
oplevert. Wij zitten eigenlijk met twee
driemaandstermijnen en ik vraag mij
af of het goed is op dit punt langere
termijnen in te stellen. Naar ons
oordeel zijn die 14 dagen geen
probleem.
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! De Minister is wel vrij
omtrent de datum van het ontbindingsbesluit. Daarin zit de ruimte met
betrekking tot de verkiezingen van de
Eerste en de Tweede Kamer. Bij een
partiële grondwetsherziening kan de
Minister de Eerste Kamer laten zitten
of heel kort daarna ontbinden. Daarin
zit dus enige ruimte. Dat geeft de
Minister in de schriftelijke behandeling
ook toe. Met die datum kan hij dus
schuiven.
Minister Rietkerk: Mijnheer de
Voorzitter! Ik begrijp dat de heer Van
Rossum ook toegeeft dat die termijn
van 14 dagen op zich zelf geen
onoverkomelijke zaak behoeft te zijn.
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Ik spreek niet van een
onoverkomelijke zaak. Het is echter
destijds niet bij de wetgeving bedoeld.
Er staat duidelijk dat de kandidaat vier
weken de tijd heeft om te beslissen of
hij zijn benoeming al dan niet aanneemt. Daarmee bedoelt de wetgever
impliciet dat de vier weken ook
mogelijk is. Meestal wordt zeer snel
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beslist over aanneming van de
benoeming en daardoor geeft het niet
veel moeilijkheden. Men zou echter
om een of andere reden weleens wat
langer kunnen wachten met de
beslissing. De wetgever heeft in ieder
geval die 14 dagen niet bedoeld.
Minister Rietkerk: Mijnheer de
Voorzitter! Hierop wil ik wel antwoorden. De tweede vraag van de heer
Van Rossum was ook of de artikelen
U.2 en U.3, waarin de kandidaat vier
weken wordt gelaten om over de
aanneming van zijn benoeming te
beslissen en die hem vijf weken laten
om zijn geloofsbrief in te zenden,
moeten worden gehandhaafd en of de
kandidaat dus die termijnen moeten
worden gelaten.
Deze vraag houdt verband met de
interruptie van de heer Van Rossum.
Naar onze informatie blijken die
termijnen van vier en vijf weken na
verkiezingen in de praktijk niet nodig
te zijn. Het zou aanbeveling kunnen
verdienen bij de algehele herziening
van de Kieswet na te gaan of die
termijnen niet kunnen worden
ingekort. Ik overweeg dit ook inderdaad na te gaan.
Ik ga hiermee een andere kant uit
dan de heer Van Rossum. Onze
informatie is namelijk dat die termijnen
in de praktijk niet nodig blijken te zijn.
Ik wil hieraan wel toevoegen dat de in
dit wetsontwerp neergelegde termijnen erop gericht zijn de grondwettelijke termijn van drie maanden tussen
Staten- en Eerste-Kamerverkiezingen
die nu eenmaal is voorgeschreven,
dan ook metterdaad te halen.
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Misschien is het goed nog
even op te merken dat die termijnen
van vier en vijf weken op zich zelf niet
behoeven samen te vallen met de
termijn waarover wij nu spreken. Die
vier en vijf weken zijn wel fatale
termijnen. Mocht iemand bijvoorbeeld
eens een keer niet in de gelegenheid
zijn binnen 14 dagen aan een en
ander te voldoen, kan dat betekenen
dat hij niet meer in aanmerking komt
en dat zijn opvolger in aanmerking
komt. Ik meen daarom dat er reden is
in dezen enige voorzichtigheid te
betrachten.
Minister Rietkerk: Mijnheer de
Voorzitter! Ik zeg ook niet dat ik het ga
doen. Het is voor mij wel een punt
van overweging. Ik geef de heer
Schutte graag toe dat de strekking
van die termijnen anders is dan
die behorende bij de algemene
verkiezingen.
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De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! De Minister zegt dat die
drie maanden tussen verkiezing van
provinciale staten en de Eerste Kamer
vastgelegd in de Grondwet. Dat is
buiten kijf. Daarover heb ik ook geen
vragen gesteld. Het ging mij om de
termijn voor de ontbinding van de
Eerste Kamer. In de schriftelijke
behandeling zegt de Minister dat er
nog een korte termijn tussen kan
zitten zodat men niet behoeft te
ontbinden.
Dat hangt natuurlijk samen met de
vraag hoelang de Tweede Kamer doet
over de tweede lezing van de grondwetsherziening en wanneer dus die
ontbinding komt. Dat is de datum
waarmee de Minister moet schuiven
wil hij al dan niet twee verkiezingen
na elkaar voorkomen. De EersteKamerverkiezingen in verband met de
verkiezing van de provinciale staten
staat buiten kijf. Wat doet de Minister
echter met de datum van ontbinding
ten einde twee verkiezingen te
voorkomen?
Minister Rietkerk: Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil hierover nog nadenken. Ik zal de heer Van Rossum
eventueel in tweede termijn hierop
antwoorden. Ik vind namelijk dat
zorgvuldigheid op dit punt vereist is.
Meer in algemene zin had ik tegen de
heer Van Rossum willen zeggen, dat
wij feitelijk met twee perioden van
drie maanden werken, die in de
Grondwet genoemd zijn. Dit betreft
allereerst de drie maanden die gelden
voor de periode tussen de statenverkiezingen en de verkiezing van de Eerste
Kamer en bovendien de drie-maandentermijn die geldt bij ontbinding van de
Kamer. In de Kieswet ligt voorts nog
vast, dat bij ontbindingsverkiezingen
de termijn tussen kandidaatstelling en
stemming 34 dagen bedraagt. Deze
twee limieten heeft men in acht te
nemen. Men komt dan toch tot termijnen zoals door ons voorgesteld,
waarbij ik aanteken dat de termijn van
veertien dagen in de praktijk haalbaar
is. Ik wil graag nader bezien of enige
verruiming mogelijk is.
Over de wat minder unanieme
opvattingen omtrent de restzetelverdeling wil ik het volgende opmerken.
Het wetsontwerp sterkt er mede toe,
het stelsel van de verdeling van
restzetels te vereenvoudigen en in
overeenstemming te brengen met het
systeem dat voor andere vertegenwoordigende organen geldt, voor
zover zij uit 19 of meer leden bestaan.
Aan dit voorstel ligt dus ten grondslag,
een streven naar meer uniformering
bij de verkiezingen. Dit maakt mijns
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inziens ook deel uit van het totale
beeld waarover de heer Schutte
sprak.
Hoewel de grondwetswijziging
bepaald niet tot deze aanpassing
noopt, hebben w i j gemeend dit punt
hierbij te moeten betrekken. Juist het
ingewikkelde stelsel van de restzetelverdeling leidde er immers, in
combinatie met de indeling in de
kiesgebieden, toe dat in het verleden
bij de verkiezingen voor de Eerste
Kamer allerlei ingewikkelde kiestechnische manipulaties werden verricht o m
tot een zo groot mogelijk zetelaantal
te komen. Hierover is vanmorgen
uitvoerig gesproken. Ik heb niet de
indruk dat iemand in deze Kamer er
voorstander van is, deze mogelijkheden te continueren. Er is ook op
gewezen dat de gang van zaken bij de
verkiezingen voor de Eerste Kamer
bovendien voor de gemiddelde
burger daardoor gewoon niet te
volgen is.
De heren Schutte, Leerling en Van
Rossum hebben erop gewezen dat zij
vinden dat het voorgestelde in het
nadeel van de kleine partijen werkt. Ik
geef toe dat bij de hantering van het
stelsel van het grootste gemiddelden,
aan een lichte benadeling van de
kleine partijen n i e t t e ontkomen valt.
Het is zeker niet de bedoeling maar
het is wel een gevolg. Ik heb in de
memorie van antwoord erop gewezen,
dat de benadeling voor een deel
ongedaan wordt gemaakt doordat in
de eerste plaats de indeling in
kiesgebieden is komen te vervallen en
omdat in de tweede plaats de kleine
partijen dit effect kunnen verminderen
door het aangaan van lijstverbindingen.
Zou men bij de verkiezingen voor
de Eerste Kamer geheel tot het stelsel
van de grootste overschotten overgaan, dan zal dit - het is een feitelijk
gegeven - de grote partijen er
ongetwijfeld toe brengen hun lijsten
te splitsen en in iedere provincie of
combinaties hiervan, met een groot
aantal kandidatenlijsten uit te komen.
Aldus zou worden bereikt dat de
verkiezingen voor de Eerste Kamer,
misschien nog meer dan tot nu toe
het geval is, toch weer zouden
worden gekenmerkt door kiestechnische manipulaties, die ook door de
gemiddelde kiezer weer niet worden
doorgrond.
Ik neem aan dat de geachte afgevaardigden die ik vermeldde, het met mij
eens zijn dat dan weer het tegendeel
zal worden bereikt van hetgeen dit
wetsontwerp beoogt. Als ik goed naar
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de heer Schutte heb geluisterd,
probeert hij te bemiddelen tussen een
systeem van de gemiddelden en het
systeem van de overschotten. In dit
verband moet ik echter een opmerking
van de heer Lankhorst releveren.
Indien het systeem van de grootste
overschotten al in aanmerking zal
moeten worden genomen, moet
eerder aan Tweede-Kamerverkiezingen worden gedacht dan aan EersteKamerverkiezingen. Bij Eerste-Kamerverkiezingen is via het getrapte stelsel
de uitslag nu eenmaal tevoren te
berekenen. Op dat punt ben ik het
eens met de heer Lankhorst, die het
thans voorgestelde systeem onderschrijft, hoewel ook hij niet tot een
grote partij behoort. Ik moet dus
persisteren bij het in het wetsontwerp
neergelegde voorstel voor de restzetelverdeling.
De heer Schutte (GPV): Het verschil
tussen de Eerste- en Tweede-Kamerverkiezingen is toch wel relevant. Bij
de Eerste-Kamerverkiezingen gaat het
o m getrapte verkiezingen, waarbij het
stelsel van de grootste gemiddelden
al eens is toegepast. Dat leidt tot een
verdubbeling van het effect. Daarover
is ook in de stukken gediscussieerd.
Het antwoord van de Minister bracht
mij toen tot de suggestie, bij de
tweede trap uit te gaan van de
grootste overschotten en daarbij
manipulatie tegen te gaan door een
m i n i m u m te stellen, bij voorbeeld
50% van de kiesdeler.
Daardoor kan worden voorkomen
dat bij voorbeeld met 10% van de
kiesdeler een restzetel wordt behaald
of dat wordt uitgenodigd tot zoveel
mogelijk splitsing. Een partij met een
overschot van 75% past dan wel op
o m te splitsen. Dan verliest zij beide
restzetels.
Minister Rietkerk: Ik had de indruk dat
het met een dergelijke limitering toch
een gegeven blijft dat grote partijen
anders dan nu de bedoeling is zich
zodanig met lijsten opstellen, dat zij
