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De Eerste Kamer en het 
politieke primaat van  
de Tweede Kamer
Lessen uit het buitenland

Bettie Drexhage1

Het zittende kabinet heeft een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer. Al enkele 

keren heeft het concessies moeten doen aan niet-regeringsfracties wier steun in de Eerste Kamer noodzakelijk 

was om maatregelen aanvaard te krijgen. De fractieleider van de grootste regeringspartij ergert zich hieraan 

en vindt dat de senaat, als dit zo doorgaat, maar beter kan worden opgedoekt.2 Opdoeking is waarschijnlijk 

geen haalbare optie, maar voor een hernieuwde bezinning op de rol en positie van de Eerste Kamer is wel  

aanleiding, nu de politieke ontwikkelingen het waarschijnlijk maken dat in de toekomst vaker met smalle 

coalities zal moeten worden gewerkt die in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. Ervaringen met  

tweekamerstelsels in andere landen leren dat conflicten tussen beide kamers in zo’n geval nogal eens op de 

spits worden gedreven, maar ook dat er methoden zijn om dat te voorkomen of te verzachten. Dat kan worden 

afgeleid uit een notitie die het kabinet op 26 september 2014 aan de beide Kamers heeft toegestuurd.

1. Inleiding
Een senaat met een onvaste rolopvatting
‘Kerntaak van de Eerste Kamer is de kwaliteit van de wet-
geving te toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid. (…) De controle op het regeringsbeleid 
berust allereerst bij de Tweede Kamer. De Eerste Kamer 
stelt zich in dit opzicht dan ook terughoudend op. Zij con-
troleert vooral de hoofdlijnen van beleid en de onderlinge 
samenhang van de verschillende regeringsplannen.’ Aldus 
typeert de Eerste Kamer zelf op haar website haar rol en 
positie ten opzichte van de regering en Tweede Kamer.3 
Zo bezien lijkt de Kamer primair een club die de rege-
ringsplannen nogal afstandelijk onderwerpt aan een wets-
technische en beleidsanalytische toets. Een soort Raad 
van State (Afdeling advisering) voor de slotfase van 
beleids- en wetgevingsprocessen. Het is deze rol waartoe 
de Eerste Kamer zich volgens de fractieleider van de VVD 
(weer) zou moeten beperken, maar de geschiedenis leert 
dat de senaat in werkelijkheid zijn rol nooit zo beperkt 
heeft opgevat. Zodra fracties uit de Eerste Kamer daar aan-
leiding en kansen voor zagen, hebben zij het ministers en 
kabinetten politiek altijd moeilijk gemaakt en er is geen 
staatsrechtelijke regel die hen dat verbiedt.4

De rolopvatting van de Eerste Kamer lijkt te wisselen 
met de politieke kansen die ze ziet. Door de veranderde 

politieke verhoudingen valt te verwachten dat kabinetten 
in de toekomst vaker in de senaat geen meerderheid zul-
len hebben en dus op politieke tegenstand zullen stuiten. 
Tenzij natuurlijk bij kabinetsformaties naar dusdanig bre-
de coalities wordt gestreefd, dat ook in de senaat een 
meerderheid aanwezig is, maar dat valt hoogstens op 
bescheiden schaal te verwachten, afgaande op ervaringen 
in andere landen.5 Het ziet er dus naar uit dat regeren 
wisselvalliger wordt, of zo men wil: avontuurlijker. Is dat 
erg en moet daar iets aan gedaan worden, even aanne-
mend dat dit tot de mogelijkheden behoort?
Het hangt ervan af wat men als de belangrijkste rol van 
een senaat ziet.

Wie die rol vooral ziet in het leveren van een politiek 
tegenwicht tegen het kabinet en de regeringsfracties, zal 
een sterkere politieke profilering van de senaat juist ver-
welkomen. Hetzelfde geldt voor wie hecht aan een grote 
mate van ‘beleidsstabiliteit’: senaten maken in het alge-
meen beleidswijzigingen moeilijker en bevorderen zo de 
handhaving van de status quo.6 Een senaat die een andere 
politieke samenstelling heeft dan het bijbehorende lager-
huis, versterkt de checks & balances, maar de prijs die 
daarvoor wordt betaald, is een grotere instabiliteit van 
kabinetten en het bemoeilijken van de uitvoering van 
regeringsprogramma’s die op basis van het kiezersman-
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daat tot stand zijn gekomen.7 In hoeverre beleidsstabili-
teit als een positieve waarde kan worden gezien, hangt uit 
de aard der zaak af van de waardering van de status quo. 
Het kan ook worden aangeduid als ‘innovatieve zwakte’ of 
‘inertia’.8 Voor wie de rol van de senaat vooral ziet zoals de 
Eerste Kamer deze zelf omschrijft op haar website, is het 
ongewenst dat hij hiervan op politieke gronden zomaar 
kan afstappen. Voorstanders van afschaffing van de Eerste 
Kamer vinden natuurlijk beide rollen overbodig, of menen 
dat die wel op andere manieren kunnen worden vervuld.

Hoe men er ook tegenaan kijkt, voor de discussie die 
nu of later zeker weer zal losbranden, kan het nuttig zijn 
om ook eens naar ervaringen in andere landen te kijken, 
zoals het kabinet in zijn recente notitie doet. Die notitie 
bevat veel informatie uit een grote hoeveelheid bronnen, 
maar een echte vergelijking met het Nederlandse stelsel 
geeft ze niet en het kabinet trekt evenmin conclusies, hoe-
zeer die soms ook voor de hand lijken te liggen. Dat wil ik 
in deze bijdrage wel doen, uiteraard geheel op persoonlij-
ke titel. Ik baseer me daarbij hoofdzakelijk op de informa-
tie uit de kabinetsnotitie en op de daarin vermelde bron-
nen. Daaruit valt om te beginnen af te leiden dat 
samenstelling en bevoegdheden van de senaten in de 
bestudeerde landen onderling sterk verschillen, maar ook 
dat de Nederlandse Eerste Kamer in meerdere opzichten 
tamelijk uniek is en dat ze, met haar volledige vetorecht, 
een van de potentieel sterkere senaten is. De ervaringen 
in andere landen leren, dat dergelijke senaten overal 
geneigd zijn van rol te wisselen zodra de oppositie daarin 
een meerderheid heeft, maar ook dat een senaat in 
opspraak komt, zodra hij zich politiek in de ogen van 
lagerhuis en regering te zeer profileert. Ze leren ons ver-
der dat er verschillende wegen zijn voor wie het politieke 
primaat van de Tweede Kamer wil versterken. Afschaffing 
van de senaat is – althans in theorie – een van de opties: 
de meeste parlementaire democratieën doen het met één 
kamer en het ontstaan en de ontwikkeling van senaten 
heeft historisch meer te maken met de krachtsverhoudin-
gen van het moment dan met de aan senaten wel toege-
dachte functies.

