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WOORD VOORAF 

0 
T- iVooral sinds de jaren tachtig is er veel belangstelling voor 

problemen van wetgeving. De aandacht is daarbij zowel gericht op 
de lcwaliteit van wetgeving als op mogelijke feilen in het wetgevings-
proces. In verband met dit laatste gaf het kabinet in 1993 in zijn nota 
Voortvarend wetgeven aan de lange duur van de wetsprocedure als een 
probleem te zien. Als een van de mogelijke oplossingen werd gewezen 
op het introduceren van de 'valbijlprocedure', een procedure waarbij 
niet afgehandelde wetgeving na afloop van een bepaalde parlemen-
taire periode komt te vervalleayn het overleg met de Tweede Kamer 
over de genoemde nota kondigde de verantwoordelijke minister van 
Justitie aan nader rechtsvergelijkend literatuuronderzoek te zullen 
laten verrichten naar de toepassing van de valbijlprocedure in andere 
landen. De desbetreffende onderzoeksopdracht werd verstrekt aan 
de vakgroep staats- en bestuursrecht van de Universiteit Utrecht. 
Het onderzoek is gestart per 1 februari 1996 en werd inhoudelijk afge-
sloten medio juli 1996. 
In dit boek wordt verslag gedaan van het onderzoek. 

Het onderzoek werd hoofdzakelijk uitgevoerd door dr mr 
J.A. van Schagen. Een groot deel van de eindtekst is van zijn hand. 
Voor het overige werden bijdragen geleverd door dr L.F.M. Besselink 
en prof. mr  H.R.B.M. Kummeling. Laatstgenoemde was belast met de 
wetenschappelijke supervisie. 

Ten behoeve van het onderzoek werd een begeleidings-
commissie ingesteld onder voorzitterschap van prof. mr  L. Prakke 
(hoogleraar staatsrecht, Universiteit van Amsterdam). Voor het 
overige bestond de commissie uit dr N.A. Florijn (Ministerie van 
Economische Zaken), dr H.C.L. Vreugdenhil (Ministerie van Justitie) 
en mw mr M.H.A.F. Lokin (Ministerie van Justitie). Laatstgenoemde 
werd ongeveer halfweg de onderzoeksperiode opgevolgd door 
mr T.C. Borman (Ministerie van Justitie). De commissie is drie keer 
bijeengekomen: bij aanvang van het onderzoek, naar aanleiding van 
een tussenrapportage en ter besprelcing van de concept-eindtekst. 
Wij zijn de leden van de commissie dank verschuldigd voor hun nauw-
gezette beoordeling van de concept-teksten. 

Een woord van dank past ook al onze contactpersonen uit 
de landen van de Europese Unie die object van onderzoek waren. 
Zonder hun bereidwilligheid ons van informatie te voorzien had dit 
onderzoek niet zo snel uitgevoerd kunnen worden.Veel waardering 



hebben wij voor mr RE. Lunshof en mr drs A.J. Nieuwenhuis die ons behulp-

zaam zijn geweest bij het oplossen van de problemen die respectievelijk de 

Portugese en Zweedse taal ons stelden. 

Tenslotte danken wij de student-assistenten Hansko Broeksteeg en Remco 

Nehmelman, die een grote hulp bleken bij het verzamelen en rubriceren van 

onderzoeksmateriaal. 

Jan van Schagen 

Leonard Besselink 

Henk Kummeling 

Utrecht, oktober 1996 
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1 INLEIDING

1.1 Aanleiding voor het onderzoek

In 1992 verscheen een advies van de voormalige Commissie voor de

Toetsing van Wetgevingsprojecten (CTW) over problemen in de wetgevings

procedure.’ In dat advies werd een aantal ingrijpende voorstellen gedaan om

de wetgevingsprocedure te bekorten. Een van de mogelijkheden die in het

advies werden genoemd, was het introduceren van een ‘valbijlprocedure’.

De commissie gaf aan dat het hier zou gaan om een praktijk waarbij bij het

parlement aanhangige wetsvoorstellen na een kabinetswisseling vervallen.

De commissie toonde zich geen voorstandster van de introductie van deze

valbijl in het Nederlandse wetgevingsproces: Dit lijkt hier niet goed toepas

baar, daar onze wetgevingstraditie niet is ingericht op deze valbijlprocedure,

die niet voor niets vooral bij meerderheidsstelsels wordt aangetroffen”, aldus

de commissie.2

In oktober 1993 verscheen een reactie van het kabinet op het advies

van de CTW in de vorm van de nota Voortvarend wetgeven.3Het kabinet, dat

inmiddels had ontdekt dat de valbijl ook in landen met een stelsel van even

redige vertegenwoordiging voorkomt,4nam in deze nota het standpunt in dat

de invoering van een valbijiprocedure een nuttige bijdrage zou kunnen leveren

aan de versnelling van de wetsprocedure. Het zou derhalve de moeite waard

zijnde bruikbaarheid van de valbijlprocedure of modaliteiten daarvan verder

te onderzoeken. De aantrekkelijkheid van dit middel school volgens het kabi

net in het feit dat er druk op alle fasen van het wetgevingsproces wordt gezet,

waarbij de valbijl aldus als hefboom zou functioneren. “Planning en strakke

organisatie van het wetgevingsprogramma binnen een

kabinetsperiode worden onontkoombaar. Versnelling van

de wetsprocedure is het gevolg”, aldus het kabinet.

De zaken die bij het nadere onderzoek aandacht

behoefden waren:

— nakoming van EG- en internationale verplichtingen mag

niet gefrustreerd worden;

— grote wetgevingsprojecten moeten doorgang kunnen

blijven vinden;

— de rol van de Eerste Kamer als laatste schakel in het

wetgevingsproces wordt kwetsbaar, zodat wellicht een

gegarandeerde minimumtermijn nodig is;

— de Eerste Kamer zal na een bepaalde termijn wellicht

verplicht moeten stemmen, zodat een beslissing over

het wetsvoorstel gewaarborgd is.

1

“

-s

0
1 Advies over de weisprocedure, CTW

92/6 - 30september 1992.

2 Zie p. 34 van het in de vorige noot

genoemde rapport.

TK1993-1994.23462.nr. 1.

“Het kabinet verwees voor de bestaan

de praktijk naast het Verenigd Konink

rijk naar Duitsland en Denemarken.

Beide laatstgenoemde landen kennen

een stelsel van evenredige vertegen

woordiging.

TK 1993-1994, 23462, nr. 1. p. 20.



In maart 1995 vond er een overleg plaats met de Tweede Kamer over 
de kabinetsnota. De kamerleden die zich over het onderwerp uitlieten, toon - 
den zich niet erg enthousiast. Ms belangrijkste bezwaar werd aangevoerd dat 
te veel wetsvoorstellen zouden komen te vervallen, hetgeen de voortgang in de 
totstandkoming en de kwaliteit van de wetgeving niet ten goede zou komen. 
Een en ander zou niet bijdragen aan een efficiente werkwijze. 6  Blijkbaar niet 
volledig overtuigd door de van de zijde van de kamer geuite bezwaren liet de 
minister van Justitie weten dat zij alvorens tot nadere gedachtenvorming 
omtrent de valbijlprocedure te willen overgaan een beperkt onderzoek wilde 
laten uitvoeren naar de ervaringen met en de mogelijkheden van dit instru-
ment.' In de laatste week van januari 1996 werd de opdracht tot het uitvoeren 

van het genoemde onderzoek verstrekt aan de vakgroep staats- en bestuurs-
recht van de Universiteit Utrecht. 

1.2 	Opzet, probleemstelling en deelvragen 

1.2.1 	Opzet 

Voor de opzet van het onderzoek is de door het Ministerie van 
Justitie opgestelde startnotitie in belangrijke mate richtinggevend geweest. 
Deze startnotitie bevatte een eerste probleemstelling en een aanzet voor een 
groot aantal deelvragen. Mede gelet op de beperkte onderzoeksperiode diende 
het onderzoeksterrein nader afgebakend te worden. Nader overleg tussen het 
mini sterie van Justitie en de onderzoekers over de opzet van het onderzoek 
leidde tot de volgende conclusies: 

a. 	Het onderzoek dlende gericht to worden op het vervallen 

van wetgev1ng aan het eind van eon bepaalde parlemen-

taire periode. 

Het eerste voorbereidende onderzoek leverde als con-
clusie op dat de door de CTW en het kabinet bedoelde valb61 - in 
het buiteniand vooral bekend als het principe van de discontinui-

telt - in de overgrote meerderheid van de gevallen functioneerde 
aan het einde van de legislatuurperiode van (een van de kamers 
van) het parlement. 9  
In de parlementaire praktijk van diverse Europese landen komen 
daarnaast nog andere 'valbijlen' voor, zoals bijvoorbeeld vormen 
van verplichte goedkeuring binnen een bepaalde periode en 
termijnen voor het indienen van schriftelijke stukken. Het behan - 
delen van dergelijke valbillen zou het onderzoek aanmerkelijk 
verbreden en derhalve ook meer onderzoekstijd vergen. 

Dergelijke valbijlen, die eveneens zouden kunnen bijdragen aan 
een versnelling van het wetgevingsproces, zouden geen voorwerp 
van onderzoek zijn. 

6  TK 1994-1995. 23462. 23710. nr. 3. 

7  Er waren inmiddels al twee roaches 

verschenen: L. de Vries, 'Voortverende 

wetgeving', in: Nederlands Juristenblad 

69(1994) aft 11, p. 364-367, m.n. p.367 

on L. Prakke. 'Voorivarend rechtsver-

gelijken' in: Nader/aids Juristenblad 69 

(1994) all. 36, p. 1247-1248. 

Lie veer eon verdere uitwerking van 

dit begrip hooldstuk 2. 

9  De in de startnotte genoemde mage-

lijkheid van eon (directe) koppeling van 

de valbip aan eon kabinetswisseling 

komt in de landen van de Europese Unie 

slechts in den geval veer. namelijk in 

Portugal. 



b. 	Het onderzoek zou worden beperkt tot de landen van de Europese Unie. 

• Mede gelet op de problemen die het kabinet en de leden van de 
Tweede Kamer voorzagen met betrelddng tot de introductie van een valbijl in 
de wetsprocedure ten aanzien van de implementatie van EG-recht lag het voor 
de hand het onderzoek te beperken tot de landen van de Europese Unie. 

c. In het onderzoek dienden ook betrokken te worden de Nederlandse 

ervaringen met de valbijlprocedure in de 19e eeuw. 

Naast de buitenlandse ervaringen zouden we namelijk ook kunnen 
leren van onze 'eigen' Nederlandse ervaringen uit het verleden. In een groot 
deel van de negentiende eeuw werd namelijk in de Nederlandse Tweede 
Kamer de regel 'sluiting is stuiting' gehanteerd, dat wit zeggen dat bij het einde 
van de zitting de verdere behandeling van alle aanhangige onderwerpen (dus 
niet alleen wetsvoorstellen) kwam te vervallen. 
Er waren twee redenen die een nadere bestudering van deze praktijk in het 
kader van dit onderzoek zinvol leken te maken. Allereerst zou dit wellicht enige 
duidelijkheid verschaffen over de vraag waar (in het constitutionele recht) een 
eventuele valbijl geregeld zou dienen te worden. Pippel meldt dat het gebruik 
'sluiting is stuiting'-regel ongeschreven was. 
Nader historisch onderzoek leek daarnaast de moeite waard omdat er in de 
periode 1850-1875 met grote regelmaat in de Kamer is gediscussieerd over 
afschaffing van het gebruik `sluiting is stuiting'. Het gebruik werd door een 
groot aantal kamerleden als zeer belemmerend voor de voortgang van zaken 
beschouwd. Onderzocht zou dienen te worden in hoeverre de regel nu 
bewerkstelligde dat wetgeving er door bespoedigd werd. Kortom, in hoeverre 
ging voor dat tijdperk de stelling van de regering in Voortvarend wetgeven op 
dat de valbijl als hefboom werkt. 

d. Na een eerste inventarisatie en beschrijving in hoofdlijnen van de 

ervaringen met de valbijlprocedure in de Europese landen die deze 

procedure kennen, diende voor enkele landen een verdiepend 

onderzoek te worden gedaan. 

Gelet op de beperkte onderzoeksperiode was evident dat niet aan 
alle landen even uitvoerig aandacht kon worden geschonken. Daarnaast zou 
dit inhoudelijk niet opportuun zijn. Wat dit laatste betreft kan erop gewezen 
worden dat in een aantal landen de valbijlprocedure functioneert in een 
constitutionele en politieke setting die sterk afwijkt van de Nederlandse. Zo 
hebben de regeringen in Groot-Brittannie en Frankrijk een duidelijk overwicht 
in de verhouding tot het parlement. In genoemde landen heeft het parlement 
zich in belangrijke mate te voegen naar de wensen van de regering, met name 
bij de uitvoering van het legislatieve programma van de rege - 
ring. Geheel anders is de situatie in Nederland waar de 	10 Vgl. Bovend'Eert en Kummeling, 

kamers in hoge mate autonoom zijn bij de vaststelling van 	Van Raalte's Het Nededandse parlement, 

hun agenda.' Dit alles maakt het onwaarschijnlijk dat de 	p.395 e.v. 



Britse en Franse varianten van de valbijlprocedure voor de Nederlandse 

situatie zinvolle ervaringen opleveren, nog daargelaten of (onderdelen ervan) 
op succesvolle wijze in Nederland zouden kunnen worden geintroduceerd. 
Mede gegeven het reeds gememoreerde politieke felt dat leden van de Tweede 
Kamer eerder hebben aangegeven afkerig te staan tegenover de invoering 
van een valbillprocedure, zou het niet opportuun zijn uitvoerig aandacht te 
schenken aan landen waar het functioneren van de valbijlprocedure in belang-
rijke mate wordt bepaald door het overwicht van de regering. Dat ligt anders 
voor landen waarin de positie van het parlement ten opzichte van de regering 
vergelijkbaar is met die van de Staten-Generaal. 

Uit het voorbereidend onderzoek bleek dat met name een nader 
onderzoek naar de constitutionele en parlementaire praktijk van Duitsland 
uiterst vruchtbaar zou kunnen zijn. Dit land zou zeker in het verdiepte onder - 
zoek worden behandeld. Een aantal redenen lag hieraan ten grondslag. 
Allereerst biedt Duitsland een redelijk omvangrijke, toegankelijke hoeveelheid 
literatuur over het onderwerp. Het discontinuYteitsprincipe is er onomstreden, 
tenvip de gemiddelde behandelingsduur van wetsvoorstellen korter is dan in 

Nederland, zodat in Duitsland de valbijI inderdaad als hefboom zou kunnen 
functioneren. Evenzeer is van belang dat Duitsland net als Nederland een 
parlementair stelsel kent, waarvan de volksvertegenwoordiging wordt gekozen 
op basis van evenredige vertegenwoordiging, hetgeen uiteindelijk resulteert 
in coalitieregeringen. 
Na het eerste inventariserende onderzoek werd duidelijk dat ook Italie voor 
verdiept onderzoek in aanmerking kwam. Ook dit land kent net als Nederland 
een parlementair stelsel, waarbij de volksvertegenwoordiging - althans tot 
voor kort - werd samengesteld op basis van evenredige vertegenwoordiging. 
Eveneens heeft dit land een lange traditie van coalitieregeringen. De keuze 
voor Italie werd ook ingegeven door het feit dat dit een land is, net als Neder-
land, waarin niet een van de beide kamers van het parlement de ander kan 
'overrulen'. Ook niet onbelangrijk is dat in dit land constitutionele rechtspraak 
bestaat over het discontimifteitsprincipe, hetgeen meer licht zou kunnen 
verschaffen over de principiele rechtvaardiging en de werking ervan. 
Vanzelfsprekend werd de parlementaire historie van Nederland verdiept 
onderzocht, omdat van de eigen keuzes in het verleden veel, zo niet het meest 
valt te leren. 

e. 	De uitkomsten van het onderzoek moeten een indicatie geven van de 

wenselijkheid tot het nader onderzoeken van de mogelijkheden van 

invoering van het instrument of modaliteiten daarvan. 

Deze gerichtheid van het onderzoek, die op deze wijze al letterlijk 
was verwoord in de startnotitie, maakt duidelijk dat het onderzoek vooral 
het karakter van een pilot-study zou hebben. Het inventariseren van het 
beschikbare materiaal, het signaleren van buitenlandse problemen met het 

, 



discontinuiteitsprincipe alsmede de gevonden oplossingen diende de primai-
re doelstelling te zijn van het onderzoek. De resultaten van het onderzoek 
zouden de opdrachtgever in staat moeten stellen een meer gefundeerd oordeel 
te geven over de vraag of nader onderzoek - al dan niet ten departemente - 
naar de introductie van het discontimliteitsprincipe in Nederland mogelijk en 

gewenst zou zijn. 

1.2.2 ,- Probleemstelling en deelvragen 

r-- 	 qteikl 

V De volgende probleemstelling iseu bij het onderzoek als uitgangspunt 

wordy,' geno men: • 

Welke ervaringen zijn in de landen van de Europese Unie opgedaan 
met (varianten van) een valbijlprocedure, met name in landen waarin de 
onderlinge verhouding tussen regering en parlement vergelijkbaar is met 

Nederland„..) 

De eerste inventarisatie van alle landen omvat de volgende deelvragen: 

a. In welke constitutionele en politieke setting functioneert het discontinuiteits-
principe? 

b. Wat houdt het discontinditeitsprincipe in? 
c. Waar is het discontimitteitsprincipe neergelegd? 

d. Geldt het discontinuIteitsprincipe voor alle wetsvoorstellen? 

e. Hoe wordt met het discontinufteitsprincipe omgegaan bij de implementatie 

van EG-regelgeving? 
f. Welke effecten heeft het discontinditeitsprincipe voor langdurige wetgevings-

projecten? 
g. Zijn er in landen met een tweekamerstelsel bijzondere voorzieningen getrof-

fen voor een voorspoedig verloop van de behandeling van wetsvoorstellen in 
de laatste fase van het wetgevingstraject? 

Voor zover literatuur daar snel uitsluitsel over gaf, zou ook een 

antwoord worden gegeven op de volgende deelvragen: 

h. Welk effect heeft het discontinuiteitsprincipe op de herindiening van wets-
voorstellen die eerder zijn vervallen? 

i. Wat is de omvang van het aantal vervallen wetsvoorstellen in verhouding tot 
het aantal aangenomen wetten? 

j. Wat voor soort onderwerpen behelzen de vervallen wetsvoorstellen? 

k. Welke planningsmechanismen functioneren er ten einde te voorkomen dat 
wetsvoorstellen door het discontinuiteitsprincipe worden getroffen? 

1. Zijn er bijzondere organisatievormen gekozen die een snelle behandeling van 

wetsvoorstellen bevorderen? 
m. Bevordert het discontinuIteitsprincipe de doorlooptijd van wetsvoorstellen? 

n. Heeft de druk van de discontimitteit consequenties voor de lcwaliteit van 
wetgeving? 



o. Functioneert het discontinutteitsprincipe als politiek instrument, in die zin 
dat de onderlinge verhouding tussen regering en parlement door een van 

beide actoren op scherp kan worden gesteld teneinde de ander tot een bepaald 
gedrag te bewegen? 

p. Hoe worth aan kabinetszijde gedacht over de werking van het discontinuiteits-
principe? 

q. Hoe wordt aan de zijde van het parlement gedacht over der werking van het 
discontintateitsprincipe? 

r. Hoe oordeelt de wetenschap in de desbetreffende landen over het discontinui-
teitsprincipe? 

De deelvragen h t/ m r worden in ieder geval behandeld voor de landen 
waaraan een verdiepte studie is gewijd. 

Tenslotte zal onderzoek warden gedaan naar de Nederlandse ervaringen met 

de valbijlprocedure in de negentiende eeuw, zoveel mogelijk aan de hand van 
de vermelde deelvragen. 

1.3 	Onderzoeksmethoden 

Ten behoeve van de beantwoording van de probleemstelling heeft 
in eerste instantie voornamelijk literatuuronderzoek plaatsgevonden. Buiten- 
landse deskundigen, vertegenwoordigers van ministeries en parlementen 
alsmede ambassades zijn benaderd voor bruikbaar materiaal. 
Aangezien al snel duidelijk werd dat in veel landen van de Europese Unie de 
aandacht voor de werking van het discontinttheitsprincipe in juridische en 

politicologische literatuur alsmede parlementaire stukken uitermate gering 
is, is een aantal algemene en op diverse landen toegespitste vragenlijsten 
opgesteld die werden verzonden aan de desbetreffende parlementen en de 
voor wetgeving verantwoordelijke ministeries. Deze vragenlijsten kwamen in 
belangrijke mate overeen met de hiervoor opgesomde deelvragen. 
Een algemeen probleem bij een dergelijke onderzoeksmethode is dat de 
beantwoording van de vragen, als zij al tijdig geschiedt, vaak sterk verschilt in 
uitgebreidheid en kwaliteit. Uiteindelijk hebben wij in ieder geval op al onze 
vragen- lijsten een, al was het soms zeer beknopt en lacuneus, antwoord 
ontvangen. Met name bij landen die verdiept zijn onderzocht is geprobeerd 
nog openstaande vragen beantwoord te krijgen door middel van nader fax- en 
E-mailverkeer en telefonische interviews met deskundigen en vertegenwoor-
digers van ministeries en parlementen, in het bijzonder leden van hun griffies 
en wetenschappelijke bureaus. 

1.4 	Opbouw van het rapport 

Het rapport is als volgt opgebouwd. Deel I vormt het algemene deel, 
waarin de synthese van onze bevindingen is opgenomen. 

Deel II bevat de landenrapportage. In dit deel worden de hiervoor genoemde 



deelvragen at/rn f voor alle landen van de Europese Unie behandeld en vraag g 
voor de landen met een tweekamerstelsel. Luxemburg wordt niet behandeld 
aangezien dit naast Nederland namelijk de enige lidstaat bleek te zijn waar 
geen vorm van discontinditeit voorlcwam. Tevens zijn alle overige vragen 
beantwoord voor zover wij informatie daarover hebben weten te verlcrijgen 
binnen de beperkte onderzoekstijd. In enkele gevallen is deze informatie 
overigens zo uitgebreid dat de grens tussen belcnopte en verdiepte rapportage 
niet zo scherp is. Voor de overzichtelijkheid en onderlinge vergelijkbaarheid 
zijn in Deel II ook verkorte rapportages van de in Dee! III verdiept behandelde 
landen opgenomen. 
Dee! III bevat de verdiepte landenrapportage. Achtereenvolgens komen hier 
Duitsland, Italie en Nederland aan bod. Ter bevordering van de leesbaarheid 
van het geheel is in deze verdiepte rapportage niet meer strikt de volgorde en 
de onderverdeling van de vragenlijst gevolgd. Aangezien deze landen volgens 
dat schema ook in Dee! II zijn behandeld, levert dit naar onze mening geen 
problemen op. 



2 BEGRIPSBEPALING 

Oorspronkelijk zijn parlementen organen met een intermitterend 
bestaan. De term 'parlement' had betreklcing op de concrete vergadering die 
plaatsvond en niet zozeer op het lichaam of orgaan. Voornamelijk bestond het 
parlement door de bijeenroeping door de landsheer en kwam aan zijn bestaan 
een einde doordat de vergadering werd gesloten of ontbonden. De historische 
tendens van moderne westerse constitutionele ordes heeft geleid tot een 
immer toenemende contintifteit van het parlement, dat zich heeft ontwildceld 
van een ad hoc-vergadering tot een georganiseerd lichaam. Hoewel er daar-
door thans sprake is van tendentieel continue lichamen, doet zich een regel-
matige breuk in die continditeit voor bij de vernieuwing van het parlement 
door verkiezingen. Dit is waarop deze studie zich concentreert. Vooraleer in te 
gaan op verschillende consequenties die deze breuk op wetgevend vlak heeft 
in de landen van de Europese Unie, is het dienstig kort stil te staan bij de 
verschillende betekenissen van de term `discontintifteie en enkele kleinere 

terminologische kwesties. 

2.1 	Personele of formele discontimiiteit 

De discontinuTteit in verband met de activiteit van parlementen, 
welke het voorwerp van onderzoek van dit rapport is, kan zich in verschillende 
opzichten voordoen. Daarbij heeft zij niet steeds dezelfde betekenis. Zo is er 
sprake van 'personele discontirnifteie in zoverre dat door het aflopen van de 
periode waarvoor de leden van een volksvertegenwoordiging zijn gekozen, 
er een einde komt aan het vertegenwoordigende lichaam in zijn specifieke 
samenstelling tot dan toe. In zijn oude samenstelling kan het vertegenwoor-
digende lichaam geen besluiten meer nemen. Deze vorm van discontinditeit 
wordt daarom ook wel formele discontinuTteit genoemd. Aangezien tegen-
woordig (met enkele uitzonderingen)" de leden van de parlementen van de 
landen van de Europese Unie voor een bepaalde periode worden gekozen, 
doet deze vorm van discontinditeit zich overal voor. 

Terzijde zij er hier op gewezen dat zich in Nederland voor een 
beperkt onderdeel een vorm van personele continuïteit voordoet, die uitstijgt 
boven de duur van de personele samenstelling van de Kamers. De door 
de Tweede en Eerste Kamer afgevaardigde leden naar de Parlementaire 
Vergadering van de Raad van Europa, de Assemblée van de 
West-Europese Unie, de Noord-Atlantische Assemblée, 
de Raadgevende InterparlementaireBeneluxraad en de 
Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie 
blijven na verkiezingen lid van deze organen tot in hun 
opvolging is voorzien door de nieuw verkozen kamers. 12  

11 Hier moet gedacht worden aan bij-

voorbeeld het Britse Hogerhuis en de 

Senatori a vita in de ltaliaanse Senaat. 

12 Franssen en Van Schagen, Over de 

orde mijnheer de Voorziner, p. 206. 



2.2 	Orgaan(dis)continuIteit 

Ook als een parlement in zijn samenstelling verandert, betekent dit 
nog niet automatisch dat daarmee een einde komt aan het parlement als 
orgaan. Zo is er sprake van 'orgaancontinufteit' met betrekking tot de Tweede 
Kamer, ook als krachtens de artikelen Cl tot en met C3 van de Kieswet een 
einde komt aan het mandaat van de leden (zie de artikelen 52 en 64 Grondwet). 
Deze orgaan(dis)continditeit kan ook bestaan ten aanzien van de organen 
(van de kamers) van het parlement. Zo zijn in de Tweede Kamer der Staten-
Generaal de Voorzitter, het Presidium en een aantal commissies permanente 
organen, terwijI de algemene commissies, de tijdelijke commissies en de 
enquetecommissies geen orgaancontinulteit kennen. De discontintateit 
varieert bij de laatste twee soorten commissie met respectievelijk het instel - 
lingsbesluit (artikel 18, tweede lid, sub b, RvOTK) en het ontbindingsbesluit 
(art. 149 RvOT/C). De algemene commissies houden op te bestaan met het 
einde van de zittingsduur van de Kamer (art. 17, tweede lid, RvOTK). 

