
Senaat nu echt een risico voor Rutte

Door onze redacteur
Pieter van Os
Den Haag, 8 dec. Toen hij nog
informateur was, zei Ivo Opstelten
zich niet werkelijk zorgen te ma-
ken over de Eerste Kamer. Goed,
het kabinet heeft zich daarin niet
verzekerd van de steun van een
meerderheid, zoals in de Tweede
Kamer met gedoogpartner PVV.
Maar dat hoeft geen onoverkome-
lijk bezwaar te zijn, aldus de
VV D’er, die tegenwoordig minis-
ter van Veiligheid en Justitie is. De
senaat, zo ging zijn redenering, is
immers meer een chambre de réflexi-
on. Leden richten zich op de uit-
voerbaarheid en consistentie van
wetten; ze zullen een regering niet
nodeloos voor de voeten lopen.

Gisteren zag dezelfde Opstelten
vanachter de regeringstafel in de
Eerste Kamer, waar hij een dag
lang met de gehele kabinetsploeg
de Algemene Beschouwingen bij-
woonde, dat hij zich wel eens rijk
gerekend zou kunnen hebben. De
oppositiepartijen dienden een ze-
vental moties in die de regering
oproepen voorgestelde maatrege-
len te herzien. Ze kunnen rekenen
op de steun van 38 van de 75 zetels:
een meerderheid, zij het krap.

PvdA-senator Kim Putters kon-
digde deze politieke invulling van
de eigen rol al voor het debat aan:
„Ik ben de politiek niet ingegaan
om geen politiek te bedrijven”. En
SP-senator Tiny Kox zei in het de-
bat: „Natuurlijk doen we ook aan
politiek bedrijven, dit is een huis
vol volksvertegenwoordigers.”

De meest opvallende motie was
de oproep aan het kabinet de btw-
verhoging in de podiumkunsten
en beeldende kunst uit te stellen of
terug te draaien. Komt het kabinet
niet aan die wens tegemoet, dan
dreigt de senaat het complete be-
lastingplan, waar de btw-verho-
ging deel van is, te blokkeren.

In dat andere huis van de Sta-
ten-Generaal, de Tweede Kamer,
zoekt de oppositie nog naar ma-
nieren om samen op te trekken. In
de Eerste Kamer liep die samen-
werking gisteren daarentegen ge-
smeerd. Met uitzondering van de
SGP steunden alle oppositiepartij-
en elkaars oproepen aan het kabi-
net. De één ging over de politie,

andere behandelden bezuinigin-
gen op de uitkeringen voor jong-
gehandicapten, natuur en milieu,
starters op de arbeidsmarkt, of
zelfs de anderstalige benamingen
van Nederland in paspoorten.

Die oppositionele samenwer-
king lag aanvankelijk helemaal
niet voor de hand. Met de stilzwij-
gende steun van de SGP komt het
kabinet immers slechts één zetel te
kort voor een meerderheid. Boven-
dien bestond de verwachting dat

de éénmansfractie van de Onaf-
hankelijke Senaatsfractie (OSF)
zich zou onthouden van al te kriti-
sche moties. Die partij is een sa-
menwerkingsverband van provin-
ciale partijen, waarvan de Fryske
Nasjonale Partij de belangrijkste
is. Tot grote tevredenheid van de
fractievoorzitter, Henk ten Hoeve,
heeft het kabinet een zin in het re-
geerakkoord opgenomen die de
Friese taal „gelijke rechten” aan
het Nederlands belooft in de pro-
vincie Friesland.

Normaliter gedraagt de Eerste
Kamer zich niet zo politiek als de
Tweede Kamer, waar partijen zich

Het kabinet kan in de
Eerste Kamer niet rekenen
op een meerderheid.
Gisteren bleek dat ernstige
consequenties te hebben.
„Wij zijn hier om het kwade
tegen te houden.”