het effect dat voor hen negatief kan
uitvallen, zullen minimaliseren. Dit
kan bij de Eerste-Kamerverkiezingen
meer resultaten geven, omdat de
uitslag tevoren kan worden berekend. Daarop sloeg mijn opmerking
naar aanleiding van hetgeen de heer
Lankhorst heeft gezegd.
Indien je een systeem van grootste
overschotten overweegt, moet dat
eerder gebeuren voor verkiezingen
die niet tevoren zijn te voorspellen.
Dat is wel het geval bij Eerste-Kamerverkiezingen die via de getrapte v o r m
toch allerlei berekeningstechnische
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manipulaties mogelijk maken. Het
komt mij voor, dat dit ook het geval
blijft, hoewel in wat mindere mate,
wanneer het voorstel van de heer
Schutte wordt gevolgd.
De heer Schutte (GPV): Ik kan het met
een voorbeeld heel duidelijk maken.
Bij een stelsel van grootste overschotten kan een politieke groepering nooit
voor meer dan één restzetel in
aanmerking komen. Er kan bij voorbeeld een overschot worden bereikt
van 90% van de kiesdeler. Wanneer
dat overschot wordt gehalveerd of
door drie wordt gedeeld, wordt het
aantal stemmen toch zo verdeeld dat
men maximaal één keer boven de
50% uitkomt. Er is dan geen prikkel
meer voor grote partijen o m hun
eenmalig overschot te splitsen. Het
enige risico is dat via het stelsel van
de grootste overschotten niet alle
restzetels worden verdeeld. Daaraan
moet iets worden gedaan. In dat geval
kan het stelsel van de grootste
gemiddelden worden toegepast.
Minister Rietkerk: Ik kan dit niet
geheel overzien. Als de door de heer
Schutte geschetste gevolgen echter
juist zijn, vraag ik mij af in welke mate
de kleine partijen daarbij baat hebben.
Verder zou door zijn voorstel afbreuk
worden gedaan aan het streven naar
uniformiteit op dit punt bij verkiezingen
en zou een en ander leiden tot
verdere technische complicaties. Ik blijf
daarom pleiten voor het systeem dat
ook voor de Eerste Kamer in dit
wetsvoorstel is vastgelegd.
Ik heb nog enkele gedachten te
wisselen met de Kamer over de
berekening van de stemwaarde voor
iedere provincie. De heer Patijn heeft
die kwestie, zoals te verwachten was,
gezien de stukken, opnieuw aan de
orde gesteld. In de memorie van
antwoord is daaraan een vrij uitvoerige
beschouwing gewijd; ik kan er dus nu
kort over zijn. In de nota naar aanleiding van het eindverslag is nog eens
uiteengezet o m welke keuzen het
gaat. Men kan het uitgangspunt
hanteren dat de leden van de Eerste
Kamer worden gekozen door de leden
van provinciale staten, die alle
inwoners van de provincie vertegenwoordigen, ook degenen die niet
kiesgerechtigd zijn of hun stem niet
hebben uitgebracht.
In dat geval moeten wij bij de
berekening van de stemwaarde
blijven uitgaan van het aantal inwoners
per provincie. Men kan ook van het
uitgangspunt uitgaan dat de leden
van de Eerste Kamer indirect worden
gekozen door de kiezers, door tussen-
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Rietkerk
komst van de leden van provinciale
staten. Die visie zou ertoe kunnen
leiden dat men de voorkeur geeft aan
een berekening van de stemwaarde
op basis van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bij de statenverkiezingen.
Er is al uiteengezet dat beide
varianten technisch mogelijk zijn. Ik
heb te kennen gegeven dat de
grondwetsbepaling ter zake geen
duidelijke keuze doet en ons niet
verplicht tot een keuze voor een
bepaalde variant. Ik heb er echter
behoefte aan om dit interessante
probleem binnen zijn proporties te
houden. De heer Patijn heeft gesproken
van een variatiebreedte van 20%.
Daarmee zou de indruk kunnen
worden gewekt - dat is natuurlijk niet
zijn bedoeling - dat het hier gaat om
een verschil in uitslag in die zelfde
orde van grootte. De heer Patijn weet
dat dit beslist niet het geval is. De
stukken wijzen uit dat, indien het door
hem voorgestelde systeem zou zijn
gevolgd, dit in 1978 geen enkel
verschil zou hebben opgeleverd en in
1982 een verschil van één zetel. De
problematiek en de gevolgen ervan
zijn dus betrekkelijk marginaal.
In het wetsvoorstel heeft de Regering
een voorkeur voor de eerste redenering uitgesproken, zonder te zeggen
dat de tweede volstrekt verwerpelijk
is. Het hanteren van een andere
berekeningsgrondslag zal niet veel
praktische gevolgen hebben. Ik heb
zelf de neiging, juist omdat dit stelsel
al lange tijd geldt, de visie aan te
hangen dat de provinciale staten als
vertegenwoordiger van een provincie
kunnen worden beschouwd. Ik zie
daarin dus geen aanleiding om op
een ander stelsel over te stappen.
De heer Patijn houde het mij ten
goede, maar hij wekt bij mij de indruk
dat hij meer tegen het nu geldende
systeem is dan dat hij een geweldige
voorkeur heeft voor andere systemen.
Wat hij in het voorlopig verslag heeft
voorgesteld - dat is overigens
volkomen te billijken - heeft hij later
weer ingetrokken. Dat betrof het
systeem van de kiesgerechtigden. In
laatste instantie is de heer Patijn
teruggevallen op het systeem van
mijnheer A. R. Van de Laar van de
Christelijk Sociale Partij uit 1923.
Hij geeft dus nu ook in zijn amendement de voorkeur aan een berekening
van de stemwaarde op basis van het
aantal uitgebrachte stemmen. Ik ben
van mening dat het een alleszins
oirbaar standpunt is om juist bij een
systeem van getrapte verkiezingen
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zoals wij dat nu kennen, waarover de
heer Patijn als zodanig niet enthousiast
is, te blijven bij een stemwaardeberekening naar het geheel van de
provincie.
De heer Patijn heeft geconstateerd
dat de uitslag van de verkiezing voor
de Eerste Kamer sterk zal afwijken van
die bij de verkiezing voor de Tweede
Kamer in 1982. Ik wil hierover opmerken dat ons grondwettelijk stelsel
met zich brengt dat de samenstelling
van de Tweede Kamer niet relevant is
voor de verkiezing van de Eerste
Kamer. De statenverkiezing van 1982
dient het uitgangspunt te zijn voor de
samenstelling van de Eerste Kamer,
welke gevolgen dat ook heeft voor de
verschillende partijen.
De heer De Kwaadsteniet heeft een
vraag gesteld over de verkorting van
de zittingsduur van de Tweede Kamer
als gevolg van de vervroeging van het
tijdstip van eerste samenkomst. Bij de
onderhavige wijziging van de Kieswet
wordt de eerste samenkomst voor
een nieuw gekozen Eerste Kamer
verplaatst van september naar juli.
Voor de Tweede Kamer is in de
memorie van toelichting een zelfde
wijziging in het vooruitzicht gesteld in
het kader van het nog in te dienen
wetsontwerp inzake het tijdstip van
verkiezingen en de eerste samenkomst
van vertegenwoordigende lichamen.
De heer De Kwaadsteniet heeft
gevraagd of dit voor de Tweede Kamer
wel mogelijk is, althans zo heb ik hem
begrepen, omdat dit een verkorting
zou inhouden van de grondwettelijke
zittingsduur van vier jaar. Hierop kan ik
bevestigend antwoorden. De Grondwet
kent twee mogelijkheden om af te
wijken van de zittingsduur van vier
jaar. Beide mogelijkheden houden
verband met het ontbindingsrecht,
hetgeen is geregeld in artikel 64 van de
Grondwet.
De eerste mogelijkheid is dat de
Kamer kan worden ontbonden. Bij het
ontbindingsbesluit wordt het tijdstip
van samenkomst van de nieuw
gekozen Kamer bepaald. Er kan dus
een ontbinding plaatsvinden tegen
het voor de toekomst beoogde tijdstip
van eerste samenkomst na periodieke
verkiezingen. In 1986 wordt toch al
kamerontbinding wegens grondwetsherziening beoogd. Ik kom daarop
straks nog terug.
De tweede mogelijkheid is dat
artikel 64, lid 4, bepaalt dat de wet de
zittingsduur van een na ontbinding
optredende Tweede Kamer vaststelt.
Ook door toepassing van deze
bepaling kan dus een tijdstip worden
gekozen dat in het toekomstige
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schema bij periodieke verkiezingen
past. De huidige Tweede Kamer is een
na ontbinding optredende Kamer.
Wanneer in 1986 geen ontbinding
wegens grondwetsherziening plaatsvindt, dan kan dus toch langs deze
weg de zittingsduur aan het nieuwe
schema worden aangepast. De
invoering van de beoogde wijziging
van hettijdstip van eerste samenkomst
van de Tweede Kamer zal dus niet op
grondwettelijke bezwaren stuiten.
Daarom ging het.
De heer Leerling heeft nog gevraagd
of een nieuwe polderprovincie in het
kader van deze wet een nieuwe
kieskring wordt. Het antwoord hierop
is bevestigend.
De heer Leerling heeft voorts
gevraagd of uitbreiding van de
kandidatenlijst tot 30 namen geen
extra werk in ambtelijk opzicht met
zich brengt. Ik denk dat dit extra werk
nauwelijks naam mag hebben. Ik sluit
overigens niet uit dat dit meer werk
voor politieke partijen met zich zal
brengen.
De heer Lankhorst heeft vragen
gesteld over het tijdschema van
andere uit de grondwet voortvloeiende
wetten die ook met het kiesrecht te
maken hebben. Hij heeft vooral
gevraagd naar de stand van zaken met
betrekking tot het wetsontwerp over
het kiesrecht voor niet-Nederlandse
ingezetenen bij gemeenteraadsverkiezingen. Ik kan hem verzekeren dat wij
daarmee volop op het departement
bezig zijn. Het tijdschema van dit
wetsontwerp voorziet erin dat het tijdig
voor de gemeenteraadsverkiezingen bij
de Kamer in behandeling zal komen.
Ik kan hieraan toevoegen dat er nog
enkele andere wetsontwerpen inzake
het kiesrecht in voorbereiding en
behandeling zijn. Ik denk hierbij aan
het wetsontwerp over kiesrecht voor
Nederlanders in het buitenland. Wij
streven ernaar om dit tijdig voor de
verkiezingen voor de Tweede Kamer
tot stand te brengen.
Er is nog een wetsontwerp inzake
uitsluiting kiesrecht en kiesrecht voor
gedetineerden in behandeling. Wij
hebben nog gesproken over een
wetsontwerp inzake de periode tussen
stemming en eerste samenkomst van
de vertegenwoordigende lichamen.
Ook een regeling inzake het stemmen
per brief zit nog in de molen.
De heer De Kwaadsteniet heeft
enkele opmerkingen gemaakt over
bepaalde begrippen. Hij heeft gesuggereerd, in het vervolg steeds te
spreken van 'voorstel van wet'. Hij
heeft ook enige kritiek op het woord
'provinciesgewijze'. In de oude