2.3 	Materiele discontinultelt 

Van de overige vormen van discontinulteit moet de 'materiele 
discontinufteit' worden onderscheiden. Daaronder wordt verstaan het verval - 
len van aanhangige onderwerpen (wetsvoorstellen, amendementen, nota's, 
brieven, moties etc.) die nog niet zijn afgehandeld met het einde van de pade-
mentaire periode. Het gevolg van dit vervallen is dat niet zonder meer in de 
volgende parlementaire periode de behandeling opnieuw begonnen kan 
worden, laat staan voortgezet kan worden vanaf het stadium waar de behan - 
deling in de vorige periode was blijven steken. Het betreffende onderwerp zal 
opnieuw aanhangig gemaakt moeten warden en de behandeling zal van voren 
af aan moeten beginnen. Het is dit gevolg van de discontinufteit die volgens de 
een de Icracht volgens de ander de zwakte van het principe van de materiele 
discontinufteit vormt. 
Materiele discontintrfteit omvat als gezegd meer dan alleen het vervallen van 
aanhangige wetsvoorstellen. Aangezien het in dit onderzoek gaat om de relatie 
tussen de duur van het wetgevingsproces en het beginsel van de discontinui-
telt zullen wij ons in hoofdzaak richten op de materiele discontintateit met 
betreklcing tot aanhangige wetsvoorstellen. 

2.4 	Legislatuurperiode, sessie 
Het bestaan van de formele discontinufteit leidt er toe dat het in 

een aantal landen gebruikelijk is de parlementaire perioden te nummeren. 
In Duitsland is men bijvoorbeeld op dit moment bezig aan de dertiende 
'Wahlperiode' sinds de eerste Bondsdag in 1949 werd gekozen. In Franlcrijk 
telt men de 'legislatures' van de Assemblee Nationale vanaf het begin van de 
Vijfde Republiek in 1958. De Assemblee bevindt zich nu in de Xe Legislature. 
In het Verenigd Koninkrijk worden de parlementaire perioden geteld vanaf 
1801, toen de Act of Union with Ireland in werking trad. Thans heeft het 51ste 



'Parliament' zitting. Dit brengt ons op het punt van de periodisering en de 
daarmee verbonden naamgeving. 
Het is gebruikelijk verschillende soorten parlementaire perioden te onder-
scheiden. Zo kent men de perioden dat een (kamer van het) parlement 
samenkomt in een samehstelling gebaseerd op een algemene verldezing, een 
'parliament' in de zojuist gebezigde zin van het woord. In Nederland wordt 
deze periode sinds 1983 met de term 'zitting' aangeduid. Het einde van deze 
periode wordt gemarkeerd door een gelijktijdig aflopen van het mandaat van 
alle leden. Ter voorkoming van misverstanden zal deze periode in dit rapport 
aangeduid worden met het begrip legislatuurperiode'. Dit sluit niet aan bij het 
huidige spraakgebruik ten aanzien van het Nederlandse parlement, maar wel 
bij onder meer de Italiaanse, Franse en Portugese parlementen. 
Uit de door ons opgestelde definitie van de legislatuurperiode volgt dat niet 
alle (kamers van) parlementen een legislatuurperiode kennen. Dit doet zich 
vooral voor bij senaten. Zo worden de leden van het Britse Hogerhuis in het 
geheel niet verkozen of voor een bepaalde periode benoemd. Bij de Duitse 
Bondsraad worden de leden aangewezen door en zijn zij aflcomstig uit de 
regeringen van de deelstaten. Er is niet een vast moment waarop de deelstaat-
regeringen wisselen en derhalve ook niet een moment waarop de Bondsraad in 
zijn geheel vernieuwd wordt. De Franse senatoren worden wel gekozen voor 
een vaste periode (negen jaar), maar aangezien iedere drie jaar een-derde van 
de leden aftreedt, is er niet sprake van een samenstelling op basis van een 
algemene verldezing. Ten aanzien van de Senaat wordt in de Franse literatuur 
dan ook gesproken van een 'assemblee permanente'. Een vergelijkbare situatie 
deed zich voor bij de Nederlandse Eerste Kamer waarvan tot 1983 iedere drie 
jaar de helft van de leden aftrad. De Tweede Kamer kende, zoals hierna nog zal 
worden uitgewerkt, tot 1887 geen legislatuurperioden. 

Daarnaast kunnen we de periode onderscheiden die traditioneel 
gemarkeerd werd door de opening en sluiting door de Koning. Dit was het 
zittingsbegrip dat de Grondwet tot 1983 hanteerde. Het ging in Nederland om 
de periode die begon met de opening van de zitting op de derde dinsdag van 
september en die eindigde met de sluiting van de zitting kort voor de derde 
dinsdag in september. Deze periode duiden we aan met de term 'sessie', 
geInspireerd door onder meer de Britse 'session', de Franse 'session' en de 
Portugese 'sessao'. Bij sessies gaat het vaak om perioden waarin de legislatuur-
periode is opgedeeld. Als een legislatuurperiode in sessies is opgedeeld, bete-
kent het einde van de legislatuurperiode altijd het einde van de dan lopende 
sessie. Maar zo min als een legislatuurperiode altijd in sessies is onderver-
deeld, is het bestaan van sessies aan het bestaan van een legislatuurperiode 
gekoppeld. Zo kennen het Britse Hogerhuis en de Franse Senaat weliswaar 
geen legislatuurperioden maar wel sessies. 
Sessies beslaan vaak een periode van ongeveer een jaar. 



2.5 	Wetsvoorstellen, recht van Initialler 

In veel landen wordt een andere term gebruikt voor wetgevings-
initiatieven afkomstig van de regering en wetgevingsinitiatieven van andere 
daartoe gerechtigden, zoals (groepen van) parlementsleden. Ms wij de term 
wetsvoorstellen gebruiken worden daarmee alle wetgevingsinitiatieven 
bedoeld ongeacht de initiator, tenzij uit de context anders blijkt. Anders wordt 
gesproken over bijvoorbeeld regeringsvoorstellen of voorstellen afkomstig van 
parlementsleden. Nadruklcelijk wordt niet de term initiatiefvoorstel gebruikt 
voor voorstellen van parlementsleden, zoals in de Nederlandse literatuur wel 
gebruikelijk is, om verwarring te voorkomen. 



3 HET DISCONTINUITEITSPRINCIPE 

EN DE WETSPROCEDURE 

3.1 	De inhoud van het beginsel 

Zoals gezegd hebben wij ons in dit rapport in hoofdzaalc gecon-
centreerd op de materiele discontinditeit met betrekking tot bij het parlement 
aanhangige wetsvoorstellen. Deze vorm van discontinditeit bestaat momen-
teel in alle lidstaten van de Europese Unie behalve in Nederland en Luxem-
burg. Het beginsel bestaat in twee hoofdvarianten. In de ene is het vervallen 
van aanhangige wetsvoorstellen gekoppeld aan het einde van de legislatuur-
periode, in de andere aan het einde van de sessie. 

Schema 1 Moment van discontintifteit en juridische basis 

moment van discontinditeit 	legislatuurperiode 	sessie 

Belgie 	 wet 
Denemarken 
Duitsland 	 ongeschreven 
Finland 	 const.wet 
Frankrijk 	 ongeschreven 
Griekenland 	 regl.v.orde 
Ierland 	 ongeschreven 
Italie 	 ongeschreven 
Oostenrijk 	 grondwet 
Portugal 	 grondwet 
Spanje 	 regl.v.orde 
Verenigd Koninkrijk 
Zweden 	 semi-const.wet 

grondwet 

ongeschreven 

Zoals uit bovenstaand schema blijkt doet de eerste variant zich voor 
in alle landen behalve Denemarken en het Verenigd Koninlcrijk. Ten aanzien 
van de tweede variant kan nog opgemerkt worden dat deze zich in ieder geval 
ook voorgedaan heeft in Nederland tot 1872 voor regeringsvoorstellen, in Italie 
tot het einde van de monarchie, in Zweden tot 1949 en in Finland tot 1928. 
Voor wat betreft de periode 1872-1917 valt Nederland niet in bovenstaand 
schema onder te brengen. Geen van beide hoofdvarianten deed zich toen 
voor. De discontinditeit was voor de Tweede Kamer in de periode 1872-1917 
noch verbonden aan de legislatuurperiode,' noch aan de sessie, maar aan de 
eventuele ontbinding van de Tweede Kamer. 
Ten aanzien van Zweden is het schema in zoverre onjuist dat 13  Tot 1887 kende men die zelfs niet. 

in het geval de legislatuurperiode door een ontbinding van 	Zie Deel III. 



het parlement ten einde komt in plaats van door eon verstrijken van de termijn 
waarvoor het gekozen was, er goon sprake is van discontinulteit. 

Er moeten nog enkele kanttekeningen bij het schema geplaatst 
worden. Er zijn in de verschillende landen eon aantal uitzonderingen c.q. 
nuanceringen op het discontintfiteitsprincipe die maken dat de reilcwijdte niet 
in alle gevallen gelijk is. 
Zo kent Portugal naast de discontiniateit verbonden aan de legislatuurperiode 
ook nog eon vorm van discontinditeit verbonden aan de formele discontinui-
telt van het orgaan dat het voorstel aanhangig maakt. Indien or eon regerings-
wisseling plaatsvindt of de legislatuurperiode van eon regionaal parlement dat 
eon voorstel aanhangig had gemaakt, eindigt, komt daarmee het wetsvoorstel 
ook to vervallen. 

Verder is or eon aantal landen waarvoor de discontinuiteit niet voor alle wets-
voorstellen geldt in die zin dat bepaalde wetsvoorstellen van rechtswege niet 
komen to vervallen." - 
In Belgie komen de wetsvoorstellen die minder dan acht jaar voor het begin 

van de nieuwe legislatuurperiode in een van beide Kamers zijn aangenomen 
niet to vervallen. 
In Italie en Spanje komen wetsvoorstellen aanhangig gemaakt door middel 
van eon volksinitiatief niet to vervallen. Ditzelfde geldt in Spanje on Portugal 
voor voorstellen afkomstig van regionale parlementen. I5  De parlementaire 
behandeling van doze voorstellen dient in deze landen wel weer opnieuw to 
beginnen. De verklaring voor doze uitzonderingen dient waarschijnlijk 
gezocht to worden in de bijzondere legitimatie van doze voorstellen. 
In Oostenrijk is dit overigens voor zover ons bekend goon reden om volksinitia-
tieven uit to zonderen van de discontinuiteit. 
Hierna zal nog blijken dat in landen met een tweekamerstelsel het discontindi-
teitsprincipe niet altijd voor beide kamers geldt. 

Overigens kan nog worden gemeld dat in de landen waarin de 
discontinditeit is gekoppeld aan de legislatuurperiode het principe - voor 
zover wij konden achterhalen - niet of nauwelijks ter discussie staat. Dat ligt 
deels anders bij landen waarin de valbip neerkomt aan het einde 
van eon sessie. Heel duidelijk bleek dit bij het Verenigd Koninkrijk. 
Uit spontaan ingezonden informatie zijdens het lislandse parle-
ment blijkt dat men daar overweegt het einde van de sessie als 

moment van discontinuiteit alto schaffen. 

In schema 1 is tevens aangegeven waar het discontiniff-
teitsprincipe is vastgelegd. Hier is eon gevarieerd beeld to zien: 
in vijf landen is het discontinuiteitsprincipe ongeschreven recht; 
in vijf landen is het beginsel opgenomen in de grondwet of eon 

daarmee gelijk to stollen (semi-)constitutionele wet; eenmaal is het men zip 

Dit moot onderscheiden worden van 

de mogelijkheid specifieke wetsvoor-

stellen van de working van het disconti-

nutteitsprincipe uit to zonderett Die 

mogelijkheid wordt hierna nog behan-

deld. 

15  Zij het in Portugal slechts voor lover 

doze nog niet in eerste lezing aangeno- 



principe in een formele wet neergelegd en tweemaal vormt het reglement van 
orde van (de kamers van) het parlement de basis. Het feit dat in relatief veel 
landen het discontinditeitsprincipe ongeschreven is, duidt op een historisch 
verankerde vanzelfsprekendheid. 
Hierbij moet nog opgemerkt worden dat de Duitse literatuur er van uitgaat dat 
het discontinditeitsprincipe ongeschreven is, ondanks het feit dat het in het 
reglement van orde van de Bondsdag is neergelegd. Voor diverse andere 
landen geldt dat hoewel het beginsel ongeschreven is, er rechtsregels zijn die 
slechts begrepen kunnen worden in het licht van het bestaan van een vorm 
van discontinditeit. 

3.2 	Opheffing van de discontinuliteit? 

De crux van het discontinditeitsprincipe is gelegen in de conse - 
quentie dat als men een wetsvoorstel alsnog tot wet verheven wit krijgen, het 
voorstel opnieuw aanhangig gemaakt moet worden en dat de behandeling van 
voren af aan begint. Het is deze consequentie die in beginsel voor druk op de 
ketel en eventueel voor een welling van de valbijI als hefboom kan zorgen. 
Daarmee wordt de vraag relevant in hoeverre het discontinditeitsprincipe te 
alien tijde deze absolute gevolgen heeft. Hiervoor zijn at uitzonderingen 
genoemd op het discontinditeitsprincipe voor sommige typen van wetgeving. 
Maar zijn er wellicht mogelijkheden om voordat de discontinurteit zich voor-
doet specifieke wetsvoorstellen uit te zonderen, of, als de discontinditeit zich 
heeft voorgedaan, deze achteraf voor bepaalde wetsvoorstellen alsnog onge-
daan te maken? 

Schema 2 Mogelijkheden tot opheffing discontinuiteit 

1. absoluut 

Belgie 
Denemarken 	1. 
Duitsland 	 1. 
Finland 	 1. 
Frankrijk 
Griekenland 	 1. 
Ierland 
Italie 	 1. 
Oostenrijk 	 1. 
Portugal 	 1. 
Spanje 	 1. 
Verenigd Koninkrijk 
Zweden 

2. vooraf 	3. achteraf 

2. 
2. 

3. 

3. 

3. 



Uit schema 2 blijkt dat in de meerderheid van de landen de disconti-
nuileit absoluut is en er noch vooraf, noch achteraf wetsvoorstellen van de 

werking uitgezonderd kunnen worden. In drie landen bestaat wel de mogelijk-
heid om achteraf de discontinulteit op te heffen, terwijI in twee landen vooraf 
wetsvoorstellen van de werking van het discontinulteitsprincipe uitgezonderd 
kunnen worden. Deze laatste vijf landen zullen kort toegelicht warden. Onder-
ling vertonen zij namelijk nogal grote verschillen. Ook is de opheffing van de 
discontinuReit in de meeste gevallen minder algemeen dan wellicht door het 
schema gesuggereerd wordt. 
In lerland kan door rniddel van een eenvoudige resolutie van het huis waar het 

voorstel aanhangig was het voorstel weer op de agenda geplaatst worden. Het 
gevolg hiervan is dat de behandeling van het wetsvoorstel voortgezet kan wor-
den in de stand waar men de vorige legislatuurperiode was gebleven. 
In Belgie kan de discontinuReit worden opgeheven door middel van een wets-
voorstel. Ms bijzondere en latere wet, gaat deze boven de wet waarin de 
discontinuileit geregeld is. Deze bijzondere wet heeft weliswaar tot gevolg dat 
de daarin genoemde wetsvoorstellen weer aanhangig zijn zonder dat daarover 
de Raad van State opnieuw gehoord hoeft te worden, maar de parlementaire 

behandeling begint wel weer opnieuw. In die zin is de opheffing van de discon-
tinuReit dus beperkt. 
In Frankrijk is de mogelijke opheffing van de discontintliteit grofweg afhan-
kelijk van het stadium waar het wetsvoorstel de vorige legislatuurperiode 
aangekomen was. Indien een bij de Assemblee aanhangig wetsvoorstel reeds 
een eerste lezing in beide kamers had ondergaan, kan het opnieuw de navette 

ingestuurd worden.' 
In Zweden kan het parlement besluiten de verdere behandeling van bepaalde 
wetsvoorstellen door te schuiven naar de eerste sessie van de volgende legis-
latuurperiode. Verdere voorwaarden zijn bier niet aan verbonden. 
De rangschilcking van het Verenigd Koninkrijk onder '2, vooraf kan een ver - 
keerde indruk geven. In weinig landen zijn de gevolgen van de discontinuiteit 
namelijk rigoureuzer dan bier. Het is echter zo dat in beginsel de beide huizen 
in onderling overleg door middel van een zogenaamde carry-over motion 

kunnen besluiten een wetsvoorstel uit te zonderen van de werking van het 
discontinateitsprincipe. Deze methode wordt in de praktijk echter alleen 
gebruikt voor de private en hybrid bills, die slechts van marginaal belang zijn." 
De reden dat deze wetsvoorstellen van de discontinuReit uitgezonderd wor-
den is dater bijzondere belangen van derden in het geding zijn. 

hen andere theoretische mogelijkheid om de scherpe kantjes van 
de valbip af te halen, is het creeren van een speciale procedure die 
het mogelijk maakt wetsvoorstellen die in een vorige periode al 	16  Voor een meer genuanceerde weer- 

(ten dele) zijn behandeld, op een eenvoudiger c.q. snellere wijze te gave zie Deg H. 
behandelen, zodat de hoeveelheid dubbel werk minder wordt. 
Aileen in Italie is voorzien in een speciale procedure voor een 	7 

Zie hiervaor Deel 



versnelde behandeling van eerder door de discontinufteit getroffen en 
heringediende voorstellen. Het is echter geen regel dat deze procedure voor 
heringediende voorstellen gebruikt moet worden, en in de praktijk gebeurt 
dit ook vaak niet. Diverse andere landen kennen wet verkorte procedures 
(Griekenland, Ierland, Oostenrijk en Spanje), maar deze zijn niet voorbe-
houden voor heringediende voorstellen, noch worden deze voorstellen als 
regel volgens de verkorte procedure behandeld. 

Tot slot moet nog worden gewezen op de mogelijkheid dat, hoewel 
in theorie de wetgevingsprocedure geheel overnieuw gedaan wordt, in de 
praktijk vaak wel rekening wordt gehouden met hetgeen in een vorige periode 
is gebeurd bijvoorbeeld door in schriftelijke stuldcen (ten dele) te volstaan met 
vermelding van hetgeen in de vorige periode is gebeurd. In ieder geval in 
Belgie is dit praktijk. In Duitsland komt het voor dat de Bondsraad, die ver-
plicht om advies gevraagd moet worden alvorens de regering een voorstel bij 
de Bondsdag aanhangig kan maken, volstaat met verwijzen naar zijn eerder 
uitgebrachte advies. 
Of van deze mogelijlcheid gebruik gemaakt wordt, is echter in hoge mate 
athankelijk van de politieke cultuur in een land in het algemeen en de politieke 
verhoudingen van het moment in het bijzonder. 
Ms het gaat om de politieke cultuur kunnen wellicht het beste het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland tegenover elkaar geplaatst worden. Enigszins gechar-
geerd kan de politieke cultuur van deze landen als volgt gekenschetst worden. 
Kenmerkend voor het Verenigd Koninkrijk is dat regerings- en oppositie-
fracties elkaar te vuur en te zwaard bestrijden. Dit betekent dat indien een ver-
vallen voorstel opnieuw wordt ingediend de oppositie bij politiek omstreden 
voorstellen de strijd met frisse moed opnieuw zal aanvangen en niet zal aarze-
len alle middelen die zij bezit zal gebruiken om aanneming van het voorstel te 
voorkomen. Dat is haar voornaamste doel en niet het zorgen voor kwalitatief 
zo goed mogelijke wetgeving. Daar tegenover staat Duitsland waar de werk-
wijze in de commissies er juist wel veel meer op gericht is goede wetgeving tot 
stand te brengen. In beginsel zullen de leden van de regerings- zowel als die 
van de oppositiefracties er naar streven de wetsvoorstellen van zo hoog moge-
lijke lcwaliteit te laten zijn. 
Het is duidelijk dater in het Verenigd Koninkrijk veel minder ruimte is voor het 
ten dele bekorten van de procedure door een simpel verwijzen naar hetgeen 
eerder is gezegd en geschreven dan in Duitsland. De overige landen bevinden 
zich waarschijnlijk ergens tussen beide landen in, zij het dat de meeste landen 
zich in dit opzicht dichter bij Duitsland lijken te bevinden. Dit laatste geldt in 
ieder geval voor Denemarken, hetgeen dan ook een verklaring kan vormen 
voor het feit dat, hoewel dit land met het Verenigd Koninkrijk het enige land is 
waar zich de discontinufteit per sessie voordoet, hier zich lang niet die proble-
men met de kwaliteit van de wetgeving voordoen en niet die druk op het wet-
gevingsproces staat, die voor het Verenigd Koninkrijk gesignaleerd worden. 



Ms het gaat om de politieke cultuur in Nederland komt het ons voor dat deze 
nog cooperatiever is en dat regeringspartijen nog meer open staan voor goede 
argumenten van oppositiepartijen dan in Duitsland. 
Met het tweede hiervoor genoemde element, de politieke situatie van het 
moment, wordt bedoeld dat het voor de eventuele herindiening van vervallen 
voorstellen en de daarop volgende parlementaire behandeling nogal wat uit 
zal maken in hoeverre de politieke verhoudingen binnen het parlement door 
de verkiezingen gewijzigd zijn alsmede of de na de verkiezingen gevolgde kabi - 
netsformatie dezelfde of een andere regeringssamenstelling heeft opgeleverd. 

Zowel in het geval van eenzelfde regeringssamenstelling in combinatie met 
sterk gewijzigde krachtsverhoudingen in het parlement als in het geval van 
vrijwel ongewijzigde krachtsverhoudingen in het parlement maar een andere 
regeringssamenstelling ligt het minder voor de hand dat wetsvoorstellen 
opnieuw ingediend worden en als dat toch het geval is dat bij de behandeling 
in belangrijke mate volstaan wordt met een verwijzen naar hetgeen eerder 
gezegd en geschreven is. 

3.3 	De rechtvaardiging voor de discontinufteit van wetsvoorstelten 
De rechtvaardiging voor de discontinuiteit van wetgeving werd in 

vroeger tijden in verband gebracht met het feit dat de landsheer het parlement 
bijeenriep om over een aantal zaken te beslissen die hij wenste of gehouden 
was voor te leggen aan het parlement. De landsheer bracht een einde aan de 
sessie van het parlement door deze te sluiten. Het parlement kon zaken doen 
'during the pleasure of the Crown'. Dit argument speelde halverwege de vorige 
eeuw een belangrijke rol in de discussie die in de Tweede Kamer werd gevoerd 
over de eventuele afschaffing van het discontinufieitsprincipe.' 
Als belangrificste reden voor het vervallen van aanhangige wetsvoorstellen 
wordt tegenwoordig gezien de democratische representativiteit van het ver-
tegenwoordigende lichaam. Met het vernieuwen van de samenstelling van het 
lichaam ontvalt de democratische legitimatie aan de onvoltooide werkzaam-
heden van het oude lichaam en dient het nieuwe in zijn nieuwe samenstelling 
de zaak opnieuw te onderzoeken. Uitgangspunt is hier dat een parlement niet 
door middel van niet-definitieve besluitvorming over het graf heen kan rege-
ren en met name latere parlementen .niet kan binden aan werkzaamheden die 
geen rechtskracht hebben verworven.' 

3.4 	De functies van het discontinufteitsprincipe 

Naast de meer principiele rechtvaardigingen voor het bestaan van 
het discontinufieitsprincipe, blijkt uit landenrapportages dat het 
principe ook nog enkele bijzondere functies vervult, althans dat 	18  Lie Deel 

aan het principe bijzondere functies worden toegedicht, zoals het 
periodiek creeren van een schone lei, waardoor voorkomen wordt 	19  Expliciet Corte costituzionale 

dat de toch al voile parlementaire agenda dichtslibt. Dit argument 19 december 1991 n. 468. Lie verder 

zal vooral een overweging zijn in landen, waar parlementariers op Deem 



grote schaal gebruik maken van het recht wetsvoorstellen in te dienen. Wets-
voorstellen die voor het merendeel geen schijn van kans maken aangenomen 
te worden. Voorts biedt de discontinuIteit een verplicht moment van herbezin-
ming op de wenselijkheid van het wetsvoorstel. Ook kan worden geconstateerd 
dat de toepasselijkheid van het principe een gemakkelijke uitweg biedt om van 
wetsvoorstellen af te komen waarvan intrekking tot gezichtsverlies van de 
regering zou leiden en verwerping voor kamerleden, bijvoorbeeld om electo-
rale redenen of het niet expliciet afstand willen nemen van de regering, niet 
aantreldcelijk is. Uit het Verenigd Koninkrijk wordt expliciet gemeld dat het 
principe en waardevol instrument is ter disciplinering van Government and 

opposition.' 

3.5 	Tweekamerstelsel 

Een van de onderzoeksvragen was of er in landen met een twee-
kamerstelsel bijzondere voorzieningen zijn getroffen voor een voorspoedig 
verloop van de behandeling van wetsvoorstellen in de laatste fase van het 
wetgevingstraject. De achtergrond van deze vraag was dat het discontinditeits-
principe binnen een tweekamerstelsel in theorie voor bijzondere problemen 
kan zorgen. Zo zou de ene kamer de andere onder grote tijdsdruk kunnen 
plaatsen door een wetsvoorstel pas op het laatste moment door te zenden. 
En bij stelsels waarbij een wetsvoorstel tussen de kamers kan pendelee zou 
de dreiging van de valbijl ertoe kunnen leiden dat de ene kamer de andere 
onder politieke druk zou kunnen zetten. 