2. Historie
Het tweekamerstelsel is twee keer uitgevonden en  
maakte vooral opgang doordat het oude elites in  
nieuwe tijden een plaats bood9

De oudste meerkamerstelsels ontstonden als methode 
voor middeleeuwse vorsten om te overleggen met verte-

genwoordigers van de verschillende maatschappelijke 
standen. In Engeland ontstond zo in de veertiende eeuw 
een stelsel met twee ‘kamers’: een waarin overleg plaats-
vond met de feodale leenmannen en bisschoppen en een 
waarin de burgers (commoners) en de lagere adel waren 
vertegenwoordigd. Met de opkomst van het absolutisme 
raakte dit overleg in veel landen in onbruik, maar in Enge-
land groeide het parlement juist uit tot een sterke 
machtsfactor naast de Kroon. In de theorievorming over 
goed bestuur van de zeventiende en achttiende eeuw 

werd daarom vaak met bewondering naar Engeland geke-
ken en kregen de Engelse instituties achteraf een theoreti-
sche rechtvaardiging. Dat gold ook voor het tweekamer-
stelsel, waarbij werd teruggegrepen op opvattingen over 
‘mixed government’ die al bij de oude Grieken en Romei-
nen waren te vinden: monarchie, aristocratie en democra-
tie dienen elkaar in evenwicht te houden om corruptie 
van het gezag te voorkomen. Zo was Montesquieu van 
mening dat de vrijheid van de burgers in Engeland het 
beste was verzekerd, omdat daar de uitvoerende macht bij 
de Koning berustte en de wetgevende macht bij twee ver-
tegenwoordigende lichamen: een van de adel en een van 
het gewone volk. Doordat beide kamers een vetorecht had-
den, was gegarandeerd dat de stem van degenen die zich 
door geboorte, rijkdom of verdienste van de massa onder-
scheiden, niet ten onder ging.10

In oude confederale stelsels, zoals de Zwitserse con-
federatie (1291-1798) en de Republiek der Verenigde 
Nederlanden (1579-1795) bestond de besluitvormende 
vergadering steeds uit één kamer, waarin elke deelnemen-
de eenheid een gelijke stem had en voor belangrijke 
beslissingen unanimiteit was vereist of een gekwalificeer-
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de meerderheid.11 Dat gold ook voor het gezamenlijke 
Congres dat de dertien Engelse koloniën in Noord Ameri-
ka aan het eind van de achttiende eeuw instelden (Articles 
of Confederation artikel 9 par. 6). In de constitutionele 
conventie van 1787 bleek de inrichting van het parlement 
voor de nieuw gevormde Verenigde Staten een van de 
belangrijkste twistpunten. De afgevaardigden van de klei-
nere deelstaten en de voorstanders van zoveel mogelijk 
autonomie voor de deelstaten, wilden het stelsel van de 
confederatie (elke deelstaat een gelijke stem) handhaven, 
maar anderen bepleitten een vertegenwoordiging die 
gebaseerd was op de bevolkingsaantallen van de deelsta-
ten. De controverse werd uiteindelijk beslecht in wat 
bekend kwam te staan als ‘the great compromise’: er 
kwam een direct gekozen Huis van Afgevaardigden, bij de 
verkiezing waarvan elke kiezer een gelijke stem had, en 
daarnaast een Senaat met per deelstaat twee afgevaardig-
den. In de nadien geschreven Federalist Papers geeft Madi-
son toe dat het stelsel berust op een compromis, maar 
noemt hij ook een aantal belangrijke functies voor de 
nieuwe senaat. Hij schetst daartoe het schrikbeeld van een 
Huis van Afgevaardigden waarin telkens wisselende leden 
die er slechts kort deel van uitmaken, zonder veel kennis 
van zaken grote hoeveelheden wetten maken onder 
invloed van irrationele passies of zich door een nalatige 
en machtsbeluste of corrupte regering laten inpakken of 
ermee samenspannen. Een senaat kan dit alles voorko-
men doordat hij een extra check op de regering levert, de 
andere kamer kan corrigeren wanneer die zou toegeven 
aan plotselinge en hevige gemoeds bewegingen, en voor-
ziet in de behoefte aan gedegen kennis over de wetten en 
belangen van het land. Daarom ook moet een senaat klein 
zijn, de leden niet te jong en hun zittingsduur lang 
genoeg om kennis van zaken te verzekeren.12

Het tweekamerstelsel is dus als het ware twee keer 
uitgevonden, met de eerste keer een senaat als aristocrati-
sche kamer en de tweede keer een senaat als statenverte-
genwoordiging. Zowel het Engelse als het VS-model is van-
af de negentiende eeuw in veel landen nagevolgd. De 
instelling van een senaat bleek een handige tegemoetko-
ming aan degenen (standen of staten) die in een nieuw 
vorm te geven constitutie aan invloed dreigden te verlie-
zen en kon, ondanks het toen nog zeer beperkte kiesrecht, 
de angst wegnemen voor de opkomende democratisering. 
Federale staten kopieerden vaak het Amerikaanse model 
om uit eenzelfde soort impasse te komen (bijv. Zwitser-
land in 1848, Australië in 1900, Oostenrijk in 1920). In 
niet-federale (unitaire) staten was de keuze tussen een- of 
tweekamer stelsel vaak omstreden, maar de uitkomst was 
doorgaans een variant van het Britse Hogerhuis. Ook in 
Nederland werd in 1815, op aandringen van de Belgische 
leden van de grondwetscommissie, uiteindelijk hiervoor 
gekozen. De leden van de nieuwe Eerste Kamer werden 
door de Koning voor het leven benoemd uit de aanzienlij-

ken van het land. Volgens de zogenoemde bolwerktheorie 
was de senaat vooral bedoeld om zo nodig het conflict 
met de Tweede Kamer aan te gaan, zodat de Koning en 
zijn ministers dat niet hoefden te doen.13