3169

De heer De Kwaadsteniet (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb uiteraard
met belangstelling geluisterd naar de
beantwoording van de Minister. Ik wil
mij graag aansluiten bij zijn antwoord
over het bekijken van de termijn van
drie maanden, wanneer te zijner tijd
problemen mochten rijzen. Hij vindt
dat op dat tijdstip pas moet worden
bekeken welke consequenties daaraan
eventueel moeten worden verbonden.
De Minister heeft gesproken over
het tijdschema dat nu aan de orde is
ten aanzien van de ontbinding van de
Eerste Kamer. Het tijdschema dat de
Minister in de nota naar aanleiding
van het eindverslag heeftopgenomen,
spreekt mij duidelijk meer aan dan
een andere benadering. Ik wil daaraan
nog een vraag verbinden. De Minister
heeft gezegd dat ook dan de ontbinding
voor het zomerreces kan plaatsvinden.

Maar zullen de verkiezingen volgens
deze gedachtengang ook voor het
reces plaatsvinden? Ik herhaal
overigens mijn benadering ter zake
van dit punt in eerste termijn.
Ik heb met grote belangstelling het
antwoord van de Minister over het
verhogen van het maximum aantal
namen op een kandidatenlijst van 15
naar 30 gevolgd. Ik was zelf ook al van
mening dat het een redelijk antwoord
van de Minister zou zijn als hij zou
constateren dat hiervoor door de
opstelling van de VVD een meerderheid is. Dat neemt niet weg dat ik dit
liever niet op zo'n doorslaggevende
wijze geformuleerd had gezien,
aangezien de Minister op bladzijde 3
van de nota naar aanleiding van het
eindverslag immers stelt, dat toegegeven moet worden dat een maximum
aantal van 15 kandidaten het voor
de grote partijen feitelijk onmogelijk
maakt om, indien zij dat zouden
wensen, landelijk gelijkluidende
kandidatenlijsten in te dienen.
Ik denk dat dit zo doorslaggevend
is, dat vanzelfsprekend kon worden
uitgegaan van een meerderheid
in de Kamer voor deze gedachte.
Wat betreft de problematiek van de
verkiezingen van gemeenteraden en
provinciale staten in 1986 en 1987 heb
ik inderdaad gedoeld op een oriënterend mondeling overleg. Ik heb de
neiging daaraan vooralsnog vast te
houden. Ik heb natuurlijk alle begrip
voor de opmerking dat het de Minister
zou spijten als daardoor vertraging
zou ontstaan. Dat is ook geenszins
mijn bedoeling
Ik denk echter dat in een later
stadium nog veel grotere vertragingen
kunnen optreden als het wetsontwerp
eenmaal bij de Kamer ligt en er
diverse adviezen - niet alleen van de
Raad van State maar ook van de
Kiesraad - moeten worden gevraagd.
Het lijkt mij goed, van tevoren af te
tasten hoe de zaken ervoor staan. Het
wetsontwerp kan dan worden ingediend mede op basis van die inventarisatie. Ik blijf dus vasthouden aan
mijn verzoek met betrekking tot een
oriënterend mondeling overleg en ik
denk dat de Kamer bereid zal zijn, dat
op korte termijn te regelen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nog
even terug op het punt van ontbinding
van de Eerste Kamer in verband met
een grondwetsherziening voorzover
het samenvalt met het tijdstip waarop
normale verkiezingen plaatsvinden.
De heer Van Rossum heeft hierover
ook gesproken. In de stukken is dit
punt niet duidelijk uit de verf gekomen.
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Rietkerk
Grondwet werd in de meeste gevallen
ook al de term 'voorstel van wet'
gehanteerd. Daarnaast werd soms
ook 'ontwerp van wet' gebruikt. In de
herziene Grondwet is de terminologie
geüniformeerd. 'Voorstel van wet' is
dus de officiële, formele aanduiding,
maar dat behoeft niet te betekenen
dat de in het spraakgebruik veel
gebruikte term 'wetsontwerp' moet
worden uitgebannen.
Ik heb ook niet de indruk dat dit veel
misverstanden zou opleveren.
'Provinciesgewijze' is volgens mijn
informatie goed Nederlands. Wij
hebben het ook wel eens over
'onderwerpsgewijs'. Wij kunnen
natuurlijk ook zeggen 'per provincie'.
Ik dacht dat dit soort zaken waarschijnlijk beter bij de technische herziening
bekeken kan worden.
Ten slotte heeft de heer De Kwaadsteniet nog een vraag gesteld naar de
stand van zaken met betrekking tot de
verdere grondwetsherziening. Ik kan
hem daarop antwoorden, dat ook op.
dit punt hard gewerkt wordt. Er is een
begin gemaakt met de voorbereiding
van de grondwetswijzigingen met
betrekking tot de verdediging en het
onderwijs. Daarover moet nog
interdepartementaal overleg plaatsvinden. Wij hopen dat deze zaken tijdig
aan de Raad van State kunnen
worden voorgelegd. De commissieBiesheuvel is nog volop aan het werk.
De commissie werkt volgens het
opgestelde tijdschema. Ik heb mij
laten vertellen dat interimrapporten
van deze commissie in voorbereiding
zijn.

D

In 1986 kan zich het volgende voordoen: er moet ontbinding in verband
met een grondwetsherziening plaatsvinden en in die periode vindt tegelijkertijd verkiezing van de Eerste Kamer
door de provinciale staten plaats.
Zou het ontbindingsbesluit met
betrekking tot de Eerste en Tweede
Kamer dan eigenlijk niet moeten
aansluiten bij de normale verkiezing
van de Eerste Kamer? Als deze vraag
bevestigend kan worden beantwoord,
is zowel het probleem van de heer
Van Rossum als van mij opgelost.
Zoals gezegd, in de stukken kwam dit
niet duidelijk uit de verf, terwijl het
toch wel belangrijk is op dit punt
duidelijkheid te hebben.
Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien
van de zittingsduur van 4 jaren heeft
de Minister gezegd dat er geen problemen zijn wanneer ontbinding wordt
toegepast. Dat is natuurlijk correct,
maar als hij daarna wijst op de mogelijkheid van artikel 64, dan wil ik erop
wijzen dat dit artikel ook gerelateerd is
aan het geval van verkiezing in verband
met ontbinding.
Als echter in 1986 geen ontbinding
plaatsvindt en deze Kamer zit nog
steeds, dan denk ik dat op basis van
de huidige Grondwet deze Kamer
blijft zitten tot 16 september 1986. Er
is geen duidelijke bepaling in de
Grondwet aanwezig die toelaat dat de
Minister aan die termijn iets afdoet.
Dat zou een verkeerde zaak zijn.
Wellicht hebben wij bij de grondwetsherziening over het hoofd gezien, dit
punt in voldoende mate te delegeren
aan de wetgever.
Mijnheer de Voorzitter! De heer
Patijn heeft, als ik hem goed heb
begrepen, ietwat ironisch gesproken
over het snel tot stand komen van
deze wet. Op een gegeven moment
zei hij: men ruikt de winst. Sloeg dat
op Minister Rietkerk of op Minister
Van Thijn?
Collega Patijn heeft met verve zijn
betoog gehouden over getrapte
verkiezing. Dat sloeg natuurlijk
minder op dit wetsvoorstel en meer
op de discussie die wij hier al hebben
gevoerd over de nota met betrekking
tot de grondwetsherziening in 1974 en
1975, die op dit punt werd afgesloten
met de aanvaarding van de desbetreffende motie-De Kwaadsteniet. Daarna
is daarover nog een discussie gevoerd
bij het desbetreffende voorstel van
wet tot grondwetsherziening. Derhalve
heb ik hier nu niet meer gesproken
over deze zaak. Het is hoe dan ook nu
beter dan het was. Dat zijn de heer
Patijn en ik wel met elkaar eens.
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De Kwaadsten iet
De Eerste Kamer wordt in één keer
gekozen voor vier jaar, in plaats van
de helft om de drie jaar. Bovendien zijn
er geen vier provinciegroepen meer.
Collega Patijn heeft ook nog enkele
schilderachtige punten genoemd bij
die getrapte verkiezingen. Ik denk dat
die daarvan niet zijn los te zien.
De heer Patijn heeft verder nog
gesproken over de soms grotere
politieke afstand tussen Tweede
Kamer en Eerste Kamer, als gevolg
van deze vorm van verkiezingen. Ik
denk dat ook dat voor een deel
behoort bij het systeem van de
getrapte verkiezingen. Men zou
natuurlijk nog wel met de gedachte
kunnen spelen dat de Eerste Kamer
niet meer door de provinciale staten
wordt gekozen, maar door de Tweede
Kamer. Dit lijkt mij echter niet aan de
orde.
Collega Wiebenga sprak over de
mogelijke andere politieke samenstelling van de Eerste Kamer ten opzichte
van die van de Tweede Kamer. In een
bepaalde situatie zou dit met zich
kunnen brengen dat de Eerste Kamer
dwars gaat liggen. Hij zegt dat de
Eerste Kamer dan kan worden
ontbonden, maar in ongeveer ongewijzigde politieke samenstelling weer
terugkomt. Wat heb je daar dan aan?
Deze discussie hebben wij ook bij het
desbetreffende voorstel van wet tot
herziening van de Grondwet uitvoerig
gevoerd. Ik denk dat dit zeker één keer
kan gebeuren en dat de Eerste Kamer
zich dan overeenkomstig de noodzaak
van het blijvend besef van haar plaats
in ons constitutionele bestel zal
gedragen.
De heer Patijn heeft erop gewezen
dat ik niet veel heb gezegd over de
stemwaardeberekening. Hiervoor
geldt hetzelfde als voor hetgeen ik ten
aanzien van een ander punt al naar
voren heb gebracht, namelijk dat er
een speciale reden moet zijn om wat
uitvoeriger op een bepaald punt in te
gaan. Wanneer er voor mij geen
reden is om af te wijken van de
huidige vorm van de stemwaardeberekening, behoef ik toch niet de
argumenten te herhalen die er
destijds in het parlement toe hebben
geleid dat wij deze vorm hebben.
Kortheidshalve wil ik het dan ook
hierbij laten.
De Minister heeft zoeven in verband
met de ontbinding van de Eerste
Kamer gesproken over additioneel
artikel VIII. Naar mijn mening moet
dat additioneel artikel XIII zijn.
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De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Minister voor de
beantwoording van hetgeen ook van
mijn zijde is ingebracht. Over het
algemeen heb ik weinig problemen
met zijn antwoorden, op die ene
bekende zaak na, waarop ik straks nog
terug zal komen.
De heer Patijn stelde in zijn betoog
in eerste termijn dat de mogelijkheid
van manipuleren bij het voorgestelde
stelsel aanwezig blijft. Ik denk dat het
woord 'manipuleren' voor het nu
voorgestelde stelsel niet juist is,
omdat het punt waarop de manipulatie
kan plaatsvinden, namelijk dat men
van het ene stelsel kan overgaan naar
het andere, er nu uit is.
Het is nu één landelijk systeem.
Men kan het inderdaad van tevoren
berekenen. Het kan dan voorkomen
dat iemand constateert dat zijn partij
meer dan voldoende stemmen heeft
voor het aantal zetels dat behaald kan
worden en dan probeert om een
groepering die niet al te ver van zijn
partij afstaat, te helpen aan een extra
zetel. Dit doet hij natuurlijk liever dan
dat die zetel toevalt aan de andere
vleugel van het politieke spectrum. Dit
is geen kwestie van manipuleren. Dit
is een systeem dat past bij het op
verantwoorde wijze uitbrengen van
je stem. In de stukken heb ik een
vergelijking met het stelsel van
lijstencombinatie gemaakt. Hierbij kan
men als het ware een 'second best'
bestemming aan zijn stem geven.
Wat het stelsel van de grootste
gemiddelden of de grootste overschotten betreft voor de verdeling van de
restzetels, staat in het standpunt van
de Regering centraal dat men streeft
naar vereenvoudiging en uniformiteit.
Hierom gaat het. Ik ben van mening
dat dit soort overwegingen weliswaar
relevant zijn, maar dat die toch nooit
de belangrijkste overwegingen
kunnen zijn. De belangrijkste overweging is namelijk dat het stelsel billijk
en rechtvaardig is.
Randvoorwaarden hierbij zijn - men
zal hieraan zoveel mogelijk moeten
voldoen - eenvoud en uniformiteit.
Het stelsel dat nu wordt voorgesteld
gaat op het eerste punt mank. De
Minister heeft ook gezegd dat in dit
voorstel de kleine partijen worden
benadeeld en dat daaraan niet is te
ontkomen. Ik heb in eerste termijn al
gesproken over de correcties die
hierop zijn aangebracht, vooral over
de mogelijkheid van een lijstverbinding. Deze verbinding heeft overigens
alleen maar zin wanneer er een partij
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is die bereid is om een lijstverbinding
aan te gaan met een andere partij. In
het verleden hebben wij hiermee te
maken gehad.
Wanneer wij over uniformiteit
willen spreken, moet er natuurlijk wel
een vergelijkbare situatie zijn. Het
verschil tussen de procedure bij de
verkiezingen voor de Eerste en
Tweede Kamer is dat het bij de Eerste
Kamer om getrapte verkiezingen gaat
en bij de Tweede Kamer om rechtstreekse verkiezingen. Wanneer uit
deze procedure een afwijking van de
uniformiteit voortvloeit, dan is die
zeker te rechtvaardigen.
Ik zou de discussie over deze
kwestie willen afsluiten met een
concrete vraag aan de Minister. Is hij
bereid in het kader van de algemene
herziening van de Kieswet - hieraan
zal nog wel even worden gewerkt opnieuw de redelijkheid van het thans
voorgestelde stelsel van verdeling
van de restzetels via de grootste
gemiddelden bij de Eerste-Kamerverkiezingen te bekijken? Hier heeft men
namelijk het stelsel van de getrapte
verkiezingen. Ik hoop dat de Minister
dit punt nog een keer wil bekijken,
zonder dat hij daarbij vooruitloopt op
de beslissing die moet worden
genomen.
Zojuist bereikte ons een amendement van de heer Lankhorst over een
punt dat tot nog toe niet in discussie
is geweest, namelijk het stemmen in
rood of zwart bij de Eerste-Kamerverkiezingen. Dit is een onderwerp dat
mij aanspreekt, omdat ik zelf al
verschillende malen heb geconstateerd dat de logica van deze bepaling
ver te zoeken is. Bij alle verkiezingen
moet men met rood stemmen, maar
bij de Eerste-Kamerverkiezingen moet
men met zwart stemmen. Hieruit zijn
wel eens problemen voortgekomen. Ik
kan mij goed voorstellen dat de heer
Lankhorst dit gebrek aan uniformiteit
wil wegnemen. Om meer dan één
reden is het wel te betreuren dat een
dergelijk voorstel zo laat wordt
gedaan.
Ik ben van mening dat het amendement van de heer Lankhorst niet ver
genoeg gaat. De heer Lankhorst stelt
voor om artikel S. 4, lid 1, te wijzigen
door van het woordje 'zwart' het
woordje 'rood' te maken. Ik ben
echter van mening dat in ieder geval
ook artikel S. 8 van de Kieswet op
diverse plaatsen moet worden
gewijzigd. In dit artikel gaat het over
het van onwaarde verklaren van
stembiljetten. In artikel S. 8, lid 2,
staat dat biljetten waarop in geen
stemvak het stipje zwart is gemaakt,
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biljetten waarop in meer dan één
stemvak het witte stipje zwart is
gemaakt en biljetten waarop het
statenlid zijn stem heeft uitgebracht
anders dan met zwart potlood, van
onwaarde zijn. In artikel S. 8, lid 4,
wordt gesproken over het ten dele
zwart maken van het witte stipje. Ik
zou de heer Lankhorst willen vragen
o m , wanneer hij zijn amendement
handhaaft, dit iets uit te breiden, ten
einde een innerlijke tegenstrijdigheid
binnen de Kieswet te voorkomen.