Naast Nederland kennen acht lidstaten van de EU een tweekamer-
stelsel (BelgiC, Duitsland, Franlcrijk, Ierland, ItaliC, Oostenrijk, Spanje, 
Verenigd KoninIcrijk). 
De verhouding tussen beide kamers in deze landen verschilt aanzienlijk. In 
Ierland, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk is de positie van de 
senaat zonder meer ondergeschikt aan die van de kamer van 
volksvertegenwoordigers. Met 'ondergeschikt' bedoelen we 
dan dat de ene kamer, in de praktijk is dat de kamer van 
volksvertegenwoordigers, uiteindelijk zijn besluiten kan 
doordrijven tegen de wens van de andere kamer, de senaat, 
in. In deze vier landen kunnen de aan de kamer onwelgeval-
lige besluiten van de senaat ten aanzien van wetsvoorstellen 
zonder meer door de kamer opzij gezet worden, waarna het 
wetsvoorstel zonder instemming van de senaat tot wet kan 
worden verheven.' 
In Duitsland kan de Bondsdag de Bondsraad overrulen 
alleen in het geval van Einspruchsgesetze.' In Belgie is dit 
het geval bij wetsvoorstellen waarop de Senaat slechts mag 
'reflecteren'." 

20 Second Report of the Select Commit- 

tee on Procedure of 1984-1985, p. XV. 

21 
Hetgeen vaak met de Franse term 

'navette' wordt aangeduid. 

22 In het Verenigd Koninkrijk kan dit pas 

in de sessie volgend op de sessie waarin 

het wetsvoorstel voor het eerst aanhan- 

gig werd gemaakt. 

23 Zie hierover Deel III. 

24 Zie Deel II. 



In Franlcrijk doet zich het bijzondere geval voor dat bij een patstel-
ling tussen beide kamers doze slechts doorbroken kan worden op initiatief van 
de regering. Ms de regering daartoe besluit, is uiteindelijk het oordeel van de 
Assemblee doorslaggevend. 

In Italie zijn beide kamers zonder meer gelijkwaardig aan elkaar, in de zin dat 
beide kamers uiteindelijke eenzelfde tekst zullen moeten aannemen alvorens 
een wet tot stand kan komen. De ook bier bekende en zo oak aangeduide 

navette kan onbeperkt heen en weer varen. Hetzelfde doet zich in Belgie voor 
bij die wetsvoorstellen waar volgens de grondwet de kamer en de senaat gelij - 
kelijk bevoegd zijn. 
In Duitsland zijn beide kamers gelijkwaardig als het gaat om de Zustimmungs-

gesetze. Hier functioneert geen navette maar kan getracht worden door middel 
van de gemeenschappelijke Vermittlungsausschufltot een voor beide kamers 
aanvaardbare tekst van het wetsvoorstel te komen. 

Ondergeschiktheid van de ene kamer aan de andere gnat in een 
aantal gevallen gepaard met een constitutioneel vastgelegde beperkte periode 
voor behandeling van wetsvoorstellen door de senaat (dit is bijvoorbeeld in 
Oostenrijk en lerland het geval), waardoor bereikt wordt dat een senaat niet 
zonder meer het nemen van een besluit kan voorkomen door de valbijI te laten 
vallen. In Duitsland en Belgie kan het discontinulteitsprincipe niet of nauwe-
lijks tot problemen in de verhouding tussen beide kamers leiden. In Duitsland 
geldt het principe niet voor voorstellen die de Bondsraad hebben bereikt. 25  
In Seigle geldt de discontindfteit niet voor voorstellen die minder dan acht jaar 
geleden door een van beide kamers zijn aangenomen. 
Het voorgaande maakt dat alleen in Italie een setting bestaat waarin de ene 
kamer de andere onder druk kan zetten door te dreigen een wetsvoorstel te 
laten vervallen als aan de door haar gestelde eisen niet voldaan wordt. Er is in 
dat land geen voorziening getroffen die in een oplossing voor dit mogelijke 
probleem voorziet. Dit kan waarschijnlijk verklaard worden uit het feit dat in 
de praktijk deze situatie zich niet voordoet. Een reden hiervoor zal zijn dat de 
politieke krachtsverhoudingen in beide kamers over het algemeen gelijk zijn. 

3.6 	Grote wergevingeprojecten 

Ann de problematiek van de grote wetgevingsprojecten wordt in de 
literatuur nauwelijks aandacht geschonken. In Duitsland wordt de problema-
tiek wel gesignaleerd, maar pogingen speciale voorzieningen te treffen zijn op 
eon dood spoor geraakt. Voor het overige wordt er uit de door ons bestudeerde 
landen geen melding gemaakt van met het oog op het discontindfteitsprincipe 
getroffen bijzondere voorzieningen voor het afwiklcelen van grote 
wetgevingsprojecten. 	 25  Voor de mogelitke complicate the 

In het algemeen lijken problemen to kunnen worden voorkomen 	het inroepen van de vermaticings- 
door goede programmering en her splitsen van omvangrijke 	ausschuR hier kan veroorza ken pe 

wetgevingsprojecten in verschillende wetsvoorstellen, zoals in 	Deel 



Duitsland gebeurt. Voor het overige moet vanzelfsprekend worden opgemerkt 
dat deze problematiek minder groot is in de landen waarin het discontinuI-
teitsprincipe niet absoluut werkt. Met name in Ierland en Zweden waarin de 
behandeling van wetsvoorstellen weer kan worden voortgezet in het stadium 
waarin zij zich voor het vervallen bevonden, lijkt het mogelijk deze proble - 
matiek eenvoudig te omzeilen. 

3.7 	EG - implementatie 

In de wetenschap dat implementatie van EG-recht door middel van 
formele wetgeving het risico in zich draagt dat implementatietermijnen wor - 
den overschreden, hetgeen grote financiele repercussies kan hebben op grond 
van Francovich-aansprakelijkheid, zou men kunnen veronderstellen dat in 
landen waarin het discontinuIteitsprincipe geldt terzake in het wetgevings - 
proces bijzondere voorzieningen zijn getroffen. Opvallend is echter dat in geen 
enkel land implementatiewetgeving is uitgezonderd van de werking van het 
discontinuiteitsprincipe. Dit geldt niet alleen voor de nieuwe EU-landen, die 
nog nauwelijks ervaring hebben met het vervallen van implementatietermij - 
nen, maar ook voor de 'oude' leden van de Europese Gemeenschap. 
In een aantal landen gelden procedures waarvan verondersteld kan worden 
dat ze de implementatie van EG-recht enigszins vergemalckelijken. Zo vindt in 
Italie de implementatie jaarlijks plaats in een alles omvattende wet, die tot de 
onderwerpen wordt gerekend die een zekere voorkeursbehandeling genieten. 
In Frankrijk is sinds 1992 constitutioneel verankerd dat de kamers in een 
vroeg stadium, dat wil zeggen op het moment van indiening bij de Raad van 
Ministers van de EG, op de hoogte worden gesteld van conceptbesluiten van 
de EG die de competentie van de wetgever ralcen. In resoluties kunnen de 
kamers zich dan uitspreken over de door de regering te volgen gedragslijn. 
In Duitsland en Finland zijn ook informatieplichten constitutioneel veran-
kerd. Op meer informele basis komen vergelijkbare procedures ook in andere 
landen wel voor. 
In Ierland en Portugal is de implementatie door middel van ruime delegatie 
door de formele wetgever volledig of grotendeels overgedragen aan de rege-
ring. In rechtsvergelijkend onderzoek wordt overigens geconstateerd dat in 
veel landen van de EG een tendens naar toenemende delegatie van bevoegd-
heden ten behoeve van implementatie van EG-recht valt waar te nemen.' 
In Frankrijk heeft men daar expliciet afstand van genomen; de Conseil d'Etat, 
de Franse Raad van State, en de doctrine hechten bijzonder veel waarde aan 
traditionele verdeling van bevoegdheden tussen de nationale instituties. Aldus 
kan ook worden voorkomen dat het democratisch deficit van EG-recht verder 
wordt vergroot. 

26 H. Siedentopf, 'La mise en oeuvre 

3.8 	Welke voorstellen komen te vervallen? 	 des directives', in: H. Siedentopf en 

Het valt op dat in de door ons bestudeerde landen J. Ziller, L'Europe des administrations, 

veel voorstellen afkomstig van parlementsleden worden 	Bruylant 1988, p. 257. 



getroffen door de valbijl. Het gnat daarbij veelal om voorstellen die als instru-
ment voor het voeren van oppositie worden ingezet of om louter electorale 
redenen kort voor het einde van de legislatuurperiode worden ingediend. 
In dit verband kan ook nog worden meegedeeld dat in een aantal landen, zoals 
Italie, Frankrijk en Portugal regels zijn gesteld die een rem vormen op het 
herhaald indienen van eerder verworpen voorstellen. 



4 DE EFFECTEN VAN 

HET DISCONTINUITEITSPRINCIPE 

Bevordert de toepassing van het discontinuIteitsprincipe de 
doorloopsnelheid van wetsvoorstellen? Het kabinet veronderstelde in zijn 

nota Voortvarend wetgeven dat zulks inderdaad het geval is. Voor zover het 
onderzoek daar enige duidelijkheid over verschaft, laat het een genuanceerd 

beeld zien. 
Allereerst moet worden geconstateerd dat de effecten van een valbijl op de 
snelheid waarmee de wetsprocedure wordt afgewikkeld nimmer geIsoleerd 
bepaald kunnen worden. Bedacht moet worden dat de behandelingsduur van 
wetsvoorstellen afhankelijk is van vele factoren, zoals de ingewikkeldheid van 
de materie, de omvang van de politieke en maatschappelijke oppositie, maar 
ook de gebruikelijke werlcwijzen van ministeries en het parlement. Zo leidt de 
ruimhartige mogelijkheid die in Duitsland wordt geboden aan parlementaire 
minderheden om hoorzittingen te houden over wetsvoorstellen, tot een aan-
zienlijk tijdsbeslag. Daar staat dan weer tegenover dat er tijdwinst kan worden 
geboekt doordat in Duitsland geen schriftelijke gedachtenwisseling met de 
regering plaatsvindt maar het wetsvoorstel mondeling wordt behandeld in 
aanwezigheid van de verantwoordelijke minister of door hem aangewezen 
ambtenaren. In Frankrijk wordt er geklaagd over het feit dat ministers tijdens 
de behandeling van wetsvoorstellen in commissie vaak niet komen opdagen, 
hetgeen de spoedige afhandeling van het voorbereidend onderzoek niet 
bevordert. Zeer belangrijk voor de doorloopsnelheid van wetsvoorstellen is de 
mate van invloed die de regering kan uitoefenen op de parlementaire agenda, 
terwill ook overige bevoegdheden van de regering tijdens het wetgevings-
proces zoals het stellen van termijnen en het afdwingen van vereenvoudigde 
procedures en van stemmingen de snelheid waarmee wetten tot stand 

komen bepalen. 
Gegeven deze andere factoren valt moeilijk in zijn algemeenheid te conclu-
deren dat het vigeren van een discontinuiteitsprincipe een snelle verheffing 
tot wet tot gevolg heeft. In dat verband valt te wijzen op de discussies die in 
Nederland terzake werden gevoerd aan het einde van de negentiende eeuw. 
Enerzijds werd er beweerd dat de snelheid van behandeling er door werd 
bevorderd, terwill er anderzijds ook kamerleden waren die juist het tegendeel 
beweerden. In dat verband werd er wel op gewezen dat in de laatste maanden 
voor het moment van discontinuIteit het effect optrad dat weinig zorg meer 
werd besteed aan de afhandeling van wetsvoorstellen met als reden dat al het 
eventuele werk toch weer teniet zou worden gedaan door de werking van de 
valbijl. Verondersteld zou kunnen worden dat de versnellingseffecten wel 
zichtbaar waren voor specifieke wetsvoorstellen, maar dat zulks niet voor alle 
wetsvoorstellen opging, mede gelet op de grote aantallen voorstellen die in de 
tweede helft van de negentiende eeuw vervielen. 
Het eventuele hefboomeffect lijkt in belangrijke mate afhankelijk te zijn van de 



vormgeving van het discontinutteitsprincipe. In landen waar de discontinul-
teit van wetgeving eenvoudig kan worden voorkomen of opgeheven, eventueel 

onder voortzetting van de behandeling in het stadium waarin zij zich voordien 
beyond, lijkt de druk die het principe op het wetgevingsproces legt in het alge - 
meen niet erg groot. In landen waar daarentegen de discontinuileit absoluut 
is, kan zeker gesproken worden van een verhoging van de druk. Een druk 
die nog eens versterkt wordt als de discontinufieit niet gekoppeld is aan de 
legislatuurperiode maar aan het einde van een sessie, zoals in het Verenigd 
Koninkrijk het geval is. 
In zijn iota Voortva rend wetgeven veronderstelt het kabinet dat werking van 
een valbiji planning en stralcke organisatie van het wetgevingsprogramma 
binnen een kabinetsperiode onontkoombaar maken. Voor een aantal landen 
kon worden geconstateerd dat er inderdaad sprake is van een stralcke planning 
en organisatie voor de afhandeling van wetsvoorstellen. Duitsland biedt bier-
van een duidelijk voorbeeld, waaraan nog toegevoegd kan worden dat in dat 
land bepaalde fases van het wetgevingsproces aan gecodificeerde termijnen 
zijn gekoppeld. 

Een strakke planning en organisatie lijkt alleen mogelijk te zijn als 
de regering een grate invloed heeft op de vaststelling van de parlementaire 
agenda. In Duitsland is het gebruik dater regelmatig intensief overleg plaats-
vindt tussen regering en regeringspartijen over te stellen prioriteiten. In Italie 

participeert een regeringsvertegenwoordiger in het parlementaire overleg over 
de vaststelling van de agenda. In onder andere Finland, Frankrijk, Spanje en 
het Verenigd Koninkrijk gaat de invloed van de regering nog veel verder: de 
regering bepaalt gratendeels de agenda. In Griekenland leidt een urgentiever-
klaring door de regering tot een voarrang in behandeling van haar voorstellen. 
Desondanks wordt met name in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk geklaagd 
over een gebrekkige planning op de departementen resulterend in een late 
indiening van wetsvoorstellen bij het parlement. Er kan dus niet in zijn alge-
meenheid worden geconcludeerd dat het discontinufieitsprincipe automa-
tisch bewerkstelligt dat de planning en organisatie van de afwikkeling van het 
wetgevingsprogramma soepeler verloopt. 
Het voorbeeld van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk dwingt ook tot een 
nuancering van een andere stelling van het kabinet in zijn nota Voortva rend 

wetgeven. Het kabinet geeft hierin aan dat door de werking van de valbijl druk 
wordt gezet op alle fasen van het wetgevingsproces. Theoretisch is deze veron - 
derstelling juist. De praktijk van de genoemde landen laat echter zien dat de 
druk wel onevenwichtig verdeeld kan zijn. Meer concreet: de druk kornt soms 
vooral te liggen op de parlementaire fase, meer in het bijzonder nog op de laat-

ste fase van de parlementaire behandeling. Teneinde tijdige afbandeling van 
wetsvoorstellen in deze fase te bewerkstelligen kan de regering in sommige 
landen aandringen op de toepassing van spoedprocedures en deze soms zelfs 
afdwingen, waarmee de druk op de ketel nog verder vergroot wordt. 



Grote tijdsdruk leidt vrijwel automatisch tot kwaliteitsverlies. Uit de landen 

waarin de regering het parlement regelmatig onder grote tijdsdruk plaatst, 

onder andere door gebrekkige planning of het afdwingen van spoedproce-

dures wordt kwaliteitsverlies als belangrijk probleem gemeld.' 

27  Hierbij moet wet de kanttekening 

gemaakt worden dat over het algemeen 

in het midden wordt gelaten wat onder 

'kwaliteit van wetgeving' moet worden 

verstaan. Voor het Verenigd Koninkrijk 

wordt hier in ieder geval meer onder 

verstaan dan de technische kwaliteit van 

. wetgeving. Zie Deel II. 



DEEL II 

LANDENRAPPORTAGE 



BELGIE 

a. 	In welke constitutionele en politieke setting functioneert het 

discontinuTteitsprincipe? 

Belgie is een federatie met een parlementair stelse1. 28  Met het vol-
tooien van de federale staatshervorming is niet alleen de staatsvorm van Belgie 
sterk gewijzigd, maar zijn ook belangrijke wijzigingen in het tweekamerstelsel 
en de verhouding tussen regering en parlement tot stand gebracht. De consti-
tutie is in belangrijke mate neergelegd in de Grondwet van het Federale Belgie 
van 1994. Het staatshoofd, de Koning, heeft geen zelfstandige bevoegdheden. 
De leden van de regering worden benoemd en ontslagen door de Koning. 
De regering dient het uitdrukkelijke vertrouwen van de Kamer van Volksver-
tegenwoordigers te verlcrijgen door een gunstige stemming over de regerings - 
verklaring. De Kamer van Volksvertegenwoordigers kan op ieder moment het 
vertrouwen opzeggen, maar dit dient wel uitdruklcelijk te gebeuren en op een 
constructieve wijze. Het laatste houdt in dat in de motie van wantrouwen aan 
de Koning een opvolger voor de eerste minister voorgesteld moet worden. 
De regering kan de Kamer ook uitdruldcelijk om vertrouwen vragen. Indien de 
Kamer een motie van vertrouwen verwerpt, dient zij binnen drie dagen een 
opvolger voor de eerste minister voor te stellen. Wanneer de Kamer verzuimt 
een opvolger voor te stellen, kan de Koning de Kamer ontbinden. Hij kan de 
Kamer ook ontbinden in het geval de regering vrijwillig ontslag aanbiedt, maar 
dan moet de Kamer daar met een volstrekte meerderheid mee instemmen. 
Staatsrechtelijk gezien neemt de regering ten opzichte van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers een tamelijk sterke positie in. Het nieuwe stelsel 
functioneert nog te kort om te kunnen beoordelen of hiermee een eind is 
gekomen aan de vele regeringswisselingen die Belgie tot 1993 kenmerkten. 

Het Belgisch parlement bestaat uit twee kamers: de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en de Senaat. Beide kamers worden gekozen voor 
een periode van vier.  jaar. 
De legislatuurperiode is onderverdeeld in sessies, die op de tweede dinsdag 
van oktober aanvangen en ten minste 40 dagen dienen te duren (art. 44 GVV). 
De Senaat mag niet bijeenkomen wanneer de Kamer niet in zitting is. 
De Senaat neemt een ondergeschikte positie in. Behalve door het ontbreken 
van een vertrouwensrelatie tussen regering en Senaat komt dit vooral daar-
door tot uiting dat de omvang van zijn wetgevende bevoegdheid afhangt van 
het onderwerp van de wet. De Grondwet deelt de onderwerpen die tot de 
wetgevende bevoegdheid van de federatie behoren in drie typen in: de onder-
werpen waarin de Kamer alleen beslist, de onderwerpen waarin de Kamer 
beslist en de Senaat reflecteert, en de onderwerpen waarin 
Kamer en Senaat gelijkelijk bevoegd zijn. 	 28 De gegevens in deze subparagraaf 

De Kamer is exclusief bevoegd ten aanzien van wetten die 	zijn in belangrijke mate ontleend aan 

begrotingen en rekeningen inhouden, wetten die het leger- 	Craenen, 'Het Koninkrijk 



contingent vastleggen en wetten die naturalisaties verlenen (art. 74 GVV). 
De Grondwet bevat een gedetailleerde opsomming van onderwerpen waar 
Kamer en Senaat gelijkelijk bevoegd zijn. Het accent ligt hier op de organisatie 
van de instellingen, de grondwet en de Internationale aangelegenheden (art. 
77 GVV). Ten aanzien van alle overige onderwerpen is de Kamer bevoegd, maar 
krijgt de Senaat gelegenheid op het wetsvoorstel te 'reflecterenfr. De Kamer 
houdt bij haar besluit rekening met de opmerkingen en de amendementen 
afkomstig van de Senaat. 

Het recht wetsvoorstellen aanhangig te maken, komt toe aan de regering en 
aan de leden van beide kamers. Parlementsleden maken hun voorstel aan - 
hangig bij de kamer waar zij lid van zijn. De regering maakt haar voorstellen 
aanhangig bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met uitzondering van 
wetsvoorstellen houdende instemming met een verdrag, welke bij de Senaat 
beginnen. Bij voorstellen die tot de exclusieve bevoegdheid van de Kamer 
behoren, eindigt de wetgevingsprocedure met de eindstemming in de Kamer. 
Bij voorstellen die eon onderwerp behelzen dat tot de bevoegdheid van beide 
kamers behoort, wordt de tekst na de eindstemming in de one kamer naar de 
andere kamer overgestuurd. Beide kamers bezitten het recht van amendement 
en zij staan iedere keer dat een wetsvoorstel binnenkomt daar volkomen vrij 
tegenover. De tekst van het voorstel gaat net zo vaak van de ene kamer naar de 
andere tot beide een identieke tekst hebben aangenomen. 
Bij onderwerpen waar de Senaat slechts de bevoegdheid bezit te reflecteren, 
dient de Senaat na binnenkomst van een voorstel binnen 15 dagen te besluiten 
of hij het wil behandelen. Bij een verzoek van ten minste 15 van zijn leden 
dient de Senaat tot behandeling over te gaan. lndien de Senaat het wetsvoor - 
stel besluit te behandelen kan hij, binnen een termijn die zestig dagen niet te 
boven mag gaan, hetzij beslissen dater geen reden is om het wetsontwerp te 
amenderen, hetzij het ontwerp na amendering aannemen. Indien de Senaat 
zich niet binnen de voorgeschreven termijn heeft uitgesproken of indien hij de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers in kennis heeft gesteld van zijn beslissing 
om het wetsonwerp niet te amenderen, zendt de Kamer van Volksvertegen-
woordigers het ontwerp over aan de regering ter bekrachtiging. Indien het 
wetsvoorstel is geamendeerd, zendt de Senaat het over aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, die eon definitieve beslissing neemt door alle of 

sommige van de door de Senaat aangenomen amendementen hetzij aan te 
nemen, hetzij te verwerpen. 

b. 	Wat houdt het discontinuiteitsprincipe in? 

Met het gelijktijdig eindigen van de legislatuurperiode 
van beide kamers worden de wetsvoorstellen die noch door de ene 

noch door de andere kamer zijn aangenomen, of die door de ene 
of door de andere kamer meer dan acht jaar daarvoor zijn aange-
nomen, als niet-bestaande beschouwd. 29  
Daamaast is er bij de kamers ten dele ook sprake van (eon vorm 

29  Art 1 van de Wet van 3 maart 1997 
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sprake is van ontbinding van beide 
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ander ook het geval van het aflopen van 

de legislatuurperiode wegens man-

daatseinde begrepen moat warden; 

Velu. Droit Public, p. 705. 



van formele) discontintifteit binnen de legislatuurperiode. Bij de aanvang van 
iedere sessie benoemen de Kamer en de Senaat namelijk de leden van het 
presidium (Bureau) (art. 52 GW) en stellen de commissies samen. 

c. 	Waar is het discontinditeitsprincipe neergelegd? 

Het discontinditeitsprincipe is voor wat betreft de wetsvoorstellen 
neergelegd in de Wet van 3 maart 1977 betreffende de gevolgen van de ontbin-

ding der Wetgevende Kamers ten aanzien van de vroeger ingediende ontwerpen 

en voorstellen van wet. Hierin wordt ook nog een regeling getroffen voor het 
geval slechts een van beide kamers ontbonden wordt. Onder de huidige grond-
wet kan zich deze situatie niet meer voordoen: beide kamers worden altijd 

gelijktijdig ontbonden. 

d. 	Geldt het discontinuTteitsprincipe voor alle wetsvoorstellen? 

Zoals uit de formulering van het discontinditeitsprincipe al blijkt, 
komen wetsvoorstellen die door een van beide kamers zijn aangenomen - 
onder de huidige grondwet zal dat over het algemeen de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers zijn - niet te vervallen, behoudens discontinditeit na de 
genoemde periode van acht jaar. 

e. 	Hoe wordt met het discontinuIteitsprincipe omgegaan bij de 

implementatie van EG-regelgeving? 

Er wordt geen aparte uitzondering gemaakt voor wetten die EG-

regelgeving implementeren. 

f. 	Welke effecten heeft het discontinuTteitsprincipe voor langdurige 

wetgevingsprojecten? 

Op het moment dat deze nog niet in een van beide kamers aange-
nomen zijn, zullen ze opnieuw ingediend moeten worden. 

g. 	, 	Zijn er in landen met een tweekamerstelsel bijzondere 

voorzieningen getroffen voor een voorspoedig verloop van de 

behandeling van wetsvoorstellen in de laatste fase van het 

wetgevingstraject? 

Hiervoor zijn geen bijzondere voorzieningen getroffen. Dat is ook 
niet nodig omdat de regel dat een regeringsvoorstel dat in de ene kamer is aan-
genomen tot acht jaar nadien bij de andere kamer aanhangig blijft, voorkomt 
dat er problemen ontstaan met voorstellen die door een kamer kort voor het 
einde van de legislatuurperiode worden aangenomen. 

h. 	Welk effect heeft het discontinuirteitsprincipe op de herindiening van 

wetsvoorstellen die eerder zijn vervallen? 

Hoewel het mogelijk is dat een wetsvoorstel opnieuw aanhangig 
wordt gemaakt, is het gebruik dat de regering na het bijeenkomen van de 



nieuwe kamers een wetsvoorstel indient waarbij het vervallen van een aantal 
regeringsvoorstellen uit de vorige legislatuurperiode wordt opgeheven. In de 
periode 1946-1988 is dit in ieder geval 30 keer gebeurd. 33  Het wetsvoorstel 
waarbij de discontinulteit van een aantal regeringsvoorstellen wordt opgehe-
ven, hoeft niet ter advisering aan de Raad van State te worden voorgelegd. Dit 
is niet uitdrukkelijk vastgelegd, maar door de Raad van State zelf vastgesteld. 
De Raad acht deze wetsvoorstellen vergelijkbaar met andere, louter formele 
wetten zonder enige normatieve inhoud, die op grand van de gecolirdineerde 
wetten op de Raad van State zijn vrijgesteld van de raadplegingsverplichting.' 
Een ruwe schatting is dat van ongeveer 90% van de vervallen wetsvoorstellen 
de discontinuiteit wordt opgeheven. 32  Er wordt dus door de regering wel een 
afweging gemaakt van welke wetsvoorstellen de behandeling hervat dient te 
warden, maar deze lijkt niet al te kritisch. Het percentage ligt lager naarmate 
de politieke samenstelling van de regering meer verschilt van die van de voor - 
gaande. Het was in het verleden niet geheel duidelijk wat het gevolg was van 
het opheffen van de discontintifteit voor de behandeling van de daarmee 
opnieuw aanhangig geworden voorstellen. Kon de behandeling verder gaan 
waar zij de vorige legislatuurperiode gebleven was, of diende de behandeling 
weer geheel opnieuw te beginnen. In de praktijk deden beide gevallen zich 
voor. 33  
De huidige praktijk is dat de behandeling weer vanaf het begin aanvangt, zij 
het dat het regelmatig voorkomt dat daarbij rekening gehouden wordt met 
hetgeen in de vorige legislatuurperiode is gedaan.' 