In federale stelsels is weliswaar vaak veel discussie over 
de rol en positie van de senaat, maar het voortbestaan van 
de senaat is er zelden omstreden (met uitzondering van 
Canada). Voor senaten in unitaire staten ligt het lastiger. De 
uitbreiding van het kiesrecht, de afnemende maatschappelij-
ke rol van adel en grondbezit en het volledig verdwijnen van 
het idee van standenvertegenwoordiging maakten een poli-
tieke rol voor deze senaten minder vanzelfsprekend. Dat leid-
de ertoe dat ofwel hun bevoegdheden werden ingeperkt 
(bijv. in Groot-Brittannië in 1911 en 1947; Frankrijk in de 
Vierde en Vijfde Republiek), ofwel hun samenstelling werd 
gelijkgetrokken met die van het lagerhuis (bijv. in Nederland 
in 1917; Italië in 1948), ofwel de senaat werd afgeschaft (bijv. 
in Nieuw Zeeland in 1951, Denemarken in 1953, Zweden in 
1970, Noorwegen in 2009). Hun voortbestaan wordt tegen-
woordig – ook in Nederland – doorgaans beargumenteerd 
met de waarde van een second opinion voor de kwaliteit en 
de stabiliteit van de wetgeving en met de meer onafhankelij-
ke positie die een senaat kan innemen ten opzichte van 
regeringen die in het lagerhuis op weinig tegenspraak hoe-
ven te rekenen.14 Daarnaast hebben ook veel niet-federale 
landen geprobeerd hun senaat een functie te geven in het 
representeren van regionale belangen.15

3. Verspreiding
De meeste landen doen het met één kamer; in ontwikkel-
de democratieën neemt het aantal tweekamerstelsels af
Er zijn tegenwoordig veel meer landen zonder dan met 
een senaat. In de database van de Interparlementaire 
Unie (IPU), die dit soort gegevens wereldwijd bijhoudt, 
staan 113 eenkamerstelsels en 79 tweekamerstels gere-
gistreerd.16 Ongeveer zestig procent van de aan de IPU 
deelnemende landen rekent zichzelf dus tot de staten 
met een eenkamerstelsel. Er is een duidelijk verband met 
de staatsvorm en de bevolkingsomvang van een land. 
Nagenoeg alle federale staten hebben een tweekamerstel-
sel, waarbij de senaat doorgaans de deelstaten vertegen-
woordigt. Onder de niet-federale staten verschilt het. 
Daar zien we een tweekamerstelsel vooral in de grotere 
staten en veel minder naar gelang het bevolkingsaantal 
geringer is.

Van de 48 landen die de IPU tot de Europese regio 
rekent, hebben er zeventien een tweekamerstelsel en doen 
31 het dus zonder een senaat. Het verband met staats-
vorm en bevolkingsomvang is ook in Europa duidelijk 
waar te nemen (zie figuur 1, ontleend aan de kabinetsnoti-
tie). De zes federale staten die Europa telt, hebben alle een 
tweekamerstelsel. Van de 42 unitaire staten in Europa 
hebben er slechts elf een senaat. Daarbinnen is een duide-
lijk verband met de bevolkingsomvang. Van de zes unitai-
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re staten met een bevolkingsomvang boven de 40 miljoen 
hebben er vier een tweekamerstelsel (Groot-Brittannië, 
Frankrijk, Italië, Spanje) en twee niet (Oekraïne en Turkije). 
Van de 20 staten met een bevolkingsomvang onder de vijf 
miljoen hebben er slechts twee een senaat: Ierland en Slo-
venië. Onder de zestien staten met een bevolkingsomvang 
tussen vijf en 40 miljoen zijn er vijf met een tweekamer-
stelsel: naast Nederland zijn dat alleen Polen, Roemenië, 
Tsjechië en Belarus. Landen met een eenkamerstelsel zijn 
in deze categorie onder andere Portugal, Griekenland, 
Hongarije, Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen. 
De vraag waarom kleinere staten het vaker met slechts 
één kamer doen, komt in de literatuur nauwelijks aan de 
orde. Een enkele keer wordt het vermoeden uitgesproken 
dat dit iets te maken heeft met de grotere homogeniteit 
van kleine staten of de geringere economische complexi-
teit en politieke gelaagdheid.17

Landen met een eenkamerstelsel hebben vaak vroeger 
wel een senaat gehad, maar deze later afgeschaft. In Europa 
zijn dat bijvoorbeeld Griekenland (1935), Denemarken 
(1953), Zweden (1970), Portugal (1974), Turkije (1980) IJs-
land (1991) en Noorwegen (2009). Nieuw gecreëerde of in 
ere herstelde tweekamerstelsels komen in gevestigde 

democratieën niet voor; wel in landen die hun staat na een 
periode van autocratisch bestuur opnieuw hebben vorm 
gegeven in democratische zin.18 Zo koos Spanje na beëindi-
ging van het Franco-bewind voor een tweekamerstelsel.19 
Na de val van het ijzeren gordijn koos een minderheid van 
de nieuwe Oost-Europese democratieën ook voor een twee-
kamerstelsel,20 al werd dat in twee daarvan al snel weer 
afgeschaft (Kroatië in 2001 en Servië in 2003).21 In nieuwe 
democratieën buiten Europa lijkt een tweekamerstelsel ook 
tegenwoordig nog een middel om gevestigde elites zich te 
laten verzoenen met het democratiseringsproces22 en om 
minderheden te beschermen tegen het risico van een 
tyranny of the majority.23 Maar in gevestigde democratieën 
neemt het aantal tweekamerstelsels dus niet toe maar af. 
Dit ongetwijfeld tot spijt van de Association des Sénats 
d’Europe, die zich blijkens haar website zonder reserves ‘la 
promotion du bicamérisme’ ten doel stelt, en waarvan ook 
de Eerste Kamer lid is.24

4. Verschillen en overeenkomsten
Vergelijking met andere OESO-landen
Senaten vertonen een grote variëteit in de wijze van 
samenstelling, de eraan toegekende bevoegdheden en de 
rol die zij spelen in de nationale politieke besluitvorming. 
Veel minder dan bij lagerhuizen lijkt er een eenduidige 
logica aan ten grondslag te liggen. Dit geldt ook als we 
alleen kijken naar senaten in gevestigde democratieën. In 
de kabinetsnotitie is dit geoperationaliseerd als de landen 
die lid zijn van de OESO. De OESO telt 34 lidstaten, waar-
van negentien een tweekamerstelsel hebben. Daarvan laat 
het kabinet de presidentiële tweekamerstelsels (VS, Mexi-
co, Chili) buiten beschouwing en dat lijkt mij terecht, 
omdat de rol van een senaat daar sterk wordt bepaald 
door de verregaande machtenscheiding.25 In deze bijdrage 
laat ik ook Japan en Slovenië buiten beschouwing, omdat 
daarover relatief weinig literatuur voorhanden is en hun 
politieke stelsels zich bovendien minder goed lijken te 
lenen voor een vergelijking. Dan resteren dus veertien 
landen: zes federale staten en acht niet-federale. Over al 
deze landen bevat de kabinetsnotitie uitgebreide informa-
tie, waaruit hierna alleen enkele opvallende zaken kunnen 
worden aangestipt. Teneinde het aantal noten enigszins te 
beperken, is de geraadpleegde literatuur over afzonderlij-
ke landen aan het slot van deze bijdrage vermeld. Tenzij 
anders vermeld, zijn gegevens verder ontleend aan de 
database van de IPU,26 aan een overzicht dat de Franse 
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Figuur 1: Aandeel staten met een tweekamerstelsel in Europa  

Totaal

17 van de 48 6 van de 6:

Rusland
Duitsland

België
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Zwitserland
Bosnië en  

Herzegovina

< 5 mln.