D
De heer Patijn (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Minister voor de
gegeven antwoorden. Wij hebben al
heel veel met elkaar van gedachten
gewisseld in de uitvoerige stukkenwisseling. Nu zijn wij bezig met een
gedegen afronding daarvan.
De Minister zei dat ik wat cynisch
was over zijn haast om tot een snelle
afronding van deze zaak te komen. De
Minister suggereerde dat ik haar
cynisch over zou zijn - de heer De
Kwaadsteniet deed dit nog eens
dubbeldik over - omdat de PvdA bij
de ontbinding van de Eerste Kamer
ontzettend veel zetels zou verliezen.
Neen, hoor; dat is het punt niet - ook
niet als de PvdA 11 zetels zou winnen.
Ik heb dan ook niet cynisch gesproken. Ik heb ironisch gesproken, omdat
het niet gebruikelijk is dat een minister
een nota naar aanleiding van een
verslag binnen drie dagen instuurt. Ik
heb hem aangespoord dit in de
toekomst te blijven doen, zodat wij
vele malen snel en vruchtbaar met
elkaar van gedachten kunnen wisselen.
Het heeft niets te maken met winst of
verlies van mijn partij.
De Minister zal aan het stemgedrag
van mijn fractie, aan het einde van de
behandeling, dan ook zien dat wij ons
voor dit wetsontwerp zullen uitspreken, wat de consequenties ook mogen
zijn voor de uiteindelijke situatie in de
Eerste Kamer.
'Men ruikt de winst,' zegt de heer
De Kwaadsteniet. Ja, wij weten ook
wel dat w i j die winst niet ruiken! Dat
wisten we al sinds maart 1982, toen
de PvdA zulke beroerde statenverkiezingen had. Ik denk echter dat de heer
Rietkerk een beetje winst ruikt. Als hij
die winst graag wil innen, dan heeft
hij, als Minister, het heft in handen
o m de haast te maken die hij w i l . Hij
heeft groot gelijk, dat hij dit doet. Ik
gun hem graag een succesje, al is het
dan maar in de Eerste Kamer.
Minister Rietkerk: Ik blijf uw medewerking nodig hebben!
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De heer Patijn (PvdA): Dat klopt en
die krijgt de Minister in dit geval ook
wel.
Een tweede punt betreft de uitspraak
van de Minister, dat de Eerste Kamer
hem heeft laten weten dat er wel
enige aarzeling is over het tijdschema.
In de laatste stukkenwisseling heeft
de Minister ons voorgerekend dat de
uiteindelijke eerste samenkomst van
de nieuwe Eerste Kamer op 5 juli zou
zijn, uitgaande van een inwerkingtreding van dit wetsontwerp op 1 mei,
van de kandidaatstelling op 17 mei en
van de stemmingen in de provinciale
staten op 20 juni.
Zou het mogelijk zijn dat de Minister
in zijn tweede termijn - ook met het
oog op de voorbereiding in de Eerste
Kamer - eens precies mededeelt hoe
de data er in een vertraagd schema
uit zouden zien? Ik doel hierbij op
hetzelfde lijstje dat de Minister ons
ook heeft voorgelegd in de nota naar
aanleiding van het eindverslag.
Dit lijkt mij nuttig; dan weten we
allemaal - ook de kandidaatstellende
partijen - wanneer de lijsten klaar
moeten zijn en waaraan wij toe zijn. Ik
hoop dat we niet behoeven te wachten
totdat we dit lijstje te weten komen uit
de memorie van antwoord aan de
Eerste Kamer. Het zou beter zijn, dit
alternatieve lijstje nu hier al te
kennen.
Mijn derde punt sluit aan op
hetgeen de heer De Kwaadsteniet
heeft gezegd. Wij zouden het, samen
met het CDA, op prijs stellen, op korte
termijn met de Minister te praten over
de ineenschuiving dan wel het
uitschuiven van toekomstige verkiezingen. Ik zeg dit niet alleen omdat ik een
alternatief heb voorgesteld of althans
in overweging heb willen geven, te
weten het samenvallen van verschillende verkiezingen op één dag. Ik
geloof dat w i j er met zijn allen over
moeten praten, hoe dit zou moeten.
Met de heer De Kwaadsteniet zeg ik
dat het een kort gesprek met de
Minister zou kunnen zijn, op basis van
een aantal vraagpunten van zijn kant.
Wat ons betreft, zou dit gesprek direct
na het Paasreces kunnen plaatsvinden.
Er behoeft hierbij op geen enkele
wijze te worden vooruitgelopen op de
stellingname van de Minister; hij kan
zich deze stellingname voorbehouden.
Hardop denken op dit punt is nooit
weg. Als we echter wachten totdat er
een wetsontwerp is ingediend,
kunnen we alleen maar schriftelijk
reageren op basis van hetgeen de
Minister ons voorlegt en er zijn
misschien een aantal alternatieven te
bedenken die we samen best eens
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zouden kunnen doorpraten. We
hebben er allemaal belang bij, dat wij
dit snel en goed regelen.
Er is immers wel iets meer aan de
hand. Ik heb een schemaatje voorgelegd van de verkiezingen die er de
komende jaren zullen zijn, maar het
wordt nog veel erger. Nu staat al vast
dat in 1994 vier verkiezingen zullen
vallen, namelijk voor de staten, voor
de gemeenteraden, voor de Tweede
Kamer en voor het Europese Parlement.
Het wordt dan praktisch een
onmogelijke zaak o m nog op enigerlei
wijze te komen tot het gescheiden
houden van verkiezingen en o m de
opkomst onder de kiezers te blijven
bevorderen.
Ik neem geen standpunt in over de
alternatieven maar ik blijf bij het
verzoek van de heer De Kwaadsteniet,
dat wij kort na het Paasreces hierover
met elkaar praten. Het alleen maar
verschuiven van de datum van de
statenverkiezingen van 1986 naar
1987 geeft naar mijn oordeel geen
oplossing voor het probleem met
betrekking tot het verwerken in een
tijdschema van vier verkiezingen, te
weten statenverkiezingen, raadsverkiezingen, Europese verkiezingen en
Tweede-Kamerverkiezingen.
Ik wil nog een laatste opmerking
maken over de stemwaarde. De
Minister meent dat ik ' o m ' ben
gegaan, omdat ik alleen maar tegen
het uitgangspunt van het aantal
inwoners per provincie zou zijn. Ik
begrijp die opmerking van de Minister
wel. Immers, mijn fractie heeft
aanvankelijk in het voorlopig verslag
gezegd dat wij veel voelen voor het
systeem van het aantal kiesgerechtigden per provincie. Maar wat is er nu
mooier dan dat een fractie zich laat
overtuigen door de Regering en dat zij
erkent dat het systeem van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen misschien wel beter is?
De Minister doet zijn eigen wijsheid
te kort als hij mij vastpint op iets dat
ik aanvankelijk heb gezegd en hij
vervolgens doet alsof ik mij nooit had
willen laten overtuigen. Ik heb dat wel
gedaan; ik prijs de Minister voor de
kracht van zijn argumenten, met
name in de memorie van antwoord,
waarmee hij mij overtuigd heeft. Het
siert de Regering dat zij met zoveel
verve haar wetsontwerp verdedigt.
Desondanks houd ik vast, zoals de
Minister zal begrijpen, aan mijn
amendement, om redenen die ik in
eerste termijn heb uiteengezet en
waarop ik nu niet meer terug zal
komen.
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Ten slotte wil ik nog iets zeggen
over de kwestie van de restzetels.
Over de kwestie van de overschotten
hebben de heren Schutte, Leerling,
Lankhorst en Van Rossum gesproken.
Wij begrijpen de zorg die er bij die
partijen bestaat. Men moet echter wel
bedenken, dat de grote partijen - de
Minister heeft er al op gewezen tegenmaatregelen nemen.
Stel dat dit zal gebeuren, dan is het
zeker dat de grote partijen in alle
kieskringen meerdere lijsten gaan
indienen. Je kunt je voorstellen dat de
Partij van de Arbeid en VVD en CDA
vijftig lijsten indienen - dat sluit je
niet uit - met de mogelijkheid dat je
de overschotten

Mijn laatste opmerking betreft de
heer Wiebenga. Hij heeft gezegd, dat
er in het verleden fantastisch werd
gemanipuleerd. Het is toen voorgekomen, dat één PvdA-stem op vier
CDA-lijsten is uitgebracht. Het verhaal
van de heer Wiebenga klopt; ik heb
het in de lunchpauze nagegaan. Het is
echter wel onvolledig. Hij heeft
namelijk nagelaten erbij te vertellen,
dat dit een tegenmaatregel van de
Partij van de Arbeid was tegen drie
VVD-ers die op vijf CDA-lijsten
hebben gestemd. Met andere woorden, wat er na vandaag ook gebeurt,
alleen al het afschaffen van een groot
aantal van dergelijke praktijken is een
heel goede reden om voor dit wetsontwerp te stemmen.