Dit laatste moet tot de kanttekening leiden dat hoewel de betreffende wets-
voorstellen spreken van het opheffen van het verval, dit naar de terminologie 
in dit rapport strikt genomen slechts ten dele zo is. Het betreffende wetsvoor - 
stel is een middel om de betrokken wetsvoorstellen in een keer 
opnieuw aanhangig te maken zonder dat ze opnieuw voor advies 
naar de Raad van State hoeven. De parlementaire behandeling 
begint echter wel weer van voren af aan en op dat punt warden de 
gevolgen van de discontinuReit dus niet ongedaan gemaakt. 

Wat is de omvang van het aantal vervallen wetsvoorstellen 

in verhouding tot het aantal aangenomen wetten? 

Hierover zijn geen cijfers beschikbaar. 

k. 	Welke planningsmechantsmen functioneren er ten einde to 

voorkomen dat wetsvoorstellen door het 

discontinditeitsprinclpe worden geraakt? 

. Er is geen sprake van bijzondere planningsmecha-
nismen. De regering oefent informeel grate invloed uit op de 
prioriteiten van de agenda van de kamers en slaagt er in de 
praktijk in alle wetsvoorstellen te laten behandelen die zij 
aangenomen wil zien. 

30 Alen an Petters, ten curiosum uit de 

parlementaire praktijle, p. 131. 

31 Velu, Droll Public, p 707: Alen an 

Peelers, 'Eon curiosum uit de parlemen-

taire praktijk'. p.132. 

32 
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34  Mededelmg van mevr. D. Lamberty. 



1. 	Zijn er bijzondere organisatievormen gekozen die een snelle 

behandeling van wetsvoorstellen bevorderen? 

De reglementen van orde van beide kamers bevatten geen bijzon-
dere procedures ter bespoediging van de behandeling van wetsvoorstellen. 

m. 	Bevordert het discontinteiteitsprincipe de doorlooptijd van 

wetsvoorstellen? 

Hierover vallen geen stellige uitspraken te doen. Kort voor het einde 
van de legislatuurperiode heeft in ieder geval de Kamer van Volksvertegen-
woordigers een voile agenda. Of dit veroorzaakt wordt door de dreigende 
discontinditeit is maar de vraag. Het kan zeker ook zo zijn dat de af te handelen 
voorstellen een rol spelen in de verkiezingsstrijd. 

cl. 	Hoe wordt aan de zijde van het parlement gedacht over de werking van 

het discontintateitsprincipe? 

Er heeft in het parlement discussie plaatsgevonden over de vraag of 
er geen eenvoudige mogelijkheid moest zijn om de discontinditeit van voor-
stellen aanhangig gemaakt door individuele leden op te heffen. De Senaat 
heeft in 1978 zelfs een wetsvoorstel, ingediend door enkele van zijn leden, 
aangenomen tot invoeging van een bepaling in de Wet van 3 maart 1977 er toe 
strekkende dat beide kamers in hun reglement van orde een regeling konden 
opnemen om de behandeling van voorstellen afkomstig van leden weer op te 
nemen. 
Dit voorstel is gestrand in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In 1982 is 
bij het onderzoek van de wet die de discontinditeit van een aantal regerings-
voorstellen ophief, de wenselijkheid van een dergelijke voorziening geopperd 
door de commissie die het voorstel onderzocht. Tot maatregelen heeft dit niet 
geleid. Het is natuurlijk mogelijk om bij wet ook de discontinuIteit van voor-
stellen aanhangig gemaakt door parlementariers op te heffen. Onder de Wet 
van 3 maart 1977 heeft dit nog niet plaatsgevonden. 

r. 	Hoe oordeelt de wetenschap in de desbetreffende landen over het 

discontintifteitsprincipe? 

De literatuur geeft nog enige achtergrondinformatie over de tot-
standkoming van de wet van 3 maart 1977. In de negentiende eeuw was het al 
dan niet vervallen van wetsvoorstellen bij het einde van de legislatuurperiode 
regelmatig onderwerp van discussie. In concrete gevallen volgde het parle-
ment niet een consistente lijn. In 1893 heeft de wetgever een regeling getroffen 
(Wet van 1 juli 1893). Wetsvoorstellen die bij een gelijktijdig einde van de legis-
latuurperiode van beide kamers noch door de ene noch door de andere kamer 
waren aangenomen, kwamen te vervallen. Een voorstel dat 
door een van beide kamers was aangenomen en waarover in 35  Velu, Droit Public, p. 705-708; Alen 

de andere kamer nog geen besluitvorming had plaatsgehad, en Peeters, 'Een curiosum uit de pane-

was automatisch bij de nieuw verkozen kamer aanhangig. mentaire praktijk', m.n. p. 133-134. 



C) 

Het einde van de legislatuurperiode vormde geen belemmering voor het 
bekrachtigen door de Koning van door beide kamers aangenomen voorstellen. 
Al snel ontstond het gebruik dat de wetgever bij bijzondere wet het vervallen 
van wetsvoorstellen ophief. Op deze wijze werd het herdrukken van vele 
parlementaire stukken voorkomen, hetgeen een besparing van geld en tijd 
opleverde. 
De Wet van 1 juli 1893 is vervangen door de Wet van 3 maart 1977, omdat in de 
praktijk wetsvoorstellen die volledig achterhaald waren bij een van beide 
kamers aanhangig bleven, omdat ze ooit door de andere kamer waren aange-
nomen. Zo was in 1977 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers nog een 
wetsvoorstel uit 1909 aanhangig. Zoals hierboven weergegeven beperkt de 
nieuwe wet het aanhangig blijven bij een kamer van door de andere kamer 
aangenomen voorstellen tot een periode van acht jaar. 
Men en Peeters stellen het discontinulteitsprincipe als zodanig niet ter discus-
sie. Zij zijn van mening dat het volledig opnieuw beginnen van de behandeling 
na het opheffen van de discontinuiteit het meest overeen lijkt te komen met de 
bedoeling van de wetgever van de Wet van 3 maart 1977. Zinvol achten zij dit 
niet. Volgens hen is er niets op tegen als de wetgever bij het opheffen van de 
discontinuiteit bij bijzondere wet tevens zou bepalen dat de behandeling 
voortgezet wordt in het stadium waar deze in de vorige legislatuurperiode 
gebleven was." 

36  Alen en Peeters, ten cunosum u,l de 

padementalre 	p. 139. 



DEN EMARKEN 

a. 	In welke constitutionele en politieke setting functioneert het 

discontintateitsprincipe? 

Denemarken is een eenheidsstaat met een parlementair 
De constitutie is in hoofdzaak neergelegd in de Grundlov (GL). 
Het staatshoofd, de Koning, heeft slechts zeer beperkte bevoegdheden. 
De eerste minister (statsminister) en de overige leden van de regering worden 
benoemd en ontslagen door de Koning. Er is een vertrouwensregel die geldt 
zowel voor de individuele ministers als voor de regering als geheel. Indien het 
parlement, de Folketing, het vertrouwen in de eerste minister opzegt, brengt 
dit grondwettelijk mee dat het gehele kabinet zijn ontslag aanbiedt, tenzij de 
Folketing wordt ontbonden (art. 15, tweede lid, GL). Dit laatste komt vrij veel 
voor. Uit de uitslag van de verkiezingen blijkt dan of het kabinet aan kan 
blijven. 
Denemarken heeft een traditie van minderheidsregeringen. Dit betekent dat 
de regering altijd afhankelijk is van de steun van een of meer oppositiepartijen 
voor de door haar ingediende wetsvoorstellen. Dit geeft het parlement een 
relatief grote invloed op de wetgeving. Het streven niet al te vaak tot tussen-
tijdse ontbinding van het parlement over te gaan draagt hier zeker aan 

Denemarken heeft een eenkamerstelsel. De leden van de Folketing 
worden voor een periode van vier jaar gekozen. Een nieuw verkozen Folketing 
komt voor het eerst bijeen om 12.00 uur op de twaalfde werkdag na de verkie-
zingsdag (art. 35 GL). De legislatuurperiode is onderverdeeld in sessies, die 
lopen van de eerste dinsdag in oktober tot de eerste dinsdag in oktober van het 
volgende jaar. 
Het recht wetsvoorstellen aanhangig te maken bij de Folketing berust bij de 
regering en bij de individuele leden. Hoewel vooral de leden van de kleine 
fracties in de Folketing van dit recht ruim gebruik maken, is het merendeel van 
de wetsvoorstellen afkomstig van de regering. De initiatieven afkomstig van de 
parlementsleden worden wel aangeduid als paradevoorstellen: het indienen 
van het voorstel is een doel op zich en de indiener heeft geen enkele illusie over 
de haalbaarheid van zijn voorstel. 

Als een wetsvoorstel is aangenomen, kan een derde van het aantal 
leden van de Folketing binnen vijf dagen verlangen dat over 
het voorstel een referendum wordt gehouden. Het referen-
dum kan worden voorkomen als de Folketing weer binnen 
vijf dagen besluit het wetsvoorstel te laten vervallen. In de 
grondwet zijn een aantal uitzonderingen opgenomen op de 
mogelijkheid aangenomen wetsvoorstel aan een referendum 
te onderwerpen (art. 42 GL). 

37 De gegevens uit deze subparagraaf 
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I,. 	wat houdt het discontinuiteitsprincipe in? 
Het discontinuiteitsprincipe houdt in dat alle aanhangige wets-

voorstellen en alle andere aanhangige onderwerpen komen te vervallen bij 

verkiezingen en aan het einde van iedere sessie. Het houden van een referen-
dum over een wetsvoorstel beinvloedt de discontinuiteit niet, aangezien het 
gaat om al door de Folketing aangenomen voorstellen. 

c. 	waar is het discontinuiteitsprincipe neergelegd? 

In de grondwet: art. 41, vierde lid, GL. 

d. 	Geldt het discontintateltsprincipe voor elle wetsvoorstellen? 

Er zijn geen typen wetsvoorstellen uitgezonderd. 

e. 	Hoe wordt met het discontinuiteitsprincipe omgegaan bli de 

implementatie van EG-regelgeving? 

Er zijn geen speciale voorzieningen met betrekking tot de imple - 
mentatie van EG-regelgeving. 

f. 	 Welke effecten heeft het discontinuTteitsprincipe voor langdurige 

wetgevingsprojecten? 

Hier lijken zich geen bijzondere problemen voor te doen. Van de 
zijde van de minister van Justitie van Denemarken is ons medegedeeld dat de 

oorzaak hiervoor is dater een zorgvuldige voorbereiding plants vindt op het - 
departement alvorens het wetsvoorstel aan het parlement voorgelegd wordt. 
Daarnaast kan het oponthoud ook beperkt zijn omdat weliswaar de behande-
ling van voor af aan begint, maar de procedure kan sneller gaan inzoverre 
verwezen kan worden naar eerdere beraadslagingen. 39  

h. 	Welk effect heeft het discontimateitsprincipe op de herindiening van 

wetsvoorstellen die eerder zlin vervallen? 

Er is geen speciale procedure voor herindiening van voorstellen die 
zijn komen te vervallen. Met name is het niet mogelijk de vervallen wetsvoor-
stellen door middel van een besluit opnieuw in te dienen. 

I. 	Wails de omvang van het aantal vervallen wetten in verhouding tot het 

aantal aangenomen wetten? 

Hierover zijn geen cijfers beschikbaar. Al te veel lijken het er niet te 
zijn. Zo werden in de sessie 1994-1995 224 wetsvoorstellen bij de Folketing 
aanhangig gemaakt, waarvan ongeveer 200 door de regering. Van de 224 
ingediende voorstellen werden er 183 aangenomen. Van de 41 overige is niet 
bekend hoeveel er werden verworpen en hoeveel er kwamen te vervallen. 

39 
Steenbeek. 'Het Koninkrijk Dene- 

marken',p 90, 



k. 	Welke planningsmechanismen functioneren er ten einde te voorkomen 

dat wetsvoorstellen door het discontintifteitsprincipe worden geraakt? 

Er is overleg tussen de regering en de Folketing over de te stellen 
prioriteiten, hetgeen resulteert in concrete afspraken. 



DUITSLAND 

a. 	In welke constitutionele en politieke setting functioneert het 

discontinuiteitsprincipe? 

Duitsland is een federatie met een parlementair stelse1. 4°  De consti-

tutie is in hoofdzaak neergelegd in het Grundgesetz (GG). 

Het staatshoofd, de Bundespnisident, wordt voor een periode van vijfjaar 

gekozen door een kiescollege (Bundesuersammlung). Zijn bevoegdheden met 

betrekking tot het staatsbestuur zijn beperkt. 

De regeringsleider, de Bundeskanzler, wordt door de Bondsdag gekozen op 

voordracht van de Bondspresident, die de gekozene vervolgens benoemt. 

De Bondspresident benoemt de overige ministers op voordracht van de 

Bondskanselier. De vertrouwensrelatie tussen de regering en de Bondsdag 

richt zich op de persoon van de Bondskanselier. Aileen in hem kan de 

Bondsdag het vertrouwen opzeggen. Dit kan slechts in de vorm van een 

konstruktives Mifltrauensvoturn, dat wil zeggen in de vorm van een motie 

waarin een ander tot kanselier wordt gekozen. Deze constructie heeft tot doel 

stabiliteit te creeren en krachtig regeren mogelijk te maken. 

Daar tegenover staat dat ook aan het parlement belangrijke bevoegdheden 

toekomen. Naast de kanselierskeuze betreffen deze vooral de wetgeving. 

Delegatie van wetgevende bevoegdheid is bijvoorbeeld slechts onder strikte 

voorwaarden toegestaan (art. 80 GG). 

Op federaal niveau bestaat een tweekamerstelsel. De leden van de 

Bondsdag worden rechtstreeks gekozen voor een periode van vier.  jaar. 

Tussentijdse ontbinding kan slechts plaatsvinden indien de Bondsdag er niet 

in slaagt een Bondskanselier met een absolute meerderheid van stemmen te 

kiezen dan wel in het geval de Bondsdag een motie van vertrouwen, ingediend 

door de Bondskanselier, verwerpt en niet een nieuwe Bondskanselier Iciest 

(art. 68 GG). De leden van de Bondsraad zijn afkomstig uit de regeringen van 

de deelstaten. Regeringswisseling in een deelstaat heeft dus partiele wijziging 

van de samenstelling van de Bondsraad tot gevolg. Deze wijze van samen-

stelling van de Bondsraad maakt dat het zeer wel mogelijk is dat de regerings-

partijen geen meerderheid in de Bondsraad bezitten. Dit kan onder omstan-

digheden het wetgevingsproces belemmeren. 4 ' 

De legislatuurperiode van de Bondsdag begint met zijn eerste bijeenkomst en 

eindigt met de eerste bijeenkomst van de nieuw gekozen Bonds- 

dag. De legislatuurperiode is niet onderverdeeld in sessies. 	 40 
De gegevens alt daze subparagraaf 

,Wetsvoorstellen kunnen aanhangig worden gemaalct bij de Bonds- din in belangrijke mate ontleend eon 

dag door de regering, de Bondsraad en de leden van de Bondsdag. Burkens en Van Schagen, 

Verreweg de meeste wetsvoorstellen zijn afkomstig van de rege- 	De Bondsrepubliek Duitsland'. 

ring. Deze dienen eerst naar de Bondsraad gezonden te warden 

voor advies. De Bondsraad moet binnen zes weken stelling nemen. 41  Regieningsmehrheit and Opposition 

Voorzien van deze stellingname en een reactie daarop van de 	in den Staaten der EG. p. 145-146. 



regering wordt het wetsvoorstel vervolgens aan de Bondsdag gezonden. Ms het 
voorstel door de Bondsdag wordt aangenomen, wordt het opnieuw aan de 
Bondsraad gezonden. 
De bevoegdheid die de Bondsraad dan bezit, hangt af van wat voor type wets-
voorstel het betreft. Bij Zustimmungsgesetze is instemming van de Bondsraad 
vereist alvorens het voorstel tot wet kan worden. Verwerping van het voorstel 
is dan definitief. Bij Einspruchsgesetze kan de Bondsraad het voorstel niet 
verwerpen maar er slechts 'bezwaar tegen maken' (Einspruch einlegen). Dit 
bezwaar kan opgeheven worden door de Bondsdag bij wege van het opnieuw 
aannemen van het voorstel. De Bondsraad moet binnen twee weken te kennen 
geven of hij bezwaar maakt. 
Indien de Bondsraad een wetsvoorstel wil verwerpen, kan hij de conciliatie-
commissie (VermittlungsausschuM inschakelen. Dit is vereist als hij bezwaar 
wil maken. In geval van Zustimmungsgesetze kan de conciliatiecommissie ook 
door de regering of de Bondsdag ingeschalceld worden. 
Als een wetsvoorstel door de Bondsraad is aangenomen, wordt het ter 
bekrachtiging gezonden aan de Bondspresident. De Bondspresident kan 
weigeren te bekrachtigen als hij van mening is dat de wet niet in overeenstem-
ming is met de constitutie. Het uiteindelijke oordeel hierover is aan het consti-
tutionele hof (Bundesverfassungsgericht). 42  

b. Wat houdt het discontintateitsprincipe in? 

Het discontintifteitsprincipe houdt in dat alle onderwerpen die bij 
de Bondsdag aanhangig zijn op het moment van het aflopen van de legisla-
tuurperiode komen te vervallen, met uitzondering van die onderwerpen waar-
over geen besluitvorming hoeft plaats te vinden. 

c. Waar is het discontinuIteitsprincipe neergelegd? 

De staatsrechtdoctrine is het er over eens dat het discontinuiteits-
principe ongeschreven is. De bepaling in het reglement van orde van de 
Bondsdag (art. 125 GOBT) heeft slechts declaratoire waarde. 

d. Geldt het discontintliteitsprincipe voor alle wetsvoorstellen? 

Er zijn geen wetsvoorstellen uitgezonderd van het discontinditeits- 
principe. 

e. Hoe wordt met het discontinuiteitsprincipe omgegaan bij de 

implementatie van EG-regelgeving? 

Er zijn geen speciale voorzieningen met betrekking tot de behan-
deling van de implementatie van EG-regelgeving. Voor zover het gaat om 
informatie over EG-regelgeving verstrekt door de Bondsregering is er geen 
sprake van discontinuiteit, omdat dit geen stuldcen zijn 
waarover een besluit genomen hoeft te worden. 	 42 Handschuh, Gesetzgebung, p. 103- 

104. 



1. 	Welke effecten heeft het discontintifteitsprincipe voor langdurige 

wetgevingsprojecten? 

Indien eon project zo omvangrijk is dat het niet in een legislatuur-
periode afgehandeld kan worden, wordt wel gebruik gemaakt van de mogelijk-

heid het project over meerdere wetsvoorstellen to spreiden. 

g. 	Zijn er in landen met een tweekamerstelsel bijzondere voorzieningen 

getroffen voor een voorspoedig verloop van de behandellng van 

wetsvoorstellen in de laatste fase van het wetgevingstrajeci? 

Er zijn goon speciale voorzieningen getroffen met het oog op de 
werking van het discontinutteitsprincipe. Wel kan hier gewezen worden op 
het felt dat bij Einspruchsgesetze de Bondsraad binnen twee weken kenbaar 
moot maken of hij bezwaar wil maken en derhalve de conciliatiecommissie 
ingeschakeld moet worden. 

h. 	Welk effect heeft het discontintifteltsprInclpe op de herindiening van 

wetsvoorstellen die eerder zijn vervallen? 

Doze moeten opnieuw volgens de daarvoor geldende procedure 
aanhangig worden gemaakt. Het komt daarbij wel voor dat de regering de 
wetsvoorstellen in eon palcket opnieuw aanhangig maakt. 
Hoewel het noodzakelijk is om de wetsvoorstellen opnieuw eerst naar de 
Bondsraad to sturen, is or niets op tegen als de Bondsraad naar zijn eerdere 
advies verwijst. wci 

Wat is de omvang van het aantal vervallen wetsvoorstellen in 

verhouding tot het aantal aangenomen wettest? 

Van het totaal aantal sinds de eerste legislatuurperiode ingediende 
voorstellen is 18,5% komen to vervallen door het eindigen van de legislatuur-
periode. 

j. 	Wat voor soort onderwerpen behelzen de vervallen wetsvoorstellen? 

Er zijn goon specifieke onderwerpen to noemen. 

k. 	Welke planningsmechanismen functioneren er ten einde to voorkomen 

dat wetsvoorstellen door het discontimiiteitsprincipe worden geraakt? 

Er zijn geen bijzondere planningsmechanismen. Wel worden door 
de coalitiepartijen bij tijd en wijle in zogenaamde Koalitionsrunden afspraken 
gemaakt over de to stollen prioriteiten. 

I. 	Zijn er bijzondere organisatievormen gekozen die een snelle 

behandeling van wetsvoorstellen bevorderen? 

Er zijn goon bijzondere organisatievormen ter bevordering van een 
snelle behandeling. Weliswaar is in de Geschaftsordnunghet recht opgenomen 
voor eon minderheid om na verloop van een bepaalde tijd plenaire behande- 



ling van een wetsvoorstel af te dwingen, maar dit vervult geen functie (en is 
daarvoor ook niet bedoeld) bij het bespoedigen van de wetgevingsprocedure. 

m. 	Bevordert het discontinuTteitsprincipe de doorlooptijd van 

wetsvoorstellen? 

Hoewel het moeilijk is met zekerheid hier jets over te zeggen, steekt 
de gemiddelde duur van de parlementaire behandeling van wetsvoorstellen 
gunstig af bij Nederland. De gemiddelde duur van behandeling door de Bonds-
dag is ongeveer vijf tot zes maanden. In Nederland wordt jets meer dan de helft 
van het aantal bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstellen in minder dan 
negen maanden door deze Kamer afgehandeld.' 

n. 	Heeft de druk van de discontinteiteit consequenties voor de kwaliteit 

van wetgeving? 

Evenals in Nederland is er in Duitsland kritiek op de lcwaliteit van 
de wetgeving. Onder de oorzalcen die hiervoor genoemd worden, is niet het 
discontinditeitsprincipe. 

o. Functioneert het discontintateitsprincipe als politiek instrument, in 

die zin dat de onderlinge verhouding tussen regering en parlement door 

een van beide actoren op scherp kan worden gesteld ten einde de ander 

tot een bepaald gedrag te bewegen? 

Het discontinditeitsprincipe functioneert niet als politiek 
instrument. 

p. Hoe wordt aan kabinetszijde gedacht over de werking van het 

discontinditeitsprincipe? 

Er zijn nimmer pogingen ondernomen door de regering om het 
discontinditeitsprincipe af te schaffen. 

cl. 	Hoe wordt aan de zijde van het parlement gedacht over de werking van 

het discontinditeitsprincipe? 

Diverse malen heeft het discontinditeitsprincipe ter disCussie 
gestaan, vooral in het begin van de jaren zeventig. De laatste tijd wordt het 
echter niet meer als een probleem ervaren. 

r. 	Hoe oordeelt de wetenschap in de desbetreffende landen over het 

discontintliteitsprincipe? 

De auteurs verschillen van mening. In de jaren zeventig is door 
diverse schrijvers gepleit voor (gedeeltelijke) afschaffing van 
de wedding van het discontinditeitsprincipe. Anderen bena- 
drukten daarentegen de voordelen van het discontinditeits- 43  Voor meer gedetailleerde gegevens 

principe. Tegenwoordig staat het discontinditeitsprincipe 	zie de verdiepte rapportage over Duits- 

niet meer ter discussie. 	 land in Deal III. 



a. 

FINLAND 

In welke constitutIonele en politieke setting funetioneert het 

discontinuiteitsprincipe? 

Finland is sinds 1917 een onafhankelijk staat. Voor die tijd nam het 
al eel tamelijk zelfstandige positie in binnen het Russische keizerrijk. De tsaar 
regeerde in Finland als constitutioneel monarch, wiens bevoegdheden werden 
beperkt door de toenmalig in Finland geldende Zweedse grondwet." Diverse 
wetten stammen dan oak at van voor 1917. Finland is een eenheidsstaat met 
een regeringsvorm die het midden houdt tussen een parlementair stelsel en 
het Franse semi-presidentialisme 
Finland heeft een aantal wetten met constitutionele status. De 
belangrijkste zijn de Suomen Hallitusmuoto (in het Zweeds:" 
Regeringsform for Finland) van 1919 en de Valtiopiiiudjiirjestys 

(Zweeds: Riksdagordningen (110)) van 1928. 
De President wordt indirect gekozen voor een periode van zes 
jaar47  Hij is niet affiankelijk van het vertrouwen van het parlement 
en kan slechts tussentijds afgezet worden in geval van verraad of 
hoogverraad. Het feit dat de President voor zijn besluiten aan nie-
mand verantwoording schuldig is, wordt ten dele geneutraliseerd 
doordat hij verplicht is (vrijwel) al zijn besluiten te nemen in de 
aanwezigheid van de regering en dat veel besluiten, waaronder 
wetsvoorstellen, door de regering worden voorbereid. Dit laat 
echter onverlet zijn bevoegdheid om tegen de wil van de regering 
te handelen. 

De regering" wordt benoemd en ontslagen door de President. De 
vertrouwensregel geldt slechts in de relatie tot het parlement. Een 
belangrijke taak van de regering is, zoals gezegd, de voorbereiding 
van besluiten te nemen door de President. De President neemt zijn 
besluiten in aanwezigheid van en normaliter in overeenstemming 
met de regering. Er bestaat een systeem van 'checks and balances' 
in de verhouding President en regering. Het feit dat Finland in de 
periode 1917-198363 regeringen heeft gehad en regeringswisse-

lingen derhalve aan de orde van de dag waren, vergrootte de 
invloed van de President bij kabinetsformaties. De geopolitieke 
situatie droeg aan zijn invloed bij, oak in lcwesties die niet recht-
streeks raakten aan zijn functie met betreklcing tot de buitenlandse 
politiek stricto sensu. Zijn invloed op het wetgevingsproces is 
echter altijd beperkt geweest." 
Finland heeft een eenkamerstelsel. Het parlement wordt voor een 
periode van vier jaar gekozen. Tot 1954 was dit drie jaar. De Presi-
dent heeft het recht het parlement tussentijds te ontbinden. 
De legislatuurperiode is onderverdeeld in sessies van een jaar, die 
beginnen op 1 februari. Een sessie loopt door tot de volgende 

44  Tot 1809 maakte Finland deal slit van 

het Zweedse koninkrijk. Na de overgang 

near het Rosstsche keizerrijk bleat de 

teenmalige Zweedse grondwet van 

kracht, met als uiteindelijk resultaat dal 

doze in Finland ruim 100 jaar !anger 

heeft gegolden dan in Zweden zelf. 