2 van de 20:

Ierland
Slovenië

> 40 mln.

4 van de 6:

Groot-Brittannië
Frankrijk

Italië
Spanje
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5 van de 16:

Polen
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Niet federale staten naar inwonertal
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senaat op zijn website bijhoudt,27 aan de grondwetten van 
de betrokken landen28 en aan de websites van de betrok-
ken parlementen. Tezamen is dit slechts een selectie uit 
de uitgebreide lijst van bronnen en literatuur die in de 
kabinetsnotitie wordt vermeld. Geïnteresseerde lezers ver-
wijs ik graag daarnaar.

4.1. Samenstelling
Veel senaten hebben een regionale basis, ook in  
niet-federale staten

Figuur 2: Aantal kamerleden en hun zittingsduur

Aantal 
leden 
senaat 

Aantal 
leden 

lagerhuis

Zittings-
duur 

senaat 
in jaren 

Zittings-
duur 

lagerhuis 
in jaren

Frankrijk 348 577 6 5

Groot  
Brittannië

779 650 n.v.t. 5

Italië 315 630 5 5

Spanje 266 350 4 4

Polen 100 460 4 4

Nederland 75 150 4 4

Tsjechië 81 200 6 4

Ierland 60 166 5 5

Duitsland 69 598 n.v.t. 4

Canada 105 308 n.v.t. 4

Australië 76 150 6 3

België 60 150 4 4

Oostenrijk 62 183 n.v.t. 5

Zwitserland 46 200 4 4

Bron: IPU en parlementaire websites

In tweekamerstelsels is de senaat altijd kleiner dan het 
lagerhuis, behalve in Groot-Brittannië (zie figuur 2). Hun zit-
tingsduur is doorgaans gelijk aan of iets langer dan die van 
de lagerhuisleden en soms wordt een senaat in delen ver-
vangen (Frankrijk, Tsjechië, Australië). In de meeste landen 
worden de senatoren gekozen: direct (Italië, Polen, Tsjechië, 
Australië, Zwitserland), indirect (Frankrijk, Nederland, België, 
Oostenrijk), of een combinatie van die twee (Spanje, Ier-
land). De leden van het Britse Hogerhuis en van de Canade-
se senaat worden benoemd voor het leven. Duitsland is een 
bijzonder geval, omdat de leden van de Bundesrat afgevaar-
digd worden door de deelstaatregeringen en ook namens 
hun regering aan de beraadslagingen deelnemen: ze hebben 
geen vrij mandaat, moeten per deelstaat en bloc stemmen 
en worden vervangen als de samenstelling van hun deel-
staatregering wordt gewijzigd. De leden van de Oostenrijkse 
senaat hebben ook geen vaste zittingstermijn: ze worden 
gekozen door de deelstaatparlementen en na de deelstaat-
verkiezingen vervangen (ze hebben wel een vrij mandaat).

De favoriete functie voor tweekamerstelsels is tegen-
woordig het representeren van territoriale belangen.29 In 
federale stelsels spreekt dat voor zich, maar ook in niet-
federale stelsels heeft de samenstelling van de senaat vaak 
een territoriale basis gekregen. De Spaanse en Franse 
senaat worden in de grondwet met zoveel woorden aange-

duid als het huis van territoriale vertegenwoordiging (arti-
kel 69), respectievelijk de vertegenwoordiging van de terri-
toriale gemeenschappen van de republiek (artikel 24). De 
Spaanse senatoren worden vanuit de provincies en de auto-
nome regio´s gekozen of afgevaardigd en de Franse senato-
ren worden gekozen door speciale kiescolleges per departe-
ment, die hoofdzakelijk uit gemeenteraadsleden bestaan. 
Polen en Tsjechië hebben voor hun rechtstreeks gekozen 
senaat een kiesstelsel met enkelvoudige kiesdistricten, ter-
wijl hun lagerhuizen landelijk op basis van evenredige ver-
tegenwoordiging worden gekozen. Groot-Brittannië, Ierland, 
Italië en Nederland wijken van dit patroon af. Ierland heeft 
een senaat waarin de leden (althans in naam) maatschap-
pelijke sectoren vertegenwoordigen.30 In Groot-Brittannië 
hebben juist de via een districtenstelsel gekozen lagerhuis-
leden een territoriale band, maar de benoemde hogerhuis-
leden niet. In de discussies over hervorming van het House 
of Lords is wel geopperd om in de toekomst verkiezing van 

zijn leden op territoriale grondslag te laten plaatsvinden en 
zo een verbinding te maken met de devolutie-ontwikkelin-
gen.31 In Italië was het in 1948 weliswaar de bedoeling om 
de senaat een grondslag te geven in de regio’s, maar de regi-
onalisering van de Italiaanse staat kwam lange tijd niet van 
de grond. Daardoor werd Italië het enige Europese land 
waarin de senaat op dezelfde dag en volgens een nagenoeg 
identiek kiesstelsel wordt gekozen als het lagerhuis. In 
Nederland worden de senatoren weliswaar gekozen door 
provinciale staten, maar die colleges fungeren daarbij 
slechts als kieskringen. Afgezien van het getrapte karakter 
van de senaatsverkiezingen, kent ook Nederland daarmee 
in feite een identiek kiesstelsel voor beide kamers. Het 
wordt in de literatuur daarom wel in één adem genoemd 
met Italië.32 Ook Zweden en Denemarken kenden ooit een 
identiek kiesstelsel voor beide kamers, maar zij schaften 
inmiddels hun senaat af.

