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Voorwoord
De Eerste Kamer heeft een naam waaruit kan worden afgeleid dat die Kamer het eerst spreekt. De
Tweede Kamer suggereert dat deze Kamer na de Eerste Kamer komt. Het tegendeel is waar. Waar de
Tweede Kamer zich sterk profileert als een politieke arena en veel in de media komt, was de Eerste
Kamer voor mij een onbekend terrein. De naam alleen al was voor mij verwarrend. Toen ik een
aantal maanden geleden begon met dit onderzoek had ik een hele andere kijk op de Eerste Kamer
dan nu ik het onderzoek heb afgerond. Waar ik eerst geen mening had over het wel of niet
afschaffen van de Eerste Kamer heb ik dat nu wel. Hoe meer ik over de Eerste Kamer heb geleerd hoe
meer ik het nut van de Kamer in ben gaan zien. De Eerste Kamer levert prima werk. Waar de Tweede
Kamer soms vluchtig wetten aanneemt, bekijkt de Eerste Kamer deze rustig. Nu ik meer weet over de
Eerste Kamer en de Eerste Kamerleden ben ik niet alleen blij dat de Eerste Kamer er is. Ik ben ook blij
dat de senatoren hun taak zeer serieus nemen en met plezier hun taak uitvoeren.
Bij deze wil ik eerst mijn respondenten bedanken. De openheid en het enthousiasme van de
senatoren om geïnterviewd te worden maakten de interviews een leuke ervaring. Ik heb veel geleerd
van de respondenten. Het krijgen van een kijkje in de keuken van de Eerste Kamer is wat mij betreft
een unieke ervaring geweest. Op een gegeven moment kwam ik zo vaak in de Eerste Kamer dat een
beveiliger dacht dat ik in de Eerste Kamer werkte. Maar nee, dit is helaas niet het geval. Ik wil mijn
respondenten nogmaals bedanken en ik hoop dat zij dit onderzoek met plezier lezen.
Mijn begeleider Thomas Schillemans wil ik ook bedanken. Zijn opmerkingen en aanvullingen hebben
dit onderzoeksrapport en het onderzoek beter gemaakt dan dat ik in mijn eentje zou kunnen. Ik hoop
dat ik mijn begeleider een tevreden gevoel geef met dit rapport.
Tot slot wil ik alle andere lezers van dit onderzoeksrapport veel plezier wensen.

Koen van Workum
28 juni 2012
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Managementsamenvatting
In dit onderzoeksrapport staat het vraagstuk van de politisering van de Eerste Kamer centraal. Dit
vraagstuk heeft zich vertaald in de volgende onderzoeksvraag “In welke mate is er sprake van
politisering van Eerste Kamerleden en hoe komt dit tot uiting in hun stemmotieven en in het
stemgedrag?” Politisering zoals in dit onderzoek gebruikt wordt, is een combinatie van
stemmotieven enerzijds en stemgedrag en moties anderzijds. Door naast de motieven van Eerste
Kamerleden ook naar het gedrag te kijken, kan dit het begrip politisering in het onderzoek
versterken. Waar de stemmotieven door middel van interviews achterhaald worden, wordt er voor
het stemgedrag en de moties gekeken naar documenten.

Om achter de stemmotieven te komen zijn er 16 senatoren geïnterviewd. Van het totaal van 75
senatoren is een groot deel geïnterviewd. Door de mix van schillen geslachten, partijen en een
verschil in zittingsduur zijn de geïnterviewde respondenten representatief voor de Eerste Kamer. De
documenten die gebruikt zijn, zijn de stemmingsuitslagen van de maand maart, verworpen
wetsvoorstellen en de ingediende moties in de periode van 1970 tot 2012.

Welke stemmotieven zwaarder wegen dan andere heeft te maken met het onderwerp. Technische
onderwerpen waar geen politieke aandacht aan besteed is en die ook geen politiek gevoel oproepen
worden technisch behandeld. Onderwerpen die veel besproken zijn in de Tweede Kamer en de
media en waarover de politiek zich heeft uitgesproken liggen politiek zwaarder. Bij zulke voorstellen
zal de partijpolitieke en strategische kant dan ook sterker zijn. Toch wil dat niet zeggen dat er slechte
wetgeving aangenomen zou worden. Volgens senatoren is het niet te rijmen dat vanwege
partijpolitieke redenen er toch slechte wetten worden aangenomen. Als een wet niet van voldoende
kwaliteit is dan kunnen er om toezeggingen, novelles of moties gevraagd worden. Wordt de kwaliteit
van het wetsvoorstel daarmee niet verbeterd dan zal de wet niet worden aangenomen.

Stemmen in belang van het coalitie- of oppositiebelang kan voorkomen maar dat staat niet vast. De
makkelijkheid waarmee meerderheden in de Eerste Kamer kunnen wisselen en de bereidheid van
totaal tegenovergestelde partijen om samen te werken is uniek. Als er coalitie- of oppositiebelang
speelt dan kan het voorkomen dat er in blokken gestemd wordt. Die blokken zijn echter niet vast.
Binnen één termijn van vier jaar zijn de blokken veranderlijk en wordt er over partijgrenzen heen
gekeken bij wetsvoorstellen. Bij de wetsvoorstellen die verworpen zijn valt op dat bij meer dan de
helft van die voorstellen de fractie in een Eerste Kamer fractie anders heeft gestemd dan haar
verwante fractie in de Tweede Kamer. Dit toont aan dat Eerste Kamerfracties onafhankelijk kunnen
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opereren. Zelfs wanneer het voorstel van een ‘eigen’ minister komt dan nog is het voorkomen dat de
‘eigen’ Eerste Kamerfractie tegen heeft gestemd.
De stemmotieven, het stemgedrag en de moties vormen samen de definitie van politisering zoals in
dit onderzoek gebruikt is. Op basis van individuele onderdelen lijkt het erop dat er een verschuiving is
naar een politisering van de Eerste Kamer. Hierbij valt te denken aan de afweging van loyaliteit
versus kwaliteit van de wet in bepaalde situaties. De grote toename van het aantal moties lijkt ook
op een stijging van het politieke gedrag van senatoren. Op basis van dit onderzoek en de gevonden
resultaten zij er signalen aangetoond die kunnen wijzen op een politisering in de Eerste Kamer.
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1 Inleiding
In het hart van politiek Nederland, de stad Den Haag, worden er dagelijks in de politieke arena’s
debatten gevoerd. Niet alleen politici hebben een rol in Den Haag ook burgers en bedrijven proberen
de debatten te sturen. Er zijn belangengroepen die voor economisch of ideologisch belang hun zegje
bij de minister of bij een Tweede Kamerlid willen doen. Soms is overleg niet voldoende en zijn er
demonstraties op het Plein in Den Haag of wordt er gelobbyd. In de Nederlandse politieke wereld
speelt de Tweede Kamer een centrale rol. De Tweede Kamerleden zijn medewetgevers en
controleren het gedrag van bewindspersonen. Zij staan erom bekend invloed te hebben op het
gevoerde beleid en zo hebben zij invloed op het leven van de gewone burger. Hoewel de media vaak
hun camera’s richten op deze Kamer en er dagelijks persberichten komen op basis van Tweede
Kamerleden en bewindspersonen zijn er meer politici die bepalend zijn voor de Nederlandse politiek.
In Nederland zijn er namelijk twee Kamers en die andere Kamer is, ondanks de geringe mediaaandacht, ook medewetgevend en daarmee ook bepalend voor het gevoerde beleid. Het gaat hier
om de Eerste Kamer.

Tijdens de verkiezingen van de Eerste Kamer in 2011 was er opeens wel veel media-aandacht (NOS,
2011). Het minderheidskabinet van Rutte heeft in de Tweede Kamer gedoogsteun van de PVV nodig
om daar een meerderheid te krijgen. Deze gedoogconstructie heeft, alleen naar het CDA en de VVD
gekeken, geen meerderheid. De SGP speelt met haar twee zetels in de Tweede Kamer hierbij een rol.
Deze kleine partij kan het gedoogkabinet aan een meerderheid helpen met twee zetels. Uit de Eerste
Kamer verkiezingen van 2011 bleek dat de coalitie (CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV) niet
de meerheid in de Eerste Kamer had behaald. De SGP kon met haar ene zetel, die zij in de Eerste
Kamer verkiezingen gewonnen had, voor een meerderheid zorgen. Voor het verlenen van steun aan
de coalitie in de Eerste Kamer heeft de partij in de Tweede Kamer een deel van haar standpunten in
het kabinetsbeleid weten te krijgen. De SGP standpunten over abortus, euthanasie, extra
koopzondagen en het vrouwenstandpunt - dat er geen vrouwen in de partij politicus kunnen worden
- werden met rust gelaten (Ploeg, NRC, 2011; NOS, 2011).

Uit de bovenstaande gebeurtenis rondom de verkiezingen van 2011 blijkt dat sprake is van een
bepaalde, politieke, relatie bestaat tussen de twee Kamers. De Tweede Kamerfractie van de SGP
heeft invloed gehad op het kabinetsbeleid in ruil voor het toezeggen van steun aan de coalitie in de
Eerste Kamer. Vanuit de theorie gezien ontleent de Eerste Kamer haar bestaansrecht aan de formele
rol om de wetsvoorstellen aan een extra controle te onderwerpen en wanneer het voorstel
kwalitatief niet voldoende is zelfs tegen te houden (Braak, 1998: 396-397). Deze taak lijkt te
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verwateren als dit naast gebeurtenissen uit 2011 wordt gelegd. Uit de verkiezingen van 2011 blijkt
dat het politieke spel in de Eerste Kamer aan kracht heeft gewonnen (Engel, 2011: 95-98). Er zijn
politieke afspraken gemaakt tussen de Eerste en Tweede Kamer fractie van de SGP waardoor het
kabinet nu een meerderheid in de Eerste Kamer heeft.
De SGP senator Gerrit Holdijk ziet echter geen speciale coalitievorming in de Eerste Kamer: “Ik ben
gewend voorstellen op voors- en tegens te beoordelen, en dat zal ik blijven doen” (Ploeg, NRC, 2011).
Hij is niet van mening dat hij voor wetsvoorstellen moet stemmen omdat hij dat hoort te doen als
onderdeel van de coalitie zoals dit, het blok van VVD-CDA-PVV en SGP, na de verkiezingen van 2011
werd genoemd.

De actuele situatie in de Eerste Kamer sluit aan bij een langere trend van mogelijke politisering in de
Eerste Kamer. Politisering wordt in dit onderzoek gezien als een sterkere nadruk op partij politieke
stemmotieven dan op inhoudelijk stemmotieven. Hierbij is ook het stemgedrag van senatoren van
belang. Een eerdere opvallende gebeurtenis van 18 mei 1999 was er de nacht van Wiegel. Het VVD
lid, dhr. Wiegel, stemde tegen het wetsvoorstel voor de invoering van een collectief referendum. Als
enige in de VVD fractie stemde hij tegen, hierdoor werd een gekwalificeerde meerderheid door zijn
tegen stem niet gehaald. Deze verwerping leidde tot de val van het tweede kabinet-Kok
(Parlement.com, 2012a). Na deze nacht was er op 22 maart 2005 de avond van Van Thijn. Hij had een
grote rol toen hij tegen het wetsvoorstel voor een gekozen burgemeester was. Dit leidde een dag
later tot het aftreden van de D66-minister Thom de Graaf. Deze minister was de draaiende motor
achter het wetsvoorstel (Parlement.com, 2012b).

Deze aanname over de politisering van de Eerste Kamer wordt versterkt doordat er wetsvoorstellen
zijn aangenomen waarbij achteraf is gebleken dat het voorstel wettechnisch niet voldoende
onderbouwd was en praktisch niet goed uitvoerbaar was. De Crisis- en Herstelwet die in maart 2010
was aangenomen was zo’n wet die achteraf niet goed in elkaar bleek te zitten. Door grote politieke
druk vanuit de regering op coalitiepartijen in de Eerste Kamer is er toch voor het wetsvoorstel
gestemd (Vliegenthart, 2011: 18). Dit wetsvoorstel was aangenomen in tijden van een demissionair
kabinet. Vanwege de spoed die het wetsvoorstel had, werd er door de Eerste Kamer een novelle
(novelle nummer: 32.254) gemaakt dat er voor de senatoren te weinig tijd was om de wet goed door
te nemen (Eerste Kamer, 2009). Uit een evaluatie van de wet is gebleken dat er twee bepalingen
waren, de zesmaandentermijn en het relativiteitsvereiste, waarvan niet is gebleken of zij een positief
effect hebben op de snelheid en kwaliteit van de realisatie van projecten uit de Crisis- en Herstelwet
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011). Naast de crisis- en herstelwet bleek uit het ecotaks
wetsvoorstel uit 1995 dat Eerste Kamer fracties zich verbonden voelen met het kabinet. De
10

gebondenheid van de VVD senatoren aan de partij en het kabinet was sterker dan de vele bezwaren
tegen het voorstel. Uiteindelijk heeft de VVD fractie toch voor gestemd (Braak, 1998: 296).
Politisering heeft mogelijk nadelige effecten heeft op de kwaliteit van wetten. Deze voorbeelden
waaruit blijkt dat er slechte wetten zijn aangenomen suggereert een mogelijke politisering.

De Eerste Kamer heeft als formele stichtingsgrond het waken tegen de waan van de dag (Braak,
1998: 396). Ongewenste wetsvoorstellen kunnen worden tegengehouden, ook nadat deze door de
Tweede Kamer wel zijn goedgekeurd (Braak, 1998). Senatoren hebben formeel de taak om wetten
op kwaliteit te toetsen maar uit de voorbeelden komt naar voren dat er twijfel is over de mate
politisering van senatoren. De Eerste Kamer is een politiek orgaan maar partijpolitiek zou, ten
behoeve van de taak, op de achtergrond horen te blijven (Vliegenthart, 2011). Deze toenemende
mate van partijpolitiek, in dit onderzoek politisering, in de Eerste Kamer lijkt middels enkele
gebeurtenissen aanwezig te zijn. Het ontbreekt echter nog aan hard bewijs. Er is geen duidelijk beeld
over de stemmotieven (onder andere partij politiek, persoonlijke mening, carrière) van senatoren en
welke motieven het zwaarst wegen in de afweging. Stemmotieven kunnen politisering aantonen
wanneer blijkt dat partijpolitieke stemmotieven zwaarder wegen dan inhoudelijke stemmotieven. De
kwaliteit van wetten kan dan ondergeschikt raken aan de politieke druk en het politieke spel om
bepaalde wetten door de Eerste Kamer heen te loodsen.

Hoewel er gesuggereerd wordt dat er sprake is van een politisering van de Eerste Kamer
(Vliegenthart, 2011), is er nog geen goed onderzoek gedaan naar welke stemmotieven centraal staan
bij senatoren. De stemmotieven die worden aangehaald zijn algemene stemmotieven die ook bij
Tweede Kamerleden en Europarlementariërs een rol spelen (Vliegenthart, 2011; Gallagher, 2006). De
stemmotieven voor senatoren lijken daarmee overeen te komen met stemmotieven van andere
politici (Vliegenthart, 2011; Van den Braak 1998). Welke motieven specifiek voor senatoren een rol
spelen en de doorslag geven bij het stemmen is nog steeds giswerk. Er kan namelijk gesteld worden
dat Eerste Kamerleden niet gelijk zijn aan nationale vertegenwoordigers (zie hoofdstuk 2). De
politieke arena’s in de Europese Parlement, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer kunnen, vanwege
de taak en deelnemers, moeilijk vergeleken worden met elkaar. Het Europees Parlement en de
Tweede Kamer lijken vanwege hun bestaansrecht, direct gekozen door de bevolking, op een andere
politieke speelveld te staan dan de Eerste Kamer. De stemmotieven voor senatoren kunnen daarom
anders zijn de al bekende stemmotieven. Deze politisering kan zich uiten in stemgedrag. De
stemkeuzen van senatoren ( “voor” of “tegen”) kunnen een uiting zijn van de politisering. Ook
kunnen stemmotieven invloed hebben op het stemgedrag. Doordat stemgedrag een gevolg is van de
stemmotieven wordt dit ook meegenomen in het onderzoek.
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In dit onderzoek wordt er op de stemmotieven en het stemgedrag van Eerste Kamerleden ingegaan
en daarbij wordt er gekeken of er inderdaad sprake is van een politisering van de Eerste Kamer. Op
basis van welke motieven het zwaarst wegen en welk stemgedrag is vertoond, wordt daaruit
geconcludeerd of er wel of geen sprake is van een politisering van de Eerste Kamer.
1.1 Relevantie
Bij het beschrijven van de relevantie van het probleem rondom de Eerste Kamer wordt er een
onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie.
1.1.1 Maatschappelijke relevantie
Een politisering van senatoren kan problematisch zijn voor de maatschappij. Senatoren worden
indirect gekozen en hoeven geen verantwoording af te leggen aan burgers. Niet de bevolking maar
de Provinciale Statenleden hebben een stem in de Eerste Kamer verkiezingen en daarmee invloed op
de samenstelling van de Eerste Kamer. Vanuit deze gedachte is het niet wenselijk dat er naast de
Tweede Kamer ook in de Eerste Kamer partijpolitiek bedreven wordt. De Eerste Kamer heeft de taak
om het kabinet te controleren en te waken tegen de waan van de dag (Van den Braak, 1998). Als
blijkt dat de Eerste Kamer politiseert, kan dit de primaire taak van de Eerste Kamerleden negatief
beïnvloeden. Slechte wetten zouden hierdoor de Eerste Kamer kunnen passeren.

De senaat heeft invloed op het beleid dat uitgevoerd wordt door wetten tegen te houden of goed te
keuren. Door middel van novelles kan de senaat invloed uitoefenen op het gedrag van de regering
(Breeman, 2008). Het zou kunnen vóórkomen dat wetten worden tegengehouden vanwege
partijpolitieke belangen of dat er om novelles wordt verzocht vanwege de politieke kleur van
bewindspersonen. Voor de burgers en de representatieve democratie dient het primaat van de
politiek in de Tweede Kamer te liggen (Engels, 2011).

Het is voor burgers belangrijk dat zij kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de senatoren. Als uit de
Tweede Kamerverkiezingen blijkt dat de partij van een bepaalde groep burgers niet aan de regering
deelneemt dan moeten de burgers er op kunnen vertrouwen dat de wetsvoorstellen niet zomaar
goedgekeurd worden zonder dat de oppositiepartijen er iets over te zeggen hebben. Omdat een
bepaalde ideologie (links versus rechts) in de regering de overhand kan hebben, zorgt de Eerste
Kamer formeel voor een extra buffer en beschermt tegen wetten die niet wenselijk zijn (Van den
Braak, 1998). Deze extra Kamer zorgt voor een rem op de politiek. Dit kunnen zij doen om senator
zijn een deeltijdfunctie is, zij een indirect mandaat hebben en geen formele relatie hebben met de
regeringscoalitie (zie ook hoofdstuk 2). Door het ontbreken van straffen van senatoren door burgers,
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burgers kunnen slechts indirect straffen door bij de Provinciale Staten verkiezingen anders te gaan
stemmen, is er geen directe verantwoording van Eerste Kamerleden richting burgers. Omdat burgers
niet direct kunnen stemmen voor senatoren is het in democratisch oogpunt van belang dat de Eerste
Kamer geen tweede Tweede Kamer wordt.
1.1.2 Wetenschappelijke relevantie
Er wordt gesuggereerd dat de Eerste Kamer politiseert (Engels, 2011). Dit zou betekenen dat er
politieke stemmotieven zijn die het meest belangrijk zijn. Dit is niet door vele auteurs onderstreept
en er is slechts een kleine aantal onderzoeken naar de Eerste Kamer gedaan. De stemmotieven van
senatoren zijn niet vastgelegd in de literatuur. Er zijn wel algemene stemmotieven die politici hebben
om te stemmen maar deze komen voort uit onderzoek naar nationale vertegenwoordigers en
Europarlementariërs (Gallagher, 2006). Er zijn een aantal bijzondere kenmerken van Eerste
Kamerleden waarop zij afwijken van fulltime en direct gekozen politici. Het is bekend welke
stemmotieven fulltime en direct gekozen politici hebben maar het is niet hard gemaakt welke
motieven Eerste Kamerleden hebben. Er is wel geschreven over de ontwikkelingen in de Eerste
Kamer en wat Eerste Kamerleden meenemen bij het stemmen maar de kern van het boek ging niet
over stemmotieven of politisering (Van den Braak, 1998). De politieke situatie is nu anders dan tien
jaar geleden en dit kan een ander licht werpen op de stemmotieven en het stemgedrag.

Er worden stemmotieven genoemd zoals partijpolitieke belangen maar deze motieven gelden ook
voor andere politici (Vliegenthart en Van Raak, 2011; Gallagher, 2006; Van den Braak, 1998). De
stemmotieven die genoemd worden passen ook bij de suggestie dat er momenteel meer politiek
bedreven wordt in de Eerste Kamer dan dat er ooit bedreven is. De uitspraken bevestigen elkaar
terwijl het aantal auteurs dat erover geschreven heeft, in aantallen, gering is. De voorbeelden van
slechte wetten die zijn aangenomen en problemen rond de verkiezingen, zie begin hoofdstuk 1,
kunnen een uitzondering zijn en niet de regel. Door middel van dit onderzoek kan er een
wetenschappelijk inzicht gegeven worden in de stemmotieven van Eerste Kamerleden. Dit inzicht
zorgt voor een aanvulling op de theorie over stemmotieven en kan tevens helpen bij het geven van
een onderbouwing bij het bepalen of de Eerste Kamer wel of niet politiseert. Daarbij kan ook de
bestaande literatuur over de Eerste Kamer onderbouwd worden of juist niet.
1.2. De onderzoeksvraag
Dit onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de stemmotieven en het stemgedrag van
senatoren en om daarmee inzicht te krijgen in de vraag of de Eerste Kamer wel of niet politiseert. Dit
doel is ontstaan uit de wens om meer te weten te komen over de Eerste Kamerleden en de Eerste
Kamer.
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De onderzoeksvraag die in deze scriptie beantwoord zal gaan worden is:
“In welke mate is er sprake van politisering van Eerste Kamerleden en hoe komt dit tot uiting in hun
stemmotieven en in het stemgedrag?”
1.2.1 De onderzoekvraag opgesplitst
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn er theoretische en empirische deelvragen opgesteld.

Theoretische deelvragen – deze vragen worden beantwoord voor het uitvoeren van het empirische
onderzoek. In het onderzoekvraag staan een aantal begrippen die uitgelegd dienen te worden.
politisering, Eerste Kamerleden, stemmotieven en stemgedrag. Om deze begrippen en daarmee de
onderzoeksvraag te kunnen begrijpen zijn de volgende deelvragen opgesteld.


Wat wordt er verstaan onder politisering?



Wat is er bekend over stemmotieven van volksvertegenwoordigers?



In welke opzichten wijkt de positie van Eerste Kamerleden af van die van voltijds
volksvertegenwoordigers?

Empirische deelvragen – deze vragen worden beantwoord met behulp van het empirisch onderzoek.
De empirische deelvragen helpen bij het kunnen beantwoorden van de onderzoeksvraag. De
theoretische deelvragen geven een ondergrond en met de empirie kan die ondergrond getest
worden. Er zijn drie empirische deelvragen opgesteld.


Zijn er veranderingen in de positie van Eerst Kamerleden te zien?



Welk soort stemgedrag komt het meest naar voren onder Eerste Kamerleden?



Wat zijn de stemmotieven die Eerste Kamerleden hebben?

1.3 Deelvragen
Met behulp van het toelichten hoe iedere deelvraag is aangepakt, wordt er tevens een inzicht
gegeven in de verschillende onderdelen waar dit onderzoek uit bestaat.
1.3.1 Theoretische deelvragen
Wat wordt er verstaan onder politisering?
Voor het beantwoorden van deze deelvraag is gebruikt gemaakt van theorieën over politisering. Met
behulp van Lijphart en Bovens is er gekeken naar politisering in het Nederlandse openbaar bestuur.
Er wordt gekeken naar de opkomst en welke redenen daaraan ten grondslag liggen. In dit onderzoek
is van politisering een meetbaar begrip gemaakt. Op basis van de verschillende theorieën over
politisering is een schets gegeven waarna aan het begrip vorm gegeven wordt. Politisering in dit
onderzoek bestaat uit drie onderdelen: stemmotieven (partijpolitiek versus inhoudelijk), stemgedrag
en moties.
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Wat is er bekend over stemmotieven van volksvertegenwoordigers?
Met behulp van verschillende auteurs (Van den Braak, Gallagher) en de taakomschrijving van Eerste
Kamerleden zijn er stemmotieven opgesteld. Er zijn twee soorten stemmotieven opgesteld:
partijpolitieke en inhoudelijke. Partijpolitieke stemmotieven hebben betrekking op politieke
aspecten zoals druk uit de Tweede Kamer, de eigen partij, regering en lobbygroepen. Inhoudelijke
argumenten hebben betrekking op de verschillende onderdelen waarin de kwaliteit van een wet
getoetst wordt.

In welke opzichten wijkt de positie van Eerste Kamerleden af van die van voltijds
volksvertegenwoordigers?
Met het maken van een theoretische profielschets van Eerste Kamerleden en dit naast de kenmerken
van voltijds volksvertegenwoordigers te leggen is er een verschil in kenmerken aangetoond. Dit
verschil kan invloed hebben op de stemmotieven die gebruikt worden. Deze schets biedt inzicht in de
kenmerken van een Eerste Kamerlid van waaruit een link met politisering gelegd kan worden.
1.3.2 Empirische deelvragen
Zijn er veranderingen in de positie van Eerst Kamerleden te zien?
Met behulp van een kwalitatief onderzoek onder 16 respondenten is er een rol en functie
omschrijving van een Eerste Kamerlid gegeven. Met het vergelijken van het theoretische hoofdstuk
over de rol en wat de senatoren zelf aangaven is deze vraag beantwoordt.

Welk soort stemgedrag komt het meest naar voren onder Eerste Kamerleden?
Stemmingsuitslagen van de maand maart van 1970 tot 2012 zijn geanalyseerd om te onderzoeken
wel stemgedrag het meest voorkomt. In dit kwantitatief onderzoeksdeel is ook gekeken of er coalitie
of oppositiebelang is. Naast de stemmingsuitslagen zijn ook de verworpen wetsvoorstellen van 1970
tot 2012 geanalyseerd. Hier is voornamelijk gekeken of er signalen zijn die kunnen duiden op coalitieof oppositiebelang.