45  De gegevens uit doze subparagraaf 

zijn in belangrijke mate ontleend aan 

The Finnish legal system. 

46 Fins en Zweeds zijn beide official° 

tat en van Finland. Alit wetten worden 

officieel vermald in het Zweeds, =slat 

voor veel Firmer', waaronder oak pade- 

mentsleden, niet Fins maar Zweeds hen 

moedertaal is. 

47  Door ten kieseollege van 301 door 

het yolk op basis van eyenredige torte-

genwoordig Mg en eon lotenstelsel 

gekozen kiesmannen. 

48 Een lettedijke vertaling van de Finse 

term Valtioneu vosto'is: mad van state. 

Om verwarring te voorkomen gebruiken 

wij de term regering. 

49  &ter, 'Government in Finland: a 

'semi-presidential system's', p. 480-482. 



begint (art. 19 RO). Er kunnen ook bijzondere sessies bijeengeroepen worden 

door de President (art. 21 RO). De laatste sessie van een legislatuurperiode 

loopt door tot de President verklaart dat de werlczaamheden van het parlement 

afgesloten zijn. Indien de President tussentijdse verlciezingen heeft uitgeschre-

ven, besluit het parlement op welke dag de sessie zal eindigen. Na de verkie-

zingen komt het nieuwe parlement bijeen op de eerste dag van de maand die 

begint nadat negentig dagen zijn verstreken na het besluit van de President 

om verldezingen uit te schrijven, tenzij de President besluit dat het parlement 

eerder bijeenkomt (art. 20 RO). 

De President heeft tot taak wetsvoorstellen aan het parlement voor te leggen 

die door de regering worden voorbereid. Op grond hiervan kan hij invloed uit-

oefenen op regeringswetgeving. Ook de individuele parlementsleden kunnen 

voorstellen aanhangig maken. Het zijn echter de regeringsvoorstellen die de 

hoofdmoot uitmaken van de parlementaire agenda. Artikel 87 RO bepaalt dat 

regeringsvoorstellen voorrang hebben op de parlementaire agenda. De behan-

deling van wetsvoorstellen vindt normaliter plaats in drie lezingen. Nadat een 

wetsvoorstel is aangenomen, gaat het naar de President. Indien de President 

weigert te belcrachtigen (hetgeen slechts weinig voorkomt), wordt het voorstel 

in de volgende sessie opnieuw aan het parlement voorgelegd (art. 19, tweede 

lid, RO). Het parlement kan de weigering van de President overrulen door het 

voorstel ongewijzigd opnieuw aan te nemen. 

b. 	Wat houdt het discontintateitsprincipe in? 

Het bestaan van een vorm van discontinditeit vloeit voort uit artikel 

35 RO waarin gesteld wordt dat in het geval de behandeling van een onderwerp 

niet afgerond is aan het einde van een sessie, de behandeling in de volgende 

sessie voortgezet wordt, tenzij er tussen de sessies verkiezingen hebben plaats-

gehad. 

In het reglement van orde is bepaald dat de behandeling van een onderwerp 

in een volgende sessie voortgezet wordt vanaf de fase waar men gebleven was. 

Als een onderwerp nog bij een commissie lag, besluit de commissie vanaf 

welke fase de behandeling voortgezet wordt (art. 55). 

In de artikelen 36 en 37 RO staan enkele gevallen gemeld waarin wel sprake is 

van discontinufteit tussen de sessies binnen een legislatuurperiode. Het 

betreft in de eerste plaats het geval dat de regering een verklaring of een nota 

aan het parlement heeft overgelegd. In beginsel is er hierbij sprake van discon-

tinuIteit, tenzij het parlement anders besluit. Daarnaast komt in het geval een 

parlementslid een interpellatie heeft aangevraagd, deze aanvraag te vervallen 

met het einde van de sessie. 

In het antwoord op de enquete werd ingegaan op de geschiedenis van het 

discontinufteitsprincipe. In de beginperiode van het Finse eenkamerstelsel 

bevatte de Valtiopaivajarjestys/Riksdagordningen (1906) het principe van 

de discontimilteit voor iedere sessie, waarbij een sessie ongeveer een jaar 

duurde. Dit betrof niet alleen de materiele discontinditeit maar ook de formele 



discontinutteit. Dat wil zeggen dat iedere sessie de leden van alle parlemen-
taire organen opnieuw werden gekozen. 
In 1918 kwam hier verandering in voor wat betreft de materiele discontinuReit. 
De hiervoor beschreven situatie waarbij het discontinuneitsprincipe slechts 
tussen legislatuurperioden geldt, word ingevoerd. Met betrekking tot de for-
mete discontinuiteit werd de eerste uitzondering op de jaarlijkse verkiezing 
pas gemaalct in 1928. Geleidelijk werden in de jaren daarna steeds meer orga-
nen gekozen voor de voile duur van de legislatuurperiode. De laatste wijziging 
werd in 1995 aan het begin van de meest recente legislatuurperiode gemaakt. 
Op dit moment worden van de ongeveer 30 door het parlement te kiezen orga-
nen nog slechts de voorzitters, de delegaties naar de Noordse Raad en de Raad 
van Europa en de auditoren van de Bank van Finland 5°  jaarlijks gekozen. 

C. 	 Waar Is het discontinulteitsprincipe neergelegd? 

De regeling van de discontinuReit is neergelegd in de Riksdag-
ordningen, een wet met constitutionele status. Het reglement van orde bevat 
een nadere bepaling (art. 55). 

d. 	Geldt het discontinurteltsprincipe voor alle wetsvoorstellen? 

Het discontinuiteitsprincipe geldt niet voor wetsvoorstellen die al 
wet door het parlement zijn aangenomen, maar die nog niet door de President 
zijn bekrachtigd. De President heeft de bevoegdheid de belcrachtiging te 
weigeren. Binnen vier maanden nadat het wetsvoorstel naar de President is 
gezonden ter bekrachtiging dient de President het parlement op de hoogte te 
stellen van een eventuele weigering. Indien het parlement dan niet in sessie is, 
zal het op de hoogte worden gesteld zodra het in zitting bijeen is geroepen (art. 
84110). Indien het parlement het wetsvoorstel in de sessie volgend op die, 
waarin het aan de President ter bekrachtiging was voorgelegd, onveranderd 
opnieuw aanneemt, wordt het voorstel alsnog tot wet (art. 19 Regeringsform). 
Verder vindt een doorbreking van het discontinutteitsprincipe plaats bij wets - 
voorstellen tot wijziging van een constitutionele wet. Deze wetsvoorstellen 
worden in eerste instantie behandeld als een gewoon wetsvoorstel. 
De eindstemming over het voorstel waarbij een gewone meerderheid van de 
leden voor het voorstel stemt, heeft tot gevolg dat het voorstel blijft liggen tot 
de eerste sessie na verkiezingen. In dat geval moet het met een twee-derde 
meerderheid worden aangenomen om wet te worden. Hoewel formeel in deze 
procedure de discontinuiteit wordt doorbroken, gaat het te ver het als een - 
zondering op het discontinuReitsprincipe te zien. 
Tot 1992 bevatte de Riksdagordningen een bepaling die tot een belangrijke uit-
zondering op het discontinuiteitsprincipe kon leiden. Een parlementsminder - 
held kon namelijk bewerkstelligen dat wetsvoorstellen die waren 
aangenomen in derde lezing, normaliter de eindstemming, aan 	50 

Dozen hebben tot teak taarlijks de 

werden gehouden tot de volgende sessie. Een daartoe strekkende 	rekeningen van de Bank van Finland to 

motie moest ingediend worden v6 or de stemming in derde lezing. controleren. 



Eerst werd dan over het wetsvoorstel gestemd en als dat werd aangenomen 
over de motie. Indien een gelcwalificeerde minderheid van ten minste een 
derde van de parlementsleden vo5Or de motie stemde, werd het voorstel tot de 
volgende sessie aangehouden. In de volgende sessie diende dan opnieuw over 
het onveranderde voorstel gestemd te worden. 
De bedoeling van deze bepaling was om abrupte, ingrijpende veranderingen te 
voorkomen.' De bepaling zonderde belastingvoorstellen en wetsvoorstellen 
tot goedkeuring van verdragen uit. 
Aangezien het voor deze regeling niet uitmaakte of er tussentijds verkiezingen 
hadden plaatsgevonden en de volgende sessie derhalve tevens de eerste sessie 
van de nieuwe legislatuurperiode kon zijn, kon hierdoor ook het discontindi-
teitsprincipe doorbroken worden. 
In 1992 kwam deze regeling in zoverre te vervallen dat ze vanaf dat moment 
nog slechts gold voor wetsvoorstellen die de wettelijke bescherming van het 
inkomen betroffen. In 1995 lcwam de bepaling in zijn geheel te vervallen, 
omdat in de 'bill of rights' die toen in de Regeringsform werd opgenomen, een 
recht op bijstand werd opgenomen. 

e. Hoe wordt met het discontinuTteitsprincipe omgegaan bij de 

implementatie van EG-regelgeving? 

Er zijn geen bijzondere voorzieningen getroffen voor regelgeving 
waarbij EG-recht wordt gemplementeerd. 
Opgemerkt kan nog worden dat het discontinuIteitsbeginsel krachtens art. 
54d, eerste lid, RO niet geldt voor de parlementaire beraadslagingen omtrent 
lopende besluitvorming in de EU, totdat het besluit in de EU is genomen. De 
parlementaire controle op het regeringshandelen in de EU wordt dus niet 
doorlcruist door het discontinditeitsbeginsel. 

f. Welke effecten heeft het discontinuIteitsprincipe voor langdurige 

wetgevingsprojecten? 	 - 

Het gevolg van het principe van de discontinditeit is dat omvang-
rijke wetsvoorstellen ruim voor het einde van de legislatuurperiode bij het 
parlement worden ingediend om de commissies voldoende tijd te geven om ze 
te bestuderen. 
Zo worden bijvoorbeeld belangrijke wetsvoorstellen die betrekking hebben op 
het constitutionele recht of het strafrecht ongeveer halverwege de legislatuur-
periode bij het parlement ingediend, zodat de commissies nog een tot twee 
jaren hebben voor hun onderzoek. 

i. 	Wat is de omvang van het aantal vervallen wetten in 

verhouding tot het aantal aangenomen wetten? 	51 Over de historische achtergrond, die 

In het antwoord op de enquete wordt gesteld 	tot 1905 teruggaat zie Arter, 'Gover- 

dat wetsvoorstellen slechts zelden aan het einde van de 	nment in Finland: 'a semi-presidential 

legislatuurperiode komen te vervallen omdat er te weinig tijd system'?', p. 486-488. 



is om ze te behandelen. Ms wetsvoorstellen komen te vervallen dan is dat vaker 
omdat er politieke meningsverschillen over zijn of omdat de behandelende 
commissie niet tevreden is over de kwaliteit van het voorstel. Het laten verval-

len is dan een elegant alternatief voor het verwerpen van het voorstel. 
Dater slechts weinig voorstellen komen te vervallen, wordt bevestigd door de 
gegevens over de laatste sessie van de legislatuurperiode 1979-1983. In die ses-
sie waren nog 48 regeringsvoorstellen aanhangig uit eerdere sessies. Er werden 
287 nieuwe voorstellen ingediend. In totaal werden 321 voorstellen aangeno-
men of verworpen en 14 voorstellen kwamen te vervallen. 52  

9. 	Hoe wordt aan de zijde van het parlement gedacht over de werking van 

het discontinutteitsprincipe? 

Van de zijde van het parlement is ons medegedeeld dat het discon-
tinuIteitsprincipe bevredigend functioneert en dater geen plannen zijn om 
wijzigingen in de geldende regeling aan te brengen. 

52 The Finnish legal system. IT. 21. 



FRANKRIJK 

a. 	In welke constitutionele en politieke setting functioneert het 

discontinuïteitsprincipe? 

De Franse Republiek is een eenheidsstaat.' Aanvankelijk was deze 
sterk centralistisch van opzet. Onder de eerste socialistische President 
Mitterrand is echter vanaf 1982 een grootschalig decentralisatieprogramma 
uitgevoerd.' 
Het Franse constitutie is grotendeels neergelegd in een geschreven grondwet, 
de Constitution van 1958 (hierna Const.) 
De regeringsvorm van de huidige Ve Republiek, gevestigd in 1958, laat zich 
kenschetsen als `semi-presidentiee; het stelsel vertoont kenmerken van 
zowel een parlementair als een presidentieel stelsel. Het zwaartepunt ligt 
echter bij de presidentiéle bevoegdheden. 
Het staatshoofd, een voor zeven jaar rechtstreeks gekozen President, bezit 
belangrijke, zelfstandig uit te oefenen bevoegdheden. Zo benoemt en ontslaat 
hij de minister-president en op voorstel van de laatste de overige ministers 
(art. 8 Const.). Behalve in het zeldzame geval van cohabitation, de situatie 
waarin de parlementaire meerderheid niet rdezelfde politieke kleur heeft als 
de President, heeft de President een allesoverheersende invloed op de samen-
stelling van het kabinet. Ook op de werlczaamheden van de ministerraad heeft 
hij een grote invloed; de President zit de ministerraadsvergaderingen voor en 
voor het overige geldt dat ministers aan de President verantwoording schuldig 
zijn. De President beslist over de ontbinding van het parlement (art. 12 
Const.). Voorts heeft hij belangrijke zelfstandige bevoegdheden op het gebied 
van de buitenlandse betrekkingen, zoals het sluiten en bekrachtigen van ver-
dragen (art. 53). Artikel 21 Const. mag dan wel luiden: "Le Premier Ministre 
dirige l'action du Gouvernement", in de praktijk is het toch vooral de President 
die deze rol vervult. 
Ministers zijn verantwoording schuldig aan de beide kamers van het Parle-
ment (art. 20 Const.), bestaande uit de Assemblée nationale en de Senat. Er 
geldt een vertrouwensrelatie tussen regering en Assemblée, die primair loopt 
via de minister-president (vgl. art. 49 en 50 Const.). 
De minister-president is in de praktijk, met uitzondering van het geval van 
cohabitation, de rechterhand van de President. Ten opzichte 
van het parlement vervult hij de rol van regeringsleider. De 	53  Op onderdelen is geput uit Kort- 

overige ministers functioneren extern, ook in relatie tot het 	mann, 'De Franse Republiek'. 

parlement onder zijn directieven. 
De regering beschikt over een belangrijke wetgevende 	54 Zie voor een beschrijving uit het 

bevoegdheid, de pouvoir réglementaire. De terreinen waarop Nederlandse taalgebied W. Konijnen- 

de formele wetgever (regering en parlement gezamenlijk) 	belt, Als gemeente in FrankriA, Preadvies 

bevoegd zijn, staan limitatief omschreven in art. 34 Const. 	voor de Nederlandse Vereniging voor 

Buiten dit domaine législatifvormt de regering de hoogste 	Rechtsvergelijking, 

wetgevende macht. In beginsel wordt de pouvoir réglemen- no. 43, Deventer 1990. 



taire uitgeoefend door de minister-president, onder contraseign van een 
andere minister (art. 21 Const.). Decreten waarover in de ministerraad is 

beraadslaagd warden ondertekend door de President (art. 13 Const.). 
Aangezien de President als voorzitter van de ministerraad, onder contraseign 
van de minister-president, de agenda van dit college vaststelt, heeft hij de 
mogelijkheid het terrein van zijn verordenende bevoegdheid uit te breiden. 
Hetgeen in de praktijk ook is gebeurd.' 
De Franse constitutionele rechter, de Conseil constitutionnel, ziet streng toe 

op handhaving van de vrij strikte bevoegdheidsafbakening tussen de organen 
van de centrale overheid. 5°  
Gelet op de strekking van dit onderzoek zullen wij ons in het navolgende voor-
al richten op de formele wetgever. Alvorens de totstandkoming van formele 
wetgeving te behandelen, wordt eerst nog de samenstelling van het parlement 
uit de doeken gedaan. 

Zoals reeds gemeld, kent Frankrijk een tweekamerstelsel. De leden 
van de Assemblee nationale worden middels directe verkiezingen op basis van 
een meerderheidsstelsel in districten gekozen voor een periode van viifjaar. 
Deze periode wordt traditioneel aangeduid met legislature. Deze perioden 
plegen te worden genummerd. Op dit moment bevindt de Assemblee zich in 
de Xe Legislature. In de literatuur wordt er - verwijzend naar art. 25 Const. - 
de nadruk op gelegd dat een legislatuurperiode het begin en het einde van de 
bevoegdheden van de Assemblee markeert.' 
De leden van de Senat worden voor negen jaar gekozen via een stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging in districten. Om de drie jaar treedt een derde 
at Het kiezerscorps van de senatoren bestaat uit de nit het district afkomstige 
leden van de Assemblee, leden van de Conseil regional en gedelegeerden van 
gemeenteraden. In de literatuur wordt er de nadruk op gelegd dater bij de 
Senat, in tegenstelling tot bij de Assemblee nationale sprake is van een 
assemblee permanente.' 

Het geheel van Assemblee en Senat wordt aangeduid 
met Parlement (art. 24 Const). Daar waar de kamers onder de 
grondwet verplicht in verenigde vergadering gezamenlijk dienen 
te beraadslagen en besluiten worden zij aangeduid met Congres. 

Het gaat hierbij vooral om de wijziging van de grondwet (art. 89 
Const.). Leden van het parlement mogen niet tevens lid zijn van de 
regering (art. 23 Const.). Voor het overige valt op da't de 
volksvertegenwoordigers vele nevenfuncties, ook publieke zoals 
die van burgemeester, vervullen. 
In het kader van de wetgevingsprocedure beschikken beide kamers 
in beginsel over gelijke bevoegdheden, maar de regering beschikt 
over bevoegdheden, die uiteindelijk tot resultaat kunnen hebben 
dat de Senat zich dient neer te leggen bij het oordeel van de 
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Assemblee. Meer hierover onder g. De werlczaamheden van de kamers vinden 
plaats binnen de in de grondwet vastgelegde tijdsperiode van sessies, die voor 
beide kamers in beginsel simultaan verlopen. Er zijn drie soorten sessies. 

Allereerst is er de session ordinaire unique. Deze gewone sessie duurt sinds de 

grondwetswijziging van 1995 negen maanden.' Zij begint ingevolge art. 28 

Const. op de eerste jour ouvrable van oktober en eindigt de laatste jour ouvra-

ble van juni. 	• 
Daarbuiten kunnen nog buitengewone sessies worden gehouden van maxi-
maal 12 dagen op initiatief van de minister-president of een meerderheid van 
een van beide kamers (art. 29 en 30 Const.). Buitengewone sessies vinden 
vooral plaats op initiatief van de minister-president teneinde nog onderdelen 
van het wetgevingsprogramma te kunnen afhandelen. Tenslotte zijn er nog de 
sessies van rechtswege (art. 12, 16 en 18 Const.), die voor ons onderwerp 
minder interessant zijn. 

Het initiatiefrecht voor wetgeving berust bij de minister-president 

(projet de loi) en bij de leden van beide kamers (proposition de loi). De wets-

voorstellen die de eindstreep halen zijn vrijwel alle aflcomstig van de regering. 
In de jaren tachtig bedroeg dit percentage meer dan 95%.' Van de proposi-
tions de loi die uiteindelijk tot wet worden verheven is ook nog eens een groot 
deel aflcomstig uit de regeringsgezinde kamermeerderheid.' 
De regering heeft een allesoverheersende invloed op de totstandkoming van 
wetgeving. Dat wordt mede veroorzaakt of mogelijk gemaakt doordat de rege - 
ring ingevolge art. 48 Const. grotendeels de agenda van beide kamers bepaalt. 
Zo kan zij met voorrang haar eigen wetsvoorstellen laten behandelen en de 
kamerinitiatieven die zij met welwillendheid tegemoet ziet. Sinds de grond-
wetswijziging van 1995 is weliswaar vastgelegd dat éen dag per maand elke 
kamer haar eigen prioritaire agenda mag afhandelen, maar aangezien deze 
agenda wordt bepaald door de (regeringsgezinde) meerderheid is er weinig 

ruimte voor initiatieven van de oppositie.' 
Voor het overige beschikt de regering over diverse wapens in 
de wetgevingsprocedure die het mogelijk maken haar wet- 	59 Lol constitutionnelle no. 95-880 van 

gevingsprogramma tijdig en ongeschonden door de kamers 4 augustus 1995. 

te brengen. Hierover later meer. 

Als we ons verder richten op de overgrote meer- 	tutions politiques, p. 731. Zie ook noot 

derheid van wetsvoorstellen, die welke afkomstig zijn van de 196. 
regering, dan is de procedure in hoofdlijnen als volgt. 
Het voorstel kan worden ingediend bij de Assemblee of de 	61 Pactet, Institutions politiques, Droit 
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zondere commissie. Een rapporteur brengt verslag uit. De 
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beraadslagingen gehouden over de door de commissie vastgestelde tekst, die 

door haar aanzienlijk geamendeerd kan zijn. 

De regering en kamerleden kunnen tijdens de beraadslagingen amende-

menten voorstellen (art. 44 Const.), waarbij overigens opvallend is dat het 

amendementsrecht van de kamers sterk is beperkt (art. 40,41 en 44 Const). 63  

Na aanneming van het voorstel in eerste lezing wordt het naar de andere 

kamer gezonden. Deze behandelt het voorstel volgens dezelfde procedure. 

Neemt deze kamer het voorstel aan zoals het nit de andere kamer is gekomen, 

dan is de wet tot stand gekomen. Neemt zij echter een andersluidende tekst 

aan dan zal de andere kamer zich opnieuw over de tekst moeten buigen. Het 

wetsvoorstel gaat net zo lang heen en weer totdat de kamers een identieke 

tekst aannemen. 

Deze procedure wordt in Frankrijk navette genoemd. De regering beschikt 

over een wapen om een eindeloze navettete voorkomen. De minister-presi-

dent kan de instelling van een commission mine paritaire gelasten, bestaande 

uit een gelijk aantal leden van beide kamers. Een dergelijke commissie dient 

een compromistekst op te stellen. Lukt dit niet dan volgt een nieuwe lezing in 

beide kamers, waarna de tekst die uiteindelijk door de Assemblee wordt aan - 

genomen lcracht van wet krijgt. Komt er wel een compromistekst tot stand, 

die in beide kamers wordt aanvaard, dan is daarmee de procedure afgerond. 

Indien de kamers zich uiteindelijk toch niet kunnen vinden in een gelijklui-

dende tekst, dan is wederom het oordeel van de Assemblee beslissend (art. 45 

Const.). 

Regeringsvoorstellen die betrekking hebben op de pouvoirs publics 

kunnen op voorstel van de regering of van de gezamenlijke kamers op last van 

de President onderworpen worden aan een referendum. Sinds de grondwets-

wijziging van 1995 hebben de kamers enige inspraak in regeringsvoorstellen 

terzake (art.!! Const.). 

I,. 	 Wat houdt het discontinuneitsprincipe in? 

Zowel projets de loi als propositions de loi vervallen aan het einde 

van de legislatuurperiode (van de Assemblee nationale). 

De Senat kent een eigen, bijzondere valbijI voor wetsvoorstellen afkomstig van 

senatoren. Dergelijke propositions de loi waarover de senaat zich nog niet uit - 

gesproken heeft vervallen van rechtswege bij het begin van de derde gewone 

sessie volgende op de sessie waarop ze zijn ingediend. Indien het voorstel niet 

in een gewone sessie is ingediend, geldt voor de toepassing van bovenstaande 

regeling als datum van indiening de eerste dag van de eerstvolgende gewone 

sessie. 

Naast bovengenoemde, wat men zou kunnen aanduiden als 'formele valbij-

len', is in de pralctijk het einde van de gewone sessies uitgegroeid 

tot de belangrijkste 'informele valbijl'. Successieve regeringen pro- 63  Zie voorts Burdeau/Hamon/Troper. 

beren wetsvoorstellen zoveel mogelijk in een gewone sessie to 	Droll constetutionnel 



laten behandelen. Veel van de hierna te behandelen procedurele instrumen-
ten van de regering worden ingezet om wetsvoorstellen voor de afloop van 
iedere gewone sessie in de kamers van het parlement afgehandeld te krijgen. 

c. 	Waar is het discontimiiteitsprincipe neergelegd? 

Het principe, dat in Frankrijk de bijnaam la table rase heeft gekre-
gen, wordt sinds de Derde Republiek (1870-1940) toegepast en is al die tijd 
ongeschreven gebleven. Zelfs in het reglement van orde van de Assemblee 
nationale wordt er niet naar verwezen. 
Men spreekt van een coutume, die al lang met een grote vanzelfsprekendheid 
wordt toegepast. De literatuur biedt geen uitsluitsel over de vraag of hier spra-

ke is van een rechtsbeginsel. 
Met de Me Republiek werd voor het eerst in Frankrijk een regeringsvorm 
gevestigd waarin het parlement een belangrijke zeggenschap had. In de litera-

tuur wordt gesproken van de Republique parlementaire." Hieruit lijkt de 

vanzelfsprekendheid te zijn voortgekomen dat met het aflopen van de legis-
latuurperiode van de Assemblee nationale ook het wetgevingsproces werd 
afgebroken. Opmerkelijk is dat de discontinditeit ook geldt onder de Ve 
republiek, waarin zoals beschreven het overwicht in het wetgevingsproces 

duidelijk bij de regering ligt. 

De Bureaus van beide kamers hebben wel procedureregels afge-
sproken en vastgesteld ten aanzien van de werlcwijze te volgen ten aanzien van 
eventuele herindiening van voorstellen aflcomstig van parlementsleden waar-
van reeds een eerste lezing heeft plaatsgevonden. 

De bijzondere valbijl die geldt ten aanzien van propositions de loi 
afkomstig van senatoren is neergelegd in art. 28, tweede lid, van het reglement 

van orde van de Senat. 

d. Geldt het discontintateitsprincipe voor alle wetsvoorstellen? 

Het beginsel is van toepassing op alle wetsvoorstellen. 

e. Hoe wordt met het discontintifteitsprincipe omgegaan bij de 

implementatie van EG-regelgeving? 