Een territoriale grondslag van de verkiezingen (of 
benoemingen, zoals in Canada) wil overigens niet zeggen 
dat senatoren zich in de praktijk opwerpen als regionale 
belangenbehartigers. Ook in federale staten overheerst al 
sinds lange tijd het onderscheid tussen politieke partijen.33 
Wel zorgen de verschillen tussen de kiesstelsels voor lager-
huis en senaat er in veel landen voor dat de plattelandsre-
gio’s – en daarmee de meer conservatieve politieke stromin-
gen – in de senaat oververtegenwoordigd zijn. De mate 
waarin dat in Frankrijk het geval is, heeft de Franse senaat 
wel de bijnaam bezorgd van ‘chambre d’agriculture’.34
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4.2. Wetgeving
De meeste senaten hebben een amendementsrecht, maar 
de andere kamer heeft vaak het laatste woord
Het meewerken aan de totstandkoming van wetgeving is 
vanouds de belangrijkste taak van een senaat. In Neder-
land is daaraan vorm gegeven door te bepalen dat de vast-
stelling van wetten geschiedt door regering en Staten-
Generaal gezamenlijk (artikel 81 Gw) en dat de Eerste 
Kamer een voorstel overweegt ‘zoals het door de Tweede 
Kamer aan haar is gezonden’ (artikel 85 Gw). De senaat 
kan een wetsvoorstel dus alleen aannemen of verwerpen. 
Hij kan een hem onwelgevallig voorstel niet amenderen 
of terugsturen naar de Tweede Kamer. Aan bezwaren die 
pas in de Eerste Kamer rijzen, kunnen regering of Tweede 
Kamer alleen nog door middel van een nieuw wetsvoor-
stel iets doen. De senaat heeft zelf geen initiatiefrecht.

In alle andere bestudeerde tweekamerstelsels ligt dit 
nogal anders (zie figuur 3). Senaten in niet-federale staten 
hebben zelden een volledig vetorecht, maar alle senaten 
hebben wel een recht van initiatief en een recht van amen-
dement of ten minste (in Duitsland en Oostenrijk) het 
recht om hun bezwaren aan de andere kamer kenbaar te 
maken. Wat er vervolgens gebeurt, verschilt. In Spanje, Ier-
land, Polen, Tsjechië en Oostenrijk stuurt de senaat een 

voorstel met zijn amendementen of bezwaren terug naar 
het lagerhuis, dat vervolgens zonder meer de eindbeslis-
sing kan nemen. In Duitsland kan een speciale bemidde-
lingscommissie, waarin leden van beide kamers zitten, een 
compromis voorstellen. Bij zogenoemde instemmingswet-
ten (wetten die vooral de deelstaten raken; tegenwoordig 
circa 40 procent) is vervolgens instemming van beide 
kamers met het nieuwe voorstel vereist. In andere gevallen 
geeft de Bundestag in beginsel de doorslag. In de overige 
landen gaat een voorstel heen en weer tussen beide kamers 
(shuttle of navette) teneinde tot een gelijkluidende tekst te 
komen, eventueel nog gevolgd door een gezamenlijke com-
missie. Als dat niks oplevert, kan soms na een of meer ron-
den het lagerhuis alsnog de eindbeslissing nemen (Frank-
rijk, Groot-Brittannië, België). In Italië en in de federale 
staten Zwitserland, Australië en Canada gaat de shuttle 
door totdat er overeenstemming is bereikt of verdere 
behandeling wordt gestaakt. Australië heeft daarnaast nog 
een laatste uitweg, bestaande uit ontbinding en herverkie-
zing van beide kamers waarna eventueel in een verenigde 
vergadering de eindbeslissing kan worden genomen (dit 
laatste is eenmaal gebeurd: in 1975). 
Aan begrotingswetgeving komen veel senaten niet te pas of 
zij hebben daarbij minder bevoegdheden, terwijl voor 

26. www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.

asp.

27. www.senat.fr/senatsdumonde.

28. http://codices.coe.int.

29. W.B. Heller & D.M. Branduse, ‘The 

Politics of Bicameralism’, in: S Martin, T. 

Saalfeld & K.W. Strøm (eds.), The Oxford 
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2014, p. 332-351; M. Russell, 2001.
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31. M. Russell, Reforming the House of 

Lords, Lessons from Overseas, Oxford, 

2000, p. 283-290.

32. Bijv. Tsebelis & Money, 1997, p. 53.

33. M. Russell, 2001, p. 113-115.

34. A. Lijphart, Patterns of Democracy. 

Government Forms and Performance in 

Thirty-Six Countries, New Haven/Londen, 

2012, p. 197.

35. C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel 

Figuur 3: Bevoegdheden senaten bij wetgeving (excl. begrotingswetten en grondwetswijzigingen)

Recht van 
amendement?

Recht van 
initiatief?

Methode voor afstemming tussen kamers 
Kan lagerhuis door-

slag geven?

Unitaire staten

Frankrijk Ja Ja Shuttle / evt. gevolgd door commissie Ja

Groot Brittannië Ja Ja Shuttle Ja

Italië Ja Ja Shuttle Nee

Spanje Ja Ja Soms commissie Ja

Polen Ja Ja - Ja

Nederland Nee Nee - Nee

Tsjechië Ja Ja - Ja

Ierland Ja Ja - Ja

Federale staten

Duitsland
Nee 

(wel ‘bezwaar’) 
Ja Commissie

Nee bij instem-
mingswetten (40%). 
Ja bij andere wetten

Canada Ja Ja Shuttle Nee

Australië
Ja Ja

Shuttle; evt. ontbinding beide kamers en  
verenigde vergadering

Nee

België Ja Ja Shuttle Ja

Oostenrijk Nee 
(wel ‘bezwaar’)

Ja - Ja

Zwitserland Ja Ja Shuttle / evt. gevolgd door commissie Nee

Bron: parlementaire websites en www.senat.fr/senatsdumonde
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grondwetswijzigingen het omgekeerde geldt.
In de literatuur over tweekamerstelsels wordt een vol-

ledig vetorecht vaak vereenzelvigd met federale staten en 
een opschortend (suspensief) vetorecht met unitaire sta-
ten, maar het beeld in de Europese OESO-landen is gevari-
eerder (zie figuur 4, ontleend aan de kabinetsnotitie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Vetorechten senaat in Europese OESO-landen met een  

tweekamerstelsel

Onder de vier federale staten is er slechts één waarin 
de senaat een volledig vetorecht heeft bij alle wetgeving 
(Zwitserland), terwijl er onder de negen unitaire staten 
twee zijn waar het vetorecht volledig is (Italië en Neder-
land). Nederland blijkt daarbij het enige land waarin de 
senaat zonder meer het laatste woord heeft. In alle andere 
bestudeerde landen kan ofwel het lagerhuis de eindbeslis-
sing nemen, ofwel wordt een voorstel onderworpen aan 
een of ander conflictoplossings mechanisme, ofwel kent 
men een combinatie van beide.