De heer Schutte (GPV): Ze zouden
wel niet wijs zijn om dat te doen! Ze
kunnen daarmee toch niet bereiken
dat ze steeds extra boven een bepaalde
grens uitkomen. Het zou alleen maar
opgaan als je het stelsel van de
grootste overschotten zou hanteren
zonder enige limiet. Ik heb juist
voorgesteld om er wel een limiet in
aan te brengen omdat je anders bij
10% overschot een restzetel kan
krijgen.

D

De heer Patijn (PvdA): Dat is duidelijk
en dan vervalt mijn opmerking op dit
punt. De heer Schutte weet dat onze
keuze enigszins anders is uitgevallen.

De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Ik dank de Minister voor
zijn uitvoerige beantwoording. Hij
heeft zeer terecht opgemerkt, dat het
uitgangspunt in het oorspronkelijke
regeringsvoorstel - dit was al van één
van zijn verre voorgangers - dat er
tussen de verkiezingen vier maanden
zouden liggen, eigenlijk op aandrang
van de Kamer wat is teruggebracht.
Dit wil echter niet zeggen dat er, als
wij achteraf zien dat het toch wel een
heel krap keurslijf is, dat het wel kan,
maar dat er eigenlijk geen week
speling is, geen reden zou zijn om
soms eens iets te heroverwegen, ook
al geschiedt dit vrij snel.
Het gaat dan natuurlijk over een
zeer partiële wijziging van de Grondwet die bij iets anders kan worden
meegenomen. Dit behoeft dan
uiteraard niet afzonderlijk te gebeuren.
Wij zijn in ieder geval allen tot de
ontdekking gekomen dat dit schema
erg krap is. Misschien kan het gewijzigd
worden, maar niet nu, want wij
moeten nu met dit schema werken. Ik
kan mij echter voorstellen dat er
overwegingen zijn om deze zaak iets
ruimer te bekijken.
De Minister heeft al toegezegd, in
tweede termijn nog eens terug te
komen op de datum in het Koninklijk
besluit inzake de ontbinding van de
Eerste Kamer om zo mogelijk te
voorkomen dat twee verkiezingen
drie, vier of vijf maanden na elkaar
zouden plaatsvinden. Er is immers
duidelijk voorgeschreven, dat, als er
nieuwe statenverkiezingen komen, de
Eerste Kamer zonder meer wordt
ontbonden en er nieuwe Eerste-Kamerverkiezingen moeten plaatshebben.
Wij krijgen dit al onmiddellijk in
1986. In dit jaar zal er een partiële
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De heer Patijn (PvdA): Dat laatste, dat
de huidige limiet van 6 moet blijven,
had u minder expliciet gezegd.
Wanneer dat zo is, gaat mijn opmerking niet op. Eigenlijk heeft de heer
Schutte gepleit voor het stelsel van
grootste overschotten en nu voegt hij
daaraan toe: volgens het huidige
stelsel bij een limiet van 6.
De heer Schutte (GPV): Neen, want
dan krijg je weer die manipulatie van
overgang van het ene stelsel naar het
andere. Ik suggereerde, uit te gaan
van het stelsel van grootste overschotten en er een bodem in te leggen van
bij voorbeeld 50% van de kiesdeler.
Daarmee voorkom je dat je een
restzetel krijgt terwijl je maar 10% van
de kiesdeler over hebt.
In sommige gevallen kan dit
betekenen, dat niet alle restzetels op
die manier kunnen worden verdeeld
omdat er onvoldoende lijsten zijn die
boven de 50% uitkomen. In dat geval
zou je die resterende één of twee
zetels via het stelsel van de grootste
gemiddelden kunnen verdelen. Die
zullen dan waarschijnlijk naar de
grootste partijen gaan.

grondwetsherziening zijn en dan
wordt de Tweede Kamer ontbonden.
Er zit dan een krap jaar tussen de
Tweede Kamer- en de Eerste-Kamerverkiezingen. Is dit voldoende? De
Tweede Kamer pleegt over een
tweede lezing wel eens wat lang te
doen. Wij hebben er nu meer dan een
jaar over gedaan, maar er zat dan ook
een kabinetscrisis tussen, waardoor
dit niet geheel maatgevend is. Als het
enigszins mogelijk is, moeten wij
echter voorkomen dat er twee
verkiezingen snel achter elkaar
plaatshebben.
Welke mogelijkheden zijn er in dit
verband? De Minister zegt zelf in de
stukken dat als de periode tussen de
verkiezingen kort is, hij die niet zal
laten doorgaan, aangezien het niet
zinvol is. Als er een grondwetswijziging
aan de orde is, is het echter ook niet
zinvol deze wijziging te laten rusten.
Over een koppeling van deze twee
zaken zou ik dan ook graag wat
informatie willen hebben.
In eerste instantie heb ik al enige
aandacht aan het volgende punt
besteed. Voor de Tweede-Kamerverkiezingen staat een duidelijke bepaling
in de Kieswet dat iedere lijst op zich
zelf de volle kiesdeler moet halen. In
het verleden hebben wij hiermee ook
wel eens van doen gehad. Voor de
Eerste-Kamerverkiezingen is die
bepaling echter nooit in de Kieswet
opgenomen. Indien dit niet duidelijk
wordt gesteld, loopt men de kans dat
er straks een gelijkluidende redenering
komt en dat die lijst dus als de volle
kiesdeler niet wordt gehaald,dus niet
meetelt.
Dit kan natuurlijk door allerlei
wonderlijke afspraken worden
voorkomen, maar de hele teneur van
onze besprekingen hier is, dat wij zo
min mogelijk met dit soort manipulaties moeten werken, zoals het onderling afspreken dat de ene partij op de
andere stemt en dergelijke. Om die
reden moet er eigenlijk wel zo'n
bepaling komen.
In de bestaande Kieswet staat dat je
voor de Eerste Kamer minstens de
halve kiesdeler moet hebben. Deze
bepaling wordt nu in artikel T 10
geschrapt. Als deze bepaling geschrapt
wordt, is het mogelijk dat er helemaal
geen grens is. Men kan ook de
redenering volgen dat de volle
kiesdeler moet worden gehaald
omdat dit bij de Tweede Kamer ook
vereist is. Het blijft nu onduidelijk. Ik
heb er behoefte aan dat op dit punt
wel duidelijkheid wordt geschapen,
omdat wij er anders in de toekomst
mee te maken kunnen krijgen.
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In eerste instantie heb ik mij
afgevraagd of het schema wel zo strak
moet zijn als door de Minister in de
schriftelijke stukken is gesteld. Ik w i l
ervoor pleiten dat de nieuwe Eerste
Kamer voor Prinsjesdag voor het
eerst bij elkaar komt. Ook dan zijn er
nog verschillende schema's mogelijk,
maar dat heeft weer met het ontbindingsbesluit te maken. Kan de
Minister hierop toch nader ingaan?
De periode van twee weken tussen
de verkiezing van de Eerste Kamer en
de eerste bijeenkomst levert volgens
de Minister in het algemeen niet veel
moeilijkheden op. Ik pleitte ervoor
deze periode wat te verruimen.
De Minister denkt er echter over,
aangezien deze periode zo weinig
moeilijkheden oplevert, de termijn
van vier en vijf weken te verkorten. Ik
weet niet of ik hiermee te veel
overhoop haal. In de meeste gevallen
zullen de kandidaten die al bewilligd
hebben in hun kandidaatstelling snel
tot een beslissing komen. Het is
echter goed mogelijk dat men net op
een buitenlandse reis is, bij voorbeeld
in Japan.
Men kan dan moeilijkheden hebben
met de termijn van veertien dagen. De
beslissing kan natuurlijk ook nog
worden meegedeeld via een gemachtigde. Als men in het buitenland
woont, is een machtiging noodzakelijk,
maar als men op reis is in het buitenland is een machtiging niet altijd
noodzakelijk. Ik kan mij dus voorstellen
dat die vier weken nodig zijn.
Wat de verdeling van de restzetels
betreft, sluit ik mij graag aan bij
hetgeen collega Schutte in een
boeiend betoog daarover heeft
gezegd.
Wij gaan er bij het stemgewicht van
uit dat vertegenwoordigende lichamen
- of dit nu Kamers, staten of raden zijn
- het gehele volk vertegenwoordigen,
maar dan wel het Nederlandse volk.
Vreemdelingen die hier tijdelijk
vertoeven, vallen daar niet onder. Om
die reden wil ik een vierde variant
noemen, die niet in de stukken is
opgenomen. Nederlanders hebben
niet alleen rechten maar ook plichten.
Zij hebben niet alleen het kiesrecht,
maar ook de plicht tot het betalen van
belasting.