Wat zijn de stemmotieven die Eerste Kamerleden hebben?
De 16 respondenten hebben gepraat over hun stemmotieven en wat meer en minder belangrijk is in
de afweging. Met behulp van de theorie is er een topiclijst opgesteld waarmee de interviews zijn
afgenomen.
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1.4 Een korte vooruitblik
Ter introductie van het verdere rapport worden het methodologische en het theoretische kader kort
weergegeven.
1.4.1 Soort onderzoek
Het uitgevoerde onderzoek heeft zowel kwantitatieve als kwalitatieve elementen. Het kwantitatieve
gedeelte alleen is onvoldoende om iets over politisering te kunnen zeggen. Daarom is er nog een
kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Voor het kwalitatieve onderzoek zijn er aan 16 sentoren, waarvan
15 in een mondeling interview, vragen gesteld. De nadruk in de interviews lag op de verschillende
stemmotieven die Eerste Kamerleden zouden kunnen hebben. Door gebruik te maken van
verschillende manieren van dataverzameling uit verschillende bronnen kan een zo waarheidsgetrouw
beeld weergeven worden. Doordat de verschillende onderdelen elkaar onderbouwen kan de
conclusie hierdoor versterkt worden. Het gehele onderzoek is sterker geworden door verschillende
informatiestromen samen te laten komen. Een verdere uitwerking van alle methodologische keuzes
is te vinden in Hoofdstuk 4.
1.4.2 Theoretisch perspectief
De Eerste Kamer en de Eerste Kamerleden zijn het terrein van het onderzoek. De Eerste Kamer heeft
een lange historie in de Nederlandse geschiedenis (Van den Braak, 1998, 2011). Sinds 1815 bestaat
de Staten Generaal uit twee Kamers. De Eerste Kamer is medewetgevend en controleert samen met
de Tweede Kamer de regering. Waar vroeger alleen mensen van adel en vanuit de ridderschappen lid
konden worden kan nu iedere Nederlander ouder dan 18 jaar lid worden (Van den Braak, 2011). In
de Eerste Kamer zijn alle huidige leden hoog opgeleid met veelal een juridische opleiding. Daarnaast
hebben zij vaak al een carrière achter de rug en met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar zijn
voornamelijk ouderen aanwezig. Hoewel het aandeel vrouwen toeneemt, blijft het aandeel mannen
groter dan 50% (Van den Braak, 2009). In hoofdstuk 2 is meer te lezen over de ontwikkelingen van de
Eerste Kamer en van Eerste Kamerleden.
Politisering van het Nederlandse bestuur heeft zich voorgedaan in een periode vanaf de jaren ’60
(Lijphart, 1979). De ontzuiling die zich vanaf die periode inzette leidde tot een stijging van zwevende
kiezers (Bovens et al, 2008). Waar vroeger de gevestigde partijen op een bepaald aantal stemmen
konden rekenen moesten zij plaats maken voor nieuwe politieke partijen en meer strijden voor het
winnen van kiezers. De consensus politiek waarbij overleg altijd leidde tot gedeelde oplossing werd
vervangen door strijd. De politieke strijd nam toe en gedeelde oplossingen en consensus alleen
waren niet langer voldoende. Deze politisering werd zichtbaar in het openbaar bestuur door een
opkomst van nieuwe, extreme, partijen (Gallagher et al, 2006). Ook in de Eerste Kamer lijkt er sprake
te zijn van politisering (zie hoofdstuk 1). De stemmotieven zijn dan ook van twee uiteinden: van
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volledig partijpolitiek aan de ene kant en zakelijk en inhoudelijk aan de andere kant. Onder de
partijpolitieke

kant

vallen

motieven

zoals

partijstandpunten,

fractiediscipline,

loyaliteit,

coalitievorming en belang, druk vanuit de Tweede Kamer en regering. Onder de inhoudelijke kant
vallen punten ten behoeve van het controleren van de kwaliteit van wetgeving. Inhoudelijke punten
zijn wettechnische motieven, de noodzaak voor de wet, de uitvoerbaarheid, juridisch rechtmatig.
Deze punten zijn afgeleid van de punten die het College van Senioren ( dit college bestaat uit de
voorzitter samen met de fractievoorzitters van de Eerste Kamer) in 1992 had opgesteld (Braak van
der, 1998). Politisering zoals in dit onderzoek gebruikt wordt, is een samenkomen van verschillende
onderdelen. Enerzijds de stemmotieven: wanneer partijpolitieke stemmotieven in de afweging het
zwaarst wegen duidt dit op politisering en omgekeerd duidt dit niet op politisering. Bij het
stemgedrag geldt dat het meestemmen voor een bepaald groepsbelang wordt gezien als politisering
en aan afwijking daarvan als het tegenovergestelde. Het aantal ingediende moties kan duiden op een
toename van het aantal Eerste Kamerleden dat gehoord wilt worden. In hoofdstuk 4 staat een
uitwerking van de theorie.
1.5 Leeswijzer
Het inleidende hoofdstuk sluit af met een leeswijzer. Per hoofdstuk is kort aangegeven wat er
behandeld wordt.
Hoofdstuk 2 De Eerste Kamer der Staten Generaal
Dit hoofdstuk gaat over de ontwikkelingen van en een omschrijving van de rol van de Eerste Kamer.
Er wordt ook gekeken naar wat een Eerste Kamerlid kan doen, qua middelen, en op welke punten zij
verschillen van andere volksvertegenwoordigers. Tevens wordt de theoretische Eerste Kamer naast
politisering gelegd.
Hoofdstuk 3 Theoretisch Kader
Ten eerste gaat het over het ontstaan van politisering in Nederland en in het Nederlandse bestuur.
Ten tweede zijn de verschillende partijpolitieke en wetinhoudelijk motieven die Eerste Kamerleden
zouden kunnen hebben uitgewerkt. Het hoofdstuk bevat ook de operationalisatie waarin duidelijk
wordt hoe het begrip van politisering in dit onderzoek gebruikt is.
Hoofdstuk 4 Methode
Het methodologische hoofdstuk gaat in op de aspecten van het onderzoek waarover verantwoording
wordt afgelegd. Het type onderzoek, kwalitatief en kwantitatief, de gebruikte documenten,
respondenten en de analyse worden daarin behandeld.
Hoofdstuk 5 Empirisch Onderzoek
De daadwerkelijke resultaten komen in dit hoofdstuk uitgebreid aan bod. Zowel de kwanitatieve
uitgewerkte analyse als de kwalitatieve uitgewerkte analyse worden besproken.
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Hoofdstuk 6 Conclusie en reflectie
In het zesde hoofdstuk wordt er middels de emprische deelvragen een antwoord gegeven op de
hoofdvraag. Na de conclusie volgt een reflectie op de maatschappelijke en wetenschappelijke
relevantie. Het hoofdstuk eindigt met een discussie waarin het gaat over de waarde van het
antwoord en in hoeverre het antwoord ook daadwerkelijk ‘het antwoord’ op de onderzoeksvraag is.
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2 De Eerste Kamer der Staten Generaal
Dit tweede hoofdstuk heeft als functie om een beeld van de Eerste Kamer en de Eerste Kamerleden
te geven. De beeldvorming van de Eerste Kamer begint met een historisch schets over het ontstaan
van de Kamer en de ontwikkelingen van de afgelopen twee eeuwen. Hierna volgt een rol en functie
omschrijving van de Kamer. Daarna volg een stuk over de Eerste Kamerleden waarin het gaat over
hun functie, hun bevoegdheden en de samenstelling van de Kamer. Dit hoofdstuk over de Eerste
Kamer sluit af met een korte samenvatting.
2.1 De Eerste Kamer: een historische schets
Volluit en formeel bekend als de Eerste Kamer der Staten-Generaal is het één van de twee Kamers
die Nederland telt (Grondwet, Hoofdstuk 3 Staten-Generaal, 2008). Samen met de Tweede Kamer
vormt de volledige Staten-Generaal het politieke en bestuurlijke middelpunt van Nederland. De
Kamer is onderdeel van de wetgevende macht in Nederland en is naast de Tweede Kamer
medewetgever (Vliegenthart, 2011).
De Eerste Kamer bestaat nu bijna twee eeuwen en is ontstaan als gevolg van het samengaan van de
Verenigde Nederlanden (het huidige Nederland) en de Zuidelijke Nederlanden (het huidige België en
Luxemburg). Dit gevolg van het samengaan werd werkelijkheid in 1815. Op verzoek van de Zuidelijke
Nederlanden, en door het ontbreken van bezwaar bij de Noordelijke Nederlanden en koning Willem
I, werd de Eerste Kamer opgericht (Van den Braak, 1998 en 2011).

Een tweekamerstelsel was nieuw in de Verenigde Nederlanden. Omdat er geen ervaring was met een
dergelijk stelsel werd er naar andere Europese monarchieën en republieken met een
tweekamerstelsel gekeken (Van den Braak, 2011). Het Britse Hogerhuis en de Franse Senaat vormden
de grootse inspiratiebronnen (Van den Braak, 1998). Doordat leden in eerste instantie afkomstig
waren uit de adel of uit Ridderschappen vormde zij een ‘spreekbuis’ voor koning Willem I. Willem I
had invloed op de leden en door zijn rol als koning had hij ook invloed op de samenstelling van de
Eerste Kamer (Van den Braak, 2011). In de eerste decennia van haar bestaan had de Eerste Kamer
niet veel macht. Door het geven van een vetorecht aan de Eerste Kamer kon koning Willem I zonder
zelf zijn vetorecht te hoeven gebruiken ervoor zorgen dat ongewenste wetten werden
tegengehouden. Op de Tweede Kamer in die periode had Willem I veel minder invloed (Van den
Braak, 1998). Tevens had de keuze om alleen mensen van adel of uit de Ridderschappen te
benoemen te maken met de wens voor een behoudende kamer. Uit Noord-Nederland mochten ook
regenten of koopmannen deelnemen mits zij uit goede huize kwamen. Door de vaak conservatieve
houding en doordat zij politiek kleurloos waren kon de Eerste Kamer waken tegen de waan van de
dag (Van den Braak, 1998 en 2011).
19

Na de afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden, België en Luxemburg, van Nederland in 1830 werd
de Eerste Kamer niet afgeschaft. Haar rol bleef echter klein. In 1840 werd door onder andere Groen
van Prinsterer en Sloet tot Oldhuis vragen gesteld over het voortbestaan van de Eerste Kamer. De
kritische geluiden hadden betrekking op de absolute monarchie en de macht van de koning. De
Eerste Kamer was volgens hen niet onafhankelijk en volgde altijd de lijn van de koning (Van den
Braak, 1998). De Eerste Kamer doorstond de kritiek en mede door druk van de koning werd
degrondwetsherziening doorgevoerd. De Eerste Kamer zorgde in de decennia na 1840 niet voor veel
weerstand tegen de Tweede Kamer (Van den Braak, 1998 en 2011).

De eerste grote verandering kwam met de grondwetsherziening in 1887. De herziening hield in dat
naast mensen uit de hogere klasse ook personen die een belangrijk ambt, zoals minister, hoogleraar
of topambtenaar vervulden, lid konden worden van de Eerste Kamer (Van den Braak, 1998, 2011).
Vanaf 1917 gold dat vrouwen zich ook verkiesbaar mochten stellen. De Eerste Kamer werd vanaf
1922 evenredig vertegenwoordigd waarbij leden van de Provinciale Staten de Eerste Kamerleden
kiezen voor een periode van zes jaar. Om de drie jaar kozen een aantal provincies de helft van de
Kamer (Van den Braak, 1998, 2011). Door de politieke veranderingen in Nederland in de jaren ‘60
kwam het vraagstuk over het wel of niet afschaffen van de Eerste Kamer weer op (Van den Braak,
1998). Hervorming in de jaren ‘70 zijn door toedoen van enkele Eerste Kamerleden niet van de grond
gekomen. Sinds 1983 is besloten dat het lidmaatschap slechts 4 jaar duurt en dat alle leden
tegelijkertijd gekozen worden. Na 1983 kreeg het toetsen van wetsvoorstellen en het behouden van
de kwaliteit van wetten een belangrijke plaats (Van den Braak, 2011). De Tweede Kamer nam in 1975
de motie De Kwaadsteniet aan waarin stond dat de positie van de Eerste Kamer niet kon worden
aangetast. De bedreigingen over het afschaffen van de Eerste Kamer namen af en het vertrouwen
nam toe doordat de Eerste Kamer haar nut had bewezen tijdens de economische crisis van de jaren
’80 (Van den Braak, 2011). Door de overheidstekorten werd door het kabinet-Van Agt I vanaf 1977
sociale

regelingen

aangepast.

Belanghebbenden

zoals

ambtenaren,

studenten

en

uitkeringsgerechtigden zagen een kans via de Eerste Kamer gehoord te worden. Zo werd de motie
van CDA senator Franssen waarin werd verzocht om de koopkracht voor minima te handhaven,
aangenomen in de Eerste Kamer (Van den Braak, 2011).
2.1.2 De Eerste Kamer: rol en functie
De Eerste Kamer is in 1815 opgericht op verzoek van de Zuidelijke Nederlanden. De Kamer is toen
onderdeel geworden van de wetgevende macht (Vliegenthart, 2011). In 1815 was de formele
stichtingsgrond, volgens Van den Braak, het waken tegen de waan van de dag en de informele
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stichtingsgrond het kunnen tegenhouden van voor koning Willem I ongewenste wetten (Van den
Braak, 1998). De huidige taak die de Eerste Kamer zichzelf heeft toegewezen is in de loop van de
jaren gevormd. De discussies over de Eerste Kamer en haar bestaansrecht sinds de oprichting,
hebben de Eerste Kamer gemaakt tot wat het nu is (Van den Braak, 1998). De wet beschermt de
burger tegen de staat en de burgers tegen elkaar. Dit is een rechtsstatelijk perspectief van waaruit de
Eerste Kamer werkt en maakt haar rol reflectief. Daarom wordt de Eerste Kamer ook wel aangeduid
als een chambre de reflection (Engels, 2011; Van den Braak, 2009 en 2011). Een kamer van reflectie.
De Eerste Kamer controleert de wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen en
bewaakt de kwaliteit van de wetten (Van den Braak, 2009).

De Eerste Kamer toetst wetsvoorstellen die door de regering zijn opgesteld aan de grondwettelijke
en verdragsrechtelijke beginselen. Deze toetsing vindt tegenwoordig plaats op de punten die zijn
opgesteld door het College van Senioren in januari 1992 (Van den Braak, 1998 en 2009). Het College
van Senioren bestaat uit de voorzitter samen met alle fractievoorzitters uit de Eerste Kamer. Die
opgestelde punten vormen een checklist waaraan de kwaliteit van de inhoud van het voorstel onder
de loep genomen wordt. De punten hebben voornamelijk betrekking op de vraag of het wetsvoorstel
een antwoord op een probleem is, de rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en of het voorstel past binnen
de kaders van de Grondwet en Europese en internationale verdragen en wetten (Van den Braak,
2009).
De lijst van de College van Senioren – uit de agenda van het College van Senioren van 23 januari
1996.
Ter illustratie volgen enkele belangrijke punten uit de lijst van senioren. Afgeleid van Van den Braak,
1998:416.








Is de doelstelling van het wetsvoorstel helder en volledig gedefinieerd?
Is het wetsvoorstel consistent met het algemene regeringsbeleid en pas het in het kader van
reeds eerder vastgestelde wetgeving?
Wat zijn de lange termijn effecten?
Is het wetsvoorstel in overeenstemming met het recht?
Is het voor het bereiken van het doel een wet noodzakelijk?
Is de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en afdwingbaarheid gegarandeerd en wie is
hiervoor verantwoordelijk?
Is een overgangsregeling nodig en voldoet deze aan de geldende kwaliteitseisen?

Op papier is de positie van de Eerste Kamer duidelijk: hoewel het een indirect door de bevolking
gekozen wetgevend orgaan is, heeft zij geen recht van initiatief en amendement. Zij kan wetten
slechts verwerpen of aannemen. Via een novelle kunnen er opmerkingen naar de Tweede Kamer en
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de regering gestuurd worden waardoor de wet op een aantal punten kan worden aangepast. Door
die aanpassingen zal de Eerste Kamer uiteindelijk akkoord gaan met het wetsvoorstel (Engels, 2011;
Breeman, 2008). De novelles kunnen technisch of inhoudelijk zijn (Van den Braak, 2009). Technische
novelles richting zich op de technische onderbouwing van wetten en daarbij op de rechtmatigheid en
uitvoerbaarheid. Inhoudelijke novelles betreffen de inhoud van het wetsvoorstel.

Net zoals de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer de mogelijkheid om een minister ter
verantwoording te roepen. Tevens kan zij ook sanctioneren door het vertrouwen in een minister op
te zeggen (Engels, 2011). In deze zin zijn beide Kamers machtig en hebben zij allebei een grote
invloed op de vorming van wetten. Dat de Eerste Kamer het gevoel geeft dat zij niet machtig is, is af
te leiden uit de keuze om een terughoudende rol te spelen (Engels, 2011). Vanuit de Tweede Kamer
zijn er geluiden dat de Eerste Kamer zich moet richten op de feitelijke toetsing en terughoudend
moet zijn. Het primaat ligt volgens hen bij de Tweede Kamer. Deze geluiden komt voort uit het beeld
dat de Eerste Kamer politiseert (Engels, 2011).
In de 20e eeuw speelde de Eerste Kamer wel een rol maar pas in de laatste decennia van de 20e en
het eerste decennium van de 21e eeuw zijn de machtsverhoudingen veranderd. Nu speelt de Eerste
Kamer een grote rol in het politieke proces. De regering is, ook bij de formatie ervan, nu niet alleen
meer actief in de Tweede Kamer maar ook in de Eerste. Zij moet tegenwoordig ook actief de Eerste
Kamer in en de leden overtuigen en steun voor wetsvoorstellen proberen te verwerven
(Vliegenthart, 2011).
2.2 De Eerste Kamerleden
De Eerste Kamer is bekend en nu dient er naar de deelnemers van die Kamer gekeken te worden. de
kenmerken die zij hebben kunnen relevant zijn voor het politiseringsvraagstuk.

Iedere dinsdag komen de Eerste Kamerleden samen om te vergaderen en te stemmen over de, door
de Tweede Kamer goedgekeurde, wetsvoorstellen. De Kamer bestaat uit 75 leden die indirect
gekozen worden. De leden van de Provinciale Staten brengen hun stem uit bij de Eerste
Kamerverkiezingen. De gekozen Eerste Kamerleden, oftewel senatoren, zijn deeltijd politici. Naast
hun Kamerlidmaatschap hebben zij doorgaans nog een andere baan. Vanwege het feit dat senatoren
zowel in de politiek als buiten de politiek werken, draagt dit bij aan het creëren van een
maatschappelijke visie (Breeman, 2008). Deze maatschappelijke visie is het beeld dat senatoren
hebben doordat zij als deelnemer en wetgever van de maatschappij vanuit verschillende
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invalshoeken naar de maatschappij kunnen kijken. Dit zou ten goede kunnen komen aan hun
voornaamste medewetgevende en controlerende werkzaamheden als (Breeman, 2008).

Senatoren hebben de beschikking over een aantal bevoegdheden om hun werk uit te voeren. Zo
hebben zij het recht van enquête. Op verzoek van een commissie van de Eerste Kamer of de leden
zelf kan er naar een onderwerp een onderzoek ingesteld worden. Tevens hebben zij het recht van
interpellatie en het recht op het stellen van schriftelijke vragen. Bij de laatste twee rechten wordt om
meer informatie verzocht. Bij een interpellatie wordt aan de minister om een mondelinge toelichting
gevraagd en de schriftelijke vragen worden, door het ministerie, op papier afgehandeld. Wanneer
een wet door de Eerste Kamer wordt tegengehouden kan door middel van een technische of
inhoudelijke novelle bepaalde wijzigingen aangeraden worden waarna de wet alsnog door de Eerste
Kamer zal worden aangenomen (Van den Braak, 2009). Hiervoor dienen wel de voorgestelde
wijzingen doorgevoerd te worden. Eerste Kamerleden kunnen bij wetsvoorstellen ook moties
indienen om aandacht te vragen voor bepaalde onderdelen of onderwerpen (Reglement van Orde
van de Eerste Kamer, 2011).

De 75 Kamerleden en parttime politici komen wekelijks samen. Toch is de samenstelling van de leden
van de Kamer wel veranderd (Van den Braak, 1998, 2009, 2011). Waar in 1815 slechts mensen van
adel en uit de Ridderschappen lid konden worden en vanaf 1887 ook personen die een belangrijk
ambt hadden bekleed blijft de Eerste Kamer bepaalde typen mensen aantrekken (Van den Braak,
1998). Tussen 1923 en 1971 waren er voornamelijk hoogleraren en vertegenwoordigers van
verschillende sectoren zoals de publieke omroep, het onderwijs, landbouw en vakbonden (Van den
Braak, 2011). Het aantal ex-wethouders en ex-burgermeesters in de senaat is de afgelopen decennia
toegenomen (Breeman, 2008; Van den Braak, 2011). Deze trend heeft te maken gehad met de
groeiende rol van de senaat in de wetgeving en met de macht die de Eerste Kamerleden genieten.
Hoewel het aantal oud-Tweede Kamerleden en oud–ministers, in de periode 1971-1983 was gedaald,
is het aandeel van provinciale of gemeentelijke ex-bestuurders toegenomen (Van den Braak, 2011).
Sinds 1971 is het aandeel vrouwen sterk toegenomen. Van 4 procent in 1971 tot 34 procent in 2007
(Van den Braak, 2009).

De achtergrond van een Eerste Kamerlid is sinds 1995 tot nu weinig veranderd (Van den Braak,
2009). De regionale spreiding is afgenomen. De meeste Eerste Kamerleden komen uit de provincies
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Het opleidingsniveau is voornamelijk academisch en de meesten
hebben een juridische opleiding gevolgd. Eerste Kamerleden hebben veelal al een andere functie
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gehad voor zij in de senaat terechtkomen. De gemiddelde leeftijd was hoog en is ook hoog gebleven
met een gemiddelde van 55,9 jaar (Van den Braak, 2009).
Zoals de Kamerleden in de 19e eeuw voornamelijk van adel waren of een belangrijk ambt hadden
vervuld. Zo zijn zij nu voornamelijk hoogopgeleide juridische academici.
2.2.1 Eerste Kamerleden: waarom interessant
Het beeld over Eerste Kamerleden dat geschetst is, heeft als doel om vooraf een theoretisch idee op
te doen over ‘de senator’. Nu wordt er een vergelijking gemaakt met Tweede Kamerleden om
daarmee het verschil tussen de twee type volksvertegenwoordigers aan te duiden. Hiermee wordt
meteen aangetoond waarom Eerste Kamerleden interessant zijn.
Eerste Kamerleden zijn parttime volksvertegenwoordigers met een hoofdfunctie elders. Dat kan
zowel in het zakenleven als in maatschappelijke organisaties of in het openbaar bestuur zijn
(Breeman, 2008). Tweede Kamerleden zijn fulltime volksvertegenwoordigers en hebben geen
hoofdfunctie naast hun Tweede Kamerlidmaatschap. Eerste Kamerleden hebben door hun andere
baan een grotere kans om rollen en belangen met elkaar in conflict te laten komen. Eerste
Kamerleden hebben minder mogelijkheden dan Tweede Kamerleden om de regering te controleren
maar hebben wel dezelfde taak: het controleren van de regering (Van den Braak, 1998,2011 en
Vliegenthart en Van Raak, 2011). Ook al neemt de direct gekozen Tweede Kamer een wetsvoorstel
aan dan kan de Eerste Kamer, die indirect gekozen is via de Provinciale Staten, dat voorstel nog
tegenhouden. Deze verschillen maken ‘het Eerste Kamerlid’ interessant om te onderzoeken en om
meer over te weten. De macht die zij hebben is betrekkelijk groot maar de aandacht die geschonken
wordt aan die parttime volksvertegenwoordigers lijkt niet in verhouding met wat zij wettelijk mogen
en kunnen doen.
2.3 De relatie tussen de Eerste Kamer en politisering
De Eerste Kamer en Eerste Kamerleden hebben vanuit de theorie gezien een zakelijk en behouden
karakter. Er wordt aangegeven dat de Eerste Kamer wetten toetst op inhoud. Wetten moet
kwalitatief voldoende zijn voordat deze de Eerste Kamer kunnen passeren. Het integere profiel dat
over senatoren is gegeven zet hen af als zakelijke personen met zowel een maatschappelijke als
bestuurlijke visie. In relatie met politisering, zie hoofdstuk 3 voor een uitwerking, lijken het niet met
elkaar te rijmen. Politisering zou gezien de rolomschrijving van de Eerste Kamer en Eerste
Kamerleden niet aanwezig moeten zijn. Vanuit de theorie wordt gesuggereerd dat politisering niet
plaats zou moeten vinden. In werkelijk kan er wel sprake van politisering zijn en hier geeft dit
onderzoek een antwoord op.
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2.4 Het tweede hoofdstuk samengevat
De Eerste en Tweede Kamer vormen samen de Staten-Generaal. De Eerste Kamer bestaat sinds 1815
en heeft sinds die tijd vele veranderingen meegemaakt. De samenstelling van de Eerste Kamer is
drastisch gewijzigd. Tegenwoordig kan iedere Nederlander boven de 18 senator worden, de
zittingsduur is verkort. De rolomschrijving van de Eerste Kamer is echter niet veranderd. Het waken
tegen de waan van de dag en het voorkomen van schadelijke wetten is nog steeds de rol die aan de
Eerste Kamer wordt toebedeeld.

Waren de Eerste Kamerleden in de 19e mannen van adel

tegenwoordig zijn er veel leden met een achtergrond in de rechterlijke macht. Sinds enkele decennia
zijn er ook oud-burgemeesters en oud-bewindslieden die interesse tonen in de Eerste Kamer. Die
interesse van vooraanstaande politici heeft te maken met de groeiende macht van de Eerste Kamer.
De Eerste Kamer is veel meer een factor geworden waar de regering rekening mee moet houden bij
het maken van wetten.
De Eerste en Tweede Kamerleden hebben dezelfde controlerende taak maar de situatie waarin beide
soorten volksvertegenwoordigers hun taak uit moeten voeren verschilt. Dit maakt Eerste Kamerleden
interessant voor een onderzoek. Wat er over hen bekend is, staat niet in verhouding met wat Eerste
Kamerleden formeel kunnen en mogen doen.
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3 Politisering
In dit hoofdstuk wordt er een theoretische ondergrond voor dit onderzoek gegeven. De theoretische
concepten zullen gaan over de onderwerpen politisering, stemmotieven, stemgedrag en moties.
Deze onderwerpen spelen een centrale rol in het onderzoek en in de onderzoeksvraag. Een
uiteenzetting van deze begrippen is dan ook noodzakelijk voor het kunnen begrijpen van de
onderzoeksvraag en voor het operationaliseren van deze vraag.
3.1 Politisering in verschillende vormen
Politisering is een breed begrip. Een begrip dat niet alleen door meerdere auteurs is aangehaald en
ontwikkeld maar dat ook niet één duidelijke betekenis heeft. In de Van Dale staat het woord
politisering met een veelvoud aan betekenissen vermeld: “1 · over staats- en regeringsbeleid
redeneren 2 · tot een politieke zaak maken 3 · het politieke aspect van een vraagstuk beklemtonen 4
· politiek bewust maken door het blootleggen van de versluierd aanwezige ideologie (Van Dale,
2012)”. Net zoals een veelvoud aan betekenissen in de Van Dale is er ook een veelvoud aan auteurs
die werk hebben gewijd aan dit begrip.

Politisering kan worden opgevat als een toenemende mate van politieke strijd (Lijphart,1979).
Beginnend vanaf de jaren ’60 en ’70 maakte de consensuspolitiek, waarin compromissen sluiten het
devies was, plaats voor de politieke overwinning en strijd. De strijd die kan worden gekoppeld aan
politisering is ook terug te vinden in Bovens (2007). Sinds het eerste decennium van de 21e eeuw ziet
Bovens een toenemende mate van confrontatie in de politiek. Een polariserende stijl van politiek
bedrijven en besturen neemt toe onder de gekozen politieke partijen. Er is een lijn te zien in partijen
die meer neigen richting pacificatie en compromissen sluiten en partijen die op confrontatie uit zijn
(Bovens, 2007).
Politisering kan ook te maken hebben met het toenemen van conflict (De Wilde, 2007). Wanneer het
aantal en de intensiteit van de conflicten toeneemt is dit een teken voor een hogere graad van
politisering (De Wilde, 2007). In lijn hiervan wordt gesteld dat politisering ook een toename van het
aantal meningen over een onderwerp inhoud. De toename van het aantal verschillende meningen en
de toename van het aantal conflicten is aan elkaar gekoppeld (De Wilde, 2007).

De toenemende politieke strijd kan op verschillende manieren zichtbaar worden. Een opkomst van
meer linkse, rechtse of zelfs extreem rechtse partijen geeft politisering aan (Gallagher, 2006). Deze
partijen zorgen voor een opschudding in de huidige politiek. De gevestigde partijen hebben al
decennia lang geregeerd en kennen elkaars partij en werkwijze. De nieuwe rechtse partijen worden
moeilijk opgevangen door de gevestigde partijen en het kost tijd voordat de partijen aan elkaar
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gewend zijn (Gallagher, 2006). De toename van het aantal politieke partijen laat een fragmentatie in
het politieke veld zien (Grzymala-Busse, 2003). De mate waarin een staat gepolitiseerd is, heeft
volgens Grzymala-Busse te maken met de verdeling van macht in het parlement en tussen politieke
partijen. Wanneer er fragmentatie te zien is en blijkt dat de oppositie effectief in het parlement kan
opereren, is dit een teken van een toenemende mate van politisering (Grzymala-Busse, 2003).

De politieke partijen worden, in democratische landen, gekozen door de kiezers. Door het koppelen
van politieke partijen en de kiezers, ook wel het electoraat genoemd, kan politisering aangetoond
worden (Converse en Dupeux, 1962). In een democratie zouden politieke partijen, die slechts een
middel zijn om doelen te bereiken, door de kiezers beoordeeld moeten worden. Wanneer kiezers
zeer loyaal zijn naar een partij maar niet weten waar die partij voor staat dan doet dat afbraak aan
het democratische proces. Volgens Converse en Dupeux (1962) moet er naar drie punten gekeken
worden om politisering vast te stellen. Er moet gekeken worden naar hoe de publieke opinie kijkt
naar een onderwerp, naar de mate waarin die opinie is gepolariseerd en naar de koppeling van de
persoonlijke mening van een kiezers aan zijn of haar partij. De onvoorwaardelijke steun aan een
politieke partij ondanks verschillende standpunten tussen de partij en kiezers ontkracht politisering
(Converse en Dupeux, 1962).

Naast binnenlandse politisering is er binnen de Europese Unie ook politisering te zien. Börzel en Risse
(2008) stellen dat politisering niet perse slecht hoeft te zijn. Want hoewel de Europese integratie
door politisering, wat te zien is in meer politieke strijd, meer tijd zal kosten zal dit de democratische
legitimiteit van de Europese Unie vergroten (Börzel en Risse, 2008). Hoewel er voorstanders (proEuropese partijen) en tegenstanders zijn moeten beiden ervoor uitkomen dat en binnen Europa
sprake van politisering is. Door de Europese politisering te framen als een politiek probleem in
termen van links versus rechts kan dit de pro-Europese partijen ten goede komen.

Politisering en politieke strijd en conflict worden vaak aan elkaar gekoppeld. Toch is politisering een
begrip dat ook buiten ‘de politiek’ een bestaan heeft. Zo is er ook een relatie tussen taal en
politisering volgens Palonen (2003). Het woord ‘politisering’ is volgens haar voor het eerste gebruikt
in Duitsland in het jaar 1907. Tegenwoordig heeft politisering een negatieve betekenis gekregen
maar dit was niet het oorspronkelijke doel van het woord (Palonen, 2003). Politisering gaf slechts aan
dat er meer interesse in de politiek was. Nieuwe arena’s moesten worden ontworpen voor het
kunnen omgaan met politisering. Palonen (2003) stelt dat politisering alleen betekent dat er ‘iets’
politiek genoemd wordt. Volgens de auteur kan deze ‘politisering’ alleen als er daarvoor geen sprake
was van politiek.
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Naast taal kan ook cultuur politiseren. Susan Wright (1998) ziet in de antropologie zowel een oud als
een nieuw idee over cultuur. Het oude idee gaat uit van het idee dat een bepaalde groepen mensen
een bepaalde cultuur heeft en deze samen vormgeeft. Er is een grens en een bepaalde set
eigenschappen die binnen de grens aanwezig zijn. Het nieuwe idee over cultuur ziet cultuur als een
strijd (Wright, 1998). Er is een politiek proces gaande waarin er strijd wordt geleverd om de macht te
krijgen waarmee kern elementen van een cultuur gedefinieerd kunnen worden.
3.2 Politisering in het Nederlandse openbaar bestuur
Politisering zoals in de onderzoek zal worden toegepast is deels gebaseerd op de ontwikkelingen in
de Nederlandse geschiedenis. Om politisering te kunnen begrijpen is het belangrijk om de
ontstaansgeschiedenis ervan te kennen. Politisering is een begrip dat een geschiedenis heeft in de
Nederlandse maatschappij en het Nederlandse bestuur (Lijphart, 1979). Binnen de Nederlandse
samenleving was er lang sprake van een duidelijke verdeling in verschillende sociale groepen. Deze
groepen hebben later de benaming zuilen gekregen. Deze zuilen zijn vanaf 1913 (in specifiek vanaf
1917) tot en met in de jaren ‘70 belangrijk geweest voor de Nederlandse samenleving en de
Nederlandse politiek (Lijphart, 1979). Al was vanaf 1967 een kentering in de macht van de zuilen te
zien (Lijphart, 1979; Bovens et al, 2007) Binnen de samenleving waren er drie centrale groepen te
onderscheiden. Deze drie ‘hoofdzuilen’ waren de Rooms-Katholieke, de protestants-christelijk en de
algemene zuil. Deze algemene zuil bestond uit de liberale en de sociale zuil. Deze vier zuilen hebben
een lange tijd het leven in Nederland beheerst en gecontroleerd (Lijphart, 1979).
Het jaar 1917 wordt als startjaar van de pacificatiepolitiek gezien (Lijphart, 1979). De
pacificatiepolitiek is ontstaan na de politiek onrustige jaren tussen 1878 en 1917. De schoolwet, het
kiesrecht en de rechten van de arbeiders creëerden grote kampen in de samenleving wat het
politieke bestel vervolgens instabiel maakte (Lijphart, 1979). In december 1913 werd een commissie
ingesteld om een oplossing te vinden voor de schoolwet. Deze commissie werd ingesteld op verzoek
van de toenmalige regering. Zij deed een beroep op de verschillende politieke partijen om tot een
gezamenlijke oplossing te komen ondanks de grote verschillen in levensovertuiging. Dit moment was
de grondlegging voor de pacificatiepolitiek. Deze nieuwe politiek had drie eigenschappen (Lijphart,
1979; Bovens et al, 2007). De rol van de elites van de verschillende zuilen was heel belangrijk. Er
moesten realistische oplossingen gezocht worden voor de ideologische verschillen en hierbij werd de
massa grotendeels genegeerd. Zakelijkheid en resultaatgerichtheid waren belangrijk bij de
gesprekken en oplossingen. Alle zuilen moesten met hun leiders afstand doen van de politieke strijd.
De pacificatiepolitiek stond voor depolitisering. Alle politieke zaken en debatten die emoties
opriepen werden voortaan als zakelijk gepresenteerd. Verschillende ongeschreven regels over het
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gedrag van politici moesten ervoor zorgen dat de politieke strijd niet te hoog op liep (Bovens et al,
2007). Het derde punt was het principe van evenredigheid. Dit hield een evenredige verdeling van
staatssubsidies onder scholen en een evenredige vertegenwoordig in de Tweede Kamer in. Ook
wanneer een zuil niet in de regering deelnam kreeg de zuil haar deel in (politieke) benoemingen en
bij de verdeling van subsidies.