4.3. Controlerende bevoegdheden
Senaten kunnen ministers of kabinetten niet naar huis 
sturen (behalve in Italië)
In een parlementair stelsel moet een kabinet en moeten 
de afzonderlijke ministers het vertrouwen hebben van het 
parlement. Als het vertrouwen wordt opgezegd, dienen zij 
op te stappen. Deze ‘vertrouwensregel’ is in Nederland 
– anders dan in veel andere landen – niet in de Grondwet 
vastgelegd, maar berust op een staatsrechtelijke conven-
tie. Het is omstreden of de regel voor beide kamers geldt, 
dan wel alleen voor de rechtstreeks gekozen Tweede 
Kamer.35

In de literatuur over tweekamerstelsels wordt het 
volstrekt vanzelfsprekend gevonden dat alleen lagerhui-
zen deelnemen aan de regeringsvorming en dat alleen zij 
ministers of regeringen naar huis kunnen sturen.36 Raad-
pleging van grondwetten en van parlementaire websites 
van andere landen bevestigt dat de vertrouwensregel in 
parlementaire stelsels doorgaans alleen ten opzichte van 
het lagerhuis geldt (zie figuur 5). Met één opvallende uit-
zondering: in Italië kan elke kamer een regering naar huis 
sturen door het aannemen van een motie van wantrou-
wen en een nieuwe regering moet zich binnen tien dagen 
na haar aantreden in beide kamers presenteren om uit-
drukkelijk het vertrouwen te krijgen. In de praktijk vallen 
echter ook Italiaanse regeringen in het lagerhuis. Het is 

twee keer door toedoen van de senaat gebeurd: in 1972 
(regering Andreotti) en in 2008 (regering Prodi). In de Ita-
liaanse politieke verhoudingen is dat niet vaak. Daarbij zal 
een rol hebben gespeeld dat de senaat in Italië steeds een 
nagenoeg gelijke samenstelling had als het lagerhuis. 
Omgekeerd kunnen de meeste senaten ook niet worden 
ontbonden, of worden zij dit alleen tegelijk met de ontbin-
ding van het lagerhuis (Polen, Italië, Spanje). 

De meeste senaten hebben wel een inlichtingenrecht 
en vaak ook een recht van enquête en zij kunnen aanbe-
velingen aan regeringen doen of via moties hun oordeel 
over regeringsdaden uitspreken. Maar zij kunnen daaraan 
dus niet de ultieme sanctie van opzegging van het ver-
trouwen verbinden. Sommige senaten kunnen – in elk 
geval in theorie − ook het budgetrecht inzetten tegen een 
hen onwelgevallige regeringspolitiek. Met ‘geweld’ kan het 
natuurlijk ook: de Australische senaat heeft in 1974 en 
1975 de zittende regering tot vertrek gedwongen door 
eenvoudigweg te weigeren de begroting te agenderen 
zolang geen nieuwe verkiezingen waren uitgeschreven. 
Dat leidde toen echter wel tot een constitutionele crisis en 
tot de overtuiging bij alle politieke partijen dat zoiets niet 
meer behoort voor te komen.37 

Figuur 5: Vertrouwensregel in Europese OESO-landen met een twee-

kamerstelsel

5. Sterke en zwakke senaten
De senaat als hulpkracht van de oppositie 
De politieke kracht van een senaat wordt niet alleen 
bepaald door zijn formele bevoegdheden, maar ook – en 
misschien wel vooral – door zijn samenstelling. Een 
benoemde senaat heeft een veel geringere legitimiteit en 
daardoor minder speelruimte dan een direct gekozen 
senaat en een senaat die politiek gezien een evenbeeld is 
van het lagerhuis, zal ook niet snel daarmee of met de 
regering in conflict komen.38 Overigens heeft elke senaat 
invloed op de uitkomst van wetgevingsprocedures, ook als 
hij geen volledig vetorecht heeft en zelfs als de samenstel-
ling van beide kamers nauwelijks verschilt. Uitstel of de 
dreiging daarvan is het belangrijkste onderhandelingsin-
strument van senaatsfracties.39

Onder de bestudeerde senaten komen uitgesproken 
sterke en uitgesproken zwakke senaten voor, al verschilt dit 
soms in de tijd. De senaten van Duitsland, Australië en Zwit-
serland (niet toevallig alle drie federaal) worden in de litera-
tuur tot de sterke senaten gerekend, omdat ze stevige 
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bevoegdheden hebben en bovendien op een andere grond-
slag tot stand komen en daardoor vaak een andere politieke 
samenstelling hebben dan het lagerhuis. In de praktijk komt 
de kracht van deze senaten vooral tot uitdrukking wanneer 
de oppositiepartijen daarin een meerderheid hebben. 
Uitgesproken zwakke senaten zien we in Spanje, Ierland, 
Oostenrijk, Polen, Tsjechië en België. Zij hebben weinig 
bevoegdheden, worden in de praktijk gemakkelijk door het 
lagerhuis overruled en hun politieke samenstelling is soms 
nagenoeg gelijk aan die van het lagerhuis (Spanje, Ierland, 
Polen). In België is de senaat sinds de ‘zesde staatshervor-
ming’ (mei 2014) vooral nog een overlegorgaan voor de 
federale regering en de gemeenschapsparlementen. Hij 
kent geen rechtstreeks gekozen leden meer en komt aan de 
meeste wetgeving niet meer te pas.40

Ook het House of Lords in Groot-Brittannië wordt in 
de literatuur tot de zwakkere senaten gerekend.41 De een-
zijdige samenstelling geeft hem een zeer gebrekkige legi-
timatie. Sinds de Parliament Act van 1911 (aangescherpt 
in 1947) kan het Britse hogerhuis wetsvoorstellen boven-
dien alleen nog enige tijd tegenhouden, waarna het lager-
huis een definitief besluit kan nemen. In de praktijk 
wordt deze procedure overigens weinig toegepast. Belang-
rijker is de zogenoemde Salisbury convention, volgens  
welke de Lords geen wetgeving blokkeren die in het ver-
kiezingsprogramma van de regerende partij is aangekon-
digd.42 Op die manier konden ook liberale en Labourrege-
ringen hun maatregelen verwezenlijken, ondanks het 
traditioneel sterk conservatieve karakter van de Lords. In 
een Engels standaardwerk over het House of Lords werd 
het in 1993 getypeerd als ‘reasonably diligent and genera-
lly dull, with a whiff of expertise but no real boldness’.43 
Sinds 1999 lijkt dat volgens sommige waarnemers echter 
te veranderen. Het aantal erfelijke peers is toen terugge-
bracht tot 92 (het was bijna 800) en in combinatie met de 
benoeming van een groot aantal nieuwe life peers heeft 
dat de samenstelling van het hogerhuis politiek veel even-
wichtiger gemaakt. Een niet bedoeld gevolg hiervan lijkt, 
dat het zich sindsdien geleidelijk sterker is gaan manifes-
teren.44 Een voorstel van de huidige regering om te komen 
tot een in hoofdzaak gekozen hogerhuis, is in het lager-
huis gestrand, mede uit vrees dat dit het politieke pri-
maat van de Commons verder zou aantasten.45