Er gelden geen bijzondere regels voor de toepassing van het princi-
pe bij de implementatie van EG-regelgeving. Frankrijk is berucht om zijn trage 
implementie van EG-recht. De oorzaken moeten vooral gezocht worden bij 
een gebrekkige organisatie en werlcwijze op departementaal niveau. In de lite-
ratuur wordt wel gewezen op het feit dat de implementatie trager verloopt als 
zij bij wet dient te geschieden. De werking van het disContinuIteitsprincipe 
wordt daarbij niet als apart probleem gesignaleerd. In navol- 
ging van de Conseil d'Etat, de Franse Raad van State, is de 	64 Gicquel, Droit constitutionnel et insti- 

literatuur geen voorstander van ruime delegatie door de 	tutions politiques, p.462. 



GD 

wetgever van bevoegdheden aan de regering, zoals in andere landen soms wel 
is gebeurd." 

Sinds 1992 bevat de constitutie een bepaling, het huidige art. 88-4, 
die de regering verplicht alle voorstell en voor EG-regelgeving, welke bepalin-

gen bevatten die binnen het domaine legislatif vallen, over te leggen aan de 
Assemblee en de Senat op het moment dat ze aan de Raad van Ministers wor-
den voorgelegd. 
Beide kamers kunnen zich middels een resolutie uitspreken over de des-
betreffende ontwerp-maatregelen van de EG. Deze resoluties hebben het 
karakter van een niet bindend advies." Deze procedure beoogt enigszins het 

verlies van bevoegdheden als gevolg van het supra-nationale karakter van 
EG-recht op te vangen. 'Levens maakt zij het mogelijk dat de Franse regering 
nog in het stadium van de onderhandelingen rekening kan houden met de 
wensen en verlangens van het parlement." 

f. 	Welke effecten heeft het discontinulteitsprincipe voor langdurlge 

wetgevingsprojecten? 

Literatuur noch nader ingewonnen informatie wijst op bijzondere 
voorzieningen voor langdurige wetgevingsprojecten. 

Thin er in landen met een iweekamerstelsel bijzondere voorzieningen 

getroffen voor een voorspoedig verloop van de behandeling van 

wetsvoorstellen in de laatste fuse van het wetgevingstraject? 

Onder a. is reeds de bijzondere procedure rond de comité mixte 
paritaire beschreven. TerwijI in beginsel de bevoegdheden van beide kamers 
in het wetgevingsproces gelijk zijn, is men het er in de Franse literatuur over 
eens dat de instelling van een comité mixte paritaire op besluit van de minis-

ter-president tot gevalg heeft dat de rol van de senaat ondergeschikt wordt aan 
die van de Assemblee nationale." Met een behulp van deze procedure kan een 
langdurige navette worden voorkomen. 

B- 

Voorts beschikt de regering nog over een reeks van ander k. en I. 
te beschrijven procedurele wapens die in beide kamers kunnen 
worden ingezet teneinde het wetgevingsproces te bespoedigen. 

Ii. 	Welk effect heeft het discontinuiteitsprincipe op de 

herindiening van wetsvoorstellen die eerder zIJn vervallen? 

Ze moeten opnieuw worden ingediend. Niet in alle 
gevallen hoeft de behandeling weer van voren af aan te beginnen. 
Diverse casusposities kunnen zich daarbij voordoen afhankelijk 
van het stadium in het wetgevingsproces waarin zij zich op het 
moment van discontinulteit bevonden en de kamer waarbij ze 
aanhangig waren. 

• Zie voor dit Mies net uitgebreide 

literatumerwijzingen Belloumet-Frier. 

'Le cas de Is France. 
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I. 	Wetsvoorstellen in het stadium van eerste lezing bij de 
Assemblee nationale: 

- Ten aanzien van regeringsvoorstellen die als eerste bij de Assemblee waren 
ingediend zal de ministerraad moeten beslissen over herindiening. Eventuele 
herindiening vindt dan opnieuw plaats bij de Assemblee. 

- Ten aanzien van regeringsvoorstellen die als eerste waren ingediend bij de 
Senat zal de ministerraad moeten beslissen over herindiening. Herindiening 
zal dan plaats moeten vinden bij de Senat. 

- Voorstellen aflcomstig van parlementsleden zullen opnieuw moeten worden 
ingediend. Zelfs propositions de loi die identiek zijn aan reeds vervallen voor - 
stellen worden opnieuw op ontvankelijkheid (uit financieel oogpunt) getoetst. 

- Propositions de loi aflcomstig uit de Senat dienen opnieuw te worden verzon-
den aan de Assemblee door de President van de senaat. Dat laatste kan eerst 
geschieden nadat de senaatscommmissie die het voorstel in eerste instantie 
had behandeld, heeft beoordeeld of het voorstel niet zonder doel is geworden. 

Wetsvoorstellen aanhangig bij de Assemblee die reeds een eerste 
lezing in beide kamers ondergaan hebben: 

- Ten aanzien van regeringsvoorstellen dient de regering te beslissen of zij het 
oorspronkelijke ontwerp weer opnieuw wenst in te dienen, teneinde de navet-
te voort te zetten op het punt waarop zij was gebleven. 

- Voorstellen van Assembleeleden worden in beginsel steeds voor behandeling 
verzonden aan de Assemblee door de President van de senaat teneinde de 
navette te hervatten. Echter, de President van de senaat en de Assemblee kun-
nen na onderling overleg besluiten dat doorzending achterwege blijft indien 
het voorstel zonder doel is geworden in verband met een reeds aangenomen 
wetsvoorstel of regelgeving van de regering. Het is gebruik dat de bevoegde 
commissie uit de Assemblee hierover wordt geraadpleegd. Na problemen in 
het verleden is duidelijk geworden dat het oordeel omtrent herindiening 
slechts een technisch oordeel is; de presidenten hebben terzake geen discre-
tionaire vrijheid. In de praktijk worden dan ook de meeste voorstellen weer 
opnieuw doorgezonden. 

- Wetsvoorstellen van senatoren worden opnieuw beoordeeld door de bevoegde 
senaatscommissie ten einde na te gaan of zij niet zonder doel zijn geworden. Is 
dit laatste niet het geval dat worden zij door de President van de senaat door-
gezonden naar de Assemblee nationale teneinde de navette te hervatten. 

i. 	Wat is de omvang van het aantal vervallen wetsvoorstellen in 

verhouding tot het aantal aangenomen wetsvoorstellen? 

Ter zake zijn geen statistieken beschikbaar. 

j. 	Wat voor soort onderwerpen behelzen de vervallen wetsvoorstellen? 

Over het soort van onderwerpen is geen informatie beschikbaar. 
Wel is duidelijk dat veel propositions de loi vervallen die vlak voor het einde 
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van de legislatuurperiode am louter electorale redenen warden ingediend. 69  
Begrotingsvoorstellen zullen nimmer door de valbiji worden getroffen. Art. 47 
Const. en organieke wetgeving voorzien in een bijzondere procedure die het 
mogelijk maalct de voorstellen binnen 70 dagen tot wet te verheffen. De maxi-

male behandelingsduur door de beide kamers is dienovereenkomstig aan 
strikte termijnen gebonden. 
De urgentieprocedure (waardoor een comite mixte paritaire actief wordt) is 
van rechtswege van toepassing. Is een begrotingsvoorstel niet binnen 70 dagen 
door de kamers afgehandeld, dan kan de regering de begroting bij ordonnance 
vaststellen. 

k. 	Welke plannningsmechanismen functioneren Cr ten einde te 

voorkomen dal wetsvoorstellen door het discontinditeitsprinclpe 

worden geraakt? 

De regering beschikt over diverse bevoegdheden die de snelheid van de wet- 
gevingsprocedure bepalen. Het zij nogmaals gezegd cl at deze niet louter 
beogen de valbip aan het einde van de legislatuurperiode voor te zijn. In de 
praktijk is de jaarlijkse afloop van de gewone sessie veel belangrijker voor de 
gang van wetgeving. 
Allereerst kan gewezen warden op de reeds behandelde bevoegdheid van de 
regering de parlementaire agenda te bepalen. 
Voorts beschikt de regering krachtens art. 44 Const. over de bevoegdheid aan 
elk van de kamers te vragen zich in een stemming uit te spreken over wetsvoor-
stellen en amendementen die door de regering zijn voorgesteld of aanvaard. 
Met een dergelijk verzoek wordt iedere verdere discussie geblokkeerd. Men 
spreekt dan van de vote bloque. 

net krachtigste regeringswapen maar tevens oak het meest risicovolle, is de 
in art. 49 Const. geregelde procedure waarbij de minister-president na raad - 
pleging van de ministerraad de kabinetskwestie verbindt aan het oordeel van 
de Assemblee nationale over de tekst van een wetsvoorstel. 
Zodra dit gebeurt, wordt de tekst als aangenomen beschouwd, tenzij binnen 
24 uur een motie van wantrouwen wordt ingediend en aangenomen. Afhan-
kelijk van de politieke situatie wordt dit recoursà la gross° Benham  gedaan. 
Het is in beginsel een krachtig wapen am een verdeelde regeringsmeerderheid 
te disciplineren. Tevens kan zij leiden tot het zeer snel aannemen van een 
wetsvoorstel. 

I. 	Zijn er bljzondere organisatievormen gekozen die een snelle 

behandeling van wetsvoorstellen bevorderen? 

Na een urgentieverklaring door de regering kan de 
minister-president de onder a. beschreven bijeenkomst van een 
comite mixte paritaire eisen (art. 45 Const.). 
Het wetgevingsprogramma wordt in beginsel zoals beschreven 
afgewikkeld b Innen de gewone sessies. Tot de grondwetswijziging 

Gicquel, Breit constitutionnel et 
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van 1995 kende de grondwet twee gewone sessies per jaar; een die duurde van 
2 oktober tot 20 december, de ander van 2 april tot uiterlijk 30 juni. Deze perio - 
den werden als veel te kort ervaren om het wetgevingsprogramma met vol-
doende aandacht af te kunnen handelen. In 1990 deed de toenmalige voorzit-
ter van de Assemblee nationale oud-premier, L. Fabius, het voorstel een 
gewone sessie van negen aaneengesloten maanden in te 	Dit voorstel 
is uiteindelijk constitutioneel recht geworden in 1995. Dit haalt enigszins de 
druk van de wetgevingsketel, waardoor er wellicht ook minder buitengewone 
sessies nodig zullen zijn om het wetgevingsprogramma af te wikkelen. 
In het verleden werden de kamers veelvuldig om die reden in buitengewone 
sessie bijeengeroepen.' De minister-president heeft ook onder de huidige 
grondwet nog de mogelijkheid een buitengewone sessie bijeen te roepen 
teneinde wetsvoorstellen te behandelen. Voorts kan de minister-president de 
kamers dwingen tot het houden van extra vergaderdagen gedurende een 
gewone sessie (art. 28 Const.). 73  

Tenslotte kan erop gewezen worden dat wetsvoorstellen waartegen 
weinig oppositie valt te verwachten op voorstel van de kamervoorzitter, de 
minister-president of fractievoorzitters op vereenvoudigde wijze kunnen wor-
den afgedaan, dat wil zeggen zonder stemming (hoofdstuk V, Reglement van 
Orde van de Assemblee). 

m. Bevordert het discontintateitsprincipe de doorloopsnelheid 

van wetsvoorstellen? 

Uit literatuur noch uit nader ingewonnen informatie hebben wij 
aanwijzingen gekregen dat het discontinuïteitsbeginsel als zodanig als een 
grote stok achter de deur functioneert. De regering heeft een 
dusdanig grote invloed op de behandeling van wetsvoorstel-
len, dat de vrees voor de valbijl niet al te groot hoeft te zijn. 

n. Heeft de druk van de discontinditeit consequenties 

voor de kwaliteit van wetgeving? 

Wederom lijkt hier niet het einde van de legisla-
tuurperiode het grote probleem te vormen, maar de infor-
mele valbijl aan het einde van de gewone sessie. Klachten 
over de gebrekkige kwaliteit van wetgeving zijn met name 
hierop gericht. Zie onder q. en r. 

o. Functioneert het discontimateitsprincipe als 

politiek instrument, in die zin dat de onderlinge 

verhouding tussen regering en parlement op scherp 

kan worden gesteld teneinde de ander tot een 

bepaald gedrag te bewegen? 

In de literatuur wordt van een dergelijk gebruik 

71 Burdeau/Hamon/Troper, Droll con- 

stitutionnel, p. 565. 

72 Prelot/Boulouis, Institutions politi- 

ques et droll constitutionnel, p. 781. 

Vanaf 1973 (ye Legislature) kwamen de 
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nische details van het nieuwe regime 

Luchaire, 'Les consequences de la refor-

me constitutionnelle du 4 ao' Cit 1995', 

p. 332 e.v. 



geen melding gemaakt. De aandacht gaat vooral uit near de vote bloque en het 

verbinden van de kabinetskwestie aan een wetsvoorstel waarmee de regering 

de verhoudingen op scherp kan stellen. 

q. 	Hoe wordt aan de zijde van het parlement gedacht over de werking van 

het discontintifteitsprincipe? 

In 1994 is het reglement van orde van de Assemblee nationale her - 

zien. Bij die gelegenheid is in de boezem van de Assemblee uitvderig van 

gedachten gewisseld over de wetgevingsprocedure. Het principe van de 

discontinulteit werd daarbij niet ter discussie gesteld. Wel signaleerde de voor - 

bereidende werkgroep dat binnen de gewone sessies te veel wetsvoorstellen 

moesten worden afgehandeld onder een veel te grote druk. De regering hood 

te weinig tijd voor het voorbereidend onderzoek, dit alles ten detrimente van 

de kwaliteit van wetgeving. 

Volgens de werkgroep zou de regering wetsvoorstellen veel eerder moeten 

indienen, aan het begin van een sessie reeds in hoofdlijnen moeten aangeven 

welke wetsvoorstellen er in de loop van deze periode behandeld zouden die - 

nen te worden, actief participeren in het voorbereidend onderzoek, dat wil 

zeggen enders dan nu deelnemen aan de beraadslagingen van de commissies, 

en het voorts mogelijk moeten maken dat commissies zich ook in de periodes 

tussen sessies over wetsvoorstellen kunnen buigen." 

r. 	Hoe oordeelt de wetenschap in de desbetreffende landen over het 

discontinuTteitsprincipe? 

In de literatuur wordt nauwelijks tot geen aandacht geschonken aan 

het discontinufleitsprincipe. De aandacht gaat meer uit naar de instrumenten 

die de regering tot haar beschikldng heeft om de wetgevingsactiviteiten van 

het parlement op termijn te stellen. 

De onder q. beschreven lcritiek op overvolle sessies wordt in de lite- 

ratuur onderschreven, waarbij overigens ook wel wordt gewezen 

op ineffectieve werkwijzen van de kamers. 75  Er wordt wel gespro- 	Resolution no. 947. Een en ander is in 

ken van een heuse boulimie legislative, waaraan alleen de regering eon boekwerk gebundeld en verspreid 

een einde kan maken. Gerefereerd wordt aan de wens van de 	door de Assemblee nationale ander de 

kamers minder geconfronteerd te worden met urgentieverldarin- 	tied La reform° du Reglement de 

gen van de regering als gevolg waarvan de procedure van de 	l'Assemblee national°. Travaux prepare- 

comite mine paritaire in werking moet worden gesteld.' 	 toires 1990. 

75  Burdeau/Hamongroper, Droit consb-

tubonnel, p. 566. 

Luchaire, 'La loi constitutionelle du 

4 &Put 1995, une avancee pour Is demo-

crane?' p.1433. 



In welke constitutionele en politieke setting functioneert het 

discontintifteitsprincipe? 

Griekenland is een eenheidsstaat met een parlementair 
De constitutie is in hoofdzaak neergelegd in de grondwet. 
Het staatshoofd, de voor een periode van vijfjaar door het parlement gekozen 
President, heeft slechts beperkte zelfstandige bevoegdheden. Op enkele uit-
zonderingen na dienen de besluiten van de President gecontrasigneerd te 
worden door een minister of zelfs door de gehele regering. 
De President benoemt de eerste minister en op zijn voordracht de overige 
ministers. De wijze van regeringsvorming is tot in detail in de grondwet neer-
gelegd (art. 37). Uitgangspunt is dat de President de leider van de partij die de 
absolute meerderheid in het parlement heeft, of, in het geval geen van de 
partijen de absolute meerderheid heeft, de leider van de grootste partij als for-
mateur aanwijst. Een formatie-opdracht is slechts drie dagen van kracht. Als 
alle pogingen tot regeringsvorming misluklcen, worden nieuwe verkiezingen 
uitgeschreven en het parlement ontbonden. De President ontslaat de regering 
als zij ontslag aanbiedt of als het parlement het vertrouwen in de regering 
opzegt. Dan begint een nieuwe formatieprocedure. 
De vertrouwensregel is in de grondwet neergelegd (art. 84, eerste lid). Indien 
twee regeringen achtereen hun ontslag aanbieden of het parlement in twee 
regeringen achtereen het vertrouwen heeft opgezegd, kan de President het 

parlement ontbinden. 
In Griekenland heeft de regering een sterk overwicht op het parlement. Van 
1975 tot 1989 kende het land slechts een-partij-regeringen, waarbij de rege-
ringspartij over een ruime meerderheid in het parlement kon beschikken.' 
Griekenland heeft een eenkamerstelsel. De leden van het parlement worden 
voor een periode van vier jaar gekozen. Iedere legislatuurperiode wordt door 
de President geopend en gesloten. De legislatuurperiode is onderverdeeld in 
sessies. De gewone sessie wordt door de President uitgeschreven en mag niet 
korter zijn dan vijf maanden. De eerste sessie na verkiezingen wordt binnen 
dertig dagen bijeengeroepen. De President kan het parlement ook in een 
`buitengewone sessie' bijeenroepen. `Bijzondere sessies' 
worden gehouden om een nieuwe President te kiezen, om 
het parlement zich uit te laten spreken over het vertrouwen 
in een nieuwe regering, en in nog enkele andere in de grond-
wet genoemde gevallen. De President kan de werlczaam-
heden tijdens een zitting van het parlement opschorten of 
de opening van een zitting verdagen voor ten hoogste dertig 
dagen en slechts voor een keer, tenzij het parlement er zelf 

mee instemt. 
Wetsvoorstellen kunnen bij het parlement aanhangig 
gemaakt worden door de regering en door haar leden. 

a. 

G RIEKENLAND 

77 De gegevens in deze subparagraaf 

zijn in belangrijke mate ontleend aan 

Calogeropoulos, 'De Helleense Repu-

bliek'. Voor de navolgende beschrijving 

geldt in het bijzonder, dat wij genood-

zaakt zijn ons tot de absolute hoofdzaak 

te beperken. 

78 Regierungsmehrheit und Opposition 

in den Staaten der EC, p. 208-209. 



Het accent ligt daarbij bij de regeringsvoorstellen. Dit wordt nog bevorderd 
door het felt dat bepaalde typen wetsvoorstellen (alsmede amendementen) 
niet of slechts zelden door parlementsleden ingediend kunnen worden (art. 73 
grondwet en art. 85 e.v. reglement van orde). 
Het parlement werkt in plenaire vergadering en kan besluiten in twee afde-
lingen te werken. Aan de afdelingen kunnen bevoegdheden in bepaalde 
wetgevingsaangelegenheden worden overgedragen (art. 72 grondwet). Het 
parlement kent een commissie Wetgeving, die belast is met het onderzoek 
van wetsvoorstellen (art. 68, eerste lid, grondwet). 
De President heeft een opschortend vetorecht. Hij kan door het parlement 
aangenomen voorstellen binnen een maand terugsturen. Het voorstel wordt 
dan in een plenaire vergadering van het parlement opnieuw behandeld. Ms 
het voorstel door een absolute meerderheid wordt aangenomen, is de Presi-
dent verplicht het binnen tien dagen af te kondigen. 

b. 	Wet houdt het discontintifteitsprincipe in? 

Het discontinutteitsprincipe houdt in dat met het einde van de 
legislatuurperiode de nog aanhangige wetsvoorstellen komen te vervallen. 

c. 	Waar is het discontinufteitsprincipe neergelegd? 

Het discontinutteitsprincipe is opgenomen in artikel 85, achtste lid, 
van het reglement van orde van het parlement. 

d. 	Geldt het discontintiiteitsprInclpe voor alle wetsvoorstellen? 

Het discontinutteitsprincipe geldt voor alle voorstellen. 

e. 	Hoe wordt met het dIscontinurteitsprincipe omgegaan bij de 

Implementatie van EG-regelgeving? 

Er zijn geen speciale voorzieningen met betreldcing tot de imple-
mentatie van EG-regelgeving. 

f. 	 Welke effecten heeft het discontinuIteitsprIncipe voor langdurige 

wetgevingsprojecten? 

Er zijn geen speciale voorzieningen met betrekking tot langdurige 
en/of gecompliceerde wetsvoorstellen. 

h. 	Welk effect heeft het dIscontintateitsprincipe op de herindlening van 

wetsvoorstellen die eerder zijn vervallen? 

Er is geen speciaal regime voor wetsvoorstellen die opnieuw worden 
ingediend, nadat ze zijn vervallen. De behandeling begint vanaf het begin. 

I. Zijn er bijzondere organisatievormen gekozen die een snelle 

behandelIng van wetsvoorstellen bevorderen? 

De regering kan de wetgevingsprocedure aanzienlijk versnellen 



door wetsvoorstellen als dringend aan te merken (art. 76, vierde lid, grondwet). 
Dit heeft onder meer tot gevolg dat de wetsvoorstellen door de afdelingen 
afgehandeld kunnen worden. Aangezien deze afdelingen veel kleiner zijn dan 
het plenum is het eenvoudiger wetsvoorstellen er door te jagen en omdat deze 
afdelingen vooral in de zomerperioden functioneren is er ook minder sprake 
van kritische aandacht van de media." 

79 Regierungsmehrheit und Opposition 

in der EG-Staaten, p. 209. 



, 	I 
a. 

IERLAND 

In welke constItutionele en politieke setting functioneert het 

discontInuiteitsprInclper 

Ierland is een eenheidsstaat met een parlementair stelsel.' De con-
stitutie is in hoofdzaak neergelegd in de Bunreacht na hPirearzn van 1937. 
Het staatshoofd, de President, wordt rechtstreeks gekozen voor een periode 
van zeven jaar. Afgezien van de bevoegdheid een parlementsontbinding te 
weigeren en de bevoegdheid wetsvoorstellen aan het Hooggerechtshof voor te 
leggen, heeft de President slechts beperkte zelfstandige bevoegdheden. 
De premier (Taoiseach)wordt door de President benoemd op voordracht van 
de Dail Eireann (het huis van afgevaardigden). De overige ministers warden 
door de President benoemd op voordracht van de premier, die voor deze voor - 
dracht goedkeuring van de Dail behoeft. De regering dient het vertrouwen van 
de Dail te hebben. Als het vertrouwen in de premier wordt opgezegd, moet hij 
zijn ontslag indienen of de President verzoeken de Dail te ontbinden. Ms de 
President tot ontbinding overgaat, maar het staat hem vrij dit te weigeren, kan 
de premier aanblijven als de nieuwe Dail het vertrouwen in hem uitspreekt. 
Ms de premier zijn antslag heeft ingediend, warden de overige ministers 
geacht dit ook te hebben gedaan. 

lerland kent een tweekamerstelsel. Het parlement bestaat uit de 
reeds genoemde Dail Eireann en de Seanad Eireann (senaat). Vaak warden 
beide huizen samen aangeduid ads de Oireachtas. Strikt genomen is dit onjuist: 
artikel 15 van de grondwet bepaalt dat het nationaal parlement bestaat uit 
de President en de beide huizen. De Senead heeft slechts beperkte bevoegd-
heden. 

Ms het gaat om de verhouding tussen de regering en het parlement wordt deze 
in politicologische literatuur over het algemeen beschreven in termen van 
ondergeschiktheid van de laatste aan de eerste. De rol die de Terse parlements-
leden in het wetgevingsproces en bij de controle van de regering spelen, is 
bescheiden.' 

De Dail wordt gekozen voor een periode van mazimaal vijfjaar. Binnen die 
periode dient de President de Dail te ontbinden op advies van de premier. De 
ontbinding gaat onmiddellijk in. Binnen dertig dagen dienen de verkiezingen 
pleats te vinden en binnen dertig dagen na de verkiezingen dient de nieuwe 
Dail voor het eerst bijeen te komen. 

De Seanad bestaat uit zestig leden, waarvan er 49 geko-
zen warden en elf benoemd. De verkiezing vindt plaats binnen 
90 dagen na ontbinding van de Dail. De benoemde leden worden 
benoemd door de premier. Hoewel de formele regeling van de 
verkiezing en de benoeming van de leden van de Senead anders 
suggereert, hebben de leden in overgrote meerderheid een partij- 

Tenzij enders vermeld, is de informa-

tie uit deze subparagraaf afkomstig uit 

Keekkoek, 

Arkins, 'Legislative and executive 

relations in the Republic of Ireland'. 



politieke achtergrond. Tot dusver heeft de regering altijd een meerderheid 
in de Senead gehad, hetgeen als een van de redenen wordt aangevoerd dat 
ernstige conflicten tussen Dail en Senead zijn uitgebleven. 
Wetsvoorstellen kunnen aanhangig gemaakt worden door de regering en door 
individuele parlementsleden bij zowel de Dail als de Senead. Uitzondering 
hierop vormen de zogenaamde Money Bills die bij de Dail ingediend moeten 
worden.' In de praktijk is de hoofdmoot van de voorstellen afkomstig van de 
regering en deze pleegt voorstellen bij de Dail in te dienen.' 
Nadat een wetsvoorstel door de Dail is aangenomen, wordt het aan de Senead 
gezonden. Deze heeft 90 dagen de tijd om het voorstel te behandelen, tenzij 
beide huizen een langere periode overeenkomen. Indien de Senead het voor-
stel binnen 90 dagen verwerpt of aanneemt na het geamendeerd te hebben op 
een voor de Dail onaanvaardbare wijze, dan wel het voorstel niet binnen de 
periode van 90 dagen behandeld heeft, kan de Dail door middel van een reso - 
lutie bepalen dat het voorstel geacht wordt beide huizen doorlopen te hebben. 
Een dergelijke resolutie moet binnen 180 dagen nadat de periode van 90 dagen 
is verstreken zijn aangenomen. Ten aanzien van Money Bills heeft de Senead 
geen recht van amendement en staan hem slechts 21 dagen ter beschikking 
voor de behandeling. 