Tijdens de pacificatie politiek werd de rust in het politieke besteld hersteld en stond overleg en er
samen uitkomen centraal (Lijphart, 1979). Het ging om het bij elkaar houden van de partijen waarin
schikken en plooien voorop staat (Bovens et al, 2007). Zoals de leiders van de zuilen samenwerkten
zo gescheiden leefde de rest van de bevolking in de zuilen. Het isolement hield echter niet eeuwig
stand. De ontzuiling werd duidelijk zichtbaar sinds 1967. De gevestigde politieke partijen konden niet
meer automatische rekenen op politieke steun uit hun eigen zuil. Iets wat zij lange tijd wel hebben
kunnen doen door de volgzame kiezers en gezagsgetrouwe media (Bovens et al, 2007). Dit moment
kwam echter niet plotseling maar was de uitkomst van een al langer aanwezige ontwikkeling van
‘ontzuiling’ (Lijphart, 1979). Hoewel er van de term zuilen geen sprake meer is, zijn deze zuilen
tegenwoordig vervangen door blokken (Bovens et al, 2007). Er is een progressief blok, dan vroeger
liberaal heette, een conservatief blok en een confessioneel blok. Hoewel kiezers meer zijn gaan
zweven, gaan zij vooral zweven in één blok en niet tussen blokken (Bovens et al, 2007).

Na de ontzuiling volgende er in de jaren `70 en `80 een opkomst van linkse en groene politieke
partijen. Deze opkomst resulteerde in een toenemende strijd in het openbaar bestuur. De gevestigde
christendemocratische partijen kregen te maken met concurrentie uit de groene, milieubewuste,
hoek (Gallagher, 2006). Meer politieke partijen en een sterkere oppositie zorgen voor de politieke
strijd en daarmee politisering (Gryzmala-Busse, 2003). In de jaren `90 nam de onrust af door een
toenemende stabiliteit. De schokgolf van de nieuwe partijen was opgevangen en de politieke
vernieuwing en strijd waren deels geïntegreerd in het systeem. Na een relatief rustige politieke
periode ontstond vanaf de jaren 21e eeuw een nieuwe politieke stroming die de situatie repolitiseerde. De rechtse partijen die toen opkwamen zorgen tot vandaag de dag voor ophef in de
gevestigde politiek en zorgen voor een toenemende strijd. Deze nieuwe schokgolf is nog niet volledig
opgenomen door de gevestigde politieke partijen (Gallagher, 2006).

Hoewel de gevestigde partijen zich nog lijken te houden aan de pacificatiepolitiek waarbij consensus
het belangrijkst is, zijn de nieuwe partijen polariserend. Die partijen zoeken confrontatie met de
andere partijen en vinden dat belangrijker dan consensus (Bovens et al, 2007). Hoewel het
Nederlandse poldermodel nog steeds relevant is, zijn de spelers wel veranderd. Dit poldermodel
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zorgt op sociaaleconomisch terrein nog steeds voor consensus maar binnen de nationale politiek lijkt
polderen niet altijd de oplossing. Er moeten keuzes gemaakt worden.
Niet alleen de politieke partijen veranderen maar ook de samenleving. Door het toenemen van
individualisering en zwevende kiezers zijn politieke partijen niet meer zeker van een bepaald aantal
zetels. Schijnbaar is de loyaliteit aan partijen afgenomen en wordt er meer nagedacht over het
stemmen (Converse en Dupeux, 1962). Burgers hebben ten opzichte van de politiek meer macht
gekregen en de politiek moet dan ook meer inspelen op de wensen van de burgers om steun van hen
te krijgen (Bovens et al, 2007).

Politisering is een begrip dat in de Nederlandse samenleving door de geschiedenis heen is gevormd.
Er waren periodes waarin er sprake was van pacificatie. Hierin werd consensus en een oplossing die
iedereen aanstond centraal. Dit werd later vervangen door polarisatie. Strijd was belangrijker dan
consensus. Tegenwoordig is er, door de opkomst van extreme partijen, in Nederland een
politiserende trend gaande (Bovens et al, 2007; Gallagher, 2006). Strijd is weer belangrijker dan een
gedeelde oplossing waarin iedere partij haar deel krijgt (Bovens et al, 2007; De Wilde, 2007; Lijphart,
1979). In politisering staat de (politieke) strijd centraal en zo is politisering ook in dit onderzoek
neergezet (Wright, 2003).
3.2.1 Politisering in dit onderzoek
De gegeven historisch schets helpt niet alleen bij het formuleren van het begrip politisering maar is
belangrijk voor het gehele onderzoek. De schets duidt aan dat er binnen Nederland en het
Nederlandse openbaar bestuur een toenemende mate van politieke strijd is te vinden. Logischerwijs
zal dit dan ook bij de Eerste Kamer het geval zijn. De Eerste Kamer is een onderdeel van het openbaar
bestuur. De schets laat zien dat het mogelijk is dat er nu meer politieke strijd in het openbaar bestuur
is dan voorheen en geeft een toelichting hoe dit tot stand is gekomen. Een toenemende mate van
politieke strijd kan deels worden afgeleid uit de historische ontwikkelingen in Nederland.
In dit onderzoek staat politisering ook voor politieke strijd. Echter is dit begrip, politisering is politieke
strijd, nu nog niet meetbaar. Om het begrip te kunnen meten is het geoperationaliseerd in
stemmotieven, stemgedrag en moties. Stemmotieven kunnen, zoals in het volgende hoofdstuk te
lezen is, politieke strategisch zijn maar ook inhoudelijk. De mate hoe zwaar een bepaald soort
stemmotieven weegt kan wat zeggen over politisering. Wanneer politieke strategische motieven het
belangrijkst zijn, kan dit duiden op een politisering van de Eerste Kamer. Het politieke spel is
belangrijker dan de inhoudelijke beoordeling van wetsvoorstellen. Uit het stemgedrag en de moties
kan afgeleid worden hoe senatoren zich gedragen. Dit gedrag kan een signaal zijn voor of tegen
polistering. Als blijkt dat er steeds in blokken gestemd wordt of de coalitie altijd voor een voorstel
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stemt dan kan dit politisering suggereren. In de volgende hoofdstukken worden de punten
uitgebreider behandeld en gekoppeld aan politisering.
3.3 Stemmotieven
Zoals politisering een begrip is met meerdere betekenissen en er in de Nederlandse politiek periodes
zijn meer soms meer en soms minder politisering is ‘het stemmotief’ ook een dergelijk begrip. Er is
ook niet één stemmotief maar er zijn meerdere motieven waarvan bepaalde motieven niet per se
belangrijker zijn of vaker voorkomen dan andere motieven. Er zijn verschillende motieven die politici
kunnen hebben om een voor- of afkeur over een wetsvoorstel uit te spreken. Deze motieven zullen
worden onderverdeeld in meer partijpolitieke en meer inhoudelijke motieven.
3.3.1 Partijpolitieke motieven
Partijpolitieke motieven zijn motieven waarbij de politieke partij en het politieke belang het
belangrijkst zijn. Het zijn motieven die dichter tegen de subjectieve politiek aanliggen dan tegen de
“objectieve” inhoud van een wet. Natuurlijk voor zover er gesproken kan worden over objectiviteit
bij stemmotieven. De politieke kleur die een senator heeft kan leiden tot een bepaalde stemkeuze.
De partijpolitieke motieven kunnen worden onderverdeeld in een aantal andere motieven. Onder
senatoren spelen politieke factoren een belangrijkere rol dan de opgestelde objectieve
beoordelingscriteria (Van den Braak , 1998). Politieke factoren kunnen de op wetstechnische
argumenten onderbouwende voorstellen overmeesteren en een draai geven aan de uiteindelijke
keuze en stem.

Partijstandpunten kunnen voor politici de leidraad zijn in het uitvoeren van hun functie. Dit zou dan
betekenen dat er volledig volgens de partijstandpunten gestemd wordt. Volksvertegenwoordigers
zijn als lid van een politieke partij vaak verbonden met het partijprogramma en de partijstandpunten
en dit kan gebruikt worden bij het stemmen (Gallagher et al, 2006). Fractiediscipline houdt in dat er
met de partijlijn meegestemd wordt, ook als de persoon het er niet mee eens is (Andeweg en
Thomassen, 2010). Vaak stemmen fractieleden gelijk maar het kan voorkomen dat er wordt
afgeweken van de fractie/partijlijn. Aangezien de steun vanuit de fractie en partij belangrijk kan zijn
voor het behouden van de rol van volksvertegenwoordiger is deze discipline, of partijdruk, een reden
om op een bepaalde manier te stemmen (Gallagher et al, 2006). Loyaliteit is belangrijk onder
senatoren en zorgt ervoor dat sommige fractieleden anders stemmen dan wanneer zij slechts op
basis van de beoordelingscriteria hun stem uit zouden brengen (Van den Braak, 1998).
Naast een fractieloyaliteit kan er ook een loyaliteit zijn naar bewindspersonen of het kabinet
wanneer deze functie door partijverwanten worden ingevuld (Van den Braak, 1998). De loyaliteit aan
bewindspersonen is echter minder groot dat de loyaliteit aan de eigen Kamerfractie. Loyaliteit is
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belangrijk binnen een partij en mogelijke sancties kunnen ervoor zorgen dat de Kamerleden loyaal
zijn (Andeweg en Thomassen, 2010). Zelfs wanneer dit tegen hun eigen wil is.

De politieke relatie tussen de Eerste en Tweede Kamerfracties, dit geldt voor partijen die in beide
Kamers deelnemen, is aanwezig en onder druk van de regering en coalitie is er al eens door
senatoren gestemd in lijn met de wens van de regering. Hoewel er formeel geen relatie tussen de
Kamers en de regering en de senaat is, is er informeel een politieke relatie zichtbaar (Engels, 2011).
De druk van de Tweede Kamerfractie of regering kan ervoor zorgen dat de Eerste Kamerfractie
zwicht. Het door de regering opgestelde regeerakkoord kan ook van invloed zijn op het stemgedrag.
Het akkoord speelt kan een rol spelen bij senatoren (Van den Braak, 1998). Bij het wetsvoorstel om
de aanstellingwijze van de burgemeester uit de Grondwet te halen hebben de CDA senatoren zich
gehouden aan het regeerakkoord. De PvdA senatoren hielden zich aan het partijstandpunt over dit
onderwerp (Engels, 2011). Organisaties en burgers kunnen invloed proberen uit te oefenen op het
stemgedrag van volksvertegenwoordigers. Zij kunnen zowel inhoudelijk punten aanwijzen waaraan
het volgens hen schort in het wetsvoorstel. De steun van de belangengroepen kan ook een indruk
geven over het maatschappelijke draagvlak (Van den Braak, 1998; Eerste Kamer, 2012). De druk van
lobby en belangengroepen kan zorgen om bij een voorstel voor of tegen te stemmen.

Om meer informatie over een onderwerp te verkrijgen kunnen Eerste Kamerleden kunnen experts
vragen. Dit is een onderdeel van de externe informatiewinning en kan helpen bij het beoordelen van
een wetsvoorstel (Eerste Kamer, 2012). In Nederland zal er door een politieke partij niet snel een
meerderheid gehaald kunnen worden (Bovens et al, 2007). Dit houdt in dat coalitievorming en
samenwerking altijd nodig is tussen politieke partijen. Om de samenwerking soepel te laten verlopen
of de relaties tussen partijen niet te schaden, kan er gestemd worden om de coalitie of oppositie één
gezicht te laten houden. Het kan voorkomen dat deeltijdpolitici hun lidmaatschap als een startpunt
zien om in de politiek verder te komen. Misschien willen zij wel een functie in de Tweede Kamer, of
bij een bepaald ministerie. Daarnaast kan het behouden van de plek op de kieslijst ook een
achterliggende reden om op een bepaalde manier te stemmen (Gallagher et al, 2006). Het
achternastreven van een politieke carrière kan het stemgedrag van een volkskerktegenwoordig meer
met de gewenste partijlijn overeen laten komen.
Bij een stemming over een wetsvoorstel kan er strategisch gestemd worden. Partijen of politici
kunnen onderling afspreken om bij het ene besluit mee te stemmen met de concurrerende partij en
tegen het partijbelang in. Bij een andere stemmingronde is dit dan omgedraaid (Miller, 1975). Dit kan
losstaan van eventuele coalitie of oppositie afspraken.
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3.3.2 Inhoudelijke “objectieve” motieven
Inhoudelijke motieven zijn motieven waarbij er bij het stemmen alleen naar de inhoudelijke kwaliteit
van de wet is gekeken. Voor de Eerste Kamer is er een lijst door het College van Senioren ontwikkeld
(Van den Braak, 1998). Deze lijst omvat een aantal punten waarop inhoudelijk naar wetten gekeken
moet worden. Dit is de kwaliteitstoetsing van de wetsvoorstellen (Van den Braak, 1998). Net als
partijpolitieke motieven zijn ook inhoudelijke motieven onder te verdelen.

De inhoudelijke motieven komen voornamelijk uit de criteria die het College van Senioren in januari
1992 heeft opgesteld (Van den Braak, 1998). Deze criteria zouden als leidraad voor de behandeling
van wetsvoorstellen kunnen dienen zoals vermeld staat in de agenda van het College van Senioren
van 23 januari 1996. De opgestelde criteria zouden bij moeten dragen aan de kwaliteit van de
wetgeving (Van den Braak, 1998, 2009).

Wettechnische motieven zijn motieven die te maken hebben met de kwaliteit en de uitvoerbaarheid
van de wet. Als de wet niet voldoende onderbouwd is dan wordt deze afgekeurd. Het gaat hier om
inhoudelijke argumenten (Vliegenthart, 2011). Deze motieven kunnen voortkomen wanneer de wet
aan een kwaliteitstoets wordt ondergaan en deze daar niet ongeschonden uitkomt.
Voor een wet is het nodig dat er een is probleem dat een oplossing nodig heeft. De wet moet
noodzakelijk zijn een het probleem oplossen. Hierbij wordt gekeken naar de evenredigheid van het
voorstel. De genoemde maatregelen moeten in vergelijking staan met het op te lossen probleem. Is
dit wetsvoorstel de juiste oplossing voor het probleem of wordt het probleem met het voorstel niet
aangepakt? (Van den Braak, 1998, 2009)
Bij de uitvoerbaarheid van een wet wordt er gekeken of een wet praktisch mogelijk en handhaaf is.
Er wordt gekeken naar de effectiviteit en de mogelijke effecten van het voorstel. Is de voorgelegde
wet zo opgesteld dat deze door de betrokken personen uitgevoerd kan worden.
Het is belangrijker dat de wet niet in strijd is met de Grondwet, Europese verdragen en wetten of
internationale. Rechtmatigheid is een belangrijk criterium. Wanneer de wet in strijd is met hogere
verdragen en wetten dan kan, hoewel het voorstel goedgekeurd kan worden, de wet alsnog
afgeschaft worden (Van den Braak, 1998).
De eigen mening, zowel een politieke mening over bepaalde partijen of over het onderwerp, kunnen
de stemkeuze beïnvloeden. Ieder lid van de Eerste Kamer mag en kan stemmen zonder last of
ruggespraak. Dit houdt in dat zij ongeacht de fractielijn mogen stemmen hoe ze zelf willen stemmen.
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3.3.3 Operationalisatie van stemmotieven
Politisering zoals in deze opzet gebruikt is, houdt een toenemende mate van het gebruik van
partijpolitieke stemmotieven in. Bij het begrip politisering wordt er uitgegaan van een dominantie
van de partijpolitieke motieven. In lijn met de ontwikkelingen rondom politisering in de Nederlandse
samenleving geldt ook hier dat politisering inhoudt dat er meer politieke strijd aanwezig is. De
politieke strijd is belangrijker dan consensus. Partijpolitieke motieven zorgen vanwege hun politieke
lading voor een politieke strijd. Hoewel er op basis van inhoudelijke argumenten ook een strijd
geleverd kan worden gaat het hier om een politieke strijd.

De stemmotieven die een paragraaf eerder genoemd zijn, worden voor het meten en voor het geven
van een oordeel over politisering onderverdeeld. Er zijn stemmotieven die meer partijpolitieke
elementen dragen en een tweede groep stemmotieven die bestaan uit inhoudelijke motieven.

Partijpolitieke motieven

Inhoudelijke motieven

Partijstandpunten

Inhoudelijke wettechnische motieven

Fractiediscipline

Noodzaak

Loyaliteit

Uitvoerbaarheid

Coalitievorming

Juridisch

Coalitie belang en discipline

Eigen overtuiging en mening

Oppositie belang en discipline
Druk Tweede Kamer en regering
Regeerakkoord
Druk lobby- en belangengroepen
Carrière
Strategisch stemmen

Als er wordt gesproken over politisering dan betekent dit dat de partijpolitieke motieven belangrijker
zijn geworden dan de inhoudelijke motieven. Een voorbeeld is dat wanneer een senator zijn stem
volledig laat afhangen van de eigen persoonlijke overtuiging een inhoudelijk motief het zwaarst
weegt. Als diezelfde senator ondanks de eigen overtuiging toch met de fractie meegaat en het
stemmotief van fractiediscipline de overhand heeft dan wegen de partijpolitieke motieven het
zwaarst. Door de stemmotieven onder te verdelen kan het begrip politisering, zoals het hier
uitgelegd staat, begrepen en gemeten worden.
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Bij de stemmotieven is het niet alleen van belang welke motieven meer en minder van belang zijn
maar vooral de weging van de motieven. Welke motieven het zwaarst wegen gegeven een beter
beeld van politisering dan welke motieven vaker genoemd worden. Door het geven van een weging
aan de stemmotieven kan hieruit een onderverdeling volgen. Deze verdeling is dan gebaseerd op hoe
zwaar elk motief voor een senator meetelt in de afweging.
3.4 Stemgedrag en moties
De stemmotieven monden uiteindelijk uit het in het stemgedrag. Zoals er verschillende motieven zijn
zo is er ook verschillend stemgedrag. In lijn met de motieven kunnen een aantal mogelijk varianten
genoemd worden. Ten eerste is het mogelijk dat de Eerste en Tweedekamer fracties en coalities niet
hetzelfde stemmen. Dit kan betekenen dat inhoudelijke motieven belangrijker waren dan
partijpolitieke motieven. De Eerste Kamerfractie heeft anders gestemd dan de Tweede Kamerfractie.
Loyaliteit en mogelijke druk uit de Tweede Kamer hebben het niet gewonnen van de eigen
beoordeling door de Eerste Kamer. Er zijn verschillende opties om te stemmen.
De stem van de coalitie in de Eerste Kamer is niet gelijk aan de stem van de coalitie in de Tweede
Kamer. In Nederland heeft geen partij de meerderheid en daarom moeten er zowel in de Eerste als
de Tweede Kamer coalities gevormd worden (Bovens et al, 2007). Wanneer de coalitie in de Eerste
en Tweede Kamer afwijken qua stemgedrag, kan een inhoudelijk motief de doorslag hebben
gegeven. Het coalitie belang en discipline is dan niet voldoende gebleken.
De stem van de oppositie in Eerste Kamer kan niet gelijk zijn aan de stem van de oppositie in de
Eerste Kamer. Naast een coalitie wordt ook een oppositie gevormd. Dit zijn de partijen die niet in de
coalitie deelnemen.
De stem van de partijfractie in de Eerste Kamer is niet gelijk aan de stem van de verwante fractie in
de Tweede Kamer. Dit stemgedrag heeft te maken met enerzijds loyaliteit en druk vanuit de Tweede
Kamer en anderzijds de inhoudelijk motieven.

Daarnaast kan er in lijn met de Tweede Kamerfracties gestemd worden. In zulke gevallen kan het zijn
dan er inhoudelijk niets aan de wet schort en dat deze daarom is aangenomen of dat partijpolitieke
motieven de doorslag hebben gegeven. De stem van de coalitie in Eerste Kamer is dan gelijk aan de
stem van de coalitie in de Tweede Kamer. Een laatste mogelijkheid is wanneer de stem van de
oppositie in de Eerste Kamer gelijk is aan de stem van de oppositie in de Tweede Kamer. Of de stem
van de partijfractie in de Eerste Kamer is gelijk aan de stem verwante fractie in de Tweede Kamer.
3.4.1 Moties
Moties zijn stukken tekst waarin meningen en verzoeken van Eerste Kamerleden zijn vastgelegd
(Eerste Kamer, 2012c). Moties hebben betrekking op onderwerpen of zaken waarover Eerste
35

Kamerleden een andere gedachte hebben dan zoals in het wetsvoorstel staat. De wensen van Eerste
Kamerleden worden onderstreept met moties (Van den Braak, 1998). Moties kunnen door ieder
Eerste Kamerlid worden aangedragen maar worden pas behandeld als vier andere leden de moties
steunen. Tijden de behandeling wordt er over de moties gestemd en deze wordt pas aangenomen als
de meerderheid in de Eerste Kamer voor de motie stemt. Een aangenomen motie wordt naar de
betreffende bewindspersoon gestuurd. Deze persoon hoeft echter niets met de moties te doen.
3.4.2 Operationalisatie stemgedrag en moties
Naast stemmotieven wordt ook stemgedrag meegenomen bij het definiëren van en het kunnen
onderbouwen van politisering. Om het stemgedrag te kunnen onderzoeken zal er specifiek gelet
worden op afwijkend stemgedrag. Hoewel zowel afwijkend als niet afwijkend stemgedrag
meegenomen wordt, heeft het afwijkend stemgedrag een belangrijkere rol. De keuze voor afwijkend
stemgedrag heeft te maken met de achterliggende gedachte dat hierbij inhoudelijke motieven het
zwaarst wegen. Dit kan duiden op een hogere weging van inhoudelijk motieven dan partijpolitieke bij
het daadwerkelijke stemmen. In de onderstaande tabel zijn de mogelijke manieren van stemgedrag
die in dit onderzoek meegenomen worden weergegeven.

Overeenkomend stemgedrag
Stem coalitie Eerste Kamer is gelijk aan de

Stem coalitie Tweede Kamer

Stem oppositie Eerste Kamer is gelijk aan de

Stem oppositie Eerste Kamer

Stem fractie Eerste Kamer is gelijk aan de

Stem verwante fractie in de Tweede Kamer

Afwijkend stemgedrag
Stem coalitie Eerste Kamer is niet gelijk aan de

Stem coalitie Tweede Kamer

Stem oppositie Eerste Kamer is niet gelijk aan de

Stem oppositie Eerste Kamer

Stem fractie Eerste Kamer is niet gelijk aan de

Stem verwante fractie in de Tweede Kamer

Met afwijkend stemgedrag wordt stemgedrag bedoeld waarbij er door een fractie in de Eerste Kamer
wordt afgeweken van de coalitie of oppositie lijn. Dit wil zeggen dat de Eerste en Tweede Kamer
fracties, die in een coalitie of oppositie zitten, niet eensgezind stemmen over het wetsvoorstel.
Wanneer er sprake is van afwijkend stemgedrag geeft dit de indruk dat inhoudelijke motieven
belangrijker waren dan partijpolitieke motieven.
Als er geen afwijkend stemgedrag heeft plaatsgevonden, verklaart dit niet of er wel of geen
politisering is. Wel kan de uitslag van het, feitelijk, stemgedrag een mogelijke uitkomst over
politisering ondersteunen of ontkrachten. Dit is de reden dat het stemgedrag in dit onderzoek een
onderdeel is van politisering.
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De hoeveelheid ingediende moties kan iets zeggen over de eigen mening van Eerste Kamerleden.
Meer moties houdt in dat er vaker een beroep is gedaan door Eerste Kamerleden op hun recht om
over bepaalde onderwerpen of zaken extra aandacht te vragen. Dat er meer moties behandeld
worden, betekent ook dat er meer Kamerleden achter de moties staan. Dit kan duiden op een
toegenomen politisering omdat moties door de senatoren zelf worden aangekaard op onderwerpen
die zij zelf belangrijk vinden. Als Eerste Kamerleden hun stem vaker laten horen dan willen zij
waarschijnlijk ook vaker gehoord worden.
3.5 Het nadeel van politisering
Politisering hoeft niet slecht te zijn (Börzel en Risse, 2008). In het geval van de Eerste Kamer is
politisering wel een slecht teken. De taak van het beschermen tegen de waan van de dag en het
toetsen van wetten op kwaliteit (Van den Braak, 1998, 2011). Wanneer

politiek strategische

motieven belangrijker zijn dan de inhoud ondermijnt dit de zakelijkheid van de Eerste Kamer. Hoewel
de Eerste Kamer onderdeel is van de Staten-Generaal zijn de leden van die Kamer doorgaans deeltijd
politicus en deeltijd niet politicus. De rol van de Eerste Kamer om een rem op de politiek te zetten,
zal verdwijnen als blijkt dat inhoudelijke motieven het af moeten leggen tegen politiek strategische
motieven.
Een toename in het aantal moties hoeft niet per se negatief te zijn voor de taak van de Eerste Kamer.
Meer moties betekent dat de Eerste Kamer meer aandacht wil vragen voor bepaalde onderwerpen.
Dit houdt ook in dat de Eerste Kamer via moties wellicht meer invloed op de wetten willen hebben.
Een toename van het aantal moties kan tweeledig zijn, positief en negatief.
3.6 Verwachtingen
Er zijn verschillende motieven die politici, de nationale vertegenwoordigers, hebben om te stemmen.
Hoewel deze motieven algemeen zijn en gelden voor zowel nationale vertegenwoordigers,
bewindsvoerders als Europarlementariërs rest de vraag of deze motieven ook gelden voor Eerste
Kamerleden.
Vanwege hun speciale positie, ten opzichte van andere politici, is er een verwachting dat het
zwaartepunt van de stemmotieven verschilt bij senatoren. In de Tweede Kamer heerst een directe
verantwoording aan de burgers en de media. Des te meer reden om goed na te denken over de
stappen die een Tweede Kamerlid wel of niet gaat nemen. Een Eerste Kamerlid heeft hier geen last
van en kan stappen nemen die niet meteen openbaar, of in de media, verantwoord hoeven te
worden. Er wordt dan ook verwacht dat dit een reden is waarom de verschillende soorten politici
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andere stemmotieven kunnen hebben en aan andere stemmotieven een andere zwaarte kunnen
toekennen.
Als in de Tweede Kamer door sommige fractieleden vaak van de partijlijn afgeweken wordt, komt dit
uitgebreid in de media. Dit kan invloed hebben op de partij als stabiele factor en daarmee op de
wekelijkse peilingen. Eerste Kamerleden hebben met veel minder media aandacht te maken dan
Tweede Kamerleden. Wanneer er wordt afgeweken van de fractielijn is de kans groter dat dit niet
publiekelijk bekend wordt. De verschillen in de omstandigheden waarin zij hun taak moeten
uitvoeren en de taak zelf creëert een verwachting dat inhoudelijke wetstechnische motieven het
zwaarst meewegen in de afweging. Partijpolitiek komt voor in de Tweede Kamer en zou, formeel
gezien, niet voor moeten komen in de Eerste (Braak, 1998).