Ondanks zijn sterke bevoegdheden, werd ook de Cana-
dese senaat lange tijd als zeer zwak aangemerkt, zowel in 
de literatuur als door de Canadezen zelf, die hem vooral lij-
ken te zien als een pensioenvoorziening voor politici van 

de regerende partij. De samenstelling van de senaat wordt 
algemeen als onevenwichtig beschouwd, zowel territoriaal 
– de westelijke provincies zijn ondervertegenwoordigd – als 
politiek: de leden worden benoemd door de gouverneur-
generaal op voordracht van de minister-president en die 
pleegt vooral partijgenoten voor te dragen. Tot 1984 kende 
Canada vooral liberale regeringen, was de senaat bijgevolg 
ook sterk liberaal gedomineerd en speelde hij geen rol van 
betekenis. Die liberale senaat liet zijn terughoudendheid 
echter ineens volledig varen toen in 1984 na een landslide 
bij de verkiezingen een conservatieve regering aan de 
macht kwam. Tot 1997 hebben aantredende regeringen 
steeds te maken gehad met sterke tegen werking vanuit de 
senaat zolang ze geen kans hadden gezien om de samen-
stelling ervan in voor hen gunstige zin te veranderen.46 
Ook de huidige conservatieve regering kreeg bij haar aan-
treden weer te maken met een oppositionele senaat. Ze 
heeft zich ten doel gesteld de benoeming van senatoren te 
vervangen door rechtstreekse verkiezing.47

Ook de Italiaanse senaat lijkt sterk, omdat hij gelijke 
bevoegdheden heeft als het lagerhuis, maar in de praktijk 
was ook hij meestal geen politieke factor van betekenis, 
doordat de politieke samenstelling van beide kamers steeds 
nagenoeg identiek was. Door de wijzigingen in het kiesstel-
sel sinds 1993 kwam het sindsdien een enkele keer voor 
dat de senaat een andere politieke meerderheid liet zien 
dan het lagerhuis. Ook los daarvan is het stemgedrag in 
beide kamers grilliger geworden doordat de fractiediscipli-
ne is afgenomen. De huidige regering Renzi, die geen meer-
derheid heeft in de senaat, heeft voorgesteld de omvang 
van de senaat terug te brengen naar 100 leden, de directe 
verkiezing van de leden te vervangen door afvaardiging 
vanuit regionale en lokale besturen, en de bevoegdheden 
van de senaat aanzienlijk in te perken: het volledig veto-
recht zal worden afgeschaft en kabinetten hoeven ook niet 
langer het vertrouwen te hebben van de senaat. De Italiaan-
se senaat heeft op 2 augustus 2014 daarmee ingestemd na 
een tumultueuze behandeling waarin bijna 8 000 amende-
menten waren ingediend.48 Als dit lukt (er moet nog een 
referendum over worden gehouden), komt hiermee een 
einde aan het ‘perfecte bicameralisme’ in Italië.

In Frankrijk speelt de (sterk conservatieve) senaat 
vooral een politieke rol als er een linkse regering aan de 
macht is. Het meest extreem viel dat te zien onder het 
presidentschap van Mitterrand, toen de senaat openlijk de 
confrontatie zocht en hierdoor onder zware kritiek kwam 
te staan (‘une anomalie parmi les démocraties’ en ‘une sur-
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vivance des chambres hautes conservatrices’, aldus pre-
mier Jospin),49 terwijl hij ook intern in een crisis raakte. 
Uiteindelijk kan de Franse regering weliswaar zijn voor-
stellen via een stemming in het lagerhuis aangenomen 
krijgen tegen de wil van de senaat in, maar in die periode 
liet de senaat het daar bij een kwart van de wetsvoorstel-
len ook op aankomen en gebruikte hij daarnaast andere 
vertragingstactieken, zoals beroepen op het Constitutio-
neel Hof (73 in vijf jaar tijd). Pogingen om de samenstel-
ling van de senaat proportioneler te maken, hebben tot 
nu toe niet veel effect gehad. Wel heeft de senaat zich na 
de periode Mitterrand weer meer toegelegd op het bewa-
ken van de wetgevingskwaliteit.

6. Hervormingsvoorstellen in andere landen
Er zijn er genoeg, maar ze komen meestal niet ver
Naar aanleiding van een verzoek van de D66-fractie in de 
Tweede Kamer, geeft de kabinetsnotitie in een bijlage een 
opsomming van de vele staatscommissierapporten, kabi-
netsnotities, regerings voorstellen en initiatiefvoorstellen 
over de rol en positie van de Eerste Kamer die sinds het 
begin van de negentiende eeuw zijn uitgebracht. Er 
spreekt een gedurige behoefte aan verandering uit, maar 
behalve de invoering van indirecte verkiezingen in 1848, 
de gelijktrekking van de kiesrechtvereisten in 1917 en 
enkele wijzigingen in zittingsduur en ledenaantal, hebben 
al die voorstellen tot niets geleid.

Hierin is Nederland bepaald niet uitzonderlijk. Uit de 
bespreking van de afzonderlijke landen in de kabinetsno-
titie blijkt dat in alle bestudeerde landen met een senaat 
een min of meer permanente discussie plaatsvindt over 
zijn rol en positie, zelfs in federale staten.50 Senaten 
komen in opspraak door de manier waarop de leden wor-
den aangewezen (Ierland, Canada, Groot-Brittannië), door 
hun onevenwichtige samenstelling (Frankrijk, Zwitserland, 
Canada), doordat ze niks lijken toe te voegen (Canada tot 
1984, Ierland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Spanje, België), 
dan wel hervormingen te zeer vertragen of compliceren 
(Italië, Duitsland) of al te ijverig de democratisch gelegiti-
meerde regering dwarsbomen (Canada van 1984-1997, 
Australië in 1974-1975, Frankrijk tijdens het bewind van 
Mitterrand). Net als bij ons, wordt het gevoel dat er iets 
moet veranderen, in veel landen kennelijk breed gedeeld, 
vaak al sinds lange tijd, maar bestaat er over de richting 
van de veranderingen weinig eenstemmigheid. De belang-
rijkste reden waarom hervorming van tweekamerstelsels 
notoir moeilijk is, lijkt het gebrek aan eensgezindheid 
over de ratio van een senaat.51 De opvattingen van politie-
ke partijen over noodzaak en richting van hervormingen 
veranderen ook nog wel eens naar gelang de uitslag van 
de laatste verkiezingen. Bovendien is voor de meeste wij-