D
De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil nog een enkele
opmerking maken, in de eerste plaats
aan het adres van de heer De Kwaadsteniet over de onverhoopt dwarslig-
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gende Eerste Kamer. Hij zegt: dat kan
eenmaal gebeuren en daarnaar zal zij
zich gedragen. Ik kan mij dat voorstellen, gegeven de ontwikkeling in
1866-1868. Dit neemt echter niet weg
dat er risico's verbonden zijn - en die
heb ik naar voren willen brengen aan een casuspositie, waarin de
Regering geen regeringsvriendelijke
meerderheid tegenover zich kan
vinden en waarin een dergelijke
regeringsonvriendelijke meerderheid
spoedig na de statenverkiezing in
haar geheel in de Eerste Kamer
doorwerkt.
Ik denk hierbij onder andere aan de
mogelijkheid dat belastingwetsontwerpen die in december worden
ingediend, door de Eerste Kamer
worden verworpen. Dergelijke
wetsontwerpen hebben geen terugwerkende kracht. De Eerste Kamer
zou dan ontbonden dienen te worden,
met alle consequenties van dien. Ik
vind dat geen prettige gedachte.
Hierover is al uitgebreid gediscussieerd. Vandaag wordt de discussie rond
de uitvoering afgerond. Daarover zijn
wij het uiteraard geheel eens.
Met betrekking tot die termijn voor
collegevorming, waarmee ik problemen had en nog wel heb, heeft de
Minister het probleem teruggespeeld
naar de Kamer. Hij heeft gezegd dat
juist op verzoek van de Kamer bij nota
van wijziging die termijn is teruggebracht. Dat mag wel zo wezen, maar
hier staat toch tegenover dat met
name uit provinciale kring aanmerkingen op die termijn, die voor hen
uiteindelijk op 41 dagen komt, worden
gemaakt.
Nu kan men opperen dat een en
ander voor de zomervakantie moet
vallen, maar dat geldt op het ogenblik
niet bij de provincie. De eerste
samenkomst van de staten is namelijk
naar ik meen op de eerste woensdag
van juni.
Nu zegt de Minister dat de praktijk
maar moet aantonen of er bezwaren
komen. Kennelijk denkt de Minister
dat het in 1986 wel goed zal komen. Ik
heb daarover wel enige twijfels.Mocht
in de praktijk blijken dat die termijn
wel erg kort is, gegeven het opstellen
van collegeprogramma's en dergelijke,
dan verwacht ik dat deze Minister of
zijn ambtsopvolger - het zou best
eens kunnen dat wij tegen die tijd met
zijn opvolger te maken hebben daarnaar toch nog eens ernstig kijkt.
Ik denk namelijk dat een en ander in
de praktijk wel problemen zal geven.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog
even terugkomen op de suggestie van
de heer De Kwaadsteniet met betrek-
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king tot het voeren van mondeling
overleg over het in te dienen wetsontwerp waarin ook de wijziging van
het tijdstip van verkiezingen van
staten en raden wordt behandeld. Ik
voel ook wel iets voor die suggestie.
De Minister stelt voor, hem eerst het
wetsontwerp te laten indienen en
daarna volgens de geijkte procedures
overleg met elkaar te voeren. Daarna
zijn volgens hem nog wel aanpassingen mogelijk.
Ik ben zeker ook van mening dat er
dan nog wel, bij voorbeeld bij een
nota van wijziging en dergelijke,
aanpassingen mogelijk zijn. Dan moet
echter wellicht de Raad van State
weer gehoord worden wanneer die
aanpassingen nogal fundamenteel
zijn. Men kan dat dan niet zomaar
afdoen. Het omwisselen van het
tijdstip van verkiezingen van raden en
staten, van '86 naar '87, is natuurlijk
nogal wat. Daarom voel ik wel iets
voor de suggestie van de heer De
Kwaadsteniet om een dergelijke
situatie te voorkomen en met behulp
van een vraagpuntennotitie te bezien
welke alternatieven het meest reëel
zijn.
De heer Patijn heeft in dit verband
opgemerkt dat de situatie dreigt te
ontstaan waarbij in 1994 vier verkiezingen worden gehouden. Dat zou
echter impliceren dat de Tweede
Kamer alle perioden van vier jaar
vanaf heden kan uitzitten. Statistisch
gezien is dat toch een betrekkelijk
onwaarschijnlijke casuspositie. Die
vrees deel ik dus niet op voorhand.
Een opeenhoping kan zich evengoed
voordoen wanneer bij voorbeeld de
datum voor de verkiezing van de
provinciale staten wordt gewijzigd.
Mijnheer de Voorzitter! De heer
Patijn heeft geconcludeerd dat er met
het van kracht worden van dit wetsontwerp, folklore verloren gaat. Hij
heeft daarbij een verfijning van mijn
voorbeeld gegeven. Er zijn overigens
vele voorbeelden te geven. De heer
Van der Spek kwam daarnet even bij
mij op het bankje zitten en hij haalde
vol plezier een geval uit 1966 naar
voren waarvan hij nu nog kon genieten.
In onze partij wordt in dezen zelfs de
computer gehanteerd waarbij allerlei
casusposities worden ingevoerd.
Misschien is het jammer dat dit niet
meer nodig is, maar het is wel een
positieve zaak.

D
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Minister voor de
gegeven antwoorden. Zij hebben mijn
fractie op de meeste punten die ik in
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eerste termijn naar voren heb gebracht, voldoende duidelijkheid
gegeven. Ik voeg hieraan toe, dat het
te wensen ware dat een kamerlid
altijd zo op zijn wenken werd bediend.
Mijnheer de Voorzitter! In eerste
termijn heb ik aan de Minister gevraagd of de datum van 20 juni
zonder meer vaststaat. Hij heeft
geantwoord dat dit niet van alle
kanten zeker is, gelet ook op de gang
van zaken aan de andere kant van het
Binnenhof. Hij heeft een variant
genoemd en gezegd dat het kan
gebeuren dat de verkiezing van de
Eerste Kamer over het reces heen
getild moet worden. Ik neem aan dat
in dat geval voldoende tijd is o m voor
Prinsjesdag in een eerste nieuwe
zitting bijeen te komen. Is daarmee
elke vertraging die de Minister op dit
ogenblik kan inschatten, dan ook
genoemd?
Of is het theoretisch denkbaar dat
er in de Eerste Kamer toch nog zoveel
verzet komt dat de gehele zaak niet
doorgaat? Hierop is zojuist ook
gezinspeeld. Wat zijn dan de consequenties? Ook de heer Patijn vroeg
een en ander niet alleen qua tijdpad
uit te zetten maar ook te bezien wat
de gevolgen hiervan zijn.
De Minister zei voorts, dat het
kabinet op korte termijn met een
standpuntbepaling zou komen over
het wetsontwerp dat de tijdstippen
van stemmingen en eerste samenkomsten van vertegenwoordigende
organen regelt. Ik herinner mij, dat bij
de debatten over de regeringverklaring
op een vraag van mij of er sprake
van was dat de provinciale statenverkiezingen van 1986 naar 1987 worden
verzet' de Minister dezelfde terminologie gebruikte. Deze vraag kwam
zelfs al aan de orde bij het aantreden
van het kabinet-Van Agt 3; deze werd
door de fractie van de RPF naar voren
gebracht.
Het gaat mij er niet zozeer o m
hierover een standpuntbepaling te
vernemen, maar wat wordt bedoeld
met 'korte termijn'? Later zegt de
Minister dat hij verwacht dat op zijn
departement de zaak binnen enkele
weken kan worden afgesloten. Het
gaat dan de gebruikelijke weg. Wordt
met 'op korte termijn' bedoeld binnen
afzienbare tijd' zodat het wetsontwerp
bij voorbeeld vóór het zomerreces de
Kamer bereikt?
Ik wil in mijn tweede termijn enige
aandacht besteden aan de twee
amendementen' omdat de beschouwingen in eerste termijn over de
stemwaarde mij hiertoe aanleiding
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geven. De mate van waardering van
het twee-kamerstelsel, als resultaat
van de visie op de volksvertegenwoordiging, heeft duidelijke gevolgen voor
de uitgesproken voorkeuren. Mijn
fractie kent grote waarde toe aan de
Eerste Kamer naast de Tweede
Kamer.
Nu nadrukkelijk gekozen is voor
handhaving van de getrapte verkiezingen, wil mijn fractie graag overeind
houden dat de gekozenen volksvertegenwoordigers zijn. Wij menen dan
ook dat de stemwaarde terecht wordt
gebaseerd op het aantal inwoners van
de provincie. De kiezers zullen zich
moeten realiseren dat ook hun stem
mede de samenstelling van de Eerste
Kamer bepaalt.
Mijn fractie zou het een onjuiste
zaak achten als het aantal geldige
stemmen de stemwaarde zou beïnvloeden, omdat dit de gedachte zou
staven dat de gekozenen hun kiezers
vertegenwoordigen. De Grondwet
verdraagt deze gedachte niet.
Wij hebben, evenmin als de Regering, behoefte aan het amendementPatijn, hoezeer wij ook begrijpen dat
de Partij van de Arbeid in de huidige
situatie hieraan extra belang hecht
o m het zetelverlies in de Eerste Kamer
zo klein mogelijk te houden. Het hemd
is nu eenmaal nader dan de rok. De
heer Patijn heeft - dit zij eerlijk
gezegd - ontkend. Ik acht hem hierin
volslagen integer. Hierover mag geen
misverstand bestaan. Niettemin zal ik
zijn amendement toch afwijzen.
Het tweede amendement is van de
heer Lankhorst en voorzien van
diverse aanvullingen van de heer
Schutte, stipt zoals wij dat van de heer
Schutte gewend zijn. Ik neem aan dat
de heer Lankhorst hiermee zijn winst
zal doen. Ik vind het goede aanvullingen
en het zal de uniformiteit ook ten
goede komen. Ik neem tenminste aan
dat de heer Lankhorst met dit amendement geen politieke bedoelingen heeft.

D
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Er zijn geen grote meningsverschillen tussen de Minister, het
kabinet en de fractie van de PPR over
dit wetsontwerp. Dat is ook wel eens
prettig.
Na het antwoord van de Minister ga
ik ervan uit, dat andere wijzigingen
van de Kieswet op een zodanig
tijdstip gereed zullen komen, dat bij
de eerst volgende verkiezingen de
beoogde veranderingen meteen
geëffectueerd kunnen worden. Bij één
van de gelegenheden zullen wij graag
discussiëren over de kwestie van het
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grootste gemiddelde en de grootste
overschotten bij de restzetelverdeling.
Na het antwoord van de Minister,
waarvoor ik hem dank, blijf ik bij mijn
standpunt dat het stelsel van de
grootste overschotten bij de verkiezing
van de leden van de Tweede Kamer
en de leden van de gemeenteraden
met meer dan 19 zetels weer zal
moeten worden ingevoerd. Voor een
afwijzing van zo'n voorstel door de
grotere partijen, kunnen geen argumenten worden aangevoerd als
manipulatie met gebruik van rekenmachines, zoals dit bij het nu voor ons
liggende wetsvoorstel kan gebeuren.
Dan kunnen wij de democratische
gezindheid van de grotere fracties op
dit punt toetsen. Ik verheug mij op
een gelegenheid om daarover in de
Kamer te kunnen praten.
Ik kwam pas in tweede termijn tot
het puntje van het zwarte en het rode
potlood, omdat ik op geen enkele
wijze de indruk wilde wekken dat het
om iets belangrijks ging en ik vrij snel
belachelijk kon worden gemaakt. Ik
meende dus dat het iets was voor de
tweede termijn.
Ik had natuurlijk weer niet op de
heer Schutte gerekend, die meteen
weer in de Kieswet ging bladeren en
zag dat er andere wijzigingen nodig
waren. Het zou verreweg het eenvoudigste zijn als de Minister mijn
argumentatie deelde, dat het verstandig is enige uniformering toe te
passen en overal met het rode
potlood te werken, althans waar het
de verkiezingen aangaat, om fouten te
voorkomen. Het was een KVP'er die in
1974 in Limburg in plaats van het
zwarte potlood de zwarte ballpoint
hanteerde. Omdat hij ook een volmachtstem moest uitbrengen,
scheelde dat twee stemmen. Ik weet
eigenlijk niet of dat betekende dat
links er een Eerste-Kamerzetel bij
kreeg. Ik geloof het eerlijk gezegd niet.
Het lijkt mij echter verstandig een en
ander te regelen bij de verandering
van de Kieswet, omdat meer mensen
een zwarte dan een rode ballpoint op
zak hebben. Ik zou graag zien dat de
Minister dit overnam via een nota van
wijziging. Zo niet, dan moet ik mijn
amendement even bijstellen naar
aanleiding van hetgeen de heer
Schutte heeft ingebracht.
De heer De Kwaadsteniet (CDA): Dan
is het toch veel beter om een bredere
discussie hierover voor te bereiden en
de zin van rood of zwartte overwegen?
Men kan dit natuurlijk naar twee
kanten draaien. Men kan ook vragen
waarom een en ander met een
potlood moet. Waarom zou het niet
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met een balpen kunnen? Misschien
zouden alle kleuren tegelijk wel
kunnen, als maar duidelijk is dat één
hokje wordt ingevuld. Ik heb de
neiging, de heer Lankhorst voor te
stellen zijn amendement in te trekken
en het opnieuw naar voren te brengen
als de Minister bij de algehele herziening van de Kieswet onvoldoende
tegemoet komt aan de wensen van de
Kamer.
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! De heer De Kwaadsteniet
levert precies het goede bewijs
ervoor, dat ik mijn amendement
terecht in tweede termijn heb ingediend. Had ik dat in eerste termijn
gedaan, dan zouden zeer veel sprekers
al in tweede termijn uitvoerig hebben
gepraat over de vraag, of het nu rood,
zwart of welke kleur dan ook moest
zijn. Daarom moeten w i j er niet al te
moeilijk over doen. Het is overal rood.
Laten wij dat ook hier doen. Wij
kunnen natuurlijk een uitvoerige
discussie houden over de vraag, of
het een andere kleur moet zijn. Dat
vind ik echter zonde van de spreektijd.
Vandaar mijn voorstel in tweede
termijn.