Een mogelijke verklaring voor de politisering kan liggen in de gedachte dat de Eerste Kamer op de
Tweede Kamer gaat lijken. De Eerste Kamer zal dan als een verlengstuk van de Tweede Kamer
gebruikt kunnen worden. Wanneer de Kamers op elkaar lijken kan het gedrag van de zittende
Kamerleden ook meer gelijkenis gaan vertonen. Al met al is de verwachting dat inhoudelijke
motieven de overhand hebben maar tegelijkertijd de zwaarte van politieke motieven aan het
toenemen is.
3.7 Conclusie politisering
Politisering zoals in dit onderzoek gebruikt wordt is een combinatie van enerzijds stemmotieven en
anderzijds stemgedrag en moties. Niet één van de twee is belangrijker maar ze vullen elkaar aan. Ze
kunnen elkaar onderbouwen of afzwakken. Het kan voorkomen dat het stemgedrag en de moties in
lijn zijn met de stemmotieven maar dit hoeft niet. Door naast de motieven van Eerste Kamerleden
ook naar het gedrag te kijken, kan dit het begrip politisering in het onderzoek versterken. Waar de
stemmotieven door middel van interviews achterhaald worden, wordt er voor het stemgedrag en de
moties gekeken naar documenten. Hoe dit geregeld is en hoe de informatie geanalyseerd wordt,
staat centraal in het volgende hoofdstuk (zie Hoofdstuk 4, Methode).
3.8 Het derde hoofdstuk samengevat
Politisering is niet in één zin uit te leggen maar omvat verschillende punten die elk iets kunnen
zeggen over politisering. Omdat die onderdelen individueel onvoldoende gewicht hebben om
daadwerkelijke sterke conclusies te trekken over politisering van de Eerste Kamer worden de
onderdelen samen meegenomen.
De stemmotieven zijn onderverdeeld in partijpolitieke en wetinhoudelijke motieven. De
partijpolitieke stemmotieven zijn gericht op in hoeverre de politieke overtuiging, departij- en
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fractiediscipline, de loyaliteit een de Tweede Kamerfractie en regering, de lobbygroepen en experts
een rol spelen. De wetinhoudelijke motieven zijn grotendeels opgesteld aan de hand van de punten
die het College van Senioren in 1992 had opgesteld. Dit zijn punten waaraan de kwaliteit van een
wetsvoorstel getoetst kan worden. Het stemgedrag is onderverdeeld in coalitie en oppositie
discipline en in het mee of tegen stemmen van wat de verwante fractie in de Tweede Kamer gestemd
heeft. De moties gaan over de hoeveelheid dat er ingediend zijn. Elk van deze onderdelen heeft een
eigen antwoord op de vraag over er politisering is of niet. De verschillende antwoorden samen zullen
gebruikt worden om politisering, zoals in de onderzoek gebruikt, is te beschrijven.
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4 Methode
De context, theorie en begrippen die in dit onderzoek gebruikt worden zijn bekend. In dit hoofdstuk
is als vervolgstap de methode van het onderzoek beschreven. Als eerste wordt het type onderzoek,
zowel kwantitatief als kwalitatief beschreven. Hierna worden de verschillende manieren van
informatieverzameling, documenten en interviews, uitgewerkt. Hierbij wordt gekeken naar de
selectie en de analyse van die informatie uit verschillende bronnen. Het hoofdstuk eindigt met een
paragraaf gericht op de tegengekomen problemen en één gericht op de betrouwbaarheid en
validiteit.
4.1 Kwalitatief en kwantitatief onderzoek: inhoudsanalyse en interviews
De methoden van informatieverzameling zijn een gevolg van de keuze voor het soort onderzoek dat
is uitgevoerd. Er zijn twee hoofdsoorten van onderzoek: kwantitatief en kwalitatief. Kwantitatief
onderzoek richt zich op grote hoeveelheden data die veelal oppervlakkig is. Dit is een belangrijk
voordeel van kwantitatief onderzoek (Denzin en Lincoln, 1994; Van Thiel, 2007). Door de hoeveelheid
informatie bestaat de mogelijkheid om bepaalde wetmatigheden te ontdekken en om uitspraken te
generaliseren. Kwantitatief onderzoek biedt de onderzoeker een brede bodem van informatie die het
mogelijk maakt om een generaliseerbare verklaring af te geven (Van Thiel, 2007). Met een dergelijke
verklaring kunnen soortgelijke situaties in de toekomst verklaard worden. Een groot nadeel van
generaliserende uitspraken en daarbij van kwantitatief onderzoek is dat de diepte wordt vermeden.
Op basis van details kan geen generaliseerbare uitspraak gedaan worden.

Naast kwantitatief onderzoek staat kwalitatief onderzoek. In kwalitatief onderzoek is brede en
generaliseerbare informatie minder van belang. De mening van het individu is interessant en die
menig is nodig om de onderzochte situatie te begrijpen en te verklaren (Denzin en Lincoln, 1994;
Boeije, 2008). Details zijn hier wel belangrijk en kunnen extra kleur geven aan de gedane uitspraken.
Kwalitatief onderzoek richt zich op onderwerpen waarin het gaat om het achterhalen van de wijze
waarop mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving (Boeije, 2008). De hoofdvraag stelt de
noodzaak om de diepte in te gaan en meningen van respondenten te achterhalen (Boeije, 2008).
Hierdoor zal de hoeveelheid data wanneer gekeken wordt naar het aantal respondenten dalen. De
rijkheid van de informatie zal vanwege de persoonlijke meningen en belevenissen van respondenten
stijgen. Dit betekent dat de informatie zeer case gericht is en gericht is op de respondenten en op het
nu. Het is niet goed mogelijk om wetmatigheden of generaliseerbare uitspraken hard te maken. Dit
komt door de case gebondenheid van de antwoorden (Stake, 1995). Wel kan er voor die bepaalde
case een generaliseerbare uitspraak gedaan worden als de data dit toelaat.
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De onderzoeksvraag, zoals in hoofdstuk 1 terug te lezen is, gaat om stemmotieven en om een
oordeel over politisering. Enerzijds wordt er dus de diepte ingegaan maar anderzijds doelt de vraag
op een generaliseerbare uitspraak. De veelzijdigheid van de onderzoeksvraag leidt tot een onderzoek
waarin zowel kwantitatieve als kwalitatieve elementen zitten.
Het onderzoek naar de stemmotieven is een kwalitatief onderzoek. In het onderzoek wordt er voor
het achterhalen van de stemmotieven stilgestaan bij individuen, de Eerste Kamerleden. Er is een
interesse in de mening van het individu (Denzin en Lincoln, 1994; Boeije, 2008). Tevens ontbreekt
een brede en diepe theorie over de stemmotieven van Eerste Kamerleden. De informatie over
stemmotieven kan via de meningen van de Eerste Kamerleden naar voren komen. De hoeveelheid
data over stemmotieven zal afnemen vanwege het aantal respondenten (niet alle Eerste Kamerleden
worden gevraagd om hun stemmotieven) maar de rijkheid van de data zal, door persoonlijke
meningen en belevenissen, stijgen. Om achter de stemmotieven en om achter de waarde die
gehecht wordt aan die stemmotieven te komen, is het nodig om dit kwalitatief te onderzoeken.

Het kwalitatieve onderzoek alleen is niet voldoende om een antwoord op de onderzoeksvraag te
formuleren. Er is ook een bepaalde vorm van generalisatie in de vraag dat vraagt om een meer
kwantitatieve aanpak. Om het kwalitatieve deel te ondersteunen wordt er een kwantitatieve
inhoudsanalyse uitgevoerd. In deze analyse wordt er over een langere periode een grote hoeveelheid
data met elkaar vergeleken. Daarmee kunnen de interviews en de daaruit komende uitspraken van
respondenten ondersteund of weerlegd worden. De combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve
elementen zal het onderzoek versterken doordat de resultaten van beide onderzoeksdelen met
elkaar vergeleken kunnen worden. Als de onderdelen elkaar onderbouwen kan dit helpen bij het
formuleren van en het op waarde schatten van de conclusie. Wanneer de onderdelen elkaar
tegenspreken wil dat niet zeggen dat één van de twee onderdelen foutief is uitgevoerd. Dit kan wel
aantonen dat een generaliseerbare uitspraak minder voor de hand ligt en de kwalitatieve
antwoorden slechts gelden voor de respondenten in het hier en nu.
4.2 Soort bronnen
De data die in dit onderzoek gebruikt is, is gehaald uit verschillende bronnen. Omdat er zowel
documenten als interviews gebruikt zijn, wordt er eerst gekeken na de mogelijke documenten.
Vervolgens worden de verschillende soorten interviews behandeld.

Er zijn schriftelijke, niet-schriftelijk en persoonlijke documenten. Deze documenten zijn verder onder
te verdelen in primair en secundair martiaal (Van Thiel, 2007). Primair materiaal is door de
onderzoeker zelf verzameld en secundair materiaal is door een andere onderzoeker verzameld. In dit
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onderzoeken zijn alleen schriftelijke documenten gebruikt. De reden voor schriftelijke documenten
heeft te maken met het soort documenten dat verzameld is. Er zijn documenten verzameld die uitleg
geven over het stemgedrag van Eerste Kamerleden en die een antwoord kunnen geven over
politisering zoals in het theoretisch hoofdstuk is uitgelegd. Hoewel het analyseren van documenten
een arbeidsintensieve en tijdrovende taak is, wordt hier bij stilgestaan in het volgende hoofdstuk.

Voor de interviews is er ook een keuze gemaakt. Net zoals er verschillende soorten documenten zijn,
zijn er ook verschillende soorten interviews. Er zijn drie typen interviews: gestructureerde interviews,
semigestructureerde interviews en ongestructureerde interviews (Punch, 2005). Een gestructureerd
interview verloopt volgens een van te voren opgestelde vragenlijst. De onderzoeker stuurt naar
bepaalde richting en veel flexibiliteit en variatie is niet mogelijk. Bij de semigestructureerde
interviews heeft de onderzoeker een aantal topics opgesteld die bevraagd gaan worden. Aan de hand
van de topics wordt een gesprek gevoerd. De topics zijn gebaseerd op het theoretisch kader (Van
Thiel, 2007). De laatste mogelijkheid is een ongestructureerd interview. De onderzoeker heeft een
openingsvraag of een thema. Het interview is daarna geheel vrij. Bij dit type interviews speelt naast
de inhoud de cultuur en de taal van de respondent een rol. In dit type interview stuurt de respondent
het gesprek.

In dit onderzoek zijn er semigestructureerde en gesloten interviews afgenomen. De keuze voor deze
typen

interviews

volgt

uit

de

onderzoeksvraag

en

heeft

pragmatische

redenen.

De

semigestructureerde interviews volgens uit de in het theoretisch kader opgestelde begrippen. Met
behulp van die begrippen wordt er een antwoord op de onderzoeksvraag geformuleerd. Dit betekent
dan ook dat de begrippen in het interview naar voren moeten komen. De topics in het interview
volgens uit de operationalisatie (Bijlage 1). De semigestructureerde interviews hadden wel een aantal
vooraf opgestelde vragen. Deze vragen zorgden voor een gestandaardiseerde opening van ieder
interview en kunnen het gesprek op gang helpen als het is vastgelopen.

Naast de semigestructureerde interviews is er ook een gestructureerd interview afgenomen (Bijlage
2). Vanwege pragmatische redenen was het niet altijd mogelijk om een semigestructureerd interview
mondeling af te nemen. Hoewel een gestructureerd interview goed te gebruiken is als er veel van
worden afgenomen, is dat in dit onderzoek niet het geval. Onder het mom van iedere informatie is
informatie is er voor gekozen om toch een gestructureerd interview af te nemen.
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4.3 Inhoudsanalyse
Deze paragraaf richt zich op de documenten en is opgedeeld in een stuk over de selectie van de
documenten en over de verwerking en analyse van de documenten.
4.3.1 Documenten: selectie
De documenten die gebruikt zijn, komen van een aantal overheidswebsites. De gebruikt websites
zijn:
-

Eerste Kamer (http://www.eerstekamer.nl/begrip/wetenschappelijke_gegevens_over). Deze
site heeft een overzicht van de verworpen wetsvoorstellen.

-

Het

archief

van

de

Eerste

Kamer

vanaf

1995

tot

2012

Kamer

vanaf

1814

tot

1995

(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/)
-

Het

archief

van

de

Eerste

(http://www.statengeneraaldigitaal.nl/).

Voor het analyseren van de coalitie-, oppositie- en fractiediscipline en daarmee mogelijke
partijpolitiek te ontdekken wordt gekeken naar wetsvoorstellen tussen 1970 tot nu (2012).
De keuze om de documenten vanaf 1970 tot en met 2012 te analyseren komt voort uit de politieke
ontwikkelingen vanaf die tijd tot en met 2012. In de jaren `70 en `80 was er een opkomst van linkse
en groene politieke partijen. Dit resulteerde in een toename van de politieke strijd in het openbaar
bestuur. De gevestigde christendemocratische partijen kregen te maken met concurrentie uit de
groene, milieubewuste, hoek (Gallagher, 2006). In de jaren `90 nam de onrust af door een
toenemende stabiliteit. De schokgolf van de nieuwe partijen was opgevangen en er was een tijd van
depolitisering. Na een relatief rustige politieke periode ontstond vanaf de jaren 21e eeuw een nieuwe
politieke stroming die de situatie re-politiseerde. Deze nieuwe schokgolf van extreem rechtse
partijen is nog niet volledig opgenomen door de gevestigde politiek (Gallagher, 2006). Tevens is dit
een periode waarin de ontzuiling zichtbaar is geworden (Lijphart, 1979).

Bij de verworpen wetsvoorstellen is in de Eerste Kamer geen meerderheid gevonden maar in de
Tweede Kamer wel. Deze voorstellen kunnen mogelijk coalitie en oppositie discipline aantonen. Alle
afgekeurde wetsvoorstellen van 1970 tot nu zullen geanalyseerd worden. Door het aantal (47) is het
mogelijk om deze allemaal te analyseren.
Naast de verworpen wetsvoorstellen zullen ook goedgekeurde wetsvoorstellen geanalyseerd
worden. Door de hoeveel wetsvoorstellen die jaarlijks behandeld worden door de Eerste Kamer zal
vanaf 1970 tot 2012 alle stemming van wetsvoorstellen in de maand maart. De keuze voor die
specifieke maand is willekeurig en heeft buiten pragmatische redenen geen gefundeerde reden. Het
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lastig is om resultaten te generaliseren die gehaald zijn uit slechts een klein aantal stemmingen over
wetsvoorstellen. Desondanks kan vanwege de lange periode van de gegevens, 42 jaar, er wel een
redelijk beeld geschetst worden. Dit beeld kan door de interviews wel of niet gesteund en visa versa.

De moties die zijn gebruikt, zijn afkomstig van de website van de Eerste Kamer.
-

Eerste Kamer (http://www.eerstekamer.nl/begrip/wetenschappelijke_gegevens_over). Deze
site heeft een overzicht van de ingediende moties.

Net zoals de documenten over de stemmingsuitslagen zijn ook de moties van de periode 1970 tot
2010 meegenomen. De achterliggende gedachte is overeenkomstig zoals deze beschreven staat bij
de keuze voor de selectie de stemmingsuitslagen.
4.3.2 Documenten: Analyse
Er zijn verschillende manieren om documenten te analyseren. Er is een inhouds- , secundaire- en
meta-analyse (Van Thiel, 2007). De inhoudsanalyse richt zich op de inhoud van de documenten en er
wordt gekeken naar de boodschap die het document overbrengt. Deze analyse kan gebruikt worden
voor het vaststellen van feiten en opvattingen enerzijds en het reconstrueren van argumenten
anderzijds. Als tweede mogelijkheid wordt er bij de secundaire analyse materiaal uit een ander
onderzoek gebruikt om mee te nemen in een eigen analyse. De meta-analyse gebruikt meerdere
onderzoeken om gegevens uit te halen en is een verbreding van de secundaire analyse.

Omdat er binnen de documenten gekeken wordt naar feiten is gekozen voor een inhoudsanalyse. De
inhoud van de documenten wordt geregistreerd. Bij de stemmingsuitslagen wordt er met behulp van
de website www.parlement.com gekeken welke partij er op welk moment in de coalitie of oppositie
deelnam.
4.4 Interviews
Deze paragraaf beschikt over dezelfde indeling als de vorige (selectie en analyse) maar nu worden de
interviews behandeld.
4.4.1 Interviews: Selectie respondenten
De selectie van respondenten is grotendeels te danken aan pragmatische redenen en er ligt geen
bepaalde selectie methode aan ten grondslag. Zoals reeds bekend is, zijn er 75 Eerste Kamerleden. Er
zijn Kamerleden van verschillende partijen, groot en klein, verschillende ideologieën, verschillende
leeftijden, geslachten, beroepen/achtergrond en er zijn verschillen in de duur van het
Kamerlidmaatschap. De partij van een Kamerlid is meegenomen bij het contacteren voor een
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interview. Verdere achtergrond is minder van belang geweest. Niet alle gecontacteerde wilden of
konden meewerken en de selectie is dan ook gebaseerd op welwillendheid van de respondenten.
Wel is gezorgd dat de verdeling over de partijen gespreid is. De selectie van respondenten is niet
gefundeerd en dit houdt in dat de geïnterviewde respondenten een mogelijk validiteitprobleem met
zich

mee

kunnen

brengen.

Bepaalde

leeftijden,

geslachten

etc.

kunnen

over-

of

ondervertegenwoordigd zijn. Hiermee is rekening gehouden door dit te vermelden bij de analyse en
conclusie.

Semi-gestructureerde
interviews

15 respondenten
(20% van de 75 senatoren)

7 politieke partijen
(58,3% van de 12 partijen)

Geslacht

66% man (64% van de 75
33% vrouw (36% van de 75 senatoren)
senatoren)
Zittingduur
46,6% langer dan 1 jaar (52% van
53,3% korter dan 1 jaar (48% van de
de 75 senatoren)
75 senatoren)
Fractiegrootte
Minimaal 2 leden
Maximaal 10 leden
Tabel 4.1 Overzicht van kenmerken respondenten. (Tussen haakjes is aangegeven hoe de huidige
verhouding in de Eerste Kamer is)

In totaal zijn er 15 respondenten semigestructureerd geïnterviewd en heeft één respondent een
gestructureerd interview afgenomen. Kijkend naar het totaal van 75 Eerste Kamerleden betekent het
interviewen van 15 Kamerleden dat 20% van de gehele Eerste Kamer is geïnterviewd. De Eerste
Kamer bestaat uit 27 vrouwen en 48 mannen (Eerste Kamer, 2012b). Voor dit onderzoek zijn er 5
vrouwen en 10 mannen geïnterviewd. Op basis van de huidige samenstelling van de Eerste Kamer
qua geslacht is van de grootste geslachtsgroep ook de meeste personen geïnterviewd.
Er zitten leden van 12 verschillende politieke partijen in de Eerste Kamer (Eerste Kamer, 2012b). Voor
dit onderzoek zijn er leden van 7 verschillende politieke partijen geïnterviewd (zie tabel 4.2). Onder
die zeven partijen vallen de gangbare en gevestigde partijen die ook vertegenwoordigers hebben in
de Tweede Kamer. Alle fracties hadden minimaal twee leden in de Eerste Kamer. De vier leden van
de vier eenmansfracties in de Eerste Kamer zijn niet geïnterviewd. Evenals één partij welke geen
medewerking had verleend. De zeven geïnterviewde fracties kunnen een goed beeld geven van de
situatie in de Eerste Kamer. Het ontbreken van eenmansfracties kan mogelijk worden opgevangen
door de gegeven antwoorden door de andere fracties. Ook in hun antwoorden werden kleine fracties
betrokken. De fracties die wel zijn geïnterviewd hebben minimaal 2 en maximaal > 10 leden.
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Politieke Partij / Fractie
Aantal respondenten
CDA
2
PvdA
2
VVD
4
D66
2
GL
3
SP
1
CU
1
Tabel 4.2 Het aantal geïnterviewde respondenten per politieke partij
Van de geïnterviewde senatoren hebben zeven sinds 2011 zitting in de Eerste Kamer. De overige acht
zaten al voor 2011 in de Eerste Kamer. Doordat er in 2011 39 nieuwe leden in de Eerste Kamer
kwamen, wat iets meer dan de helft van 75 is, is de verdeling tussen 7 ‘nieuwe’ senatoren en 8
‘oude’ senatoren een goede mix waardoor de resultaten makkelijker gegeneraliseerd kunnen
worden. De respondenten vormen een goede mix van de mogelijke mix die de Eerste Kamer te
bieden heeft. Geen één type persoon is oververtegenwoordigd hoewel van sommige fracties wel drie
fractieleden zijn geïnterviewd en van andere maar één. Door de veelheid aan informatie, zoals in het
resultaten hoofdstuk naar voren is gekomen, zal dit niet tot problemen leiden.
4.4.2 Interviews: analyse
De analyse van de interviews gebeurt net als bij de documenten op basis van een inhoudsanalyse.
Om de informatie te gebruiken en om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvraag is
er gecodeerd. Er is selectief gecodeerd en door middel van deze codering is er aan de informatie een
waarde gegeven. Door het coderen wordt de informatie bruikbaar om mee te werken en om iets te
kunnen zeggen over de stemmotieven en politisering.
Bij selectief coderen bestaat er van te voren een lijst die is opgesteld met kernbegrippen uit het
onderzoek. Deze lijst is te vergelijken met de topiclijst. Vanuit deze begrippen wordt er naar de
verzamelde informatie gekeken. Als blijkt dat er bepaalde begrippen vergeten zijn dan kunnen deze
tijdens de analyse nog worden toegevoegd (Boeije, 2008). Dit kan het geval zijn wanneer enkele
respondenten iets benoemen wat nog niet in het onderzoek is meegenomen (Boeije, 2008). Tevens
vraagt de opzet van het onderzoek om selectief gecodeerd worden. De codes zijn in zekere zin
vooraf, in het theoretisch kader, opgesteld.
4.5 Reflectie op methode
Nu het empirische gedeelte van het onderzoek is afgerond, kan op dat gedeelte gereflecteerd
worden. In dit reflectieve hoofdstuk gaat het over in hoeverre de verwachtingen over het verzamelen
van gegevens zijn waargemaakt. Enkele hobbels die onderweg zullen besproken worden.
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De data die verzameld had moeten worden is ook daadwerkelijk verzameld. Voor de
documentenanalyse is er minder informatie verzameld dan waar vooraf aangedacht was. Door de tijd
en de resultaten die de analyse van het stemgedrag van de maand maart van 1970 tot nu heeft
gegeven was veel. Hierom is de maand september niet geanalyseerd. De verwachting dat met een
andere maand er een totaal ander beeld naar voren zal komen was negatief. De nadruk die de
stemmotieven en interviews hadden, hebben hierbij ook een rol gespeeld. Toch heeft dit geen
effecten op de validiteit van het onderzoek. Er is gemeten wat er gemeten moest worden maar er
kon meer gemeten worden voor dit onderzoek.
Bij de interviews was het een aantal keer niet mogelijk om het interview op te nemen. Dit was of
technisch niet mogelijk bij telefonische interviews of de respondent stelde dit niet op prijs. Het
gevolg is dat het mogelijk is dat sommige data van het interview uiteindelijk niet is meegenomen.
Hoewel de interviews opgeschreven en uitgewerkt zijn, komt er uit een opgenomen interview
uiteindelijk meer data naar voren dan uit een interview dat niet kon worden opgenomen. Omdat er
slechts drie interviews niet opgenomen zijn, zijn de gevolgen hiervan niet van invloed op de
resultaten en de conclusie.
4.6 Betrouwbaarheid en validiteit
In het onderzoek spelen betrouwbaarheid en validiteit een belangrijke rol. De betrouwbaarheid van
het onderzoek heeft te maken met de beïnvloeding van de waarnemingen die ontstaan door
toevallige of onsystematische fouten (Boeije, 2008). De betrouwbaarheid van het onderzoek heeft te
maken met de herhaalbaarheid (Boeije,2008) (Van Thiel, 2007). Als er op een betrouwbare manier
informatie is verzameld dan zal hetzelfde onderzoek onder dezelfde omstandigheden gelijke
uitkomsten moeten geven. Dit houdt in dat er gestandaardiseerde codes moeten komen bij het
analyseren van de documenten en interviews en dat alle stappen beschreven en verantwoord
worden.
Validiteit heeft te maken de beïnvloeding van het onderzoek door systematische fouten (Boeije,
2008). Validiteit gaat over de metingen. Het gaat om de vraag of er gemeten is wat er gemeten
moest worden. Als hier sprake van is dan is het onderzoek valide. De interne validiteit komt in het
geding als niet als niet alle mogelijke respondenten mee willen werken. Zoals in dit onderzoek het
geval is. De interpretatie van de gegevens door de onderzoeker heeft ook te maken met de validiteit
omdat deze de antwoorden in een bepaalde richting kan duwen. Een eigen gedachtegang kan
antwoorden anders interpreteren dan zoals de respondent bedoeld had. Door het beschrijven van de
manier waarop er geanalyseerd is kan dit de validiteit vergroten. Deze beschrijving kan aantonen of
er wel of niet met de goede data geanalyseerd is. Externe validiteit gaat over de
generaliseerbaarheid en in welke mate het antwoord uit de scriptie geldt voor alle gevallen en niet
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alleen voor de cases (Van Thiel, 2007). Deze validiteit zal afhangen van de uiteindelijke documenten
en interviews die in het onderzoek geanalyseerd zijn. Hoewel een aantal van deze punten buiten de
macht van de onderzoeker liggen, worden deze punten wel meegenomen tijdens het analyseren, het
schrijven en het geven van een waarde aan de conclusie.

De kwaliteit van de onderzoeker is voor de betrouwbaarheid en validiteit van belang. In dit
onderzoek is praktisch alles vastgelegd en zijn er gestandaardiseerde schema’s om de documenten
en interviews te analyseren. De effecten voor het kiezen van bepaald documenten komt deels voort
uit de definitie van politisering. De effecten die de keuze voor respondenten kunnen hebben worden
in de discussie meegenomen om twijfels weg te nemen en om de conclusie in een bepaalde context
en beeld te zetten.
4.7 Het vierde hoofdstuk samengevat
Doordat er zowel gekeken is naar stemmotieven als naar stemgedrag en moties zijn er elementen
van beide soorten onderzoeken terug te vinden. De stemmotieven zijn op een kwalitatieve manier
achterhaald door middel van interviews met 16 respondenten. Omdat de respondenten van zeven
verschillende politieke partijen, verschillende leeftijden, geslachten en zittingslengte in de Eerste
Kamer komen, is dit een representatieve afspiegeling van de Eerste Kamer. Het stemgedrag en de
moties zijn achterhaald door middel van een kwantitatieve documenten analyse. De documenten die
geanalyseerd zijn komen voort uit de jaren 1970 tot het heden. De keuze voor die periode heeft te
maken met de opkomst van de politisering in Nederland. Vanaf de jaren ’70 is de politieke strijd
toegenomen en daarom zijn die 42 jaar interessant om van daaruit naar de Eerste Kamer te kijken.
De betrouwbaarheid en validiteit in dit onderzoek zijn behouden doordat de geanalyseerde data de
juiste data is voor het kunnen beantwoorden van de onderzoeksvraag. De betrouwbaarheid is
behouden omdat het mogelijk is om het onderzoek nogmaals uit te voeren waarbij de kans zeer klein
is dat er totaal andere resultaten naar voren komen.
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5 De resultaten: respondenten en feiten
In dit hoofdstuk is de verzamelde data geanalyseerd. Eerst zullen de resultaten uit de interviews
behandeld en vervolgens de resultaten uit de documentenanalyse. Voordat de resultaten naar voren
komen, worden eerst de verwachtingen van het onderzoek herhaald. Daarna volgen
achtereenvolgens de analyses.
5.1 De verwachtingen
Al met al is de verwachting dat inhoudelijke motieven de overhand hebben maar tegelijkertijd de
zwaarte van politieke motieven aan het toenemen is (zie paragraaf 3.6). Door de omstandigheden
waarin de Eerste Kamerleden hun taak uit moeten voeren en door de taak zelf zijn Eerste
Kamerleden te onderscheiden van andere volksvertegenwoordigers. Dit heeft geleid tot de
verwachting dat inhoudelijke motieven zwaarder zullen wegen dan partijpolitieke motieven.
5.2 Inhoudsanalyse: de interviewanalyse
Voor dit onderzoek zijn er vijftien interviews afgenomen. De uitwerking van de interviews is te
vinden in Bijlage 7. De analyse van de interviews is ingedeeld in de verschillende onderwerpen die
tijdens de interviews behandeld zijn. De topics die in dit hoofdstuk behandeld worden staan ook in
de topiclijst. Deze lijst staat in Bijlage 6. De topics zijn gegroepeerd uitgewerkt. Hoewel bijna iedere
senator over elke topic wel iets heeft gezegd, hebben sommige topics weinig body. Om ervoor te
zorgen dat er niet hele korte en langere hoofdstukken zijn en om eventuele overlappingen van
resultaten tegen te gaan zijn sommige topics gegroepeerd.
De analyse begint met een korte introductie. In deze introductie wordt er kort ingegaan op de
respondenten en op de antwoorden die gegeven zijn. De introductie is gelijk een kleine samenvatting
van de totale analyse. Niet alle punten zullen hierin besproken worden. De algemene lijn zal
aangekaart worden en eventuele afwijkingen in antwoorden zijn te vinden in de uitgebreide analyse.
In bijlage 8 wordt per respondent aangegeven hoe hij/zij zijn/haar rol ziet. Daarnaast worden de
belangrijkste punten die uit het interview aangekaart. Het lezen van de bijlage kan een goede
introductie geven op de verschillende respondenten..
De volgorde waarin de topics behandeld zijn, heeft te maken met de invloed op de politisering. Hoe
zwaarder een bepaald topic neigt naar een politisering van de Eerste Kamer hoe later deze
behandeld is. De topics staan zijn de hoofdstukken 5.3 tot en met 5.10.
5.2.1 De respondenten: Een korte introductie
Vijftien respondenten, eigenlijk zestien vanwege één gestructureerd interview, vijftien inzichten over
het hoe en wat van de Eerste Kamer. Vijftien verschillende mensen maar geen vijftien verschillende
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verhalen. Senatoren van zeven verschillende politieke partijen, van twee geslachten, nieuwe en oude
senatoren. Hoewel de persoonlijke kenmerken verschillen, zijn de verhalen niet heel verschillend. Er
zijn afwijkingen per respondent en sommigen leggen de nadruk op andere punten dan anderen. Toch
zijn de overeenkomsten groot.

Senatoren zien zichzelf als opgeleide mensen met veel ervaring en hebben een hoofdfunctie elders in
de maatschappij. Het is de bedoeling om inhoudelijk naar wetsvoorstellen te kijken. Het gaat
voornamelijk om de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en rechtmatigheid. De wet moet door de
uitvoerders van de wet uitgevoerd kunnen worden. Bij juridische wetgeving is het aspect van
handhaafbaarheid belangrijk. Ten slotte mogen wetten niet stroken met Nederlandse wet- en
regelgevel, Europese wetten en internationale verdragen.

Hoewel senatoren inhoudelijk kijken, wordt er gekeken met een bril van de bepaalde politieke partij
of filosofie. Met die bril worden bepaalde punten meer uitgelicht of belangrijker geacht dan andere.
De filosofie houdt namelijk per partij in wat er belangrijk wordt geacht voor Nederland en dit wordt
bij de inhoudelijk behandeling van wetsvoorstellen meegenomen. Wat de ene partij ziet als een
verbetering voor Nederland ziet een andere partij als een bedreiging. Toch worden hiervoor veelal
inhoudelijke argumenten aangehaald.