zigingen medewerking van de senaat zelf nodig. In veel 
landen is de discussie over de senaat bovendien verweven 
met die over de status en autonomie van regio’s of deelsta-
ten (bijv. Canada, Spanje). Maar helemaal onmogelijk is 
het ook weer niet. Zweden, Noorwegen, Denemarken en 
IJsland schaften hun senaat af, in Ierland was dat op een 
haar na onlangs ook bijna gelukt (de meeste partijen 
waren het erover eens, maar in een referendum stemde 
iets meer dan 51 procent van de kiezers tegen),52 België 
maakte er een politiek onbetekenend overlegorgaan van 
en in Italië lijkt dat laatste ook te gaan gebeuren.

Bij de bevolking zijn senaten over het algemeen wei-
nig bekend en soms bepaald onpopulair (bijv. in Canada, 
Tsjechië), maar regeringen en politieke partijen die afschaf-
fing van de senaat bepleiten om daarvan minder hinder te 
ondervinden, worden evenmin vertrouwd.53 De reservefunc-
tie van een senaat (contra de waan van de dag) lijkt in de 
publieke opinie zijn sterkste troef, vooral als senatoren een 
grotere onafhankelijkheid en integriteit weten uit te stra-
len dan de meer bekende politici. Daar staat tegenover dat 
in het huidige tijdsgewricht populistische argumenten een 
senaat juist weer parten kunnen gaan spelen (omvang en 
kosten van een senaat; niet democratisch want niet recht-
streeks gekozen; baantjes voor uitgerangeerde politici). Wat 
dat betreft kan het boeiend zijn om de ontwikke lingen in 
met name Canada, Ierland, Groot-Brittannië en Italië de 
komende jaren te blijven volgen.

7. Versterking van het politieke primaat van 
de Tweede Kamer?
Dat onze Eerste Kamer een potentieel sterke senaat is, 
merken we pas wanneer de oppositiepartijen er een meer-
derheid hebben, een situatie die zich waarschijnlijk vaker 
zal gaan voordoen. In andere landen zagen we dit ook (het 
meest pregnant in Frankrijk, Canada, Australië): oppositio-
nele senaten zijn van nature geneigd hun bevoegdheden 
als onderhandelingsmiddel in te zetten, maar als gevolg 
daarvan raakt het instituut al snel in opspraak en bindt 
men na enige tijd weer in. Men kan daarin berusten en 
hopen dat ook in Nederland de wal het schip vanzelf zal 
keren. Men kan zich ook afvragen of er mogelijkheden 
zijn om het politieke primaat van de Tweede Kamer 
– altijd met de mond wel beleden – in de praktijk te ver-
sterken. Dat laatste zou mijn voorkeur hebben. Nu het 
politieke klimaat grilliger is geworden, bestaat het risico 
op een toename van patstellingen tussen beide kamers en 
dat lijkt me onwenselijk: het land moet nu eenmaal gere-
geerd worden en de kiezers moeten Tweede Kamer en 
kabinet daarop ook kunnen afrekenen.

Ervan uitgaande dat de Eerste Kamer niet gauw aan 
haar eigen opheffing zal willen meewerken, kunnen aan de 
voorbeelden van andere landen in theorie nog drie andere 
manieren worden ontleend om het politieke primaat van 
de Tweede Kamer beter tot gelding te laten komen.

Ten eerste vervanging van het volledige vetorecht door 
een opschortend vetorecht (inclusief amendementsrecht), 
waarbij de Tweede Kamer uiteindelijk het laatste woord 
heeft. Een dergelijk ‘terugzendrecht’ kan ook een aantrekke-
lijke optie zijn voor wie vooral hecht aan de Eerste Kamer als 
bewaker van de wetgevingskwaliteit.54 De vormgeving van de 
nieuwe procedure (shuttle, commissie, hoe lang of hoe vaak, 
enz.) zal hierbij nog wel het nodige balanceerwerk vergen 
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(zie daarover uitgebreider de hierna opgenomen bijdrage 
van Elianne Korevaar). Het risico is anders groot dat deze 
– afhankelijk van het gemak waarmee de Tweede Kamer de 
senaat kan overrulen – toch weer vooral als politiek opposi-
tiemiddel zal worden ingezet (zoals in Frankrijk onder Mit-
terrand), ofwel de senaat tot een betekenisloos instituut zal 
maken (Oostenrijk, Ierland). De ervaringen in andere landen 
laten verder zien dat een amendementsrecht al gauw leidt 
tot een gedetailleerde herbehandeling in de senaat en tot 
het terugzenden van een groot deel van de wetsvoorstellen, 
al zal daarbij ook kunnen meespelen dat het senatorschap in 
de meeste landen een voltijdse betrekking is.55

Ten tweede zou kunnen worden overwogen om de 
Eerste Kamer te bevrijden van haar politieke verleidingen 
door de senaat steeds tegelijk met de Tweede Kamer te 
kiezen volgens een nagenoeg identiek kiesstelsel, zoals in 
Italië tot voor kort het geval is geweest. Een senaat die 
politiek niet van het lagerhuis verschilt, kan zich wijden 
aan een zorgvuldige heroverweging zonder de verdenking 
op zich te laden dat hij dit om partijpolitieke redenen 
doet. Mogelijk gevolg zou wel zijn, dat een senaat die 
nagenoeg gelijk is samengesteld als de Tweede Kamer, al 
gauw als een overbodig instituut wordt gezien (zoals bijv. 
in Ierland, Italië, Spanje, Canada tot 1984).

Een derde mogelijkheid is het formuleren van een 
Nederlandse variant van de Britse Salisbury convention 
(‘de Eerste Kamer verwerpt voorstellen die in het regeerak-
koord van het kabinet zijn aangekondigd, niet op politieke 
gronden’), zoals al eens is voorgesteld door Peters.56 Tege-
lijk zou dan kunnen worden overeengekomen dat de 
ongeschreven vertrouwensregel uit de aard der zaak in de 
Eerste Kamer niet geldt. Misschien is dat wel voldoende. 
Er is geen grondwetswijziging voor nodig.  
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