In de praktijk is een procedure ontwilckeld om meningsverschillen 
tussen beide huizen niet op de spits te drijven. Bij verschil van inzicht over in 
de Senead voorgestelde amendementen vindt een bijeenkomst plaats tussen 
vertegenwoordigers van beide huizen waarin naar oplossingen gezocht wor-
den. Hoewel deze bijeenkomsten normaliter plaatsvinden met op de achter-
grond de bevoegdheid van de Dail uiteindelijk zijn opvatting door te drijven, 
is dit zeker niet altijd het geval." 
Nadat een wetsvoorstel is aangenomen, wordt het aan de President ter 
belcrachtiging voorgelegd. De President dient het voorstel te bekrachtigen niet 
eerder dan vijf en niet later dan zeven dagen nadat het hem is voorgelegd, dan 
wel binnen zeven dagen het voorstel aan het Constitutionele Hof voor te 
leggen ter beoordeling van de constitutionaliteit. 

b. 	Wat houdt het discontintifteitsprincipe in? 

Het discontinuIteitsprincipe houdt in dat aan-
hangige wetsvoorstellen komen te vervallen bij een ontbin- 
ding van het huis, waarbij het aanhangig is. 	 82 Art. 22 van de grondwet definieert 

De huizen kunnen echter op eenvoudige wijze de disconti- 	wat een Money Bill is. 

nuIteit van een wetsvoorstel opheffen. Een nieuw huis kan 
bij wege van resolutie besluiten een wetsvoorstel weer op de 83  Casey, Constitutional law in Ireland, 

Order Paper te plaatsen. Het gevolg hiervan is dat de behan- p. 102. 

deling van het wetsvoorstel voortgezet kan worden in de 
stand waar men de vorige legislatuurperiode was gebleven. 	84  Casey, Constitutional law in Ireland, 

p. 103. 
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c. Waar is het discontinuiteitsprinclpe neergelegd? 

Het discontinulteitsprincipe is ongeschreven, maar het bestaan kan 

worden afgeleid nit de reglementen van orde van beide huizen, die voorzien in 
de opheffing van de discontinifiteit. Het betreft artikel 109 van het reglement 
van de Dail en artikel 104 van het reglement van de Senead. De tekst van beide 

artikelen is identiek. 

d. Geldt het discontintateitsprincipe voor alle wetsvoorstellen? 

Het discontinulteitsprincipe geldt zonder uitzondering voor alle 

wetsvoorstellen. 

e. Hoe wordt met het discontinua eitsprincipe omgegaan MI de 

implementatie van EG-regelgeving? 

De implementatie van EG-regelgeving is voor het belangrijkste deel 

een zaak van de regering, die ruime bevoegdheden gedelegeerd heeft gelcregen 

in de European Communities Acts 1972 en 1973. 85 De implementatie wordt 
gecontroleerd door een gemeenschappelijke commissie van de Dail en de 

Senead, de Joint Committee on the Secondary Legislation of the European Com-

munities. Hoewel de commissie "has found much to criticise and though it has 
constantly chivvied and harried Departments to wean them away from bad 
habits"' heeft dit niet geleid tot een beperking van de delegatiebevoegdheid. 

f. Welke effecten heels het discontinditeitsprincipe veer langdurige 

wetgevingsprojecten? 

De effecten hiervan zijn beperkt door de relatief eenvoudige wijze 
waarop besloten kan worden de behandeling in een nieuwe legislatuurperiode 
voort te zetten vanaf het punt waar men in de vorige was gebleven. In het geval 
er na de verkiezingen een nieuwe regering is aangetreden kan deze ook beslui-

ten een nieuw wetsvoorstel in te dienen. 

g. 	Zijn er in landen met een tweekamerstelsel bljzondere voorzieningen 

getroffen voor een voorspoeclIg verloop van de behandeling van 

wetsvoorstellen In de laatste fase van het wetgevingstraject? 

Artikel 24 van de grondwet voorziet in de mogelijkheid voor de 

premier om een wetsvoorstel, nadat het door de Dail is aangenomen, aan te 
merken als "urgent and immediately necessary for the preserva- 
tion of the public peace and security, or by reason of the existence 	85  Casey. Constitutional law in Ireland 

of a public emergency, whether domestical or international". 	p 126. 

Indien de President hiermee instemt, kan de Dail vervolgens aan- 
geven hoeveel tijd de Senead voor de beraadslaging krijgt. Hier is 	86  Casey, Constitutional law in Ireland 

geen minimum aan verbonden. Deze bepaling is in de praktijk nog p.126. 

niet toegepast. 87  Het is duidelijk dat de bepaling ook niet bedoeld is 
om de wetgevingsprocedure te bespoedigen met het oog op een 	81  Casey, Constitutional/awin Ireland, 

dreigend vervallen van een wetsvoorstel. Het is dus zonder meer 	p.15 en 77. 



mogelijk dat wetsvoorstellen komen te vervallen doordat ze blijven liggen. In 
het antwoord op de enquete wordt echter gesteld dat het komen te vervallen 
van wetsvoorstellen in een van beide huizen niet waarschijnlijk is. Daarvoor 
worden meerdere redenen gegeven. 
In de eerste plaats bezit de regering over het algemeen een ruirne meerderheid 
in beide huizen, hetgeen een soepel verloop van de wetgevingsprocedure 
bevordert. 
De tweede reden is dat de Senead, zoals hierboven uiteengezet, slechts 
beperkte bevoegdheden heeft. 

h. 	Welk effect heeft het discontinuneitsprincipe op de herindiening van 

wetsvoorstellen die eerder zijn vervallen? 

Onder omstandigheden kan de regering er de voorkeur aan geven 
een nieuw wetsvoorstel in te dienen in plaats van de behandeling van het oude 
voorstel bij wege van motie te doen hervatten. 

1. 	Zijn er bijzondere organisatievormen gekozen die een snelle 

behandeling van wetsvoorstellen bevorderen? 

De reglementen van orde van beide huizen voorzien in een verkorte 
procedure voor de behandeling van wetsvoorstellen. Deze procedure zal 
slechts gebruikt worden voor eenvoudige en/ of oncontroversiele onder-
werpen. m  

88 Casey, Constitutional law in Ireland, 

p. 102. 



ITALIE 

a. 	In welke constitutionele en politieke setting functioneert het 

discontIntateltsprincipe? 

Italie is een eenheidsstaat met een parlementair stelsel. De consti- 

tutie is in hoofdzaak neergelegd in de Costituzione della Repubblica Italiana 

(Cost.). 
Het staatshoofd, de President, wordt verkozen voor een periode van zeven jaar 
door de verenigde vergadering van beide kamers aangevuld met afgevaardig-
den van de gewesten. Hij heeft slechts beperkte bevoegdheden, die zich in 
hoofdzaak richten op het zorg dragen voor het goed functioneren van het 
grondwettelijk bestel. 
De voorzitter van de ministerraad en op diens voordracht tevens de andere 
ministers, worden benoemd door de President. Binnen tien dagen nadat zij is 
gevormd dient een regering zich aan de kamers te presenteren ter verlcrijging 
van het vertrouwen. Voor het overige kan het ontbreken van het vertrouwen 
van een van beide kamers blijken uit het aannemen van een wantrouwens-
motie dan wel het verwerpen van een regeringsvoorstel waaraan de regering 
de vertrouwenskwestie had verbonden. 
Tot 1994 was onder de werking van het stelsel van evenredige vertegenwoor - 
diging telkens coalitie-vorming noodzakelijk, die plaatsvond naar aanleiding 
van de verkiezingsuitslag maar veelvuldig tussentijds zonder verkiezingen. 
De overstap naar een meerderheidsstelsel heeft wel geleid tot blokvorming 
voor de verkiezingen, maar wetgevende besluitvorming conform de lijnen van 
de betrokken bloklcen verloopt moeizaam. Wel is door het meerderheidsstelsel 
de weg geopend naar een grotere greep van de regering op het parlement, die 

voorheen ontbrak. Praktisch heeft men daar de vruchten nog niet van kunnen 
plulcken. 
Italie kent een tweekamerstelsel. De Camera dei deputati en de Senato della 

Repubblica die beide gelijktijdig voor een periode van vijfjaar worden geko-
zen, behoudens tussentijdse ontbinding. De kamers komen binnen twintig 
dagen na de verkiezingen voor het eerst bijeen. Tot dan behoudt de kamer in 
haar oude samenstelling haar bevoegdheden (art. 61, tweede lid, Cost.). 
De oude legislatuurperiode eindigt met de eerste bijeenkomst van de nieuw 
verkozen kamers. 
Het recht wetsvoorstellen aanhangig te maken berust bij de regering, ieder lid 
van het parlement, de Nationale raad van de economic en de arbeid (Consiglio 

nazionale delleconomia e del lavoro; CNEL) en gewestelijke raden. Ook bestaat 
de mogelijkheid dat een voorstel van wet afkomstig is vanuit de bevolking 
(volksinitiatief). Volksinitiatieven komen slechts zelden voor. Ook de initiatie-

ven afkomstig van de gewesten en de CNEL zijn beperkt in aantal. Voor het 
overige is ongeveer drielcwart van de wetsvoorstellen aflcomstig van de parle-
mentsleden en het overig lcwart van de regering. 
Het wetgevingsproces kan zowel in de Camera als in de Senato beginnen. 



Beide kamers hebben het recht van amendement. Als een in de ene kamer aan-
vaard wetsvoorstel door de andere kamer wordt geamendeerd gaat het weer 
terug naar de eerste kamer. Dit gaat zo lang door tot beide kamers een identie-
ke tekst hebben aangenomen (de navette). Er is geen speciale voorziening voor 
het geval beide kamers van mening blijven verschillen. 

b. 	Wat houdt het discontinuiteitsprincipe in? 

Het discontinuReitsprincipe brengt (behalve discontinuReit van 
de organen van Senaat en Kamer van afgevaardigden, de immuniteit en voor-
rechten van kamerleden en van de ministerraad) met zich het vervallen van 
niet afgehandelde aangelegenheden, zoals alle aanhangige wetsvoorstellen, 
vragen, moties, interpellaties, wijzingsvoorstellen voor het reglement van 
orde, onderzoekswerlczaamheden, enzovoorts, op het moment van het bijeen-
komen van de nieuwgekozen volksvertegenwoordiging. 

c. Waar is het discontinuTteitsprincipe neergelegd? 

Het discontinuReitsprincipe is ongeschreven. 
Het constitutionele hof (Corte costituzionale) heeft in een zaak betreffende 
wetgeving door de Regionale raden het bestaan van het beginsel in algemene 
termen bevestigd. Het vloeit volgens het Hof voort uit een fundamenteel 
constitutioneel beginsel, te weten het representativiteitsbeginsel. Hieruit is 
afgeleid dat "geen vertegenwoordigende vergadering de macht heeft opvolgers 
te binden aan de besluiten die door haar zijn genomen in de loop van wet-
gevende procedures die niet voltooid zijn door de definitieve goedkeuring van 
de wet zelr.' 
Uit de reglementen van orde van de Camera dei Deputati en de Senato, die in 
1971 zijn vastgesteld, is het bestaan van het traditionele beginsel van disconti-
nuReit wel af te leiden. Er wordt namelijk voorzien in procedures om gebruik 
te maken van de wetgevingsactiviteiten uit de vorige legislatuurperiode 
omtrent vervallen wetsvoorstellen, welke voorstellen echter opnieuw moeten 
worden ingediend. 

d. Geldt het discontinuIteitsprincipe voor alle wetsvoorstellen? 

De literatuur is eenstemmig in de stelling dat het gaat om het verval-
len van alle wetsvoorstellen die niet door beide kamers zijn aanvaard bij het 
einde van de legislatuur. Daarop wordt in elk geval een uitzondering algemeen 
erkend, namelijk dat volksinitiatieven niet vervallen: zij hoeven niet opnieuw 
te worden ingediend (maar worden wel door de nieuwe kamers opnieuw 
behandeld, zij het met de mogelijlcheid van een spoed- 

89 procedure). 	 Corte costituzionale, sentenza 19 

Hoewel de formele reilcwijdte van het discontinuReitsprinci- december 1991, no. 468, Giurisprudenza 

pe zeer ruim is, wordt het materiele effect van het vervallen 	Costituzionale, 1991, Decisioni della 

ten aanzien van vrij veel wetsvoorstellen beperkt door de 	Corte, p.3833-3841. Zie uitgebreid hier- 

wetgevingspraktijk. Voorstellen die blijkens de constitutie 	over Deel III. 



van verplichte aard zijn, zoals de begrotingswet, alsmede voorstellen die geen 

directe relatie hebben met de legislatuur in de politieke samenstelling waarin 

zij onderzocht en aan stemming onderworpen zijn (die buiten de politieke 

strijd vallen), worden na te zijn vervallen zonder meer opnieuw ingediend en 

behandeld bij de nieuwe legislatuur. 

e. 	Hoe wordt met het discontintateitsprincipe omgegaan bij de 

Implementalle van EG-regelgeving? 

Implementatie-wetgeving streldcende tot uitvoering Europees 

Gemeenschapsrecht, die in Italie krachtens de zogenaamde legge La Pergola 

(wet nr. 86189) elk jaar in een omvattende implementatiewet geschiedt, valt 

eveneens onder de werking van het discontinuIteitsbeginsel. Deze omvattende 

implementatie-wetten worden beschouwd als 'verplichte handelingen' (atti 

dovuti), die materieel een 'voorkeursbehandeling' ondervinden in het parle-

ment, zij het dat de inhoud van het wetsvoorstel van de regering wel degelijk 

door het parlement kan worden gewijzigd (en strikt genomen ook kunnen 

worden verworpen). In de praktijk zijn deze implementatie-wetten nog nooit 

vervallen. 

1. 	Welke effecten heeft het discontinticteltsprincipe voor langdurige 

wetgevingsprojecten? 

Voor grote en omvangrijke wetgevingsprojecten zijn geen afzonder-

lijke voorzieningen getroffen. 

8- 	Zljn or in landen met een tweekamerstelsel bijzondere voorzieningen 

getroffen voor eon voorspoedig verloop van de behandeling van 

wetsvoorstellen in de laatste fase van het wetgevingstraject? 

Neen, de twee kamers functioneren geheel parallel. (Zie ook hier- 

onder over 'verzanding'.) 

h. 	Welk effect heeft het discontInufteltsprIncipe op de herIndienIng van 

wetsvoorstellen die eerderziJn vervallen? 

In het algemeen geldt de regel dat voorstellen die substantieel 

dezelfde inhoud hebben als eerder verworpen voorstellen niet aan commissies 

ter hand worden gesteld indien minder dan zes maanden zijn verlopen na 

verwerping van het voorstel. Dit is anders bij voorstellen die vervallen zijn van - 

wege het einde van een legislatuurperiode. In de reglementen van orde van 

beide kamers is voor deze voorstellen voorzien in een herkansingsprocedure, 

die bekend staat als 'repechage' (art. 107, reglement van orde Camera en art. 81 

reglement van orde Senato). Op grond van deze procedure kan een voorstel 

dat in een van de kamers tijdens de voorgaande legislatuurperiode was aange - 

nomen en dat binnen zes maanden na aanvang van de nieuwe legislatuurpe-

riode opnieuw is ingediend, versneld worden behandeld. 

Precieze kwantitatieve gegevens over het gebruik dat van de repechage wordt 



gemaakt, zijn niet beschikbaar. Indien zich duidelijke wisselingen van de 
politieke macht zullen voordoen ten gevolge van het meerderheidsstelsel, ligt 
het in de verwachting dat weinig oude regeringsvoorstellen opnieuw zullen 
worden ingediend, respectievelijk voorstellen met identiek rapport naar de 
plenaire vergadering worden doorgeleid. 
De procedure-voorschriften omtrent repechage in samenhang met de parle-
mentaire praktijk wijzen uit dat deze geheel athankelijk is van het al dan niet 
voorhanden zijn van politieke consensus, en daarom worden de procedure-
voorschriften niet van groot praktisch nut beschouwd. Ook in afwezigheid van 
de specifieke bepalingen over versnelde behandeling van eerder vervallen en 
opnieuw ingediende voorstellen kan - wanneer voldoende politieke steun voor 
het voorstel aanwezig is - zo'n voorstel met dezelfde spoed behandeld worden. 
Andersom garandeert het bestaan van de versnelde procedure allerminst een 
spoedbehandeling, omdat daarvoor voldoende politieke steun vereist blijft. 

i. 	Wat is de omvang van het aantal vervallen wetsvoorstellen in 

verhouding tot het aantal aangenomen wetten? 

De meeste wetsvoorstellen worden aanhangig gemaakt op initiatief 
van kamerleden en zijn van oppositioneel karakter. Ongeveer 75 tot 80% van 
het totaal in een legislatuurperiode ingediende wetsvoorstellen vervallen 
omdat zij niet zijn afgehandeld. Ongeveer 70% van alle regeringsvoorstellen 
wordt echter wel tijdig afgehandeld. 

j. 	Wat voor soort onderwerpen behelzen de vervallen wetsvoorstellen? 

Het zijn voornamelijk wetsvoorstellen afkomstig van parlements - 
leden die komen te vervallen. Deze zijn meestal niet succesvol omdat zij 
afkomstig zijn uit de oppositie, of niet gesteund worden door de parlementaire 
fractie van de initiatiefnemer, of niet stroken met het politieke programma van 
de regeringsmeerderheid. Ze hebben voornamelijk een oppositionele functie. 

k. 	Welke planningsmechanismen functioneren er ten einde te voorkomen 

dat wetsvoorstellen door het discontinditeitsprincipe worden geraakt? 

De programmering van de werlczaamheden van beide kamers is 
bedoeld om te verzekeren dat wetsvoorstellen niet nodeloos blijven rusten. Bij 
het opstellen van de programmering wordt rekening gehouden met de priori-
teiten die door de regering worden aangegeven, terwijltevens voorzieningen 
zijn getroffen voor de behandeling van bepaalde regeringsvoorstellen (begro-
ting, legge finanziaria, omzetting van decreti-legge in formele wet). 

1. 	Zijn er bijzondere organisatievormen gekozen die een snelle 

behandeling van wetsvoorstellen bevorderen? 

Artikel 72, tweede lid, Cost. voorziet in de mogelijkheid van versnel-
de procedures van voor elk der kamers (volgens een aparte, eveneens korte 
procedure) urgent verklaarde voorstellen. In de Senaat worden daardoor alle 



termijnen voor behandeling gehalveerd, in de Kamer van afgevaardigden 
warden verschillende termijnen tot periodes van verschillende lengte verkort. 
In feite is de procedure van repechage to beschouwen als een uitwerking van 
deze grondwetsbepaling. 

m. 	Bevordert het discontintateltspiincipe de doorlooptijd van 

wetsvoorstellen? 

Bedacht moot worden dater in Italie aanzienlijk moor regeringswis-
selingen zijn dan verkiezingen voor het parlement. Thans (sinds mei 1996) 
hebben we to maken met het Xlle parlement en de vijftigste regering sinds het 
inwerkingtreden van de constitutie in 1948 (de zesenvijftigste sinds het einde 
van het fascisme en het optreden van de eerste na-oorlogse regering). 
Regeringswisselingen zijn zo frequent dat doze al met al eon groter effect 
hebben op het verloop van de wetgevingsprocedure dan het vervallen van 
wetsvoorstellen door verkiezing van eon nieuw parlement. Telkens wanneer er 
eon kabinetscrisis is, ligt de wetgevingsprocedure zo goed als stil. 
Desalniettemin is het bijvoorbeeld eon techniek om behandeling van onwel - 
gevallige voorstellen to laten verzanden (insabbiamento)door doze uit to stel-
len tot nabij het einde van de legislatuur. Ook de navette, het overleg ten einde 
tot overeenstemming to raken over eon eensluidende tekst van de wet, wordt 
wel eons gebruikt om voor het einde van de legislatuur niet de verantwoor-
delijkheid op zich to laden het wetsvoorstel te hebben verworpen. De navette 
is noodzakelijk wanneer senaat en kamer het voorstel in verschillende versies 
hebben aanvaard. 

n. 	Heeft de druk van de discontinuiteit consequenties voor de kwaliteit 

van wetgeving? 

De kwaliteit van de wetgeving is ook in Italie voorwerp van zorg. 9°  
hen relatie met het discontinulteitsprincipe wordt in de literatuur niet gelegd. 

o. 	Functioneert het discontinuiteitsprincipe als politiek instrument, in 

die zin dal de onderlinge verhouding tussen regering en parlement door 

een van beide actoren op scherp kan worden gesteld ten einde de ander 

lot een bepaald gedrag to bewegen? 

In Italie wordt de valbijI niet zozeer gebruikt om de verhoudingen 
op scherp to stellen, omdat daarvoor de regering beschikt over het instrument 
van het vragen om vertrouwen, dat gekoppeld wordt aan de stemming over 
eon wetsvoorstel. Dit gebeurt vrij regelmatig. Het vervallen van wetgeving 
wordt integendeel eerder gebruikt om een wetsvoorstel niet to hoeven verwer - 
pen met alle problemen die dat met zich kan brengen. (Zie de techniek van 
verzanding, hierboven.) 

9°  Hirsch Ballin en Verkleij, 'De ltaliaan-

se republiek", p. 405. 



P. 	Hoe wordt aan kabinetszijde gedacht over de werking van het 

discontintfiteitsprincipe? 

Achtereenvolgende regeringen hebben gehandeld in overeenstem-
ming met het beginsel van legislatieve discontinditeit. 

(1. 	Hoe wordt aan de zijde van het parlement gedacht over de werking van 

het discontimiiteitsprincipe? 

Er is brede discussie geweest over het beginsel eind jaren zestig. 
De procedure van repechage is een gevolg van de herziening en vaststelling 
van de huidige reglementen in 1971 die onder meer uit die discussie zijn voort-
gevloeid. Daardoor is discontinuIteit voor wat betreft het vereiste van herin-
diening gehandhaafd, maar door de invoering van een spoedprocedure is een 
mate van wetgevende continditeit mogelijk gemaakt. , 

r. 	Hoe oordeelt de wetenschap in de desbetreffende landen over het 

discontinditeitsprincipe? 

Ook de wetenschap heeft veel kritische aandacht aan het beginsel 
besteed eind jaren zestig en begin jaren zeventig. Het betrof hier vooral de 
grondslag en de juridische consequenties van het beginsel. Het meest lcritisch 
was Franco Bassanini. Hij is thans minister voor de openbare dienst in het 
kabinet-Prodi, dat zich in algemene zin al enige malen heeft uitgesproken voor 
hervorming van de parlementaire besluitvormingsprocedure. 



00STENRLIK 

a. 	In welke constitutIonele en polItieke setting functicOseert het 

discontintifteitsprincipe? 

Oostenrijk is een federatie met een parlementair stelsel. De consti-
tutie is neergelegd in het Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) en een groot aantal 
wetten en bepalingen in wetten 91  met Vetfassungsrang. Tevens verleent het 
Bundes-Verfassungsgesetz expliciet aan een aantal andere wetten en besluiten 
constitutionele status (art. 149 B-VG). 
Het staatshoofd, de Bundespriisident, wordt voor een periode van zes jaar 
rechtstreeks door het yolk gekozen. Zijn bevoegdheden met betrekking tot het 
staatsbestuur zijn beperkt. 
De regeringsleider, de Bundeskanzler, en op zijn voordracht de overige leden 
van de Bondsregering worden door de Bondspresident benoemd (art. 70 B-
VG). Als de Nationalrat door een uitdruklcelijke motie van wantrouwen het 
vertrouwen in de regering of een individuele minister opzegt, dient deze door 
de Bondspresident ontslagen te worden (art. 74 B-VG). 

Op federaal niveau bestaat een tweekamerstelsel. De leden van de Nationalrat 
worden rechtstreeks door het yolk gekozen voor een periode van vier jaar (art. 
26 juncto 27 B-VG). De Nationalrat kan tussentijds ontbonden warden door de 
Bondspresident. Tevens kan de Nationalrat zichzelf ontbinden door een daar - 
toe strekkend wetsvoorstel aan te nemen (art. 29 B-VG). 
De leden van de Bundesratworden door de leden van de deelstaatparlementen 
gekozen voor de duur van de legislatuurperiode van het betreffende deelstaat-
parlement (art. 35, eerste lid, B-VG). De Bundesrat heeft slechts beperkte 
bevoegdheden. 

De legislatuurperiode van een Nationalrat begint bij zijn eerste bijeenkomst. 
Deze vindt plaats de dag na het aflopen van de vierjaartermijn van de vorige 
Nationalrat (art. 27, eerste lid, B-VG). De legislatuurperiode (Gesetzgebungs-
periode)van de Nationalrat is onderverdeeld in sessies. Een gewone sessie 
begint niet eerder dan 15 september en eindigt niet later dan 15 juli. Er kunnen 
ook bijzondere sessies plaatsvinden (art. 28 B-VG). 

Wetsvoorstellen kunnen bij de Nationalrat aanhangig worden 
gemaakt door de regering, de leden van de Nationalrat, de Bundes-
rat of een derde van de leden van de Bundesrat en door middel van 
een volksinitiatief (art. 41 B-VG). Verreweg de meeste wetsvoor-
stellen zijn afkomstig van de regering. 

Ms de Nationalrat een wetsvoorstel heeft aangenomen, wordt het 
aan de Bundesrat voorgelegd. 92 Deze kan het voorstel aannemen of 
verwerpen, dan wel niets doen. Indien de Bundesrat het voorstel 
aanneemt dan wel niet binnen acht weken erover stemt, moet de 

91  Het One met regelmaat veer dat 

atzonderlijke bepalingen in 'gewone' 

wetten Verfassungsrang hebben, wear-

door die beoalingen slechts met ten 

gekwalificeerde meerderheid gewSzpgd 

kunnen warden. 

92 Met uitzondering van ten santel 

wetsvoorstellen opgesomd In art 42. 

vgfcle lid. B-VG. 



Bondspresident vaststellen of het voorstel volgens de constitutioneel voorge - 
schreven procedure tot stand is gekomen,' waarna plaatsing in het Bundesges-

etzblatt door de Bundeskanzler volgt. Indien de Bundesrat een voorstel binnen 
de termijn van acht weken verwerpt, dan kan de Nationalrat door middel van 

een Beharrungsbeschlufg het wetsvoorstel alsnog doorzenden naar de Bonds-
president. 

b. 	Wat houdt het discontintateitsprincipe in? 