Binnen de fractie in de Eerste Kamer is het mogelijk om af te wijken van de andere fractieleden.
Hoewel er geprobeerd wordt om als fractie één geluid te laten horen is dit niet verplicht. Bij
onderwerpen die gevoelig liggen bij de fractieleden wordt het sneller geaccepteerd dat er onderling
anders gestemd gaat worden. Hoe de verwante Tweede Kamerfractie heeft gestemd is belangrijk
maar niet leidend. Als het blijkt dat de Eerste Kamer fractie anders gaat stemmen dan wordt de
Tweede Kamerfractie op de hoogte gesteld. De regering heeft wel invloed op het besluit van een
senator omdat deze in debatten probeert om te overtuigen. Als de regering van dezelfde partij
afkomstig is dan speelt dit zeker een rol. Een eigen minister laat je niet hard vallen. Toch moet het
voorstel wel inhoudelijk goed zijn om toch aangenomen te worden ongeacht van wie het afkomstig
is. Hierbij geldt wel dat het moeilijker is om het voorstel af te wijzen als het wetsvoorstel politiek
gevoelig ligt en veel is besproken in de Tweede Kamer en in de media.

Lobbygroepen en experts hebben invloed maar de senator bepaalt in welke mate. Er zijn veel
bronnen van informatie waaruit senatoren putten. Een eigen netwerk, e-mails van belangengroepen
of burgers, demonstraties, hoorzittingen met betrokkenen, rapporten van organisaties, advies van de
Raad van State of ingehuurde adviesorganen. De senator gebruikt de informatie voor de
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beeldvorming maar bepaalt zelf welke informatie gebruikt wordt en welke niet. De gebruikte
informatie komt voornamelijk uit rapportages over financiële onderwerpen. Voor alle bronnen geldt
dat het wel inhoudelijke bronnen moeten zijn. Emotionele berichten kunnen niet door senatoren
gebruikt worden maar kunnen mogelijk een beeld geven over de haalbaarheid van het wetsvoorstel.

De uiteindelijke afweging wordt gedaan aan de hand van veel factoren. Welke factoren zwaarder
wegen heeft te maken met het onderwerp. Technische onderwerpen waar geen politieke aandacht
aan besteed is en die ook geen politiek gevoel oproepen worden technische behandeld.
Onderwerpen die veel besproken zijn in de Tweede Kamer en de media en waarover de politiek zich
heeft uitgesproken liggen zwaarder. Bij zulke voorstellen zal de partijpolitieke kant dan ook sterker
zijn. Toch wil dat niet zeggen dat er slecht wetgeving aangenomen zou worden. Als een wet niet
voldoende is dan kunnen er om toezeggingen, novelles of moties gevraagd worden. Wordt de
kwaliteit van het wetsvoorstel daarmee niet verbeterd dan zal de wet niet worden aangenomen.
5.3 Wettechnische motieven: rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en haalbaarheid
Dit hoofdstuk gaat in op de inhoudelijke motieven die Eerste Kamerleden meenemen in de afweging
en hoe belangrijk die zijn.
Wetsvoorstellen worden op kwaliteit beoordeeld en de behandelde voorstellen worden goed
voorbereid. Er zijn drie hoofdcriteria die belangrijk zijn bij het behandelen van wetsvoorstellen. Die
drie

criteria

zijn

rechtmatigheid,

uitvoerbaarheid

(R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15).

De

criteria

en
worden

haalbaarheid
door

sommige

senatoren anders genoemd maar uiteindelijk komt het ongeveer op deze drie genoemde criteria
neer. Het criterium van rechtmatigheid, of rechtvaardigheid genoemd, gaat over de vraag of het
wetsvoorstel niet in strijd is met enige verdragen of wetten (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R10,
R11,R12,R13,R14,R15). Dit zijn zowel Nederlandse wetten als Europese verdragen en wetten en
wereldwijde rechten zoals de mensenrechten.

Het tweede criterium van uitvoerbaarheid betreft de mate waarin de betrokkenen van het
wetsvoorstel

die

de

wet

uiteindelijk

uit

moeten

voeren

dat

ook

kunnen

doen

(R1,R2,R3,R4,R6,R7,R8,R9,R10,R12). Het derde criterium gaat over de haalbaarheid van het
wetsvoorstel (R1,R2,R3,R6,R7,R8,R9,R10,R12). De haalbaarheid, ook wel als handhaafbaarheid
neergezet, heeft voornamelijk betrekking op strafrechtelijke wetsvoorstellen (R12). Het moet
duidelijk zijn hoe de wetten gehandhaafd worden en dit moet ook mogelijk zijn. Het is de bedoeling
om symboolwetgeving te voorkomen (R12).
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Het burkaverbod
Het burkaverbod werd door verschillende respondenten aangehaald als voorbeeld dat niet door
de Eerste Kamer zou komen. Een respondent gaf hierbij het volgende antwoord. “Als er
maatregelen worden voorgestel,zijn die ook te handhaven of hebben we het hier over
symboolwetgeving. Bijvoorbeeld het burkaverbod. Er lopen 200 vrouwen met een burka in
Nederland op en bevolking van bijna 17 miljoen. Je gaat toch geen wet voor 200 vrouwen maken.
En bovendien wie gaat dat handhaven. Kolder! Dan zegt de Kamer: ‘Die meneer Wilders kan wel
wat maar niks burkaverbod.’ (R12)”
Hoewel het burkaverbod nog niet in de Eerste Kamer is behandeld, en door het vallen van het
kabinet zal dit ook niet snel gaan gebeuren, is er al wel over gediscussieerd. Het burkaverbod
wordt door respondenten gezien als een symboolwet (R4, R12). Hoewel het doel van de het
vergroten van veiligheid legitiem is en ook steun krijgt (R4) is de wet niet goed. Het wetsvoorstel
voor het burkaverbod draagt niet bij aan het doel van het vergroten van de veiligheid (R4). Er zijn
slechts een klein aantal vrouwen die een burka dragen en een dergelijke wet is puur
symboolwetgeving (R12). Het voorstel zal dan ook niet voldoende steun krijgen in de Eerste
Kamer.
De media heeft ook opgepikt dat het onzeker is of er voldoende steun in de Eerste Kamer voor het
burkaverbod bestaat (Parool, 2012). De Raad van State is zeer kritisch en hoewel de regering het
verbod breder trekt door ook andere gelaatsbedekkende kleding te verbieden is het niet
voldoende. De PVV is groot voorstander van de wet en ondanks toevoegingen wordt het verbod
gezien als symboolwetgeving.

Naast de drie genoemde criteria wordt door sommige senatoren ook naar het doel van de wetgeving
gekeken (R4). Vervolgens wordt er gekeken of de middelen die in het voorstel vermeldt staan
proportioneel zijn voor het behalen van de doelstellingen. De vraag of ‘het wetsvoorstel kan’ wordt
ook gesteld (R13). Die vraag omvat wel de behandelde criteria maar noemt die niet specifiek (R13).
Bij de behandeling wordt er in hoofdlijnen naar het voorstel gekeken (R4,R9,R15,R16). Details zijn
niet heel belangrijk tenzij het specifiek uitvoerbare en technische details betreft waardoor het
voorstel wel of niet aangenomen kan worden (R9).
5.3.1 Deelconclusie: Beoordeling van wetten en politisering
Er zijn inhoudelijke punten waarop naar een wetsvoorstel wordt gekeken: rechtmatigheid,
uitvoerbaar en haalbaarheid. De wetten worden op verschillende punten inhoudelijk bekeken
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waarbij een politieke spel in principe geen rol speelt. De wetten worden beoordeeld op basis van
inhoud en op dit punt lijkt er geen inmengingen van politieke motieven te zijn.
5.4 Hoe zien senatoren hun eigen persoon
In dit hoofdstuk gaat het over de rol van een senator, de deeltijdfunctie, de eigenschappen van een
senator en de mogelijke politieke carrière van een senator. Er wordt in deze paragraaf globaal
ingegaan op hoe de senatoren hun eigen rol zien. Voor een individuele introductie van de
verschillende senatoren kan bijlage 8 bekeken worden.
5.4.1 De rol: kwalitatief inhoudelijk en controlerend
Het senatorschap is een deeltijdfunctie en is een politieke functie (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,
R11,R12,R13,R14,R15). Volgens sommige senatoren kan het lidmaatschap worden opgevat als slechts
een nevenfunctie (R6,R12,R13). Een senator heeft een controlerende taak en is met de Tweede
Kamer medecontroleur van de regering. Dit komt omdat de Eerste Kamer staatsrechtelijk
gepositioneerd is en onderdeel is van de Staten-Generaal (R1,R2,R4,R5,R10). De taak heeft zowel
politieke als juridische kanten (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10, R11,R12,R13,R14,R15). Wanneer er
alleen inhoudelijk en dus alleen juridisch naar wetsvoorstellen gekeken kan worden dan moet er een
Kamer met rechters komen. Wanneer er alleen naar de politieke kant gekeken dient te worden dan is
de Tweede Kamer voldoende (R4,R6). Er wordt politiek in de Eerste Kamer gedreven maar dat is
politiek met een kleine ‘p’. Politieke met een grote ‘p’ vindt plaats in de Tweede Kamer (R12).

De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is volgens de respondenten om wetsvoorstellen op
kwaliteit te toetsen (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15). Het toetsen op
kwaliteit wordt gedaan door te kijken naar drie criteria. Hoewel de criteria door de verschillende
senatoren soms met andere begrippen worden aangeduid zijn er duidelijk drie hoofdcriteria die voor
iedere senator gelden(R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10, R11,R12,R13,R14,R15). Die drie criteria zijn
rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en haalbaarheid (zie hoofdstuk 5.3). Sommige senatoren geven aan
vanuit hun partij nog naar andere criteria te kijken zoals liberale punten (R8,R12,R15) of naar de
maatschappelijke effecten (R4,R6,R14).

In tegenstelling tot de Tweede Kamer wordt er in de Eerste Kamer naar de middellange en lange
termijn gekeken (R5,R12,R13). De EK beschermt tegen de waan van de dag (R11,R12) en wordt ook
wel opgevat als een chambre de reflection (R12,R13). Wel wordt de Eerste Kamer als een eindstation
gezien (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15) maar dat wil niet zeggen dat de EK
niets te zeggen heeft. De EK beschikt over een vetorecht (R11) en kan ja of nee zeggen (R3,R7).
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Senator zijn is bij uitstek een bestuurlijke taak (R15). Wanneer een nieuwe senator wordt gekozen,
dient die senator het land (R11,R15). Een senator dient volksvertegenwoordiger zijn van het gehele
Nederlandse volk (R11,R15). Het stemmen over wetsvoorstellen is de belangrijkste taak maar het
aantal beleidsdebatten neemt ook toe (R11,R13,R14). In zulke debatten worden mensen uitgenodigd
en wordt er over een bepaald onderwerp gediscussieerd (R14).

Volgens een senator is het niet zo dat de Eerste Kamer zich meer met politiek is gaan bemoeien
(R11). De Eerste Kamer is meer taken gaan uitvoeren waaronder die beleidsdebatten. Wat wel het
geval is volgens die senator is dat de Eerste Kamer nog niet is uitontwikkeld. De Eerste Kamer heeft
volgens een respondent sinds haar ontstaan een lange tijd stilgestaan en heeft nu een grote
ontwikkelingsachterstand in te halen (R11).

De Eerste Kamer heeft ook het eerste woord
Hoewel de Eerste Kamer vaak het laatste woord heeft, is het voorgekomen dat de Eerste Kamer
het eerste woord had. Tijdens de formatie van het kabinet Rutte is er volgens een respondent
door de Eerste Kamer een brief over de stand van zaken over de zetelaantallen in de Eerste Kamer
naar de informateur gestuurd (R3). Het betrof een brief die ging over het feit dat het kabinet geen
meerderheid zou hebben in de Eerste Kamer. Dit is niet eerder voorgekomen, een
minderheidskabinet is uniek.
Wijzigingen in de Kieswet zijn ook volgens een senator aangekaart door de Eerste Kamer (R13).
Het ging erover dat de kieslijst voor de Eerste Kamer verkiezing klaar moet zijn en voor de
Provinciale Statenverkiezingen bekend moet zijn. Zo weten de mensen die stemmen ook hoe de
Eerste Kamer er uit kan komen te zien. Dit was een zeer uitzonderlijke situatie voor de Eerste
Kamer. Het ongenoegen is aan de regering kenbaar gemaakt. De voorgestelde wijzigingen
kwamen voort uit de Eerste Kamer en werden aan de regering gericht. Het is volgens de
respondent een uitzonderlijke gebeurtenis maar niet onmogelijk (R13).
5.4.2 Deeltijdfunctie: ervaring en spanningen
Een respondent antwoordde op de vraag over het senatorschap als deeltijdfunctie: “Van alles en nog
wat loopt hier rond en dat zijn allemaal mensen die met hun poten in de klei staan. En die vanuit hun
maatschappelijke ervaring en werkervaring hun inbreng in de Eerste Kamer kleuren. Dat is veel breder
dan alleen maar een partijpolitieke lijn (R12).”
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Het lidmaatschap is een deeltijdfunctie (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10, R11,R12,R13,R14,R15) die
ondanks de formele bezetting van één dag in de week al gauw 2 of 3 dagen kost (R4,R9,R13).
Sommigen geven aan dat, door het mailverkeer, het een baan is die zeven dagen per week doorgaat
(R7). Doordat de baan een deeltijdfunctie is, hebben de meeste Kamerleden nog een hoofdfunctie
naast het Kamerlidmaatschap (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R10, R11,R12,R13,R14,R15). Het hebben van
een hoofdfunctie heeft zowel voor als nadelen. Het voordeel van het hebben van een andere functie
is dat je met één voet in de politiek staat en met één voet in de maatschappij
(R1,R2,R4,R5,R10,R11R13,R13). Door de andere functie is veel ervaring en een netwerk aan mensen
opgebouwd die kunnen helpen bij het werk als Eerste Kamerlid (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R10,
R11,R12,R13,R14,R15). Wanneer er onduidelijkheden zijn of er meer informatie nodig is voor de
behandeling van een wetsvoorstel dan kan een dergelijk netwerk goed van pas komen (R10,R15).
Doordat er veel ervaring is opgedaan kan hiermee gekeken worden naar de haalbaarheid en
praktische uitvoerbaarheid van een wetsvoorstel (R1,R2,R3,R4,R5,R12,R13,R15).

Een deeltijdfunctie heeft ook nadelen. Zo is het onmogelijk om alle wetsvoorstellen door te nemen
(R1,R2,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10, R11,R12,R13,R14,R15). Iedere senator is ook woordvoerder op één of
meerdere onderwerpen. Iedere woordvoerder behandelt zijn of haar onderwerp voor en stuurt een
uitleg door naar de andere fractieleden (R4,R6,R7). Welke voorstellen wel of niet behandeld worden
ligt aan het woordvoerderschap en aan wat belangrijk gevonden wordt (R1,R2,R14). Er moeten
keuzes gemaakt worden en prioriteiten gesteld worden (R4,R6,R14). In tegenstelling tot de Tweede
Kamer is er, buiten secretariële ondersteuning, geen hulp (R4,R6,R13).

Doordat de meeste senatoren ook een andere functie vervullen kan er belangenverstrengeling
ontstaan (R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R13,R15). Dit wordt echter vermeden door geen woordvoerder
te worden op een onderwerp waar sterke persoonlijke belangen van toepassing zijn
(R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R13,R15). Dit is geen formele regel (R7) maar het is ook een eigen
morele verantwoordelijkheid om belangverstrengeling te voorkomen (R10). Het hebben van veel
kennis over een onderwerp hoeft niet altijd een probleem te geven. Als een senator over een
bepaald onderwerp veel weet dan is de kans groot dat die persoon woordvoerder van dat onderwerp
wordt (R15).
5.4.3 Eigenschappen: de cultuur van de Eerste Kamer
“Er is een tijd geweest - om het maar even niet parlementair te zeggen - dat de senaat een soort
afkickcentrum was voor oud-politici. Dan hadden ze nog parkeerkaarten voor de parkeergarage en
toegangskaarten voor de Tweede Kamer. Maar dat is veranderd (R7).” Een respondent gaf dit
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antwoord op de vraag dat er veel oud-politici in de Eerste Kamer zaten. Tevens werd benadrukt dat
dit tegenwoordig minder het geval is en dat dit is veranderd.

Een carrière achter de rug hebben wordt door respondenten nog gezien als vereiste (R3,R4,R7). Het
hebben van ervaring is wel nodig omdat hieruit geput wordt bij het beoordelen van voorstellen. Ook
het gecreëerde netwerk dat tijdens de loopbaan is gevormd, kan een rol spelen bij de voorbereiding
(R3,R4,R10,R15). In tegenstelling tot het werk in de Tweede Kamer is het werk in de Eerste Kamer op
een hoger abstractieniveau en vraagt een groter denkvermogen (R4). Een senator moet ijverig zijn en
serieus te werk gaan (R11). Enerzijds moet de senator een politieke visie hebben en die uitstralen en
anderzijds moet een senator kunnen onderhandelen (R5). Beide vaardigheden zijn cruciaal om over
te beschikken om in de Eerste Kamer effectief te zijn (R5). In de Tweede Kamer is de politieke arena
veel scherper en daar moet je een hart voor hebben en dat moet je leuk vinden (R13). Om bekend te
worden is de Eerste Kamer geen goede keus, dan is de Tweede Kamer een beter optie (R15).
De omgangsvormen in de Eerste Kamer zijn zeer collegiaal (R7). Eerste Kamerleden zijn wel een
ander type mens dan Tweede Kamerleden (R7,R11). De Eerste Kamer haalt het tempo uit de wetten
en zorgt voor reflectie (R11). Op zulke mensen moet geselecteerd worden door de verschillende
partijen (R11). Er heerst een bepaalde cultuur in de Eerste Kamer (R12). In 2011 zijn er 39 nieuwe
senatoren gekomen. Volgens een respondent vielen ze allemaal snel in het patroon van de Eerste
Kamer wat al jaren bestaat (R12). Een gedoogkabinet heeft daar niet veel aan veranderd (R12).

Niet alleen de debatten waren interessant. Ook de onderlinge, persoonlijke, gesprekken aan het eind
van de avond waren net zo interessant. “Het was ook wel een smuluurtje om met Hannie van
Leeuwen ’s avonds na een debat samen wat te drinken (R13).” De cultuur van de Eerste Kamer maakt
het mogelijk om gezamenlijk wat te drinken na afloop van de dag.
5.4.4 Politieke carrière: Ligt niet voor de hand
De eigenschappen van een Eerste Kamerlid zijn gericht op de taak om wetsvoorstellen op kwaliteit te
toetsen. Bij het willen bereiken van een mogelijke politieke carrière ligt het niet voor de hand om in
de Eerste Kamer te gaan zitten (R3). Volgens respondenten kan het zijn dat sommige leden die
ambitie hebben (R4,R9,R10) maar als zij zich daardoor meer als Tweede Kamer politicus in de Eerste
Kamer opstellen dan wordt dat wel betreurd (R10). Het hebben van ambitie mag niet afdoen aan de
wettelijke integriteit die een senator heeft (R15). Het senatorschap is een rol en ook al is er een
ambitie dan nog heeft dat geen invloed op het integer uitvoeren van de rol van senator (R4,R12).Er
zijn voorbeelden dat senatoren de actieve politiek in zijn gegaan zoals de huidige minister Rosenthal
of sommige burgemeesters (R4,R13). De verjonging van de Tweede Kamer, een toename van jonge
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leden, heeft zich niet nog niet in die mate voorgedaan in de Eerste Kamer (R3). Er zijn wel jongere
leden bij gekomen(R11,R12,R13,R15). Jonge leden hebben minder ervaring maar zorgen wel voor
een verfrissing tussen alle oudere leden (R12). Het is goed dat er een divers gezelschap is van man,
vrouw en oud en jong (R5). De variëteit kan voor vuur zorgen en daardoor kan worden vermeden dat
de dinsdag een gezellig samenzijn wordt (R5).
5.4.5 Deelconclusie: het senatorschap en politisering
Het senatorschap wordt gezien als rol die door de persoon inhoudelijk en controlerend wordt
opgevat. Enerzijds is het een politieke rol omdat de Eerste Kamer onderdeel is van de Staten
Generaal en wettelijk gelijk is aan de Tweede Kamer. Anderzijds is het voornamelijk een inhoudelijk
rol. Het bedrijven van politiek mag geen te grote vormen aannemen. De Eerste Kamer kijkt vooral
naar de middellange en lange termijn en beschermt tegen de waan van de dag. Omdat senatoren
vanuit hun rol meer inhoudelijke controlerend dan politiek gemotiveerd naar wetten kijken, sterkt
die tevens de theoretische informatie over de Eerste Kamer in hoofdstuk 2. Het is volgens de
respondenten een gegeven dat de functie politiek is maar zij geven aan dat politiek een kleine rol
speelt. Volgens de respondenten is hun taak voornamelijk inhoudelijk door te kijken naar
rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Op basis van deze antwoorden van respondenten
kan op het onderdeel van het senatorschap geen politisering worden aangetoond. De antwoorden
duiden niet op senatoren die politieker zijn geworden.
5.5 De krachten van buitenaf: lobbygroepen en experts
Eerste Kamerleden hebben te maken met coalitievorming op basis van inhoud. Binnen de muren van
de Eerste Kamer zijn er krachten die elkaar wel op inhoud proberen te overtuigen. Buiten de muren
van de Eerste Kamer zijn er ook mensen die een mening hebben en gehoord willen worden. In dit
hoofdstuk gaat het om externe invloeden. In hoeverre spelen lobbygroepen, belangengroepen,
burgers en experts – met hun eigen onderzoeken – een rol in de besluitvorming van een Eerste
Kamerlid.
5.5.1 Lobby groepen: alleen inhoudelijk bezwaar
Er zijn verschillende belangengroepen die allemaal wat willen (R5,R6,R7,R8,R9,10,R11,R12,R14,R15).
De mate waarin sentoren door zulke groepen worden gecontacteerd, verschilt per senator. Zo geven
enkelen aan dat het contact zeer weinig is en dat Eerste Kamerleden daarin ook vrij afhoudend zijn
(R6,R11,R12). Andere senatoren krijgen wel veel mails en verzoeken om uitgenodigd te worden voor
een gesprek (R10,R11,R14). Lobbygroepen hebben verschillende aanpakken. Sommige senatoren
worden uitgenodigd om bij, door de lobbygroep georganiseerde, evenementen langs te komen. Daar
wordt wel naar toe gegaan om een standpunt te vormen (R5). Op zulke evenementen wordt er
natuurlijk geprobeerd om de senator te overtuigen (R5). Er zijn ook organisaties die, voornamelijk
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ongevraagd, adviezen sturen over een bepaald voorstel (R6,R7,R8,R9,R10,R14,R15). Hoewel al die
belangengroepen invloed proberen uit te oefenen, bepaalt de senator zelf wat deze met de
informatie gaan doen (R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R14,R15). Het is wel zo dat de informatie wel
inhoudelijk moet zijn (R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R14,R15). Soms komen er emotionele brieven of
standaardbrieven die naar heel veel politici gestuurd worden maar daar wordt niets mee gedaan
(R10,R11,R12). Het is dan ook voornamelijk eenrichtingsverkeer (R7). Als het wetsvoorstel over een
niet heel interessant onderwerp gaat, voor de betreffende senator, dan wordt er helemaal niet
ingegaan op de mail (R6). Er zijn ook briefschrijvers die een hele emotionele brief sturen maar die
snappen niets van het staatsrecht (R9). Er is dan geen behoefte om in een mail de werking van het
gehele staatsrecht duidelijk te maken (R9).

Hoewel de Eerste Kamer de laatste mogelijkheid is voor belangengroepen om iets gedaan te krijgen
zien Eerste Kamerleden zichzelf niet als politieke actievoerders (R9). Het is wel zo dat de meningen
van belangengroepen kunnen bijdragen aan het beantwoorden van de vraag over de haalbaarheid en
de uitvoerbaarheid (R6,R15). Echter moet er wel dan een inhoudelijk verhaal achter zitten. Alleen
weerstand is niet voldoende. Dat is geen alleenstaand sterk argument (R6). Soms worden ook door
senatoren actief belangengroepen benaderd bij de behandeling van een wetsvoorstel (R12,R14,R15).
Dit zijn dan belangengroepen waarvan er bekenden in het eigen netwerk zitten (R14,R15). Die
worden gecontacteerd voor informatie over het onderwerp. Soms worden belangengroepen
uitgenodigd in de EK om in gesprek te gaan met de senatoren (R12).

“Wij houden in toenemende mate hoorzittingen met de ‘slachtoffers’ tussen aanhalingstekens van de
wetgeving. Afgelopen dinsdag hadden we er één over de politiewet. Toen werden gewone dienders
van de straat hier uitgenodigd om hun mening te geven. En dan gaan we kijken is iets uitvoerbaar of
niet (R12).”

Het is wel zo dat belangenorganisaties weten bij wie er aangeklopt moet worden.
Werkgeversvakbonden zullen zich niet snel naar een linkse partij begeven. Werknemersvakbonden
niet zo snel naar een rechtse of liberale partij. Uiteindelijk is het aan de senator om te beslissen wat
er met de informatie gedaan wordt en vaak wordt er zelf gevist in de informatie naar bruikbare
stukken (R5,R6,R7,R10, R12,R14,R15).
5.5.2 Experts: gebruiken wat goed uitkomt
Naast lobbygroepen die met inhoudelijke adviezen komen, zijn er ook experts die soms gevraagd
onderzoek uitvoeren. Er zijn technische briefings die door het ministerie gegeven worden (R5). Dat
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zijn redelijk neutrale gesprekken. Sommige experts hebben een eigenbelang hebben en daardoor kan
het rapport gekleurd kan zijn (R14). Adviezen van de Raad van State zijn meestal goed onderbouwd
en die moeten ook wel meegenomen worden maar ze worden minutieus gelezen (R15). De meeste
experts die een advies of rapport opsturen naar senatoren stellen een rapport op dat gaat over
financiën of rekenkundige onderbouwingen (R9,R15). Het kan voorkomen dat experts over
technische zaken door senatoren gebeld worden voor informatie (R15). De experts binnen TK fractie
worden soms ook gevraagd voor advies (R10). Het belangrijkste is echter de eigen ervaring en de
eigen kennis en kunde (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15). Net zoals bij de
lobbygroepen geldt ook hier dat de senator kan bekijken wel stukken er wel en niet meegenomen
worden in de beoordeling (R5,R6,R7,R10, R12,R14,R15).

Er zijn ook bijeenkomsten waar senatoren naartoe gaan (R12). Dan worden er allemaal experts
vanuit heel Europa uitgenodigd om te debatteren over een bepaald onderwerp. Er wordt aandacht
geschonken aan beeld- en standpuntvorming (R12).
5.5.3 Deelconclusie: de invloeden van buitenaf en politisering
De invloed van buitenaf lijkt mee te vallen in de Eerste Kamer. Lobbygroepen hebben alleen invloed
als zij inhoudelijke punten kunnen benoemen. Alleen bieden van weerstand door lobbygroepen is
niet voldoende om het voorstel op te verwerpen. Iedere senator heeft een eigen netwerk van
mensen en de senator zoekt ook actief naar mensen voor informatie. De gevraagde en ongevraagde
rapporten van belangengroepen en experts hebben alleen zin als er inhoudelijk op het onderwerp
wordt ingegaan. Het is aan de senator om te bepalen welke informatie gebruikt gaat worden bij de
behandeling en beoordeling van het wetsvoorstel. De invloeden van buitenaf lijken mee te vallen. Er
zijn wel partijen die invloed uit proberen te oefenen maar de mate waarin dat lukt is niet te duiden.
Op basis van de antwoorden van de respondenten lijkt dit mee te vallen. De invloeden van buitenaf
lijken niet voor een zwaardere wegen van politieke motieven te zorgen. De macht die de
verschillende lobbygroepen en experts hebben valt, mede door de eigen kennis van senatoren, sterk
tegen.
5.6 Fractiediscipline: het gedrag van senatoren binnen partijgrenzen
Is fractiediscipline een uitgangspunt of slechts een streven? Op deze vraag zal in dit hoofdstuk een
antwoord gegeven worden.
De senatoren zitten namens een partij in de Eerste Kamer. De meeste fracties bestaan echter uit
meer dan één lid. Dit houdt in dat senatoren veelal te maken hebben met fractiegenoten. Iedere
senator stemt zonder last of ruggespraak (R1,R2,R13). Er is volgens de respondenten geen
fractiediscipline
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(R1,R2,R4,R5,R6,R7,R9,R12,R13,R14,R15). Als fractie wordt geprobeerd om gezamenlijk de
wetsvoorstellen te bespreken (R6,R7,R9,R13,R15). Gezamenlijk zitten de senatoren wel in één fractie
dus er wordt geprobeerd om één geluid te laten horen (R1,R2,R4,R5,R8,R9,R10,R13,R16). Het komt
dan vaak voor dat het besluit van de woordvoerder door de andere fractieleden wordt overgenomen
(R1,R5,R7,R9,R15). Dit gebeurt alleen bij wetsvoorstellen waar niet iedereen wat over weet. Over
algemene onderwerpen kan ieder fractielid wel wat inbrengen (R15).
Toch hoeft het niet zo te zijn dan de fractie ook één geluid laat horen. Binnen de fracties is er veel
overleg en veel discussie (R1,R2,R5,R6,R7,R9,R12,R13,R14,R15,R16). Ieder fractielid is een zelfstandig
persoon met een eigen mening en een eigen geluid (R11). Het komt volgens een respondent dan ook
niet voor dat er altijd gelijk gestemd gaat worden binnen de fractie (R11). In de partij is vaak ruimte
om af te wijken van de fractielijn (R14). Daarbij komt ook dat het voor Eerste Kamerleden makkelijker
is om af te wijken van de fractielijn dan voor Tweede Kamerleden (R2). Het uitstralen van één gezicht
is wel belangrijk en wanneer er wordt afgeweken van de fractielijn dan moet dit wel besproken
worden (R13,R14,R15). Het afwijken vindt volgens de respondenten niet vaak plaats. Binnen de
fractie denken de leden vaak hetzelfde, zijn gelijkgestemd en er is heerst weinig verdeeldheid (R9).
Afwijken van de fractielijn komt niet heel vaak voor. Als het toch voorkomt dan wordt er om een
hoofdelijke stemming gevraagd (R5).
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Het verbod op het ritueel slachten
Bij het verbod op ritueel slachten spelen verschillende waarden een rol (R5,R6,R7,R9,R12,R15).
Het gaat enerzijds om godsdienstvrijheid en anderzijds om het welzijn van dieren. Omdat er
verschillende waarden een rol spelen is er binnen een aantal fracties afgesproken dat ieder lid
mag stemmen zoals hij of zij wilt stemmen (R5,R6,R7,R9,R12,R15). Er mag gekozen worden of
dierwelzijn of godsdienstvrijheid de belangrijkere waarde is. Hier komt ook nog bij dat het een
moeilijk uit te voeren wetsvoorstel is en de Eerste Kamer waarschijnlijk unaniem tegen zal zijn (R9,
R12).