D
Minister Rietkerk: Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben ervan overtuigd dat
ik de heer De Kwaadsteniet tevreden
stel, wanneer ik toegeef dat ik niet
had moeten spreken over het additionele artikel VIII, maar over XIII. Het
was niet eens een verschrijving, maar
een verspreking.
De heer De Kwaadsteniet en enkele
anderen zijn teruggekomen op het
tijdschema dat ik in de nota naar
aanleiding van het eindverslag heb
voorgesteld voor de behandeling in
de Eerste Kamer. Evenmin als in het
overleg met de Tweede Kamer is niet
vast te stellen op welke wijze dit
schema in het overleg met de Eerste
Kamer zal verlopen. Het is uiteraard
aan de Eerste Kamer o m mede te
beslissen hoe dit zich kan voltrekken.
Ik heb gemeld dat ik informele
berichten heb ontvangen waaruit
blijkt dat de Eerste Kamer een wat
ruimer spoor w i l uitzetten.
Het gaat mij nu wat ver o m de
exacte data te noemen, omdat ik dat
ook graag met de Eerste Kamer wil
bespreken. Via informele informaties
heb ik de indruk gekregen dat de
Eerste Kamer zonder meer bereid is
en ook de mogelijkheid ziet om voor
Prinsjesdag de nieuwe Eerste Kamer
te laten aantreden. Er rijzen dan
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natuurlijk vragen over de data van
stemming en kandidaatstelling al of
niet in de vakantieperiodes. Dat zal
moeten worden bezien. Ook bij het
iets ruimere schema met de genoemde
randvoorwaarden, is het van bijzonder
belang geweest dat deze Kamer
bereid is geweest in deze fase dit
wetsontwerp met spoed te behandelen.
De heer Patijn (PvdA): Ik heb daar
begrip voor. Op het ogenblik werken
de politieke partijen echter aan een
kandidaatstelling, gericht op een
indiening van de lijst op 17 mei. Als
bij de openbare behandeling in de
Eerste Kamer over een maand, eind
april, pas duidelijk wordt dat het niet
17 mei wordt maar bij voorbeeld 17
juni, dan werken de partijen op dit
moment op een veel te strak schema.
Een paar weken van tevoren krijgen
ze dan te horen dat het allemaal niet
nodig is geweest. Wij merken wel hoe
het verder zal gaan na de kandidaatstelling. Als 17 mei voor de kandidaatstelling van de Eerste Kamer niet
meer zou gelden op dit moment, is
het prettig dat de Minister dat binnen
een week aan ons mededeelt, opdat
de partijen weten waar ze aan toe zijn.
Minister Rietkerk: Ik kan dat niet
definitief mededelen. Die beslissing
kan pas genomen worden wanneer
ook aan de overzijde van het Binnenhof
dit wetsontwerp is aanvaard. Ik kan de
heer Patijn overigens zonder meer
toezeggen dat ik graag dezer dagen
met de Eerste Kamer contact zal
opnemen en vervolgens het resultaat
van dat overleg bekend zal maken.
Het komt mij voor dat de duidelijkheid
die de heer Patijn vraagt, zonder dat
het een garantie kan zijn, uit een
dergelijke berichtgeving moet kunnen
voortvloeien. Op de ambtenarentribune wordt instemmend geknikt.
De heer De Kwaadsteniet (CDA):
Daarbij wordt er blijkbaar van uitgegaan dat de verkiezing niet vóór het
reces plaatsvindt. Een van mijn
vragen was of de ontbinding èn de
verkiezing voor het reces zullen
plaatsvinden. De Minister zegt dat hij
op het punt van de kandidaatstelling
tijdig zal reageren. Daarbij gaat hij er
kennelijk van uit dat de verkiezingsdat u m ook verzet kan worden tot na het
reces. Anders blijft de kandidaatstelling natuurlijk gewoon gebonden aan
de huidige korte termijn.
Minister Rietkerk: Die mogelijkheid is
er. Gezien de veertien-dagentermijn is
het dan nog mogelijk o m op 6 of 13
september de Eerste Kamer voor het
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eerst bijeen te doen komen. Ik zou
daarover nu geen uitspraak willen
doen, omdat ik van mening ben dat ik
dit met de Eerste Kamer moet bespreken. Ik ben het overigens met de heer
De Kwaadsteniet eens dat ik graag
aan mijn oorspronkelijke schema zou
willen vasthouden. Dit zijn echter
zaken die in gemeen overleg met de
Staten-Generaal, in de meest letterlijke
zin van het w o o r d , moeten worden
besproken.
De heer Patijn (PvdA): Mij bereikt het
bericht dat het senioren-convent van
de Eerste Kamer voor zich zelf al een
schema heeft opgesteld dat anders is
dan dat van de Minister. Is het niet
mogelijk dat wij binnen één of twee
weken een kort krabbeltje van de
Minister krijgen, waarin wordt
meegedeeld welk schema wordt
aangehouden? Het gaat ons dus niet
om de stemming en de eerste samenkomst, maar o m de kandidaatstelling.
Die datum is op korte termijn van
belang.
Minister Rietkerk: Ik zal daar graag
mijn best voor doen. Ik weet dat de
Eerste Kamer daaraan zal willen
meewerken.
De heer Leerling had enige zorg
over de medewerking van de Eerste
Kamer. Volgens mijn informaties is
dat alleen het geval met betrekking tot
een iets ruimer schema.
De heer De Kwaadsteniet heeft
voorgesteld o m een oriënterend
mondeling overleg te hebben over de
toekomstige verkiezingsdata.
De heer Patijn en ook de heer
Wiebenga hebben die suggestie
ondersteund. Nu moet ik natuurlijk
weer tegenover de heer De Kwaadsteniet gaan oppassen met te zeggen dat
ook anderen in de Kamer daarvoor
iets voelen. Ik zal er dan ook iets meer
over zeggen, al weet ik niet of hij mij
dat kwalijk zal nemen. Het is evenwel
altijd goed o m ook op dit punt het
oordeel van de Kamer te peilen.
Ik heb in mijn eerste benadering
gezegd dat ik er de voorkeur aan geef
o m nu het wetsontwerp af te werken
en dan in overleg met de Kamer te
bezien of daarop nog bepaalde
varianten mogelijk of gewenst zijn. Ik
heb niet gezegd dat ik grote problemen
heb met een dergelijk oriënteremd
overleg. Mijn enige probleem was,
dat ik het bezwaarlijk zou vinden
wanneer dat de voortgang van het
wetsontwerp zou vertragen.
De heren De Kwaadsteniet, Patijn
en Wiebenga hebben gesteld dat dit
natuurlijk niet de bedoeling is en dat
zij bereid zijn o m aan het mondeling
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De heer Schutte is nog op enkele
zaken
teruggekomen. Ik geloof dat wij
overleg op korte termijn mee te
niet in herhaling van zetten moeten
werken. Ik wil dan graag toezeggen
geraken. Dat heeft hij ook niet gedaan.
dat ik een beknopte notitie zal toezenDe uniformiteitsgedachte was natuurden, waarover dan een oriënterend
lijk niet het enige dat aan dit wetsmondeling overleg kan plaatsvinden.
ontwerp
ten grondslag heeft gelegen,
De problematiek is natuurlijk al aan de
want daartoe behoorde ook het
orde bij de behandeling van het
streven naar vereenvoudiging. Dat
wetsontwerp. Wij kunnen dan bezien
was
vooral ook het voorkomen en
of wij in het mondeling overleg nog
onmogelijk maken van op zich zelf
verder moeten spreken over een
ongewenste praktijken en manipulaaantal zaken. Dit betreft namelijk een
ties.
zaak waarvan ik bijna zou zeggen dat
De heer Schutte vraagt of ik bereid
de Kamer daarbij nog meer dan bij
ben o m de redelijkheid van een
andere onderwerpen betrokken is,
nadere stelselwijziging te bezien bij
maar dat mag staatsrechtelijk waarde algemene herziening van de
schijnlijk niet.
Kieswet. De heer Schutte kent mijn
De heren De Kwaadsteniet en Van
standpunt. Dat verander ik niet wat
Rossum hebben gesproken over
deze zaak betreft. Ik heb er echter
problemen bij ontbindingsverkiezingeen moeite mee om hem toe te
gen voor de Eerste Kamer. De heer De
zeggen, dat ik het voorstel van de
Kwaadsteniet merkte op dat, als er in
heer Schutte waarover ook de heer
1986 statenverkiezingen worden
Van Rossum heeft gesproken nog
gehouden, de ontbindingsverkiezing
eens in het kader van de algemene
v o o r d e Eerste Kamer kan samenvallen
herziening van de Kieswet aan de
met de gewone verkiezing voor de
Kiesraad zal voorleggen, zodat deze
Eerste Kamer. Als de statenverkiezinaspecten nog eens bekeken kunnen
gen in 1987 worden gehouden, kan
worden. Ik moet er echter wel op
dat niet. Dat is juist.
wijzen dat de Kiesraad een standpunt
Artikel 137, lid 3, van de Grondwet
ter zake heeft uitgebracht.
schrijft voor dat na de bekendmaking
Ik heb informatie gekregen dat de
van in eerste lezing vastgestelde
kanttekeningen
van de heer Schutte
wetten tot herziening van de Grondwet
over het amendement van de heer
de beide Kamers worden ontbonden.
Lankhorst juist zijn. Wanneer de heer
Dat voorschrift brengt niet mee dat de
Lankhorst zijn voorstel wenst te
stemming voor de verkiezingen voor
handhaven, moet hij ook elders nog
Eerste en Tweede Kamer op dezelfde
de nodige aanpassingen plegen.
dag moet vallen. Als ik de heer Van
Overigens zie ik echt geen reden o m
Rossum goed heb begrepen, vraagt
het gebruik van een rood potlood
hij of de verkiezingen in 1986 en 1987
voor
Eerste-Kamerverkiezingen voor
kunnen worden samengevoegd.
te schrijven. Het gaat hier slechts o m
Dat zou met zich kunnen brengen
dat de Eerste Kamer dan pas meer dan een gering aantal kiezers, namelijk de
statenleden.
een halfjaar na de Tweede Kamer
Verder wil ik deze zaak wel eens
wordt ontbonden. Ik vraag mij dan af
of dit niet op gespannen voet staat met bezien als het gaat o m het verder
het genoemde grondwetsartikel. Dit arti- veralgemenen in het kader van de
algehele herziening van de Kieswet. Ik
kel gaat namelijk uit van een nieuwe
heb niet de indruk dat dit wetsontwerp
samenstelling van beide Kamers zodra
het nodig maakt o m rode potloden
de eerste lezing van de grondwetshervoor statenleden voor te schrijven. Ik
ziening is afgewikkeld.
vind het erg jammer, want hierbij
De heer Van Rossum (SGP): Dat hoeft
treedt nu een klein verschil van
echter niet gelijktijdig.
mening op met de heer Lankhorst in
dit debat, waarin wij tot nu toe zo
Minister Rietkerk: Dat is juist. Wij
kunnen echter niet zeggen: wij wachten roerend eensgezind zijn geweest.
dan maar één jaar. Dat staat namelijk
De heer Patijn (PvdA): Mijnheer de
op gespannen voet met artikel 137, lid
Voorzitter! Minister Rietkerk heeft iets
3, van de Grondwet.
gezegd over de zittingsduur van de
De huidige Tweede Kamer is een na
huidige Tweede Kamer, namelijk dat
ontbinding optredende Kamer. Ook
de wet deze zittingsduur vaststelt en
als in 1986 geen kamerontbinding
dat wij deze dus ook nog kunnen
plaatsvindt wegens grondwetsherzievaststellen voor de huidige Tweede
ning, kan dus toch op grond van
Kamer. Dat is niet waar. De Tweede
artikel 64, lid 4, van de Grondwet bij
Kamer is ontbonden en opnieuw
wet een afwijkende zittingsduur van
gekozen in september 1982. Ik
de thans zittende Kamer worden
herinner mij heel duidelijk dat dit is
voorgesteld.
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gebeurd met een zittingsduur van 4
jaar, volgens artikel C 1 van de
Kieswet. Daarin staat duidelijk dat de
nieuwe Kamer 4 jaar zit als zij voor
Prinsjesdag bijeenkomt.
Het betreft dus geen nieuwe wet in
artikel 64 van de Grondwet; het is de
bestaande wet, die weergeeft hoelang
de zittingsduur van een na ontbinding
bijeenkomende Kamer is. De bestaande wet betpaalt dat dit 4 zittingsjaren
betreft. De Minister behoeft hiervoor
dus geen wetsontwerp in te dienen. Ik
wil het misverstand bij de Minister
wegnemen dat hier nog een opening
in de wet zou bestaan. De wet bepaalt
dit al, tenzij de Minister de wet op dit
punt wil wijzigen, maar die indruk heb
ik niet gekregen.
Minister Rietkerk: Mijnheer de
Voorzitter! Die neiging had ik niet.
Mijn informaties zijn toch dat voor de
huidige Tweede Kamer een bij de wet
afwijkende zittingsduur kan worden
vastgesteld op grond van artikel 64,
vierde lid van de Grondwet. De heer
Patijn heeft daarop een andere visie.
Ik vind het wat ver gaan om nu a bout
portant daarop te reageren. Ik wil dit
graag nog eens bezien. Ik meen dat
artikel 64, vierde lid, ook als er in 1986
geen kamerontbinding plaatsvindt
wegens grondwetsherziening, een
afwijkende zittingsduur mogelijk
maakt. Dat moet dan wel gebeuren bij
wet. Wij hebben nu bij de thans
zittende Kamer te doen met een na
ontbinding optredende Kamer.
De heer Patijn (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De Kieswet bepaalt heel
duidelijk in het tweede lid van artikel
C 1: de leden gekozen na ontbinding
van de Tweede Kamer treden tegelijk
af met ingang van de derde dinsdag
van september in het vierde kalenderjaar na de eerstvolgende derde
dinsdag van september.
Nu de Tweede Kamer bijeen is
gekomen voor de derde dinsdag van
september 1982, treden de leden allen
af voor de derde dinsdag van septenv
ber in het vierde kalenderjaar, zijnde
1986.
Daar zit geen ruimte in, tenzij de
Minister het tweede lid van artikel C 1
wenst te wijzigen ten einde een
langere zittingsduur mogelijk te
maken. Ik herinner mij dat wij naar
aanleiding van de regeringsverklaring
van het kabinet-Van Agt II hierover
nadrukkelijk hebben gesproken. Het
besluit tot ontbinding van de Kamer
was zodanig genomen en de verkiezingsdatum zodanig vastgesteld dat
het tweede lid van artikel C 1 zou
worden toegepast. Dat kan toch ook
niet anders? Ik kan mij haast niet