Edward Asscher is Eerste
Kamerlid voor de VVD.
„Dit vond ik de mooiste Al-
gemene Beschouwingen
die ik heb meegemaakt.
Niet door de politieke
spanning, maar wel door
het optreden van premier
Rutte. Uiterst ontspannen
en met een enorme dos-
sierkennis wist hij de vra-
gen te beantwoorden, en dat in een debat dat zo’n tien
uur duurde. We waren echt getuige van een nieuwe,
modernere manier van politiek optreden. Dat moest
ook wel, omdat de coalitie geen meerderheid heeft.
Dat risico is tijdens de formatie geaccepteerd. Bij ons
moest Rutte zijn hand nog verder uitstrekken naar de
oppositie dan in de Tweede Kamer.” Maar bleek giste-
ren nu niet juist dat dit is mislukt? Dat een meerder-
heid plannen gaat doorkruisen. „Nee, helemaal niet.
Daar maak ik me althans niet al te grote zorgen over.
Uiteindelijk denk ik niet dat alle oppositiepartijen ook
daadwerkelijk tegen stemmen. Bovendien: de rege-
ring heeft de komende dagen de kans nog iets te doen
met de wensen van de senaat.”

Henk ten Hoeve is senator
namens de Onafhankelijke
senaatsfractie (OSF).
„Natuurlijk ben ik me be-
wust geweest van de poli-
tieke realiteit dat ik een
cruciale stem had. Zonder
mij geen meerderheid
voor de oppositie, want
het was wel bekend dat de
SGP niet mee zou stem-
men. Omdat ik me bewust was van mijn rol, lette ik
veel preciezer op de formulering van de moties. Daar
is ook nog best lang aan gesleuteld. En nee, zoiets heb
ik nog nooit eerder meegemaakt. Vaak zijn wij als se-
naat een vrij machteloze achterkamer,. Nu doen we er-
toe.” Maar voelt hij geen verplichting tegenover de re-
gering door die zin in het regeerakkoord over de gelij-
ke rechten voor het Fries? „Die geste moet u niet over-
drijven. Die komt niet uit de lucht vallen, daar is al de-
cennialang om gevraagd door de provincies.” En was
hij niet teleurgesteld dat Rutte het onbelangrijk vindt
dat het woord ‘Holland’ in paspoorten wordt vervan-
gen door ‘Nederland’? „Ik had wel gedacht dat de re-
gering mij daar verder in tegemoet zou komen, ja.”

Henk ten Hoeve,
O S F- s e n a to r

Han Noten is fractievoorzit-
ter van de PvdA in de Eerste
Kamer. „Het was een prach-
tige dag, ik kan niet anders
ze g g e n . ” Direct na het debat
toonde scheidend fractie-
voorzitter en aanstaand bur-
gemeester van Dalfsen zich
uiterst tevreden. „We heb-
ben die aangenomen mo-
ties prachtig verdeeld: de SP
die over de politie, de Dierenpartij één over natuur, de
OSF over die namenkwestie in paspoorten, en wij
over de btw-verhoging in de kunst.”
Politiek spannender dan anders? „Ja, natuurlijk. En
dat voelde ik ook zo. Alles is anders met deze verhou-
dingen. Het is niet: ‘oppositie, ga vissen’. We kunnen
onze tanden laten zien. Maar onderschat niet hoeveel
werk er nog te verzetten viel. Achter de schermen heb-
ben we stevig moeten onderhandelen, als oppositie-
partijen onderling. We moesten de teksten van de mo-
ties precies zo krijgen dat iedereen ze wil ondersteu-
nen. En ook dat was prachtig. Je moet niet vergeten
dat ik van oorsprong onderhandelaar ben, als
oud-vakbondsbestuurder bij de FNV.”

Han Noten,
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ook achter moties scharen die zij
inhoudelijk niet steunen om daar-
mee de regering in problemen te
brengen.

CDA-senator Jos Werner, voor-
zitter van de grootste fractie in de
senaat, onderstreepte die rol te-
genover zijn collega’s: „Het poli-
tieke primaat ligt in de Tweede Ka-
mer”. Werner, ooit een uitgespro-
ken tegenstander van de gedoog-
constructie met de PVV, liet zien
wat hij daarmee bedoelde. Hij was
kritisch over het regeringsbeleid,
dat hij „te technisch” en „te gede-
tailleerd” vond. Bovendien leidt
de „te simplistische en populisti-
sche formulering van het beleid”
volgens hem af van de inhoud.
Ook buiten de senaat verkondigde
hij die kritiek.