Het convenant dat staatssecretaris Henk Bleker sloot met joodse en islamitische groeperingen
over het verbeteren van dierenwelzijn bij het onverdoofd slachten is niet in goede aarde gevallen
(BN de Stem, 2012). Eerder toezeggingen die Bleker heeft gedaan missen in het convenant. Het
convenant is onvoldoende en is niet het alternatief waar op is gewacht. De maatschappelijke
discussies over het ritueel slachten hebben tevens gezorgd dat het moeilijk is om neutraal
onderzoek gedaan te krijgen naar ritueel slachten omdat religieuze groeperingen invloed hebben
op de onderzoekers en daarmee de onderzoeken. Religie zou zo boven de wetenschap komen te
staan. Tijdens een debat in de Eerste Kamer is ook gebleken dat de aanpassingen niet voldoende
zijn om voldoende steun te ontvangen (Pinedo, 2012a). Een meerderheid is tegen een verbod op
ritueel slachten en het voorstel is verworpen (Pinedo, 2012b). De Eerste Kamer fractie van
GroenLinks heeft uiteindelijk verdeeld gestemd over dit voorstel.

5.6.1 Deelconclusie: Fractiediscipline en politisering
De fractie als eenheid is wat vele fracties willen zijn en willen uitdragen. Één gezicht hebben als
gehele fractie is zeer belangrijk. Niet alleen omdat dit betekent dat de verschillende fractieleden op
dezelfde lijn zitten maar ook voor naar buiten toe. Er is binnen fracties altijd de wens en vaak ook de
behoeft om echt met één gezicht het debat of de stemming in te gaan. Om tot één gezicht te komen,
worden er flinke discussies gevoerd binnen de eigen fractie. De meeste fracties discussiëren door
totdat alle leden op dezelfde lijn zitten. Hoewel tot het komen van één gezicht een uitgangspunt is zit
het er niet in als het er niet in zit. Iedere senator stemt zonder last of ruggespraak. Als een senator
zich niet met het voorstel kan verenigen terwijl de fractiemeerderheid dit wel kan dan kan er
afgeweken worden. Er is geen fractiediscipline in de zin dat fractieleden onderling niet verschillend
kunnen stemmen. De fractiediscipline is geen verplichting en op dit onderwerp is dan ook geen
toename van politisering te zien. Er is een wens om als fractie te stemmen maar dat is geen
verplichting.
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5.7 Het politieke spel: blokvorming en coalitie- en oppositiebelang
In welke blokken wordt er in de Eerste Kamer gestemd? Welke partijen werken samen met elkaar en
welke partijen niet? In deze paragraaf gaat het over hoe partijen samenwerken en of er
samengespannen wordt om een coalitie- dan wel oppositiebelang te behartigen.

In de Eerste Kamer lijkt er volgens een respondent toch wel sprake van een bepaald, niet nader
bepaald, belang. Dit is verwoord in het volgende citaat. “Holdijk1 heeft het nu toch een aantal keer
gepresteerd om bij stemmingen niet te verschijnen. Omdat er dan geen meerderheid voor een
wetsvoorstel was... Dan was hij wel in het pand maar kwam hij gewoon niet opdagen. Toen dacht ik
wel van nou dat valt mij van hem tegen want het is zo'n principiële man (R7).”
De partijen op het Binnenhof hebben geen partijgebonden disciplinaire blokken. Tussen de partijen
zijn ook geen duidelijk zichtbare blokken. Per onderwerp kunnen er volgens de respondenten totaal
nieuwe blokken of coalities gevormd worden (R1, R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,12,R13,R15). Er
is wel een duidelijk onderscheid te zien tussen coalitie en oppositiepartijen in de EK (R3,R11,R13).
Oppositie partijen kunnen vol op het orgel gaan (R12). Die partijen kunnen consequenties loos alles
roepen en tegenstemmen (R2). Deelnemen in de oppositie is makkelijker dan deelnemen in de
coalitie (R5). Voor coalitiepartijen zijn er wel degelijk consequenties wanneer zij zomaar iets roepen
of lukraak tegen voorstellen stemmen (R4,R12). Het is een onderdeel waarmee bij de beoordeling
van een wetsvoorstel rekening mee gehouden moet worden (R12). Toch wordt er wel vaker duidelijk
dat er in de EK ook een coalitie en oppositie verdeling is (R11). Dat is een stukje politisering van de EK
(R11). De coalitie regeert vanuit het regeerakkoord en ook de coalitiepartijen in de EK zitten daar wel
een beetje aan vast (R4). Soms heeft een oppositie partij het doel om een wig tussen de coalitie en
de regering te drijven (R4).

Blokvorming vindt plaats aan de hand van onderwerpen (R4). De oppositie heeft vaker
gelegenheidscoalities dan de coalitie (R11). Dit neemt niet weg dat de partijen van de oppositie en
coalitie niet samen kunnen werken. Integendeel, de meerderheden verschillen per onderwerp en er
wordt vanuit de inhoud naar een meerderheid toe geredeneerd (R2,R10,R15). Het kan voorkomen
dat er blokken op basis van de ideologie gecreëerd worden maar heeft dan wel te maken met het
onderwerp (R2). Het hoeft niet zo te zijn dat er politieke redenen achter een blok zitten (R1). Tijdens
de commissievergadering wordt vaak duidelijk hoe iedere partij denkt over het voorstel
(R7,R8,R9,R15). De vergaderingen in de commissies gaan over de technische aspecten en zijn
procedureel van aard (R9). Discussie over de wat men over de inhoud van het voorstel vindt, vinden
1

Zie kader de 38/37 stemmingen voor meer informatie over Holdijk.
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in commissies nauwelijks plaats (R9). Door die gesprekken is het wel duidelijk hoe het in de stemming
gaat lopen (R8). Het is wel zo dat het Eerste Kamerlidmaatschap een politieke functie is en dat er
altijd gezocht wordt naar medestanders (R1). Dit geldt voor coalitiepartijen sterker dan voor
oppositiepartijen (R1).
Het kan ook voorkomen dat kleine en grotere fracties gaan samenwerken bij een bepaald
wetsvoorstel (R7). Zo kan het voorkomen dat partijen zich aansluiten bij elkaars vragen of bij elkaars
inhoudelijk punten (R7). Dat scheelt voor kleine partijen werk in de voorbereiding (R7). Het is wel zo
dat daarvoor wel gekeken wordt naar partijen die hetzelfde in het voorstel staan als de partij die de
vragen over wilt nemen (R7). Het kan ook voorkomen dat er vanuit een gehele commissie vragen
gesteld worden aan een minister (R7).

Coalities in de Eerste Kamer zijn geheel anders dan coalities in de Tweede Kamer (R13,R15). Er is veel
meer overleg tussen de verschillende partijen en coalities worden voornamelijk gemaakt op de
inhoud (R2,R10,R15). Dit gaat over partijgrenzen en kleuren heen (R15). Het onderwerp en de
inhoudelijke positie daarin zijn leidend voor een meerderheidscoalitie en niet van welke kleur een
partij is (R15). Toch zijn er ook in de EK wandelgangenakkoorden en voldoende gesprekken buiten de
formele vergaderingen om (R8,R9).
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De 38/37 stemmingen

Omdat de coalitie in de EK geen meerderheid heeft worden er vaak voorstellen aangenomen met
slechts één stem extra (R14). Dit komt voor terwijl het bekend is dat er grote verschillen tussen de
coalitiepartijen zitten over het wetsvoorstel (R14). Een partij als de SGP is vaak net de 38e stem die
de coalitie nodig heeft om toch de meerderheid te halen (R5). Het komt ook voor dat er
voorstellen niet behandeld worden omdat er tegen de behandeling 38/37 gestemd is. Dit terwijl
er een regel is dat wanneer een substantiële minderheid voor een debat is er ook een debat moet
komen. Hoewel die wel voorkomt heerst er wel het idee dat het om incidenten gaat (R7).

Het is ook wel eens voorgekomen dat SGP fractielid Holdijk het heeft gepresteerd om niet bij
stemmingen te verschijnen (R7). Hij was dan wel aanwezig in het pand maar kwam gewoon niet
zodat er geen meerderheid gehaald kon worden. Dit is frappant aangezien dhr. Holdijk zelf had
aangegeven dat hij zijn werk niet anders zou gaan uitoefenen door de afspraken tussen de VVD en
de SGP. “Ik ben gewend voorstellen op voors- en tegens te beoordelen, en dat zal ik blijven doen”
(Ploeg, NRC, 2011). Blijkbaar speelt de steun van de SGP aan het gedoogkabinet toch een rol in het
veranderende gedrag van SGP Kamerlid Holdijk.
5.7.1 Deelconclusie: het politieke spel in de Eerste Kamer en politisering
Er zijn geen vaststaande meerderheden en samenwerkingverbanden in de Eerste Kamer. Per
onderwerp en wetsvoorstel zijn er weer andere partijen die met elkaar samenwerken. Er is geen
vaste samenwerking en dit ondermijnt het idee dat er standaard blokken zijn. Het kan voorkomen
dat de gehele coalitie voorstemt en de gehele oppositie tegen maar dit is niet standaard. Het
verschilt bij de wetsvoorstellen. Het politieke spel in de Eerste Kamer is er wel maar is, op basis van
de antwoorden van respondenten, niet sterk genoeg om bepaalde standaard blokken te creëren. Het
aanwezige politieke spel in de Eerste Kamer zorgt niet voor stijging van de standaard politiek die in
de Eerste Kamer aanwezig is. Het spel is voornamelijk een spel op zoek naar gelijkgestemden en
minder een politiek en strategisch spel om een wet door de senaat de krijgen of juist niet.
5.8 De politieke visie: partijstandpunten, verkiezingsprogramma en het regeerakkoord
In dit hoofdstuk staat de politieke kant van senatoren staat hier centraal. Welke invloeden heeft het
feit dat senatoren lid zijn van een politieke partij. De partijstandpunten, het verkiezingsprogramma
en het regeerakkoord zijn vanuit politiek oogpunt opgesteld maar hoe gaan senatoren hier mee om.
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5.8.1 De partijstandpunten: een bril waarmee naar voorstellen gekeken wordt
De inhoudelijke criteria (zie hoofdstuk 5.3) om naar wetten te kijken worden door de senatoren
gedeeld. Door de senatoren wordt ook aangeven namens een partij een zetel in de Eerste Kamer
hebben.

Iedere

senator

heeft

een

eigen

politieke

visie

(R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,

R10,R11,R12,R13,R14,R15). De politieke visie wordt meegenomen bij het beoordelen van
wetsvoorstellen (R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15). Iedere senator heeft een eigen
ideologie waarmee naar de wereld gekeken wordt. Hoe de senator de wereld ziet speelt een
belangrijke rol de afweging van wetsvoorstellen. Zo kijken sommige senatoren vanuit hun partij naar
andere criteria zoals liberale punten (R8,R12,R15) of maatschappelijke effecten (R4,R6,R14).
Wetsvoorstellen kunnen worden getoetst aan de hand van een liberale toets (R8).

Dat de verschillende leden van verschillende partijen zijn, komt volgens een senator duidelijk naar
voren in de debatten (R12). Er wordt wel geprobeerd om mensen te overtuigen van jouw
standpunten (R5). Iedere partij vindt bepaalde onderwerpen belangrijker dan andere en dat is
herkenbaar tijdens de behandeling (R3,R12). De partijstandpunten zijn belangrijk en kan leidend zijn
maar geeft niet altijd de doorslag (R5,R7,R8,R9,R10). Het is vaak zo dat de partijstandpunten
verweven zitten met het gedachtegoed van een partij. Dat gedachtegoed is ook weer verweven met
de manier van kijken van Eerste Kamerleden (R6). Het is dan ook meer het gedachtegoed van waaruit
er naar het wetsvoorstel gekeken wordt dan dat de partijstandpunten vergeleken worden met de
inhoud (R8,R12,R15).
5.8.2 Het verkiezingsprogramma: ligt aan de partij
Terwijl de partijstandpunten niet echt als uitgangspunt genomen worden, is voor sommige senatoren
het

verkiezingsprogramma

wel

belangrijk.

Enkele

senatoren

geven

aan

dat

het

verkiezingsprogramma de leidraad is van het handelen in de EK (R4,R6,R10,R14). Één senator ziet het
als één van de onderdelen bij de inhoudelijke behandeling (R8). Door een enkele senator wordt het
verkiezingsprogramma van 2010 zelfs als het mandaat voor het handelen in de Eerste Kamer
beschouwd (R10). Dit terwijl er bij de Eerste Kamer verkiezingen geen verkiezingsprogramma’s zijn
(R13). Formeel is er geen verbinding met het verkiezingsprogramma. Moreel is volgens er een
respondent echter wel een binding en ieder EK lid zou wel een verplichting moeten voelen om naar
het verkiezingsprogramma te handelen (R13). Als er wetsvoorstellen behandeld worden, ook nieuwe
onderwerpen, dan kunnen er nieuwe inzichten zijn maar het verkiezingsprogramma is richtinggevend
(R14). Maar een andere senator vindt dat er geen rekening gehouden hoeft te worden met het
verkiezingsprogramma als het onderwerp niet in het programma staat (R10). Als het onderwerp niet
in het verkiezingsprogramma genoemd is dan moet er eerst gekeken worden naar hoe de TK fractie
heeft gestemd (R4).
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5.8.3 Het regeerakkoord: niet aan gebonden
Het verkiezingsprogramma speelt niet voor alle senatoren een grote rol. Partijstandpunten zijn dan
belangrijker. Het regeerakkoord wordt niet als onbelangrijk gezien maar er hoeft in principe geen
rekening mee te worden gehouden (R1,R3,R4,R7,R8,R9,R11,R12,R13,R14,R15). Één senator gaf aan
dat als het puntje bij paaltje komt het regeerakkoord wel belangrijk is omdat er wel
verantwoordelijkheid gedragen wordt voor het goed laten functioneren van het kabinet (R3).
Wanneer een partij in de Tweede Kamer in de coalitie zit dan wordt er in de Eerste Kamer wel gelet
op wat er in het regeerakkoord is afgesproken (R11). Het is wel zo dat de coalitiepartijen in het
Eerste Kamer in beginsel de politieke keuze van de Tweede Kamer volgen (R1). Het heeft wel
gevolgen voor de afweging die je maakt en speelt daarin ook een rol. Het moet echter niet zo zijn dat
het regeerakkoord altijd maar gevolg moet worden als de partij in de coalitie zit (R11). Het akkoord
speelt een kleinere rol dan in de Tweede Kamer (R8).
5.8.4 Deelconclusie: De politieke visie en politisering
De politieke visie is een belangrijk onderdeel van hoe wetten beoordeeld worden. Echter past dit
volgens de respondenten in het straatje dat hun rol ook politiek is. Tijdens de beoordeling van
wetten hebben de senatoren, ondanks de gedeelde opvattingen bij de inhoudelijke motieven, een
eigen begrippenkader of bril waarmee naar voorstellen gekeken wordt. Iedere partij en senator heeft
een eigen visie op wat het beste is voor Nederland. Dit houdt niet per se in dat de Eerste Kamer echt
politiek is. Het politieke in de Eerste Kamer is de politieke visie waarmee gekeken wordt. Deze visie is
niet nieuw maar heeft altijd al bestaan. Dit is het politieke aspect van de Eerste Kamer. Het
verkiezingsprogramma speelt een gering rol, alhoewel dit aan de partij ligt, en het regeerakkoord
speelt nauwelijks een rol. Alhoewel het niet onbelangrijk is maar dit heeft te maken met het
wetsvoorstel waarover onder andere indicatoren meer te lezen is. Het ligt het niet voor de hand om
op basis van de politieke aspecten iets te kunnen suggereren over een politisering van de Eerste
Kamer.
5.9 De senator van binnen: eigen mening en afweging
In dit voorlaatste hoofdstuk over stemmotieven gaat het over de invloed van de eigen mening van
een senator en hoe de uiteindelijke afweging gemaakt wordt.

Het stemmen voor of tegen een wetsvoorstel is volgens respondenten uiteindelijk de eigen
verantwoordelijkheid van de senator (R3,R9,R10). Wat niet meteen wil zeggen dat senatoren zich
niet door andere factoren laten beïnvloeden of soms laten leiden. Het is niet zo dat er wetten
bestaan waar niets aan mankeert (R3,R9,R10,R14). Het is niet mogelijk om alles 100% naar de eigen
zin te krijgen (R14). Er zal altijd iets niet deugen aan het wetsvoorstel maar dat is geen reden om het
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voorstel af te keuren (R3,R14). Door middel van mondelinge toezeggingen van ministers of
staatssecretarissen kan het voorstel toch aangenomen worden (R6,R10,R11,R13,R15). Met
reparatiewetgeving kan een wetsvoorstel ondanks enkele problemen toch door de EK aangenomen
worden (R13).

De uiteindelijke afweging heeft te maken met verschillende factoren. Lobbygroepen, experts,
Tweede Kamer fractie, partij die in het kabinet deelneemt, verkiezingsprogramma en
partijstandpunten. Er is een politieke en een praktische afweging (R1,R2,R3,R14) maar meestal is het
politieke een onderdeel in de totale praktische afweging (R5,R7,R8,R9,R10,R12,R13,R15). Nederland
moet niet opgeschept worden met onuitvoerbare wetten (R2). Het feit dat vanuit een overtuiging
gekeken wordt is geen kwellend probleem zolang er bij de afweging maar meerdere meningen
worden meegenomen (R11). Een senator is gekozen door de bevolking om voor het hele
Nederlandse volk te beslissen (R11, R15). Waar een senator vandaan komt is één ding maar het hele
land moet bestuurd worden (R15).
Als onderwerpen politiek gevoeliger liggen of waar de politiek zich meer over heeft uitgesproken dan
ligt de politieke kant gevoeliger dan de inhoudelijke kant (R3,R4,R10,R14). Bij ethische vraagstukken
is het morele oordeel zwaarder dan bij minder ethische vraagstukken (R4,R14). Als het technische
onderwerpen zijn dan is er niet altijd een politiek gevoel of idee bij het onderwerp (R4). Dan is het
makkelijker om puur inhoudelijk te kijken dan wanneer er wel een politieke idee over het onderwerp
is (R4).

Het verkiezingsprogramma staat ook niet vast. Het programma uit 2010 ging uit van een andere
economische situatie als die nu in Nederland is (R10). Als er dan een wetsvoorstel komt over de
economie dan moet het verkiezingsprogramma links worden gelegd (R10). Als er dan wetsvoorstellen
zijn die niet 100% zijn maar die wel het best haalbare op dat moment zijn dan moet er voor gestemd
worden (R10).
5.9.1 Deelconclusie: de eigen mening en politisering
De senator is zelf verantwoordelijk voor het goed of afkeuren van wetsvoorstellen. Er wordt
aangegeven dat wanneer de onderwerpen politiek gevoeliger liggen de politieke kant zwaarder
weegt dan wanneer een onderwerp niet politiek gevoelig ligt. Dit duidt wel op een politisering maar
alleen als het voorstel dit veroorzaakt. De manier hoe een senator tot een eindbeslissing komt is nog
steeds inhoudelijk, maar wel met de politieke bril, onderbouwd. Dit is af te leiden uit de
respondenten die aangeven dat een voorstel zal worden afgewezen als het voorstel niet voldoende is
en gebreken toont. Het is onmogelijk om een perfect voorstel te hebben en er zullen altijd dingen in
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een voorstel staan waar een senator het niet mee eens is. Gekeken naar het totaalplaatje zal een
senator een wet niet aannemen, ook wanneer het een politiek gevoelig onderwerp betreft, als het
voorstel van onvoldoende kwaliteit is. Een toenemend belang van politieke motieven is af en toe
aanwezig bij bepaalde voorstellen maar die motieven kunnen de inhoudelijke motieven niet de baas
zijn.
5.10 De politieke partij: druk vanuit de regering, druk vanuit de Tweede Kamerfractie en
loyaliteit aan de partij
Binnen de fracties zijn er stevige discussies om toch één gezicht uit te stralen. De fracties in de EK
hebben niet alleen intern met elkaar te maken maar hebben vaak ook een verwante fractie in de TK
en misschien zelfs ‘eigen’ ministers in het kabinet. In dit hoofdstuk gaat het over de mogelijke druk
die uitgeoefend wordt op senatoren en of zij altijd loyaal zijn aan hun ‘eigen’ bewindspersonen.
5.10.1 De regering: ligt aan deelname partij in regering
De regering probeert volgens de respondenten invloed uit te oefenen door de Eerste Kamerleden te
proberen te overtuigen (R4,R7,R13,R15). Aan de andere kant proberen de Kamerleden ook om
invloed uit te oefenen en om de betreffende minister of staatssecretaris te overtuigen (R5). De druk
die dan wel door de regering wordt uitgevoerd, is de druk van de argumenten (R4). Zij proberen wel
een politiek spel te spelen en senatoren worden uitnodigt om maar ergens mee in te stemmen (R4).
Dat kan wel eens een gevecht zijn (R5). Vooral een oppositiepartij probeert om een minister op
andere gedachten te brengen (R5). Er wordt dan geprobeerd om toezeggingen van de minister los te
krijgen (R10). De positie die de eigen partij heeft in het kabinet telt wel mee en het kan voor komen
dat er daardoor dingen geslikt worden (R13). Dat geldt echter vooral voor de Tweede Kamer, die slikt
vooral (R13).
Iedere bewindspersoon heeft volgens de respondenten alle recht om nog een keer uit te komen
leggen hoe het zit en om toch voor te stemmen (R4,R13). Uiteindelijk maakt de Eerste Kamer wel
haar eigen afweging (R4,R13). Er zijn patronen te zien dat coalitiepartijen meegaan met de
bewindspersoon maar dat is niet een zwart of wit gegeven (R11). Het is nog niet voorgekomen dat
wanneer een voorstel daadwerkelijk verwerpelijk is dat het toch wordt aangenomen (R12). Als dat
zou gebeuren dan zou dat afbraak doen aan het imago van de EK (R12). Die gedachte loopt door alle
partijlijnen heen (R12). Het is geen reden om een wet aan te nemen als die toevallig van een eigen
minister komt (R15).
5.10.2 De Tweede Kamerfractie: respecteren en leren
De regering wordt door de respondenten niet veel gevreesd door de Eerste Kamer. De Tweede
Kamerfractie wordt ook niet gevreesd. Het is geen verplichting dat de Eerst Kamerfractie hetzelfde
moet

stemmen

zoals
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Tweede
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heeft

(R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,

R9,R10,R11,12,R13,R14,R15). Er is wel overleg tussen de Eerste- en TweedeKamerfractie
woordvoerders(R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,12,R13,R14,R15).
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overleg
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partijgebonden (R13). Zo heeft een partij een gentelmans agreement met de Tweede Kamerfractie
(R13). Dit houdt in dat als er een wet ligt waarbij de Eerste Kamer anders gaat stemmen dan de
Tweede Kamer dan wordt de woordvoerder uit de Tweede Kamer uitgenodigd (R13). Niet iedere
partij heeft het over een agreement maar er is wel overleg tussen de Eerste Kamer en de Tweede
Kamer. De intensiteit van het aantal overleggen hangt ook af van de persoon (R13). Sommigen zijn
daarin actiever dan anderen en het kan voorkomen dat er niet heel veel overleg is (R5). Het overleg
neemt toe als de Eerste Kamer anders dreigt te gaan stemmen dan de Tweede Kamer
(R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,12,R13,R14,R15,R16).
Tijdens de voorbereiding wordt er gekeken hoe de Tweede Kamerfractie heeft gestemd en waarom
maar dat is niet doorslaggevend (R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,12,R13,R14,R15). De druk om
hetzelfde te stemmen is groter naarmate het wetsvoorstel in de Tweede Kamer intensiever is
behandeld (R6). Er komen genoeg wetsvoorstellen langs waar de Tweede Kamer weinig aandacht aan
heeft besteed en die zonder problemen zo afgekeurd kunnen worden (R6). Als er in de Tweede
Kamer veel aandacht aan is besteed door de fractie en in de Eerste Kamer lijkt het erop dat er anders
gestemd gaat worden dan is er overleg (R6, R14). Het is wel nodig dat de Kamers afstand bewaren
(R15). Het overleg is voornamelijk informatief en informerend van aard (R5,R13). Toch kan het
verkeer ook twee richtingen zijn en helpt de EK als het over bepaalde onderwerpen gaat (R5). Er is
wel wederzijds respect voor de beslissing van beide Kamers (R15).

Het kan voorkomen dat er al contact is met de Tweede Kamerfractie voordat er in de Tweede Kamer
gestemd is (R8,R12,R15). Tijdens zulk overleg worden er pijnpunten aan de Tweede Kamerfractie
kenbaar gemaakt. Dat zijn punten waarop extra goed door de Eerste Kamer op gelet wordt. Die
punten kunnen ook aangegeven worden als punten waarop het voorstel in de Eerste Kamer sneuvelt
als dat niet door de Tweede Kamer wordt aangepast.

Heel af en toe worden de medewerkers van de TK gebruikt bij het voorbereiden van wetsvoorstellen
(R14). Doordat de Eerste Kamer geen ondersteuning heeft wordt soms de deskundigheid van de
Tweede Kamer fractiemedewerkers gebruikt. Het is onmogelijk om alles zelf door te nemen en
daarom kan er op de Tweede Kamer vertrouwd worden voor de behandeling van voorstellen. Wat
vaak blijkt is dat de fracties van beide Kamers eensgezind stemmen (R2). Dit vanwege de gedeelde
intrinsieke overtuiging en omdat het om dezelfde politieke partij gaat.
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5.10.3 Loyaliteit: loyaal met mate
Er is een zekere loyaliteit richting de regering vanuit coalitiepartijen (R3,R4,R5,R6,R8,R11,R15). Maar
er zijn geen disciplinaire afspraken vastgelegd (R10). Het ligt niet voor de hand dat je een eigen
minister laat vallen (R5). Een minister kan in de problemen komen als de eigen partij in de Eerste
Kamer tegen het voorstel van de eigen minister is (R11,R13). Toch is er geen vaststaand uitgangspunt
dat de Eerste Kamerfractie voor een voorstel stemt als een minister anders zal gaan aftreden (R15).
De Eerste Kamer is geen stemmachine en zal dat ook niet worden (R3,R8). Deze loyaliteit is er alleen
tussen coalitiepartijen en het kabinet (R5) omdat er partijen zijn geweest die een akkoord hebben
gesloten (R11). Als er loyaliteit is tussen de partijen die samen een akkoord hebben gesloten vertaald
dat zich in loyaliteit tussen partijen (R11). De partijdiscipline zal vooral sterker zijn als het over een
wet gaat waaraan een grote gevoelswaarde is gekoppeld (R3). Niet alleen binnen politiek Den Haag
maar ook in de publiciteit is het niet handig als een eigen minister geen steun krijgt in de Eerste
Kamer (R4). Vaak is er wel contact tussen bewindspersonen en een Eerste Kamerlid. Dit contact is
groter wanneer de Eerste Kamer fractie in de coalitie zit (R15). In theorie is het moeilijk te zeggen
maar zal dit worden meegenomen in de afweging (R6). Als een voorstel echt niet deugt dan nog zal
het niet worden aangenomen, ook niet door de eigen partij (R6,R12). Een senator zit in de Eerste
Kamer voor het hele land (R15). Per situatie moet hierna gekeken worden en het is niet zo dat elke
wet die afgekeurd wordt, leidt tot het vallen van een minister. Dat is nog steeds een eigen keuze
(R15). De minister kan wel wat willen maar wij willen ook wat (R15).
5.10.4 Deelconclusie: De politieke partij en politisering
De politieke partij, ook buiten de Eerste Kamer, speelt een belangrijk rol binnen de Eerste Kamer. De
verwante Tweede Kamerfractie speelt een rol als het gaat om beeldvorming bij het beoordelen van
een wet in de Eerste Kamer. Hoe de Tweede Kamerfractie gestemd heeft, wordt niet zomaar
overgenomen door de Eerste Kamerfractie. Er worden afwegingen gemaakt en op basis van die
afweging en argumenten wordt er een oordeel gevormd. De Tweede Kamerfractie kan niet dwingen
om de Eerste Kamerfractie op een bepaalde manier te laten stemmen. Het is wel zo dat wanneer er
door de Tweede Kamer meer aandacht aan het onderwerp besteed is het moeilijker is om anders te
stemmen. De invloed van de Tweede Kamerfractie lijkt hierdoor niet al te groot. De fracties lijken
gelijkwaardig en geen van de twee heeft een grotere macht. Beide hebben een eigen afweging,
weliswaar door naar andere punten te kijken, maar respecteren elkaar ook.
De regering speelt alleen een rol als een partij in de coalitie deelneemt en daarbij in de regering. Een
eigen minister wordt niet direct aangevallen of onderuitgehaald. Het is ook lastig naar buiten toe om
een eigen minister niet te steunen. Het is niet zo dat alleen voorstellen van een eigen minister
worden aangenomen. Maar vanuit de loyaliteit gezien wordt een eigen minister ook niet meteen
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aangevallen. Per situatie moet gekeken worden hoe er gehandeld gaat worden. politisering is dan
ook afhankelijk van het wetsvoorstel. Bij bepaalde voorstellen kan de neiging om toch met de
regering of met de Tweede Kamerfractie mee te stemmen groter zijn dan bij andere voorstellen.
5.11 De feiten over het stemgedrag: documentenanalyse
De documentenanalyse is opgedeeld in drie subparagrafen. De eerste paragraaf richt zich op de
aangenomen wetsvoorstellen in de maand maart vanaf 1970 tot 2012. De tweede paragraaf gaat in
op de verworpen wetsvoorstellen vanaf 1970 tot 2012. De laatste paragraaf van de
documentenanalyse bekijkt de moties die door de senatoren zijn ingediend. Deze moties komen ook
uit de periode van 1970 tot 2012.
5.11.1 De stemuitslagen van de maand maart
Enkele honderden wetsvoorstellen uit de maand maart in de periode van 1970 tot 2012 zijn
geanalyseerd. De uitgewerkte analyse is toegevoegd als Bijlage 5. De analyse geeft een duidelijk
beeld van de manieren van stemmen in de Eerste Kamer in die periode.
In deonderstaande tabel 5.1 zijn de gegevens weergegeven. In de tabel is een onderscheid
aangebracht tussen daadwerkelijke stemmingen over wetsvoorstellen en voorstellen die zijn
afgedaan als hamerstuk. Dit laatste wil zeggen dat het voorstel zonder stemming is aangenomen. De
voorstellen die met een stemming zijn aangenomen zijn vervolgens onderverdeeld in stemmingen
waarbij het voorstel met algemene stemmen of met een hoofdelijke stemming is aangenomen.
Daaronder is aangeven of de Eerste Kamer fractie en de verwante fractie in de Tweede Kamer zijn
afgeweken van elkaar of niet. Ook is aangegeven of er sprake was van coalitie- dan wel oppositie
belang.
Aantal wetsvoorstellen
~ 706