3177

Rietkerk
voorstellen dat de Minister met een
wetsontwerp komt waarin een
langere zittingsduur wordt geregeld.
Dat zou namelijk in strijd zijn met het
ontbindingsbesluit dat verleden jaar is
genomen.
Minister Rietkerk: Het gaat mij iets te
ver, hierop direct te reageren. Het lijkt
mij beter, in een later stadium
schriftelijk te reageren op de opmerkingen van de heer Patijn.
De heer Patijn heeft gezegd dat zijn
opmerkingen over de snelheid van
beantwoording door de Regering
eerder ironisch dan cynisch waren.
Die snelheid hield verband met het
streven de Eerste Kamer rondom het
zomerreces in de nieuwe situatie te
brengen en met het feit dat de
Tweede Kamer voor het paasreces
staat. Als het nodig is, kan kennelijk
snel een nota naar aanleiding van het
eindverslag worden uitgebracht. Ik
herinner mij dat ook bij andere
wetsontwerpen wel eens binnen twee
of drie dagen een dergelijke nota
verscheen. Dat moet mogelijk zijn.
Wat betreft de stemwaarde houdt
de heer Patijn vast aan zijn amendement. Hij heeft daartoe geen nieuwe
argumenten aangevoerd en daarom
zal ik er verder niet op ingaan.
De heer Van Rossum heeft nog
eens gewezen op de spanningen
rondom de termijn van drie maanden.
Ik erken dat sprake zal kunnen zijn van
dergelijke spanningen, maar toch ben
ik niet voornemens die termijn in
overweging te nemen. Als het echt
problemen zou opleveren, kan dat
altijd nog gebeuren. Wij moeten
echter wel enige continuïteit in onze
besluitvorming houden.
De heer Van Rossum veronderstelde
ten onrechte dat een lijst, die niet de
volle kiesdeler heeft behaald, geen
aanspraak kan maken op een restzetel.
Bij de Tweede Kamer geldt een
kiesdrempel die gelijk is aan de
kiesdeler, maar bij verkiezingen van
de Eerste Kamer is dat niet het geval.
Het tweede lid van artikel N 6 is niet
van toepassing op de Eerste-Kamerverkiezingen. Wellicht heb ik hiermee
enige zorg bij de heer Van Rossum
kunnen wegnemen.
Het punt van de 14 dagen wil ik
nog wel eens bezien. Ik heb nog geen
beslissing genomen, maar ik neem de
waarschuwende woorden van de heer
Van Rossum ter harte, hoewel mijn
zorgen op dit punt niet zo groot zijn
als de zijne.
Verder heeft de heer Van Rossum
nog gesproken over andere kringen
dan nu zijn besproken in verband met
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de stemwaarde. Wij kunnen natuurlijk
uitgebreid gaan filosoferen over de
vraag of belastingplichtigen er nu wel
of niet onder moeten worden begrepen. De heer Van Rossum zal zeker
niet doelen op jongeren als hij het
heeft over mensen die de plicht tot
belasting betalen hebben. Moeten
deze mensen in zijn gedachtengang
dan worden uitgesloten? Een discussie
daarover zou nu wat ver voeren. De
Regering houdt vast aan het tot nu
toe gebruikte systeem.
De heer Wiebenga heeft er terecht
op gewezen dat het wetsontwerp
mogelijke nieuwe risico's niet uitsluit.
Evenals andere activiteiten in het
leven is de politiek nu eenmaal geen
gebied waarop elk risico kan worden
vermeden. In bepaalde situaties kan
het ook juist de andere kant uitgaan
dan die welke de heer Wiebenga als
risicovol veronderstelt. Een Eerste
Kamer die niet geheel op hetzelfde
spoor zit als een regerend kabinet,
kan daar door verkiezingen wel op
komen te zitten. Het werkt dus naar
twee kanten.
Mede naar aanleiding van de wens
van de heer Wiebenga, heb ik al
toegezegd, bereid te zijn o m mondeling overleg te voeren.
De heer Leerling heeft gevraagd
wanneer het wetsontwerp met
betrekking tot de verkiezingsdata
afgewerkt zal zijn. Over een aantal
weken denken w i j de inhoud intern
afgerond te hebben. Daarna moeten
nog enkele instanties worden 'gepasseerd', zodat wij denken in de richting
augustus-september. Ik wil hiermee
de zaak niet al te zeer vastleggen,
want het is altijd vervelend om te
moeten berichten dat het een paar
weken later wordt.
De heer Lankhorst heb ik naar mijn
mening al beantwoord.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, de sternmingen in verband met het wetsontwerp aanstaande dinsdag te
houden.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag
van de vorige vergadering goed te
keuren.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 15.28 uur.
Lijst van ingekomen stukken, met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen:

een, van de voorzitter van de vaste
Commissie voor Economische Zaken,
over een enquête Rijn-Schelde-Verolme(RSV) (17817).
Deze brieven zijn al gedrukt;
2. de volgende brieven:
een, van de Minister van Verkeer en
Waterstaat, over de wegwijzer voor
de Binnenscheepvaart;
een, van de Staatssecretaris van
Economische Zaken, de heer Van Zeil,
ten geleide van het eindrapport
Stuurgroep Dienstenonderzoek;
een, van de Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, ten
geleide van een landelijk plan voor de
openbare bibliotheekvoorziening
1983-1985.
De Voorzitter stelt voor, deze brieven
niette drukken en ze voor kennisgeving
aan te nemen. Voor zoveel nodig is
kopie gezonden aan de betrokken
commissie;
3. de volgende brieven e.a.:
een, zeer groot aantal, over de
bezuinigingen in het onderwijs;
een, van A. M. Hoogduin, over een
45-urige werkweek;
een, van de actiegroep SOS-Markizaat, over het Markizaat;
een, van H. van Gessel, over de
intrekking vrijstelling wegenbelasting;
een, van het gemeentebestuur van
Haskerland, over een universitaire
vestiging te Leeuwarden;
een, van E. T. Hummels, over de
rechtsbijstand voor on- en minvermogenden;
een aantal, over bezuinigingen op
het bibliotheekwerk;
een aantal, over RSV;
een, van de Vereniging van Friese
Gemeenten, over een universitaire
vestiging in Leeuwarden;
een, van het gemeentebestuur van
Woudenberg, over de Financiële
Verhoudingswet 1984;
een, van het gemeentebestuur van
Rauwerdam, over de gemeentelijke
herindeling van Friesland;
een, van AVBB-Waterweggebied,
over het woningbouwprogramma
1983;
een, van de CDA-afdeling Hengelo
(Overijssel), over een splitsing van
Overijssel;
een, van het gemeentebestuur van
Haskerland, over de gemeentelijke
herindeling van Friesland;
een, van de CDA-afdeling Losser,
over de splitsing van Overijssel.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage.

1. de volgende brieven:
een, van de Minister van Buitenlandse Zaken, over West-lrian (17 600-V,
nr. 91);
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