Maar toen oppositiepartijen in
het debat minstens zo kritisch ble-
ken, schaarde Werner zich pontifi-
caal achter de regering. En zelfs
achter de samenwerking met de
PVV, een partij die niet is vertegen-
woordigd in de senaat. Tussen zijn
interrupties door zocht Werner os-
tentatief bevestigend oogcontact
met de premier.

De belangrijkste weerstand
kreeg Werner van senator Egbert
Schuurman, van de ChristenUnie.
In zijn 28ste en laatste Algemene
Beschouwingen, zorgde die voor
het meeste vuurwerk. Hij liet de
doorgaans regeringsvriendelijke
opstelling van de ChristenUnie

Edward Asscher,
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helemaal varen. Dit kabinet
brengt niets minder dan de gods-
dienstvrijheid in gevaar, was zijn
stelling. Het is uiterst kwalijk, zei
Schuurman, dat de regeringspar-
tijen een gedoogpartner accepte-
ren die de islam niet erkent als
godsdienst, maar een politieke
ideologie noemt. „Als dat met het
jodendom was gebeurt, dan zou de
wereld te klein zijn. En terecht.”

Anderen volgden door de opvat-
tingen van de PVV „knettergek” te
noemen (Tiny Kox, SP), te waar-
schuwen voor de rechtsstaat (Hans
Engels, D66), of te spreken over
een „n a ch t m e r r i e ” (Duzgun Yildi-
rim). Werner probeerde hen tegen
te spreken, maar dat ging hem niet
goed af. Toen hij het inhoudelijk
leek af te leggen in een debatje met
Schuurman, meende de CDA’er
dat het „onheus” was om zulke
harde oordelen te vellen over een
partij die zelf niet aanwezig was.
Alleen van de premier kreeg hij
steun voor die opvatting.

Senatoren erkenden dat de Eer-
ste Kamer zich niet al te activis-
tisch moet opstellen. Het gegeven
dat de regering niet steunt op een
meerderheid, had daar geen ver-
andering in gebracht. Tiny Cox
(SP): „Deze Kamer behoort niet het
brandpunt van de Nederlandse sa-
menleving te zijn.” Maar, zo voeg-
de hij daar aan toe, zolang ze haar
werk doet, moet ze dat wel goed
doen. „Dat betekent: wet slecht,

wet weg.” De verschillende mo-
ties, allemaal ondertekend door de
SP, vroegen ook alleen daarom.

Rutte had gehoopt dat de sena-
toren zich aan hun taakopvatting
zouden houden. Stem „op de in-
houd”, verzocht hij. Maar dat kon
niet voorkomen dat een senator als
Ten Hoeve alle ingediende moties
ondersteunde. Toen Rutte, aan het
slot van de avond, tegenover hem
stond om uit te leggen waarom de
regering niet tegemoet wil komen
aan zijn wens om alle landen te
dwingen een vertaling van het
woord ‘Nederland’ –  in plaats van
‘Holland’ -- in paspoorten te ge-

bruiken, liet de verder opgewekte
premier even zijn teleurstelling
zien. „En we waren het nog wel zo
met elkaar eens over de Friese
taal,” zei Rutte.

In ruil voor de steun van Ten
Hoeve ondersteunden de andere
oppositiepartijen vervolgens zijn
moties over de paspoortenkwestie.
Niemand zou voor gisteren het
woord ‘m a ch t ’ met de senaat geas-
socieerd hebben. Laat staan met
een eenmansfractie als OSF. Maar
na meer dan tien uur debat bleek:
als de omstandigheden goed zijn
en het vizier politiek, kan het ver-
keren.

‘Ik ben de politiek niet
ingegaan om geen
politiek te bedrijven’