Met

algemene

Stemmingen

Afgedaan als hamerstuk

16

668

stemmen 4

aangenomen
Hoofdelijke stemming

12

Afwijken van Eerste Kamer 4
fractie van verwante Tweede
Kamer fractie
Coalitiebelang

1

71

Oppositiebelang

1

Tabel 5.1 Wetsvoorstellen in de maand maart 1970 - 2012
Zoals uit de tabel af te lezen is, zijn verreweg de meeste voorstellen in de maand maart van 1970 tot
2012 als hamerstuk afgedaan. Over de meeste voorstellen is geen stemming geweest. Van de
voorstellen die wel door middel van een stemming zijn aangenomen, is de hoofdelijke stemming met
12 van de 16 stemming de meest gebruikte methode.
Van de voorstellen die met een stemming zijn aangenomen is er bij één stemming een aantoonbaar
coalitiebelang en bij één voorstel een aantoonbaar oppositiebelang. Vier maal zijn de Eerste Kamer
fractie en de verwante Tweede Kamer fractie afgeweken qua stemgedrag. In onderstaande grafiek is
per tijdsperiode aangegeven wanneer de bepaalde stemmingen zijn geweest.
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Grafiek 5.1 Wetsvoorstellen in de maand maart 1970 – 2012
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Grafiek 5.2 Aantal algemene en hoofdelijke stemmingen maand maart 1970 – 2012
In de periode van 1981 tot 1990 is het aantal behandelde wetsvoorstellen toegenomen. Daarna is
het weer gedaald. De belangrijkste bevinding is dat bijna alle wetsvoorstellen zijn afgedaan als
hamerstuk en zonder stemming zijn aangenomen. Wanneer onderwerpen politiek zijn en er
verschillende meningen zijn kan er om een hoofdelijke stemming gevraagd worden (R5). Het aantal
hoofdelijke stemmingen dat is aangevraagd is bijzonder weinig. Dit betekent dat de meeste
voorstellen, hoewel die wel behandeld worden, uiteindelijk zonder stemming worden aangenomen.
Een partij kan dan een aantekening aanvragen waarin staat dat die fractie het toch niet eens is met
de wet. Er is niet per se een stemming nodig als partijen het niet eens zijn met een voorstel (R5).
In de manier waarop er gestemd wordt en hoe wetsvoorstellen worden afgedaan, is politisering niet
direct terug te zien. Omdat de meeste voorstellen als hamerstuk worden afgedaan kan dit op twee
verschillende kanten duiden. Enerzijds kan het inhouden dat de Eerste Kamer inhoudelijk kijkt en
inhoudelijk wetten beoordeeld. Doordat er geen politiek spel gespeeld wordt, worden de meeste
voorstellen dan zonder stemming aangenomen. Alleen een discussie is voldoende. Anderzijds kan dit
ook betekenen dat Eerste Kamerleden vaak akkoord gaan met de wetsvoorstellen en dit kan duiden
op loyaliteit en druk van de Tweede Kamer en de regering. Op basis van alle respondenten valt deze
tweede optie af. De respondenten geven aan dat zij niet stemmen omdat bepaalde personen, binnen
en buiten de partij, dit graag willen. Het feit dat de meeste wetsvoorstellen worden afgedaan als
hamerstuk lijkt meer te duiden op de nadruk op de op inhoudelijke behandeling dan op een
toenemende mate van politiek in de Eerste Kamer.
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De afwezigheid van stemmen in coalitie of oppositiebelang komt overeen met wat de respondenten
aangaven. Dit onderbouwt tevens dat er geen politisering is af te leiden uit de stemuitslagen en uit
de manier hoe wetsvoorstellen worden afgedaan.
5.11.2 De verworpen wetsvoorstellen
In deze paragraaf worden de resultaten van de analyse van de 47 verworpen voorstellen vanaf 1970
tot 2012 weergegeven. De verworpen voorstellen zijn te vinden in Bijlage 4. Deze weergave zal net
zoals de voorstellen uit de maand maart met behulp van een soortgelijke tabel worden gedaan.
Aantal wetsvoorstellen
47

Stemmingen

Afwijken van Eerste Kamer 27
fractie van verwante Tweede
Kamer fractie
Coalitiebelang

2

Oppositiebelang

3

Tabel 5.2 Verworpen wetsvoorstellen 1970 – 2012
De tabel toont aan dat bij meer dan de helft van de voorstellen die zijn verworpen de Eerste Kamer
fractie is afgeweken van hoe de verwante Tweede Kamer fractie heeft gestemd. Bij twaalf verworpen
voorstellen is het niet bekend of er is afgeweken of niet. Het coalitie- en oppositiebelang komt bij
respectievelijk 2 en 3 verworpen voorstellen naar voren. Dit houdt in dat bij 2 verworpen voorstellen
alle coalitiepartijen tegen hebben gestemd. Bij drie voorstellen heeft de volledige oppositie tegen
gestemd. Bij de meeste verworpen voorstellen is het niet aantoonbaar dat de coalitie of de oppositie
in een blok hetzelfde hebben gestemd. De tabel is hieronder grafisch weergegeven.
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Grafiek 5.3 Verworpen voorstellen 1970-2012
De verworpen wetsvoorstellen geven een beeld dat het vaak voorkomt dat wanneer wetsvoorstellen
afgewezen worden er partijen zijn waarbij de Eerste Kamer fractie en Tweede Kamer fractie anders
stemmen. In de periode 1981 tot 1990 is dit echter niet het geval geweest. Deze grafiek laat wel zien
dat het mogelijk is voor Eerste Kamerfracties om af te wijken van wat de Tweede Kamer fracties
gestemd hebben. Dit wordt ook door de verschillende senatoren beaamd (zie hoofdstuk 5.10). De
Tweede Kamerfractie respecteert de eigen mening en afweging van de verwante Eerste Kamer
fractie. De aanwezigheid van coalitie- en oppositiebelang is niet groot. Het belang wil zeggen dat bij
dat bepaalde voorstel alle de fracties van de toenmalige partijen in de coalitie of oppositie hetzelfde
gestemd hebben. Dit wordt ook door de respondenten onderstreept (zie hoofdstuk 5.7). De
senatoren geven aan dat er afwisselende coalities in de Eerste Kamer zijn en dat het daarom vaak
verschilt wie samen voor en wie samen tegen is.
Als de verworpen wetsvoorstellen samen in een grafiek met alle behandelde wetsvoorstellen wordt
gezet valt het volgende te zien.
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Grafiek 5.4 Verworpen voorstellen in vergelijk met het totaal aantal voorstellen 1970-2012
In vergelijking met het totaal aan behandelde wetsvoorstellen per periode valt het aantal verworpen
wetsvoorstellen relatief gezien mee. In totaal zijn er 47 (vanaf 1970 tot 2012) van de 11686 (van 1970
tot 2010) wetsvoorstellen verworpen (de gegevens staan in bijlage 3). Dit zijn zeer weinig
wetsvoorstellen. Door respondenten is aangegeven dat de werkzaamheden pas politiek beginnen te
worden als de Eerste Kamer anders gaat stemmen of het voorstel gaat verwerpen (R1). Door het
geringe aantal verworpen wetsvoorstellen, en de gevolgen daarvan voor het politieke krachtenveld,
lijkt het aantal niet zorgelijk te zijn voor een toename van politiek in de Eerste Kamer.
Uit de verworpen wetsvoorstellen valt slechts een geringe mate van coalitie en oppositiebelang af te
leiden. Het aantal keer dat een Eerste Kamerfractie anders stemt dan de verwante Tweede
Kamerfractie, vooral in de laatste 12 jaar, duidt op het gegeven dan Eerste Kamer fractie afwijken
van Tweede Kamerfractie. Dit zou het tegenovergestelde van politisering inhouden. De gegevens
over de verworpen wetsvoorstellen bieden geen onderbouwing voor een politisering van de Eerste
Kamer.
5.11.3 De moties
Moties zijn meningen of verzoeken van Eerste Kamerleden die worden voorgelegd aan
bewindslieden. Dit gebeurt pas wanneer een motie met een meerderheid is aangenomen in de
Eerste Kamer. Zie bijlage 3 voor de statistieken over ingediende moties. Het betreft hier alle
ingediende moties en deze hoeven niet per se te zijn aangenomen.
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Aantal ingediende moties
445

Aantal moties

1970-1981

64

1981-1991

63

1991-2001

79

2001-2010

239

Tabel 5.3 Aantal ingediende moties 1970-2010
De tabel geeft duidelijk weer dat het aantal ingediende moties in de periode van 2001 tot 2010 is
gestegen ten opzichte van eerder periodes. Tussen 1970-1981 en 1981-1991 is het aantal ingediende
moties vrijwel gelijk. Tussen 1991 en 2001 zijn er 79 moties ingediend. Dit zijn er 14 meer dan de
periode 1981-1991. Tussen 2001 en 2010 zijn er 239 moties ingediend. Dat zijn er 160 meer dan in de
periode daarvoor. Dit geeft aan dat het aantal meningen of verzoeken dat Eerste Kamerleden
bewindspersonen ten gehore wilde leggen de afgelopen 12 jaar drastisch is toegenomen.
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Grafiek 5.5 Aantal ingediende moties 1970-2010
De toename in het aantal moties in de periode van 2001 tot 2010 in vergelijking met de periode
daarvoor is 200%. Deze toename kan een aantal verschillende redenen hebben. Uit de interviews is
naar voren gekomen dat moties wel worden gezien als een toenemende mate van politisering in de
Eerste Kamer (R3). Zeker als ook naar de hoeveelheid moties dat wordt ingediend gekeken wordt
(R3). Moties worden volgens de respondenten vanuit twee redenen ingediend. Ten eerste de
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politieke reden dat Eerste Kamerleden zich meer met de politiek in de Tweede Kamer gaat bemoeien
(R3,R13). Door aanpassingen te doen kan het lijken alsof de Eerste Kamer meer invloed wil
uitoefenen op het wetsvoorstel. De andere reden volgens respondenten is dat er steeds vaker wat
rammelt aan de wetgeving die vanuit de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer gaat (R11,R13). In de
Eerste Kamer worden moties vaak breed aangenomen wat kan betekenen dat er wel degelijk wat mis
is met bepaalde wetgeving (R7). Er wordt ook gezegd dat de Tweede Kamer de Eerste Kamer krijgt dit
zij verdient (R11). Als de Tweede Kamer haar werk niet goed doet dan moet de Eerste Kamer meer
doen. Dit kan betekenen dat er meer moties worden ingediend omdat het schort aan kwalitatief
goede wetgeving.
Uit deze sterke toename van moties in het afgelopen decennium kan, zeker gezien het commentaar
van respondenten, een stijging van politisering afgeleid worden. Moties hoeven geen politieke lading
te hebben maar dat kunnen ze wel hebben. Vandaar dat de sterke toename van moties, gezien de
maatschappelijke veranderingen – zie hiervoor hoofdstuk 3 – gezien kan worden als een signaal voor
een politisering van de Eerste Kamer.
5.12 Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten gecombineerd
Hoewel de kwalitatieve en kwantitatieve onderdelen individueel zijn onderzocht, vormt het samen
toch één geheel. Zoals in het bovenstaande hoofdstuk naar voren komt valt te lezen dat uit het
kwantitatieve deel blijkt dat het aantal moties sterk is toegenomen de afgelopen tien jaar. Het
kwalitatieve deel geeft mogelijke oorzaken weer voor die moties. De onderdelen vullen elkaar aan.
De reden dat er moties worden ingediend , om politieke of inhoudelijke redenen, past in lijn met een
toename van de politieke strijd in het Nederlandse openbaar bestuur.
De mate waarin de respondenten aangeven dat zij zeer inhoudelijk kijken en zich minder met de
politiek bemoeien blijkt ook uit het feit dat het kwantitatieve deel aantoont dat in de maand maart
van 1970 tot 2012 de meeste wetsvoorstellen als hamerstuk zijn afgedaan. Over het grootste
gedeelte van de wetsvoorstellen is niet gestemd. De wetsvoorstellen waar wel over gestemd is, is of
met een algemene of met een hoofdelijke stemming afgehandeld. De senatoren geven aan dat dit
hoofdelijk stemmen nauwelijks gebeurd. De kwantitatieve stemmingsresultaten passen bij wat de
respondenten aangeven. Uit de interviews komt naar voren dat het aantal wetsvoorstellen waarbij
politieke motieven de doorslag zullen geven, en waar hoofdelijk gestemd wordt, mee valt. De
meeste voorstellen worden vooral inhoudelijk behandeld. Dit is in lijn met de kwantitatieve
resultaten.
Bij veel van de verworpen wetsvoorstellen is de Eerste Kamerfractie afgeweken van de Tweede
Kamerfractie. De respondenten geven aan dat dit voor kan komen. Er is loyaliteit maar tot op zekere
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hoogte. Dit wordt door de feiten onderbouwd. Wat opvalt uit beide onderzoeksdelen is dat de
resultaten elkaar niet tegenspreken maar onderbouwen. Het verhaal dat uit de respondenten naar
voren is gekomen past bij de stemmingsuitslagen en visa versa.
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6 Conclusie en reflectie
Voordat de onderzoeksvraag beantwoord wordt, zijn eerst de empirische deelvragen beantwoord. In
dit onderzoek zijn er drie empirische deelvragen opgesteld. De drie deelvragen zijn als volgt
-

Zijn er veranderingen in de positie van Eerst Kamerleden te zien?

-

Welk soort stemgedrag komt het meest naar voren onder Eerste Kamerleden?

-

Wat zijn de stemmotieven die Eerste Kamerleden hebben?

De deelvragen zullen één voor één beantwoord worden.
6.1.1 Deelvraag 1: Zijn er veranderingen in de positie van Eerst Kamerleden te zien?
De positie die Eerste Kamerleden tegenwoordig hebben is anders dan vroeger maar niet veranderd in
de zin dat zij iets totaal anders zijn gaan doen. Eerste Kamerleden zijn volgens de theorie al enkele
decennia anders gaan staan in de Staten-Generaal en zij hebben meer macht verworven. Deze
verandering is decennia geleden in gang gezet en is standaard. De positie van Eerste Kamerleden is
niet anders dan zoals in de theorie wordt aangegeven. Wat opvalt is dat Eerste Kamerleden meer zijn
gaan doen. Beleidsdebatten, het sturen van een brief naar de informateur bij het vormen van het
kabinet Rutte en het aankaarten van veranderingen in de Kieswet. Vooral die laatste twee
voorbeelden geven duidelijk weer dat de Eerste Kamer wel degelijk ook zelf een mening kan hebben.
Dit kan ook zonder dat daar expliciet om gevraagd is door bewindspersonen.
Tegenwoordig wordt er met belanghebbenden van wetgeving gepraat en zij worden uitgenodigd om
in de senaat hun mening te geven. De beeldvorming gebeurt nu door meer bronnen maar deze
verandering is al langer gaande. De Eerste Kamer wordt gezien als een politiek orgaan dat nog niet is
uitontwikkeld. Sinds haar ontstaan heeft zij een achterstand gehad in de Staten-Generaal en deze
achterstand wordt tegenwoordig ingelopen. Wat de senaat wel en niet mag doen, is niet vastgelegd.
Dat vormt zich in de loop der tijd en is voornamelijk afhankelijk van hoe de senaat zich opstelt. Dat
de senaat nieuwe taken op zich neemt heeft niet meteen te maken met het toenemen van macht
van senatoren of van politisering in de Eerste Kamer. Nieuwe taken worden door de Eerste Kamer
opgenomen omdat er niet vaststaat wat de Eerste Kamer is of moet doen. In dit onderzoek zijn er
geen veranderingen in de positie van Eerste Kamerleden zichtbaar geworden.
6.1.2 Deelvraag 2: Welk soort stemgedrag komt het meest naar voren onder Eerste
Kamerleden?
De meeste wetsvoorstellen worden aangenomen als hamerstuk. Wetsvoorstellen worden uitgebreid
behandeld maar vervolgens zonder stemming aangenomen. Vanwege de tijd die senatoren hebben
om wetsvoorstellen te behandelen heeft het alleen zin om voorstellen te behandelen waarbij
senatoren daadwerkelijk op problemen stuiten. Als een enkele partij tegen het voorstel is dan heeft
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het geen zin om een stemming aan te vragen. Dat kost extra tijd. In plaats daarvan wordt het
voorstel zonder stemming aangenomen maar wordt er een aantekening gemaakt dat een bepaalde
partij tegen het voorstel is.
Stemmen in het belang van de coalitie- of oppositie kan voor komen maar het belang is geen
vaststaand feit. De makkelijkheid waarmee meerderheden in de Eerste Kamer kunnen wisselen en de
bereidheid van totaal tegenovergestelde partijen om samen te werken is uniek. Als er coalitie- of
oppositiebelang speelt dan kan het voorkomen dat er in blokken gestemd wordt. Die blokken zijn
echter niet vast. Binnen één termijn van vier jaar zijn de blokken veranderlijk en wordt er over
partijgrenzen heen gekeken bij wetsvoorstellen. Bij de wetsvoorstellen die verworpen zijn valt op dat
bij meer dan de helft van die voorstellen de fractie in een Eerste Kamer fractie anders heeft gestemd
dan haar verwante fractie in de Tweede Kamer. Dit toont aan dat Eerste Kamerfracties onafhankelijk
kunnen opereren. Zelfs wanneer het voorstel van een ‘eigen’ minister komt dan nog is het
voorkomen dat de ‘eigen’ Eerste Kamerfractie tegen heeft gestemd.
Als er onenigheid heerst, ook binnen de eigen fractie, dan kan er om een hoofdelijke stemming
gevraagd worden. Dit gebeurt niet heel vaak. Als er wordt gestemd dan is dit vaak per partij,
vanwege het vaak overeenkomen van de mening van alle fractieleden, en niet per senator.
6.1.3 Deelvraag 3: Wat zijn de stemmotieven die Eerste Kamerleden hebben?
Eerste Kamerleden nemen allerlei factoren mee in hun afweging. Er is niet één heersende factor
maar verschillende factoren die per onderwerp en per wetsvoorstel in sterkte kunnen verschillen.
Bijna de gehele tabel met stemmotieven zoals in het derde hoofdstuk is neergezet, speelt een rol bij
Eerste Kamerleden. Dit zegt niet dat alle motieven dezelfde rol spelen. Van de volgende
stemmotieven is er aangegeven dat ze een rol spelen of zouden kunnen spelen.
Partijpolitieke motieven

Inhoudelijke motieven

Partijstandpunten

Inhoudelijke wettechnische motieven

Fractiediscipline

Noodzaak

Loyaliteit

Uitvoerbaarheid

Coalitievorming

Juridisch

Coalitie belang en discipline

Eigen overtuiging en mening

Oppositie belang en discipline
Druk Tweede Kamer en regering
Regeerakkoord (kleine rol)
Druk lobby- en belangengroepen
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Carrière (geen of kleine rol)
Tabel 6.1 Stemmotieven
Senatoren zien zichzelf als opgeleide mensen met veel ervaring en hebben een hoofdfunctie elders in
de maatschappij. Het is volgens hen de bedoeling om inhoudelijk naar wetsvoorstellen te kijken. Het
gaat voornamelijk om de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en rechtmatigheid. Ten slotte mogen
wetten niet stroken met Nederlandse wet- en regelgevel, Europese wetten en internationale
verdragen. De eigenschappen die een senator heeft, ervaring en opleiding, verkleinen de kans dat er
mensen de Eerste Kamer ingaan om van daaruit een politieke carrière te beginnen. De fracties
zorgen er ook actief voor dat belangenverstrengelingen tussen de hoofdfunctie en het senatorschap
wordt tegengegaan. De partijen hebben informele afspraken dat een lid geen woordvoerder wordt
op zaken waar die persoon een duidelijk eigenbelang bij heeft. De cultuur die in de Eerste Kamer
heerst, trekt vaak ook een bepaald soort mensen aan en nieuwe leden nemen snel het bestaande
patroon van werken over.

Hoewel senatoren inhoudelijk kijken, wordt er gekeken met een bril van de bepaalde politieke partij
of filosofie. Met die bril worden bepaalde punten meer uitgelicht of belangrijker geacht dan andere.
De filosofie houdt namelijk per partij in wat er belangrijk wordt geacht voor Nederland en dit wordt
bij de inhoudelijk behandeling van wetsvoorstellen meegenomen. Wat de ene partij ziet als een
verbetering voor Nederland ziet een andere partij als een bedreiging. Toch wordt op basis van
inhoudelijk argumenten aangeduid of het voorstel wel of niet voldoende is.

Binnen de fractie in de Eerste Kamer is het mogelijk om af te wijken van de andere fractieleden.
Hoewel er vaak geprobeerd wordt om toch één gezicht uit te stralen is dit niet verplicht. Bij
onderwerpen die gevoelig liggen bij de fractieleden wordt het sneller geaccepteerd dat er anders
gestemd gaat worden. Hoe de verwante Tweede Kamerfractie heeft gestemd is belangrijk maar niet
leidend. Als het blijkt dat de Eerste Kamer fractie anders gaat stemmen dan wordt de Tweede
Kamerfractie op de hoogte gesteld. De regering heeft wel invloed op het besluit van een senator
omdat deze in debatten probeert om te overtuigen. Als de regering van dezelfde partij afkomstig is
dan speelt dit zeker een rol. Toch moet het voorstel, ongeacht van wie het afkomstig is, wel
inhoudelijk goed genoeg zijn om aangenomen te worden. Hierbij geldt wel dat het moeilijker is om af
te wijken als het een wetsvoorstel is dat politiek gevoelig ligt en veel is besproken in de Tweede
Kamer en de media. Het regeerakkoord speelt een kleine rol wanneer een wetsvoorstel een
paradepaardje van de regering is. Er wordt dan meer politiek dan inhoudelijk gekeken door de
coalitie partijen.
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Lobbygroepen en experts hebben invloed maar de senator bepaalt in welke mate. Er zijn veel
bronnen van informatie waaruit senatoren putten. Een eigen netwerk, e-mails van belangengroepen
of burgers, demonstraties, hoorzittingen met betrokkenen, rapporten van organisaties, advies van de
Raad van State of ingehuurde adviesorganen. De senator gebruikt de informatie voor de
beeldvorming maar bepaalt zelf welke informatie gebruikt wordt en welke niet. Voor alle bronnen
geldt dat het wel inhoudelijke bronnen moeten zijn. Emotionele berichten kunnen niet door
senatoren gebruikt worden maar kunnen mogelijk een beeld geven over de haalbaarheid van het
wetsvoorstel.

Welke factoren in de uiteindelijke afweging zwaarder wegen, heeft te maken met het onderwerp.
Technische onderwerpen waar geen politieke aandacht aan besteed is, worden technisch behandeld.
Onderwerpen die veel besproken zijn in de Tweede Kamer en de media en waarover de politiek zich
heeft uitgesproken liggen zwaarder. Bij zulke voorstellen zal de partijpolitieke kant dan ook sterker
zijn. Toch wil dat niet zeggen dat er slecht wetgeving aangenomen zou worden. Het is volgens de
senatoren niet te rijmen dat er toch slechte wetgeving wordt aangenomen vanwege partijpolitieke
redenen. Wordt de kwaliteit van het wetsvoorstel door toezeggingen, novelles of moties niet
verbeterd dan zal de wet niet worden aangenomen.
6.1.4 Is er sprake van een politisering van de Eerste Kamer
Nu de drie deelvragen beantwoord zijn, kan er een antwoord op de onderzoeksvraag geven worden.
De onderzoeksvraag luidt
“In welke mate is er sprake van politisering van Eerste Kamerleden en hoe komt dit tot uiting in hun
stemmotieven en in het stemgedrag?”
Er is sprake van politisering van Eerste Kamerleden en de Eerste Kamer maar dit vormt geen
bedreiging voor de functie die de Eerste Kamer uitoefent. De politiek die in de Eerste Kamer
gedreven wordt is, zoals een respondent het had verwoord, politiek met een kleine ‘p’. Politiek met
een grote ‘p’ vindt plaats ‘aan de overkant’ en in de Tweede Kamer. Er zijn vergaderingen waarin
iedere fractie een woordvoerder stuurt die met elkaar overleggen over een wetsvoorstel. Dit zijn
voornamelijk inhoudelijke besprekingen die gaan over de technische kant van het voorstel.
Daadwerkelijk politieke discussies over partijstandpunten of filosofie vinden eigenlijk niet plaats in de
Eerste Kamer.
Echter is politisering in dit onderzoek meer dan alleen de stemmotieven. Alle motieven worden
meegenomen en per situatie kunnen bepaalde voornamelijk partijpolitieke motieven zwaarder
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wegen dan andere motieven. Zoals is aangegeven door respondenten zal bij een politiek gevoelig
wetsvoorstel het politieke aspect in de beoordeling een grotere rol gaan spelen. De druk op de Eerste
Kamer is hoger dan wanneer het onderwerp niet politiek gevoelig is. Hierbij is het ook belangrijk of
het voorstel veel behandeld is in de Tweede Kamer en hoe belangrijk het voorstel voor de regering is.
Tevens speelt loyaliteit en het niet laten vallen van een eigen minister ook een rol. Kleine fouten
kunnen het verliezen van partijpolitieke motieven maar dat ligt maar net aan het voorstel en aan de
situatie. Politisering lijkt hiermee meer situationeel gebonden dan een stempel die op de Eerste
Kamer gedrukt kan worden. Er wordt namelijk wel door de respondenten aangegeven dat een wet
niet wordt aangenomen als er echt wat mis mee is. Maar als er veel meer van zulke situaties zich
voordoen, kan daaruit afgeleid worden dat de politisering toe zal nemen.
Onder politisering valt in dit onderzoek naar de kwalitatieve stemmotieven ook het kwantitatieve
stemgedrag en de moties. De grote aanwezigheid van hamerstukken ten opzichte van stemmingen,
en zeker ten opzichte van hoofdelijke stemmingen, duidt aan dat er relatief weinig ‘echt’ gestemd
wordt over voorstellen. Dit is in lijn met wat de respondenten aangaven. Hoofdelijk stemmen komt
niet vaak voor en veel onderwerpen worden voornamelijk op de inhoud behandeld. Bepaalde
wetsvoorstellen zijn meer politiek van aard en daarover wordt hoofdelijk gestemd. De kwalitatieve
en kwantitatieve resultaten over de stemmotieven en het stemgedrag ondersteunen elkaar. Het feit
dat er relatief zo weinig gestemd wordt, duidt ook op het ontbreken van een noodzaak op tot een
stemming over te gaan. Het ontbreken van coalitie en oppositie belang, ook bij de verworpen
wetsvoorstellen, onderbouwt wat de respondenten vertelden over hoe het er in de Eerste Kamer,
politiek gezien, aan toe gaat. Bij de verworpen wetsvoorstellen is gebleken dat de Eerste- en Tweede
Kamerfractie nog al eens afwijken van elkaar. Dit blijkt geen probleem te zijn voor de Eerste Kamer.
Wat de respondenten aangegeven wordt door de feiten bevestigd.
De toename van het aantal ingediende moties lijkt op een toenemende politisering. Hoewel moties
niet perse politiek geladen hoeven te zijn, is de sterke toename het afgelopen decennium duidelijk
zichtbaar. Het lijkt onlogisch dat de wetgevende kwaliteit van de Tweede Kamer het afgelopen
decennium veel lager was dan dat van de decennia daarvoor. Er wordt van een trend van 1970 tot
2000 afgeweken. Het aantal moties neemt tussen 2001 en 2010 met 200% toe.
De stemmotieven, het stemgedrag en de moties vormen samen de definitie van politisering zoals in
dit onderzoek gebruikt is. Wanneer de individuele onderdelen bij elkaar komen lijkt er een
verschuiving naar meer politiek gaande te zijn. De grote toename van het aantal moties lijkt ook op
een stijging van het politieke gedrag van senatoren. Senatoren willen meer gehoord worden. In dit
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onderzoek zijn er signalen naar voren gekomen die wijzen op een toename van de politisering van
Eerste Kamerleden en de Eerste Kamer.
6.2 Reflectie
Nu de conclusie bekend is kan er gereflecteerd worden op de verwachting, de maatschappelijke en
de wetenschappelijke relevantie.
6.2.1 Verwachting
De verwachting die voorafgaand aan het uitvoeren van het onderzoek was opgesteld (zie 3.6) is de
volgende: “De verwachting is dat inhoudelijke motieven de overhand hebben maar tegelijkertijd de
zwaarte van politieke motieven aan het toenemen is.”
De verwachting komt deels overeen met wat het onderzoek heeft aangetoond maar is ook deels
afwijkend. Het klopt inderdaad dat inhoudelijke motieven een zware rol spelen in de afweging bij de
beoordeling van een wetsvoorstel. Echter is in de verwachting niet meegenomen dat de Eerste
Kamer een politiek orgaan is en er dus ook politiek bedreven wordt. De Eerste Kamer is één van de
twee Kamers van de Staten-Generaal. In de Eerste Kamer is politiek aanwezig. Politisering is nu
meegenomen als een toename van de huidige politiek in de Eerste Kamer. Er zijn voorvallen geweest
waarbij de politieke motieven wel de overhand hadden en er slechte wetten zijn aangenomen. Dit
zijn meer uitzonderingen dan dat het de regel is. Een toename in het gebruik van partijpolitieke
motieven wordt gebaseerd op het wetsvoorstel en de situatie waarin senatoren het voorstel moeten
beoordelen. Als er veel aandacht vanuit de Tweede Kamer voor een voorstel is dan ligt het voorstel
daardoor politiek gevoeliger in de Eerste Kamer. Er zijn signalen dat er een toename is van de politiek
in de Eerste Kamer en dat de verwachting daardoor klopt.
6.2.2 Maatschappelijke relevantie
Slechte wetten worden niet aangenomen door de Eerste Kamer. De Eerste Kamer neemt haar taak
serieus en is niet van plan om te zwichten voor politieke druk van buiten de Eerste Kamer.
Wetsvoorstellen worden inhoudelijk behandeld en hoewel de politiek hierin een rol speelt, zal de
politiek alleen nooit kunnen zorgen dat er daadwerkelijk wetten aangenomen worden die Nederland
zullen gaan schaden. Senatoren waken tegen de waan van de dag en symboolwetgeving wordt eruit
gevist en zal sneuvelen in de Eerste Kamer. Burgers hoeven zich nu in ieder geval geen zorgen te
maken over een mogelijke te politieke Eerste Kamer. De huidige resultaten laten een beeld zien dat
het imago dat de Eerste Kamer waakt en inhoudelijk naar wetten kijkt nog steeds het imago is dat de
Eerste Kamer heeft en wil uitstralen.
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6.2.3 Wetenschappelijke relevantie
Uit het onderzoek is gebleken dat er een verschil is tussen Eerste Kamerleden en andere
volksvertegenwoordigers. Dit verschil uit zich ook in de stemmotieven en het gedrag van Eerste
Kamerleden. Zij stellen zich zakelijker op en zien een politieke strijd niet als de reden om in de Eerste
Kamer plaats te nemen. Senatoren zijn geen politieke actievoerders. De stemmotieven die voor
fulltime volksvertegenwoordigers gelden zijn ook van belang voor senatoren maar de zwaarte ligt op
andere plekken. De taak van een senator is om te zorgen dat de wetten die langskomen in de Eerste
Kamer worden beoordeeld op de inhoud en op de kwaliteit. Het is niet de taak van de Eerste Kamer
op wetten te maken. Zij hebben een andere insteek dan andere volksvertegenwoordigers en
daarmee ook een andere kijk op ‘politiek’ in hun werk.
Hoewel een deel van de theorie over Eerste Kamerleden meer dan tien jaar geleden is geschreven is
die theorie nog steeds relevant. Veel van wat toen is geschreven, wordt bevestigd door wat er in dit
onderzoek naar voren is gekomen. Enerzijds bevestigt dit onderzoek de bestaande theorie en
anderzijds bevestigen deze overeenkomsten de kwaliteit van mijn onderzoek. Dit onderzoek draagt
bij aan de wetenschap omdat het een uitgebreid onderzoek is naar een onderwerp dat niet vaak in
de wetenschappelijke schijnwerpers staat. Het onderzoek geeft inzichten in stemmotieven van Eerste
Kamerleden en hoe zij te werk gaan. Dit onderzoek kan een voorzet zijn naar een nog uitgebreider
onderzoek naar de Eerste Kamer.
De theorie over de stemmotieven lijkt ook goed toepasbaar op Eerste Kamerleden. Omdat zij politici
zijn, passen veel vooraf opgestelde stemmotieven ook bij hen. Hoewel het andere
volksvertegenwoordigers zijn dan voltijd volksvertegenwoordigers blijken de stemmotieven vrij
universeel. Het theoretische gedeelte waarin het begrip politisering werd overschreven als een
verandering in de Nederlandse samenleving, zoals Bovens (2007) en Lijphart (1979) aangaven, valt
moeilijk aan de Eerste Kamer te koppelen. De politieke veranderingen, qua aantal politieke partijen,
zoals zich in de Tweede Kamer hebben voorgedaan, hebben zich ook in de Eerste Kamer voorgedaan.
Het aantal partijen dat invloed heeft is toegenomen. Echter lijkt de verandering mee te vallen. De
Eerste Kamer is nog steeds een relatief ‘politiek rustig’ onderdeel van de Staten-Generaal. De
toegenomen strijd lijkt dan ook mee te vallen omdat er onder senatoren een bepaalde gevoel voor
consensus lijkt te zijn. Dat de senatoren met elkaar overleggen in plaats van politieke debatten
aangaan, gaat tegen de verandering van het openbaar bestuur zoals geschetst in hoofdstuk 3 in. De
Eerste Kamer geeft geen zwaar gepolitiseerd beeld aan. Dit is in tegenstelling tot de theorie waaruit
wel een gepolitiseerd beeld van de Eerste Kamer afgeleid had kunnen worden. De toegenomen
politieke strijd in het openbaar bestuur lijkt zich nog niet op die manier te hebben voorgedaan in de
Eerste Kamer.
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6.3 Discussie
Er is een conclusie maar wat kan er met de conclusie gedaan worden? Deze vraag staat centraal in
deze laatste discussie paragraaf.
Een aantal maanden sinds het begin van dit onderzoek zijn verstreken en er is een antwoord op de
onderzoeksvraag gegeven. Nu volgt de taak om dat antwoord op waarde te schatten. Het antwoord
is een antwoord dat is gebaseerd op verschillende bronnen. Zowel documenten als interviews zijn
uitgewerkt voor de beantwoording van de onderzoeksvraag. Een belangrijke vraag is ook in hoeverre
de conclusie geldend is voor de gehele Eerste Kamer. De geïnterviewde Eerste Kamerleden vormen
een goede afspiegeling van het totale aanbod van de 75 Eerste Kamerleden. Verschillende partijen,
leeftijden, geslachten en zittingsduur wisselen elkaar af. Hierdoor is niet één bepaald groep
senatoren oververtegenwoordigd. Het lijkt plausibel om deze conclusie te generaliseren voor de
Eerste Kamer. De verschillende respondenten die hun medewerking hebben verleend waren vaak
enthousiast en ook geïnteresseerd in het onderwerp. Er was genoeg om tijdens een interview over
de praten en de informatiestroom was altijd hoog. De overeenkomsten tussen de verschillende
senatoren ondanks de verschillende persoonlijke kenmerken van de senatoren geven een sterk
signaal af dat de antwoorden ook zullen gelden voor andere Eerste Kamerleden. Het feit dat veel
senatoren een universitaire achtergrond hebben en een carrière achter de rug hebben maakt dat zij
zich zakelijker maar ook persoonlijker opstellen in de interviews. De gesprekken voelden niet aan als
gesprekken waarin een politiek verhaal werd verteld. De respondenten kwamen legitiem en
waarheidsprekend over. Zeker omdat sommige respondenten aangaven dat niet alles wat zij zeiden
politiek correct is.
Omdat de verschillende kwalitatieve en kwantitatieve bronnen elkaar onderstrepen in plaats van
elkaar aanvallen versterkt dit de conclusie. Er is veel zakelijkheid en inhoudelijkheid in de Eerste
Kamer. Natuurlijk gebeuren er wel eens incidenten en vanwege de geringe media aandacht zijn dat
juist de momenten, zoals in de inleiding te lezen valt, waarop de media toeslaat. Door dit onderzoek
is er meer kennis over de Eerste Kamer opgedaan. Veel mensen weten niet precies wat de Eerste
Kamer is en hoe die te werk gaat. Meer kennis over de Eerste Kamer is noodzakelijk om ook de
politiek in Den Haag te snappen. De Staten-Generaal bestaat niet uit één maar uit twee Kamers. Om
goed te begrijpen hoe de politiek werkt en om te snappen waarom niet alle voorstellen die de
Tweede Kamer aanneemt ook daadwerkelijke wetten worden is dit onderzoek een goede stap in die
richting.
De discussie heeft aangetoond dat het mogelijk is om de conclusie over de politisering van de Eerste
Kamerleden breder te trekken. Het is mogelijk om basis van de gevonden informatie iets over alle
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senatoren te zeggen. Dit betekent dat de conclusie generaliseerbaar is. De discussie heeft ook het
maatschappelijk belang van dit onderzoek aangetoond. Er is door dit onderzoek meer informatie
beschikbaar over wat de Eerst Kamer doet, wie er in zitten en hoe zij te werk gaan. Niet alleen blijkt
het maatschappelijk belang door de Eerste Kamer beschermd te worden. Dit onderzoek kan ook de
maatschappij meer leren over de Eerste Kamer en hoe de Staten-Generaal werkt.
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Bijlage 1: Topiclijst
Topiclijst interview
Koen van Workum
Introductie interview/scriptie
Verwerking gegevens / anonimiteit
Startvragen
- Hoe ziet u uw rol als senator?
o Hoe ziet u uw taak?
- Hoe ervaart u ‘politiek’ in uw functie?
- Hoe komt volgens u politiek terug in de Eerste Kamer?
o Is dit volgens u een probleem?
- Hoe stemt u?
o Welke stemmotieven / argumenten neemt u mee in uw beslissing?
o Hoe weegt u die motieven af?
o Is er een onderscheid te maken in de belangrijkheid van de motieven?
o Hebben uw andere functies invloed op uw stemmen aangezien senator een
deeltijdfunctie is? (Het combineren van meerdere rollen)
Mogelijke motieven
- Partijpolitiek
o Partijstandpunten
o Coalitie / oppositie belang
o Fractie discipline
o Loyaliteit aan fractie / bewindspersonen
o Regeerakkoord
o Blokvorming
o Lobbygroepen
o Experts
o Druk vanuit de regering
o Druk vanuit de Tweede Kamerfractie
o Een mogelijke politieke carrière
-

Inhoudelijke motieven
o Wettechnische motieven: rechtmatigheid, juridisch houdbaar / haalbaarheid /
oplossing voor een probleem
o Eigen mening (afwijking van mening en partijpolitieke argumenten of niet)

Voorbeeld vragen / ervaring
Heeft u wel eens meegemaakt dat politieke motieven de doorslag hebben gegeven?
Bij voorbaat tegenstemmen als het voorstel van een bepaalde partij komt?
Toch voor stemmen omdat de TK of het kabinet anders problemen kan krijgen?
Kent u nog andere stemmotieven die bij een Eerste Kamerlid een rol kunnen spelen?
Afsluitende / laatste opmerkingen
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Bijlage 2: Emailvragen
Vragen masterscriptie
Koen van Workum
Het onderzoek gaat over het onderwerp: politisering in de Eerste Kamer. Onder politisering wordt, in
het onderzoek, verstaan dat partijpolitieke stemmotieven zwaarder wegen bij de afweging om ‘voor’
of ‘tegen’ te stemmen dan (wets)inhoudelijke stemmotieven.

1. Hoe ziet u uw rol als Eerste Kamerlid (Wat doet u)?
2. Hoe bereidt u een stemming over een wetsvoorstel - binnen uw fractie - voor?
3. Welke elementen/punten neemt u mee in de beoordeling van een wetsvoorstel en welke zijn
voor u het belangrijkst?
4. In welke mate is er sprake van fractiediscipline in de PvdA Eerste Kamerfractie en kan dit een
belemmering voren bij de beoordeling van wetsvoorstellen?
5. Heeft u te maken met (politieke) druk vanuit de PvdA Tweede Kamerfractie en hoe gaat u
met de Tweede Kamer fractie om?

94

Bijlage 3: Historisch overzicht Eerste Kamer

Bron: http://www.eerstekamer.nl/statistieken
Kabinet i

De Jong
(1967-1971)

VergadeHandeVergaderjaar i
Wetten i
ringen i
lingen i

Commissievergade- Moties i
ringen i

Schrif- Intertelijke pellavragen i ties i

1967-1968

39

271

1.015

63

1

71

1968-1969

44

262

1.058

64

1

96

1969-1970

35

251

1.099

72

2

78

Biesheuvel 1
(1971-1972)

1970-1971

44

288

1.194

84

4

123

Biesheuvel 2
(1972-1973)

1971-1972

36

308

1.199

73

3

197

Den Uyl
(1973-1977)

1972-1973

26

244

616

59

4

192

1973-1974

35

283

1.088

102

4

147

1974-1975

35

303

1.225

78

2

111

1975-1976

37

282

1.271

112

7

63

1976-1977

29

313

650

118

2

70

1977-1978

22

248

500

123

12

55

1978-1979

35

285

1.299

140

5

86

1979-1980

33

282

1.124

57

12

54

1980-1981

39

377

1.120

106

7

57

Van Agt 1
(1977-1981)

Kabinet i

Vergaderjaar i Vergade- Wetten i Hande- Commissie- Moties i
95

Schrif-

Inter-

ringen i

lingen i

vergaderingen i

telijke pellavragen i ties i

Van Agt 2
(1981-1982)
Van Agt 3
(1982)

1981-1982

31

399

637

72

6

36

Lubbers 1
(1982-1986)

1982-1983

41

288

1.198

97

5

51

1983-1984

38

286

1.427

114

6

51

1984-1985

41

317

1.605

126

4

52

1985-1986

37

184

1.409

123

9

74

1986-1987

39

199

1.740

110

14

57

1987-1988

36

193

1.552

112

1

30

1988-1989

37

197

1.570

95

8

38

1

1989-1990

34

212

1.425

76

5

34

1

1990-1991

37

281

1.425

109

5

33

1991-1992

35

262

1.591

93

10

25

1992-1993

37

279

1.653

96

12

33

1993-1994

40

333

2.040

131

12

19

1994-1995

37

326

1.505

87

6

32

1995-1996

40

255

2.037

85

13

34

Lubbers 2
(1986-1989)

Lubbers 3
(1989-1994)

Kok 1
(1994-1998)

Kabinet i

VergadeHandeVergaderjaar i
Wetten i
ringen i
lingen i

96

Commissievergade- Moties i
ringen i

1

1

1

Schrif- Intertelijke pellavragen i ties i

1996-1997

38

312

2.103

72

6

32

1997-1998

37

351

1.888

77

3

29

1998-1999

38

228

1.618

66

3

23

1

1999-2000

37

239

1.708

57

6

8

1

2000-2001

40

237

1.740

80

8

21

Kok 2
(1998-2002)

2001-2002

36

303

1.771

67

19

18

2

Balkenende 1
(2002-2003)

2002-2003

32

164

981

33

27

12

3

Balkenende 2
(2003-2006)

2003-2004

40

314

2.246

60

29

20

1

2004-2005

34

296

1.616

97

12

10

1

Balkenende 3
(vanaf 7 juli
2006)

2005-2006

38

269

1.854

65

21

12

0

Balkenende 4
(vanaf 22
februari 2007)

2006-2007

39

251

1.261

59

8

12

0

2007-2008

39

199

1.697

98

32

11

2

2008-2009

41

257

1.944

65

39

15

0

2009-2010

35

256

1.626

72

52

11

0

Kok 2
(1998-2002)

Kabinet i

VergadeHandeVergaderjaar i
Wetten i
ringen i
lingen i
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Commissievergade- Moties i
ringen i

Schrif- Intertelijke pellavragen i ties i

Bijlage 4: Verworpen voorstellen

Datum
2012
08/05
20/03
2011
22/11
05/04
2010
30/03
23/03
2008
08/07
01/04
2007
18/12
2006
20/06
13/06
2005
22/03
08/03
2001
13/03
20/02
1999
18/05
1998
07/04
1997
16/12
11/11
10/06
1996
02/04
05/03
1995
06/06
1990
11/09
20/03
1987
16/06
02/06
19/05
20/01
1986

Naam

Afwijken TK
EK partijen

Coalitiebelang

Oppositiebelang

32376
31375

Ja
Ja

Nee
Nee

Nee
Nee

31714
314663

Ja
Ja

Nee
Nee

Nee
Nee

30879
28781

Ja
ja

Nee
Nee

Nee
Ja

30501
30362

Ja

Nee
Nee

Nee
Nee

30098

Ja

Nee

Nee

29676
28167

Ja
Ja

Nee
Nee

Nee
Nee

28509
28874

Ja
-

Nee
-

Nee
-

26988
26161

Ja
Ja

Nee
Nee

Nee
Nee

26156

Ja

Ja

Nee

24777

-

Nee

Nee

23216
23720
21436

Ja
Ja
-

Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Ja

24465
23798

Nee

Nee
Nee

Nee
Nee

24094

Ja

Ja

Nee

19508
19242

Nee

Nee

Nee

19138
19361
17852
18775

Nee
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Ja
Nee
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Hamerstuk

01/07
24/06
20/05
26/03
1985
03/09
1983
28/12
22/03
1982
11/05
1981
06/05
14/04
1980
23/12
1976
14/12
1973
20/11
17/04
1972
08/02
11/01
1971
02/03
02/03

19055
16555
18813
19029

Ja
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee

18618

Nee

Nee

Nee

18199
17700

Nee
-

Nee
Nee

Nee
Nee

16915

-

Nee

Nee

16640
15467

Ja
Ja

Nee
Nee

Nee
Nee

14222

Ja

Nee

Nee

13909

Ja

Nee

Nee

11844
10962

Ja

Nee
Nee

Nee
Nee

11302
7760

Ja
Ja

Nee
Nee

Nee
Nee

10805
10399

Ja
Ja

Nee
Nee

Nee
Nee
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Bijlage 5: Resultaten stemmingen maand maart 1970-2012

Datum
2012
27/03
27/03
20/03
06/03
06/03
13/03
06/03
2011
29/03

29/03
22/03
22/03

15/03
2010
30/03
23/03
23/03
23/03

Naam

Afwijken TK
EK partijen

Coalitiebelang

Oppositiebelang

32878
33166
33100/32843/
33050/33107
31347
31375
32576/32418/
32877/32828
32860/32695

Ja

Ja

Nee

31950/32194/
32438/32658/
32609-vii/
32609-xviii
32500-xiv A
32500F
32357/32372/
32609-ixb/
32609-xi /
32609-xii
31433/32479

X
X
Ja
Ja

Nee
Nee

Ja
Nee
X
X

X

Ja

Nee

Nee
X
X

X

30879
31814
28781
31953

16/03
16/03
09/03
09/03

31285/31857
32254
31968
30693

02/03
02/03
02/03
2009
31/03
31/03
10/03
10/03

31422, R1853
32016
30425
31317
31721
30599
31446/32589/
31700iv/

Hamerstuk

Hoofdelijk
X
Hoofdelijk
Algemene
stemmen
aangenomen
X
-

Ja

Nee
X
Algemene
stemmen
aangenomen

-

Nee

Nee
X
X
X

Nee

Ja

Nee
X
X

100

03/03
03/03
2008
18/03
11/03

04/03
2007
20/03
20/03
13/03
13/03
06/03

06/03
2006
28/03
28/03
21/03
21/03
07/03
07/03
2005
22/03
22/03
15/03
08/03

01/03
2004
16/03

16/03
09/03
02/03
02/03

31700vi/ 31700
xviii
30902
31555/31556

X
X

30815/31319
31049/31057/
31208/31219/
31248
31120/31138

X
X

29948
30656
30480
30522
30903

X
X
X
X
Algemene
stemmen
aangenomen
X

X

30165/30316/
30392
29738
29729
30300X/V
28799/30236/
30247/30469
28726
30172/30245/
30254

X
X
X
X
-

Nee

Nee
X

30005
29805
29298/29309
28221

X
X
X
Algemene
stemmen
aangenomen
X

28802/28987/
29566/29748
28059/28350/
28351/28356/
28353
28847/28977/
28988/28997
29205
29200vi/
28868/28986/
29010/29011

X

X
X
X
X

2003
Geen
101

2002
26/03
26/03
19/03
12/03
12/03
12/03
05/03
2001
27/03
27/03
27/03
20/03
20/03
13/03
06/03
06/03
03/03
2000
28/03
28/03
21/03
21/03
14/03
14/03

1999
30/03
30/03
30/03
23/03
23/03
23/03
16/03
16/03
16/03
16/03
09/03
02/03
02/03
1998
31/03

28051
27199/27617/
27619/26940
27089/27117
28000vi
27554
26675
27670/27812/
27872

X
X

27400xi
27400iv
27170
27400xiv
/27400f
27585/27172/
27599
27009/27154/
27492
27256
26997/27282
27400V

X
X
X
X

26800V
26228
26800xi
26660
26800xvi
26367/26583/
26685/26696/
26830/26831

X
X
X
X
X
X

25878/26130/
25947
26200xvi
23706
25627/26011
26200V
23984
26200x
25879
25324/25325
26349
26200vii
25312
26200xii/
26200 a

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
-

Nee

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

R1608

X
102

31/03
31/03
31/03
24/03
24/03
24/03
24/03
24/03

17/03
17/03
10/03
10/03

03/03
03/03
03/03
03/03
1997
25/03
25/03
18/03
11/03
11/03
11/03
11/03
11/03
04/03
04/03
1996
26/03
26/03
26/03
26/03
19/03
19/03
12/03
12/03
05/03
1995
28/03

25196
25409
25913/25370
25600x
25727
25914
24233
25162/25729/
25753/25841/
25095/25679/
25719
25600v
24820/25465/
25476
24613
20890/22695/
25406/25416/
25460/25671/
25600xi/
25600xiv/
25600xv
25600xvi
25176
25367
24671/25211

X
X
X
X
X
X
X
X

24449/24513/
24644
25000xi
25000v
25000x
24245
21499
24699
24481
25000xv
24874

X

24163/24614
22961
24025/24325
24400XVI/
24311
24415/ 23787
24226
24158
24078
23866/24031

X
X
X
X

23930

X

X
X
X
x

X
x
x
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

103

28/03
28/03
21/03
21/03
14/03
14/03
14/03
07/03
07/03
1994
01/03
01/03
01/03
08/03
08/03

08/03

08/03
08/03
15/03
15/03
22/03

22/03
29/03
29/03
29/03
29/03
1993
02/03
09/03
09/03
16/03
16/03
16/03
16/03

23900xv/
23838
23288/23229/
23934/23137
23549/23726/
23762/23938
23900xi/ 23850
23779/23816
23900vii/
23835
23900v/ 23858
23677/23792/
23657
23693

X

22014
22661
23400-vi /
23276
23159/23428/
23463/23199
23400-vii/
23277/23290
23400d/ 23291
23400xii/
23283/23400a/
23288/23294
22900
23327
22673/23161/
23170/23037
23400-iv/
23274
23234/23325/
23484/23262/
23400-xv/
23286/21447
23400-x/23281
23544
23430
23575
22486

Hoofdelijk
X
X

22687/22663
22081/22865
22800-viii
22169/22526
22800-v
21054
21244

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
x
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

104

23/03
23/03
30/03
1992
10/03
10/03
10/03
10/03
10/03

24/03

24/03

24/03
31/03
31/03

31/03
1991
05/03

05/03
05/03
05/03
05/03
05/03
05/03
12/03
12/03
19/03
26/03

26/03
26/03

19757/22858
22800-x
22669/22929/
22988

X
X
X

22382/22422
21532
20653
21199
22300-vii/
22300-vi/
22300c/
22300d/
22247/22260
22075/22177/
22325/22120/
22406
22300-xii/
2300a/
22300g/
22253/22258/
22265
22263/22254
22387
22300-ixa/
22300-ixb/
22300-e/
22249/22250/
22262
22300-xi/
22252

X
X
X
X
X

21228/21463/
21924/21925/
21580
21146
21038
21033/21034
21146
11256
19448
21800-vi
21800-xiii/
21800-f
21800-xv
21299-13/
21718/21720/
21901
18998/19528/
21418
21572/21573

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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26/03

1990
06/03

20/03
20/03

20/03
27/03
27/03
1989
07/03

14/03
14/03
14/03
14/03
21/03
21/03
22/03
1988
01/03
01/03
08/03

08/03
08/03
15/03
15/03
22/03
22/03

21800-ixa/
21800-ixb/
21800-e

X

20816/21271/
21297/2129915/ 2137221384
19242
21266/21267/
2199-11/
21299-16/
21299-24/
21299-27/
21299-33/
21421/21284
17646/20067
21299-17
21459

X

20692/20694/
20711/20818/
20824/20838/
20200a/20226/
20235/ 20359/
20675/20688
19901
20354/20826/
20827
20800-xiv/
20800g
20800-iv
20896
20693
20800-xvi/
200058

X

18904
20200-xv/
20200j
19917/20054/
20227/20283/
20015/20314
20200-vi
18749
18885
17476
20252/20303/
20352
20200-xiv/
20200-c

X
X

Hoofdelijk
X

X
X
X

Hoofdelijk
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
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22/03

29/03
29/03
29/03
1987
03/03

03/03
10/03
10/03
10/03
10/03
17/03

17/03
17/03
25/03
31/03

31/03

1986
04/03
04/03
11/03
11/03
11/03
11/03
18/03

18/03
18/03
25/03

19137/
20200kxii/
20200-k
19093
20384
19752

X

19034/19080/
19331/19715/
19717
19700-xiii/
19700-k
18434
18277/18278
19700-iv
19353
19736/19797/
19746/19391/
19569/18877/
19513/19714/
19719
19700-iv
19700-vi
19700-xi
19311/19716/
19780/19781/
19761
19700-xii/
19700-b/
19700-g/
19700-i

X

17038
19200-xvi
18798/19098
19217
19200-xvi
19200-j
19058/18970/
19057/19238/
19312
18820
19200-v
19200-IV/
19200-ix b/
19200-ix a/
19200-h/
19200-xi/
19200-vii/
19200-a
19200-d

X
X
X
X
X
X
X

X
Hoofdelijk
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
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25/03
25/03
25/03

25/03
25/03
1985
05/03
05/03
05/03
05/03
05/03
12/03
19/03
19/03

19/03
26/03
26/03
26/03
26/03
26/03
26/03
1984
06/03

06/03
13/03
20/03

27/03

27/03

19200-e
19200-f
19298/19299
18973
19010/19013/
19014/19017/
18915/ 19345/
18297/
19029
19421

X
X
X

Hoofdelijk
X

15972
18314
18413
18243
18600-xi
18600-xi
18600-vi
18721/18783/
18791/18799/
18812/18406/
18785/18804
18600-xvi
18515
18768/18782
18876
18512
17605

X
X
X
X
X
X
X
X

18158/18194/
18165/17620/
17901/17902/
17922/17923/
17924/17927/
17928/17929/
17930/17956/
17959/
17986/18025/
17986/18025/
18026/18119/
18187/17524
17376
18204/18186
18100-xii/
18100-b/
18100-1
18218/18193/
17802/18003/
17843
17813

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
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1983
08/03

08/03
15/03
29/03

29/03
29/03
29/03
29/03
1982
09/03
09/03

09/03
09/03
09/03
09/03
23/03
23/03
23/03
23/03
23/03
1981
03/03

03/03
10/03
10/03
17/03
24/03
24/03
24/03
24/03
24/03
1980
04/03
04/03
04/03

17547/17550/
17729/16434/
17701
17600-xiv
17700
17033/17679/
17722/17736/
17739
17778
17795/17796/
17797
17696
15012

X

Naturalisatiewetgeving >40
17301/17115/
17116/17186/
16697/17020
17135
16535
16334
15396
17100-x/
17100-ii
17244/16969/
17107
17309
17100-xvii
26592

X

16925/15869/
19266/ 16456/
16099
16400-xv
Naturalisatiewetgeving 25x
16282/16239/
16268
16287
15969
16558
16487
15467
15358

X

15895
15800
15800-i

X
X
X

X
Hoofdelijk
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
Hoofdelijk
X
X
X
X
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04/03
11/03
11/03
18/03
18/03
24/03
24/03

1979
06/03
06/03
06/03

13/03
20/03
20/03
20/03
27/03
27/03
1978
Geen
bronnen
1977
01/03
01/03
15/03
15/03
15/03
23/03
1976
02/03
02/03
09/03

09/03
23/03
23/03
30/03
1975

15800-iii
15857
15666
16015/15979/
15808/15832
14661
Naturalisatiewetgeving 15x
16084/15698/
15055/16007/
15800

X
X
X
X

14927
15104
15355/15413/
15405/15310/
14914/14332
Naturalisatiewetgeving 13x
15300
14976/14878/
15429/15374
15344
15430
14049

X
X
X

13885
14276/14292/
14293
14327
14100
13837
11740

Hoofdelijk
X

13600
13522/13984/
13691
13333/13393/
13489/13490/
13651/13372/
13184/13499
13515
13694/13324/
13613/13641
13600
13701

Hoofdelijk
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
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04/03
04/03
11/03
11/03
18/03

25/03
1974
19/03

20/03
1973
13/03
13/03
13/03
20/03
1972
07/03
14/03
14/03
1971
03/03
10/03
10/03
10/03
10/03
23/03
23/03
23/03
23/03
24/03
31/03
1970
03/03
03/03
04/03
10/03

13153/13248/
13127
13100/ 13100c
13100e/
13100f
13031
12128/12154/
12310/13311/
13312/13312/
13314/13315/
13327
13100/12753

X

12600/12600j/
12748/12755/
12754/12632/
12600g/
12600i/ 12717
12600

X

12000/12142/
12207/12113
11913
11931
12000/12000b/
12000g/12000i

X

11203
11578/11669/
11645/11605/
Naturalisatiewetgeving >10x

X
X

10900
10322/10794
Naturalisatiewetgeving 8x
10744
11088
9899
9717
10070
11158
11142/11016
10900

X
X
X

X
x

X

X

X

X
X
X

X

X
Hoofdelijk
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

10456
10398
10300/10300c
10491
111

11/03

10300D/
10300e/
10300a/
10300f

X

112

Bijlage 6: Codeboom
Rol
Politiek in EK
Deeltijdfunctie
Eigenschappen
Mogelijke motieven
Partijpolitiek
Partijstandpunten
Coalitie/oppositie belang
Fractiediscipline
Loyaliteit
Regeerakkoord
Blokvorming
Lobbygroepen
Experts
Druk regering
Druk TKfractie
Politieke carrière
Verkiezingsprogramma
Inhoudelijke motieven
Wettechnische motieven
Eigen mening
Overige motieven
Afweging
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Bijlage 7: Overzicht data interviews
Verwijderd
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Bijlage 8: Kernpunten per respondent
Verwijderd
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