Het discontintifteitsprincipe houdt in Oostenrijk in dat alle bij de 
Nationalrat aanhangige onderwerpen komen te vervallen bij het einde van de 
legislatuurperiode. De discontinuIteit strekt zich voor wat betreft wetsvoor-
stellen uit tot de voorstellen aanhangig bij de Bundesrat. 
De discontimliteit is absoluut. Er is niet voorzien in een gehele of gedeeltelijke 
opheffing. De behandeling van wetsvoorstellen die opnieuw worden inge-
diend, begint vanaf het begin. In het antwoord op de enquete wordt een duide-
lijke relatie gelegd met de formele discontinufteit. Er wordt op gewezen dat bij 
de aanvang van een nieuwe legislatuurperiode de Nationalrat tevens een voor-
zitter dient te benoemen, commissies moet instellen etc. 

c. Waar is het discontintateitsprincipe neergelegd? 

Het bestaan van een vorm van discontinditeit vloeit indirect voort 
uit het Bundes-Verfassungsgesetz. Artikel 28, vierde lid, B-VG bepaalt dat na de 
opening van een nieuwe sessie binnen een en dezelfde legislatuurperiode de 
werkzaamheden worden voortgezet in de stand waar zij gebleven waren.' 
Deze bepaling is tevens letterlijk overgenomen in een speciale federale wet 
inhoudende het reglement van orde van de Nationalrat, het Geschaftsord-

nungsgesetz (GOG).' 

d. Geldt het discontimateitsprincipe voor alle 

wetsvoorstellen? 

Aangezien noch het Bundes-Verfassungsgesetz 
noch het Geschaftsordnungsgesetz enige uitzondering op 
de regel maken, geldt de discontinuIteit aan het einde van 
een legislatuurperiode voor alle aanhangige wetsvoorstellen, 
ongeacht de stand van behandeling. 

e. Hoe wordt met het discontintateitsprincipe 

omgegaan bij de implementatie van EG-regelgeving? 

Vooralsnog is voor implementatiewetgeving geen 
uitzondering gemaakt. Daarbij moet worden aangetekend 
dat men in Oostenrijk op dit moment nog geen ervaring 
heeft met het eventueel vervallen van implementatie-
wetgeving. 

93 Hoewel de tekst van het B-VG hier 

niet eenduidig over is, wordt aangeno-

men dat de Bondspresident niet 
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Verfassungsrecht, p. 184. 
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95 Art. 46. 



F. 	 Welke effecten heat het discontinuff eitsprinclpe voor langdurige 

wetgevingsprojecten? 

Op dit punt zijn geen speciale voorzieningen getroffen. In het ant-

woord op de enquete wordt geen melding gemaakt van problemen. 

g. 	Zijn er in landen met een tweekamerstelsel bijzondere voorzienIngen 

getroffen voor een voorspoedIg verloop van de behandeling van 

wetsvoorstellen in de laatste fase van het wetgevingstraject? 

De periode dat een voorstel bij de Bundesrat aanhangig is, wordt 

als onderdeel van het wetgevingsproces gezien. Dit betekent dat indien de 

legislatuurperiode van de Nationalrat eindigt, ook de voorstellen die nog bij 

de Bundesrat liggen, komen te vervallen. 

Zoals hiervoor vermeld, heeft de Bundesrat maximaal acht weken de tijd om 

een besluit te nemen over wetsvoorstellen. Dat betekent dat slechts die voor-

stellen die minder dan acht weken voor het einde van de legislatuurperiode 

van de Nationalrat aan de Bundesrat worden gezonden aan discontinurteit 

onderhevig kunnen zijn. 

h. 	Welk effect heeft een valbijiprocedure op de herindiening van 

wetsvoorstellen waarvoor de valbiff eerder gevallen is? 

Het regime voor opnieuw ingediende voorstellen is gelijk aan dat 

voor wetsvoorstellen die voor het eerst worden ingediend. De behandeling 

begint dus opnieuw. 

Wat Is de omvang van het aantal vervallen wetten In verhouding tot het 

aantal aangenomen !settee 

Hier bestaan geen statistieken over. 

k. 	Welke plannIngsmechanismen functioneren er ten einde te voorkomen 

dat wetsvoorstellen door de valbiff worden getroffen. 

Er zijn geen bijzondere planningsmechanismen. Wet kan gewezen 

worden op de mogelijkheid in een bijzondere sessie voor het einde van de 

legislatuurperiode nog zaken af te handelen. Een voorbeeld hiervan deed zich 

voor toen in het najaar van 1995 de Nationalrat zichzelf ontbond. Hierdoor 

dreigden diverse wetsvoorstellen te vervallen. Hierop riep de Bondspresident 

een bijzondere sessie bijeen om de behandeling van deze wetsvoorstellen 

af te ronden. 

I. 	 Zijn er bljzondere organisatievormen gekozen die een snelle 

behandeling van wetsvoorstellen bevorderen? 

De procedure die geldt voor opnieuw ingediende wetsvoorstellen is 

gelijk aan die voor nieuwe voorstellen. 

Wel voorziet het Geschaftsordungsgesetz in diverse mogelijkheden om het 

wetgevingsproces te versnellen. Zo is het mogelijk de commissiefase geheel 



over te slaan dan wel een tijdlimiet aan de commissiefase te stellen (art. 28a, 
35a en 43 GOG). 

Hoewel deze spoedprocedure in beginsel voor alle wetsvoorstellen ingezet kan 
worden, ligt de toepassing bij heringediende voorstellen meer voor de hand, 
aldus het antwoord op de enquete. 



PORTUGAL 

a. 	In weIke constitutionele en politieke setting functioneert het 

discontinuheitsprincipe? 

Portugal is een eenheidsstaat met een parlementair stelsel." Hoe-
wel Portugal een eenheidsstaat is, is aan de Azoren en aan Madeira de status 
van autonome regio toegekend. 
De constitutie is in hoofdzaak neergelegd in de Constituirdo da Republica 

Portuguesa (CRP). 
Als staatshoofd fungeert een voor vijfjaar rechtstreeks door het volk gekozen 
President. Zijn bevoegdheden zijn beperkt. Met name zijn bevoegdheid tot 
benoeming en ontslag van de minister-president zijn grondwettelijk strikt 
omschreven. 
De minister-president en op zijn voordracht de overige leden van de regering 

warden benoemd door de President, na raadpleging van de in het parlement 
vertegenwoordigde partijen en met inachtneming van de verldezingsuitslag 
(art. 190, eerste lid, CRP). De regering is politiek verantwoordelijk tegenover 
het parlement. De vertrouwensregel geldt slechts in de relatie tussen minister-

president en parlement. 

Tot 1987 had geen van de partijen in het Portugese parlement een 
meerderheid en was er sprake zowel van minderheidsregeringen als van 
coalitieregeringen en extra-parlementaire kabinetten. Bij de verkiezingen van 
1987 en 1991 behaalde de Partido Social Democrata de absolute meerder-
heid." Sinds 1995 vormt de Partido Socialista een minderheidsregering. 
Portugal heeft een eenkamerstelsel. De Assembleia da Republica wordt geko-
zen voor de duur van een legislatuurperiode. Een legislatuurperiode bestaat 
uit vier sessies (art. 174, eerste lid, CRP). Een sessie begint op 15 oktober en 
eindigt op 15 juni. Een nieuw verkozen Assembleia komt voor het eerst bijeen 
de eerste dag van de nieuwe legislatuurperiode. Indien ten gevolge van ontbin-
ding tussentijdse verldezingen hebben plaatsgevonden wordt de legislatuur-
periode veriengd met de duur van de lopende sessie. In dat geval komt de 
Assembleia voor het eerst bijeen op de derde dag na vaststelling van de verkie - 
zingsuitslag. In de maanden dat de Assembleia niet vergadert, functioneert 
een permanente commissie. Deze heeft geen besluitvormende bevoegdheden 
ten aanzien van wetgeving. 

Het recht wetsvoorstellen aanhangig te maken bij de 
Assembleia komt toe aan individuele parlementsleden, parlemen - 
taire fracties, de regering en, ten aanzien van de onderwerpen die 
de autonome regio's aangaan, de regionale parlementen. In Portu-
gal is het overgrote deel van de wetsvoorstellen niet afkomstig van 
de regering, maar van parlementsleden of parlementaire fracties. 
Het overwicht van de parlementaire initiatiefnemers vormt waar- 

96 
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schijnlijk ook de verklaring voor de regel dat een verworpen wetsvoorstel niet 
voor een tweede keer in dezelfde sessie ingediend mag worden behoudens 
tussentijdse ontbinding van de Assembleia (art. 170, vierde lid, CRP). Verstop - 
ping van de parlementaire agenda wordt zo voorkomen. De President bezit 
een veto-recht ten aanzien van wetsvoorstellen. Het veto kan door de Assem-
bleia overruled worden. In 1989 is in Portugal het referendum ingevoerd. 
Dezelfde actoren, die een wetsvoorstel aanhangig kunnen maken, kunnen een 

referendumvoorstel indienen. 

b. Wat houdt het discontinditeitsprincipe in? 

Het discontinufteitsprincipe houdt in dat bij het parlement aan-
hangige wets- en referendumvoorstellen komen te vervallen bij het aflopen 
van de legislatuurperiode (art. 170, vijfde lid, CRP). 
Van de regering afkomstige wets- en referendumvoorstellen vervallen ook bij 
de val van de regering die het voorstel indiende (art. 170, zesde lid, CRP). 
Van regionale parlementen afkomstige voorstellen vervallen bij het einde van 
de legislatuurperiode van het desbetreffende parlement (art. 170, zevende 

lid, CRP). 
In de literatuur wordt hier nog aan toegevoegd dat het in het verlengde van het 
vervallen van voorstellen van de regering en de parlementen van de autonome 
regio's, logisch lijkt dat ook voorstellen van andere initiatiefnemers komen te 
vervallen als deze initiatiefnemers geen deel meer uitmaken van de Assem-
bleia. Hierbij kan gedacht worden aan het opheffen van een fractie of het 
beeindigen van het parlementslidmaatschap van de ondertekenaars. Een 
dergelijk geval heeft zich in de praktijk echter nog niet voorgedaan, zodat niet 
bekend is of dit ook werkelijk zo is." 

c. Waar is het discontintifteitsprincipe neergelegd? 

Het discontimitteitsprincipe volgt uit artikel 170, vijfde tot en met 

zevende lid, CRP. 

d. Geldt het discontintifteitsprincipe voor alle wetsvoorstellen? 

In beginsel komen alle wetsvoorstellen te vervallen. Er bestaat 
echter een kwantitatief kleine uitzondering. Wetsvoorstellen afkomstig van 
regionale parlementen komen niet te vervallen als ze nog niet zijn aangeno - 
men in eerste lezing. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat omdat het 
parlement zich nog niet over dit voorstel heeft gebogen, het als het ware nog 
onbesmet is. 
Het oude parlement heeft het nieuwe nog op geen enkele wijze kunnen 
beInvloeden. 
Bovendien lijkt zich in de praktijk ook een uitzondering in 
strijd met de letter van de grondwet te hebben ontwikkeld. 	98  Gomes Canotilho en Vital Moreira, 

Dit betreft de implementatie van EG-regelgeving en wordt 	Constituicao da Republica Portuguesa 

hierna behandeld. 	 Anotada, p.214. 



e. 	Hoe wordt met het discontineteltsprIncipe omgegaan bij de 

Implementatie van EG-regelgeving? 

De implementatie van EG-regelgeving gebeurt in hoofdzaalc door de 
regering via wetsbesluiten (decreto-lei). Deze hebben dezelfde status ads de 
wetten afkomstig van het parlement (art. 115, tweede lid, CRP). Voor zover de 
regering al niet zelfstandig bevoegd is te implementeren, kan deze bevoegd-
heid door het parlement gedelegeerd warden, hetgeen gebruik is als het gaat 
om de implementatie van EG-regelgeving. 
Deze delegatie is echter aan strikte voorwaarden verbonden." In de delege-
rende wet moeten onderwerp, doel, reilcwijdte en duur van de delegatie wor-
den aangegeven (art. 168, tweede lid, CRP) en de gedelegeerde bevoegdheid 
mag slechts eenmaal gebruikt worden. Het belangrijkste is echter dat de 

delegatiewetten aan een vergelijkbare discontintfiteit onderhevig zijn als wets-
voorstellen. Met een regeringswisseling, bij tussentijdse ontbinding van het 
parlement en bij het einde van een legislatuurperiode komt de delegatiewet te 
vervallen (art. 168, vierde lid, CRP). Dit houdt in dat ten minste iedere vier jaar 
alle delegatiewetten opnieuw door het parlement zouden moeten gaan. 

In het antwoord op de enquete wordt van de zijde van het Portugese 
parlement echter gesteld dat het met deze formeel benodigde machtigings-
bevoegdheid niet zo nauw wordt genomen. Het parlement controleert niet of 
voor wetsbesluiten wel een actuele machtiging aanwezig is. De vraag is dan of 
dit niet tot problemen leidt bij toetsing door het constitutionele hof, dat 
immers bevoegd is zowel de wetten als de wetsbesluiten aan de grondwet te 
toetsen. Voor zover ons bekend heeft het probleem zich tot op heden niet 
voorgedaan. 

h. 	Welk effect heeft het discontImiiteitsprincipe op de herindiening van 

wetsvoorstellen die eerder zljn vervallen? 

Er zijn geen speciale voorzieningen getroffen voor herindiening van 
vervallen voorstellen. Een voorstel kan in de volgende legislatuurperiode 
opnieuw ingediend worden, waarna de behandeling van voor af aan begint. 
Het is niet bekend hoeveel vervallen voorstellen opnieuw ingediend worden. 

I. 	 Wat Is de omvang van het aantal vervallen wetten in verhouding tot het 

aantal aangenomen wetten? 

In de laatste legislatuurperiode (1991-1995) werden de volgende 
aantallen wetsvoorstellen ingediend: 

Lunshof en Lunshof, De Portugese 

republiek', p. 598. 



Sessie 	lid/ fractie Assembleia 	regering/regionaal parlement 

I 	 206 	 35 
II 	 138 	 37 
III 	 102 	 31 
IV 	 152 	 29 

Totaal 598 	 132 

Van de 598 voorstellen afkomstig uit de parlementaire gelederen werden er 219 
aangenomen, 103 verworpen en kwamen er 276 te vervallen. 
Van de 132 voorstellen afkomstig van de regering dan wel van de regionale par-
lementen werden er 115 aangenomen, werd er niet een verworpen en lcwamen 
er 21 te vervallen.'" 
Uit deze cijfers blijkt dat er vele voorstellen komen te vervallen, maar dat dit in 
hoofdzaak parlementaire initiatieven zijn. Over de inhoud van deze voorstel-
len en de indieners hebben wij geen gegevens. Nu van het recht van initiatief 
door de Portugese parlementariers zo lustig gebruik wordt gemaakt, lijkt het 
echter niet al boud te veronderstellen dat veel van deze voorstellen aflcomstig 
zullen zijn van leden van de oppositie. Voorstellen die vaak bij voorbaat kans-
loos zullen zijn en waarbij het komen te vervallen slechts voorkomt dat het 
voorstel verworpen wordt. 
Deze veronderstelling wordt ondersteund door de grondwettelijke bepaling 
dat een eenmaal verworpen voorstel niet in dezelfde sessie opnieuw ingediend 
mag worden. Deze bepaling is bedoeld als een rem op het steeds opnieuw 
indienen van kansloze wetsvoorstellen. 1°1  

100 Zo althans luiden de cijfers in 

antwoord op de enquete. De goede 

rekenaar heeft al gezien dater vier wets-

voorstellen zoek zijn. Waarschijnlijk zijn 

deze ingetrokken. 

101 Gomes Canotilho en Vital Moreira, 
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SPANJE 

a. 	In welke constitutionele en politieke setting functioneert het 

discontinuiteitsprincipe? 

Spanje is een staat met sterk federate trekken en heeft een parte-

mentair stelsel. I 'Vrijwel het gehele land is opgedeeld in autonome gemeen-
schappen met een eigen regering en een eigen parlement. Deze autonome 
gemeenschappen bezitten belangrijke wetgevende en bestuurlijke bevoegd-

heden, die echter per gemeenschap kunnen verschillen. 
De constitutie is in hoofdzaak neergelegd in de Constitucion Espanola (CE). 

Het staatshoofd, de koning, bezit geen wezenlijke zelfstandige bevoegdheden. 
Ms het gnat om de positie van de regering is het Spaanse staatsrecht duidelijk 
geinspireerd door het Duitse. Binnen de regering neemt de minister-president 
een vooraanstaande positie in. De Koning draagt een persoon voor als minis-

ter-president aan de Congreso. Indien de Congreso hem het vertrouwen 

schenkt, wordt deze persoon door de Koning tot minister-president benoemd. 
Vervolgens benoemt de Koning de overige leden van de regering op voordracht 
van de minister-president. De vertrouwensregel geldt slechts tussen de 
Congreso en de minister-president, met dien verstande dat de Congreso alleen 
de minister-president kan beenzenden door een nieuwe aan te wijzen (vgl. het 
Duitse konstruktives MiBtrauensvotum). Deze constructie geeft de regering 
een sterke positie ten opzichte van het parlement en is gericht op het voor-
komen van instabiliteit. De leden van de regering mogen het regeringslidmaat-

schap combineren met het lidmaatschap van een van beide kamers. 

Het parlement, de Cortes Generates, bestaat uit twee kamers, de Congreso en de 

Senado. De leden van de Congreso en de Senado worden gekozen voor een 

periode van vier jaar (legislatura). De Senado neemt een ondergeschikte post-

tie in ten opzichte van de Congreso, zeker als het gaat om de wetgevende 

bevoegdheden (zie hierna). 
De legislatuurperiode en daarmee het mandaat van de parlementsleden 
eindigt de dag dat deze vierjaarsperiode afloopt dan wel de dag dat de kamer 
tussentijds ontbonden wordt. Dit heeft tot gevolg dat men in Spanje parle-
mentsloze perioden kent. De nadelen hiervan worden ondervangen door de 

Diputaci6n Permanente (zie hierna). 

Artikel 73 CE bepaalt dat de kamers jaarlijks bijeenkomen in twee gewone 
sessies, respectievelijk van september tot december en van februari tot juni. 
In de overige maanden wordt er niet vergaderd, tenzij er een buitengewone 
sessie bijeen wordt geroepen door de regering, de Diputackm Permanente of 

de meerderheid van de leden. 
Op grond van artikel 78 CE dienen beide kamers een Diputaci6n Permanente 

te bezitten, bestaande uit 21 kamerleden aangewezen door de frac- 
ties op basis van evenredigheid. Deze 'commissies' dienen in het 	102  De gegevens in den subparagraef 

algemeen gesproken te waken over de bevoegdheden van de 	zip in belangnike mete ontleend aan 

kamer en kunnen zonodig de kamers in buitengewone zitting 	Prakke. 'Het Koninknik Spanje% 



bijeenroepen. Zij vervullen deze functie ook in de perioden dat de kamers niet 
vergaderen. 
Wetsvoorstellen kunnen bij de Congreso aanhangig worden gemaakt door de 
regering, door individuele leden' of fracties, de Senado, de parlementen van 
de autonome gemeenschappen en door middel van een volksinitiatief. Verre-
weg de meeste wetsvoorstellen zijn afkomstig van de regering. 
Als de Congreso een wetsvoorstel heeft aanvaard, wordt het doorgezonden 
naar de Senado. Binnen twee maanden nadat een wetsvoorstel bij de Senado 
is binnengekomen, dient hij daarover een beslissing te nemen. Als de Senado 
het voorstel ongewijzigd aanneemt, dient het binnen 15 dagen te worden 
bekrachtigd. De Senado kan met een absolute meerderheid van zijn leden ook 
een veto uitspreken. In dat geval kan de Congreso dit veto terstond ongedaan 
maken met een absolute meerderheid of na verloop van twee maanden met 
een gewone meerderheid. De Senado kan het wetsvoorstel ook aannemen na 
het geamendeerd te hebben, maar de Congreso kan de amendementen onge-
daan maken met een gewone meerderheid. 

b. Wat houdt het discontinuIteitsprincipe in? 

Het discontinditeitsprincipe houdt in Spanje in dat met het aflopen 
van de legislatuurperiode alle onderwerpen die bij de Congreso of de Senado 
aanhangig zijn komen te vervallen, met uitzondering van die onderwerpen die 
afgehandeld worden door de Diputacion Permanente. (Under de bevoegd-
heden die aan de Diputaci6n Permanente toekomen, behoort niet het afhan-
delen van wetsvoorstellen). 

c. Waar is het discontintliteitsprincipe neergelegd? 

Het discontinditeitsprincipe is neergelegd in de reglementen van 
orde van beide kamers. Voor wat betreft de Congreso is dit artikel 207. In het 
reglement van orde van de Senado staat een vergelijkbare bepaling. 
In het antwoord op de enquete wordt van de zijde van het Spaanse parlement 
een relatie gelegd tussen de formele en de materiele discontinditeit. Het 
komen te vervallen van de aanhangige onderwerpen met het eindigen van de 
legislatuurperiode, de materiele discontinditeit, wordt als een consequentie 
gezien van de formele discontinditeit. 

d. Geldt het discontintifteitsprincipe voor alle wetsvoorstellen? 

Het discontinditeitsprincipe geldt voor die wetsvoorstellen die aan-
hangig zijn gemaakt door de regering of afkomstig zijn van parlementsleden of 
parlementaire fracties. Het discontinditeitsprincipe geldt niet onverkort voor 
wetsvoorstellen aanhangig gemaakt door regionale parlementen of door een 
volksinitiatief. Deze wetsvoorstellen komen wel te vervallen, 
maar zijn automatisch opnieuw aanhangig bij het nieuw ver- 103  Mits ondersteund door veertien 

kozen parlement. De behandeling dient wel weer van voren andere leden; art. 126 reglement van 

af aan te beginnen. orde van de Congreso. 



GD 

C. Hoe worth met het discontinulteitsprincipe omgegaan bij de 

implementatie van EG-regelgevIng? 

Er bestaat geen uitzonderingspositie voor implementatiewetgeving. 

g. Zijn er in landen met een tweekamerstelsel bijzondere voorzienIngen 

getroffen voor een voorspoedIg verloop van de behandeling van 

wetsvoorstellen in de laatste fate van het wetgevingstraject? 

Het discontinulteitsprincipe geldt zowel voor de Congreso als voor 
de Senado. Zoals eerder vermeld, dient de Senado binnen twee maanden een 
besluit te nemen over bij hem binnengekomen wetsvoorstellen. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de regering of de Congreso een wets-
voorstel als urgent aanmerkt (art. 90, derde lid )  CE). Het gevolg hiervan is dat 
de termijn van twee maanden waarover de Senado normaliter beschikt, wordt 
teruggebracht tot twintig dagen. 

h. Welk effect heal het discontInuiteltsprInclpe op de herIndienIng van 

wetsvoorstellen die eerder zijn vervallen? 

De behandeling van opnieuw ingediende voorstellen begint van 
voren af aan. 

k. 	Welke plannIngsmechanismen functioneren er ten eInde te voorkomen 

dat wetsvoorstellen door het dIscontintateltsprincIpe worden geraakt? 

In artikel 89, eerste lid, CE is vastgelegd dat de reglementen van orde 
van beide kamers erin moeten voorzien dat de voorrang die aan regerings-
voorstellen toekomt niet de behandeling van de voorstellen afkomstig van de 
overige initiatiefgerechtigden frustreert. Impliciet blijkt hieruit dat regerings-
voorstellen op de parlementaire agenda voorrang krijgen en derhalve relatief 
minder kans maken aan discontinuiteit onderhevig te zullen zijn. 

I. 	 Zijn er bijzondere organisatievormen gekozen die een snelle 

behandeling van wetsvoorstellen bevorderen? 

De Congreso heeft in zijn reglement van orde een spoedprocedure 
opgenomen, waarbij alle gebruikelijke termijnen tot de helft warden ingekort. 
Het presidium kan besluiten dat deze spoedprocedure voor een onderwerp in 
werking treedt op verzoek van de regering, twee parlementaire fracties of een 
vijfde van het aantal leden (art. 93 en 94). 
Zoals eerder vermeld worden de twee maanden waarover de Senado normaal 
gesproken beschikt, teruggebracht tot 20 dagen als de regering of het congres 
regeringsvoorstellen als urgent aanmerkt (art. 90, derde lid, CE). 

r. 	 Hoe oordeelt de wetenschap in de desbetreffende landen over het 

discontinditeitsprincipe? 

In het handboek Derecho Constitucional van L6pez Guerra e.a. 
wordt erop gewezen dat de werkwijze van het parlement sterk is geent op 



traditie. 1" Zo is de traditionele rechtvaardiging voor het discontinditeits-
principe dat het nieuwe parlement een volledig andere is dan het voorgaande. 
De auteurs zijn echter van mening dat deze rechtvaardiging vandaag de dag 
tamelijk zwak overkomt. Zij zijn daarenboven van mening dat het principe 
bezwaarlijk is, omdat het gevolg is dat wetsvoorstellen die van een zekere 
omvang of complexiteit zijn, dan wel die erg laat ingediend worden, misschien 
niet kunnen worden aangenomen. Zij vinden dat het zeker zo moet zijn dat 
aan de nieuwe kamers de gelegenheid wordt gegeven om opnieuw te bekijken 
wat hun respectievelijke voorgangers hebben gedaan. Maar het lijkt hen 
redelijk een kamer de gelegenheid te geven de werkzaamheden voort te zetten 
in de stand waarin ze onder de vorige kamer gebleven waren. Zeker in het geval 
de politieke samenstelling van de kamer dezelfde is als of vergelijkbaar is 
met de vorige. 

104 LOpez Guerra e.a., Derecho Consti- 

tucional, p. 87. 
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VERENIGD KONINKRIJK 

In welke constitutionele en politieke setting functioneert het 

discontinuiteitsprincipe? 

net Verenigd Koninkrijk is een eenheidsstaat met een parlementair 
stelsel.' Het heeft geen geschreven constitutie. Een aantal belangrijke regels 
met betreklcing tot het parlement en de verhouding tussen beide huizen is 
neergelegd in de Parliament Acts 1911 en 1949. Het staatshoofd, de Koning, 
heeft niet of nauwelijks zelfstandige bevoegdheden. 

De Koning benoemt de minister-president en op zijn voordracht de overige 
ministers. Aangezien het kiesstelsel over het algemeen een meerderheid voor 
een van de partijen in het Lagerhuis oplevert, is er min of meer sprake van een 
verkiezing van de minister-president. De leider van de grootste partij wordt 
namelijk minister-president. Op voordracht van de minister-president 
benoemt de Koning de overige ministers. De regering en de individuele minis-
ters dienen op te stappen als zij het vertrouwen van het Lagerhuis hebben 
verloren. 
Kenmerkend voor de verhouding tussen regering en parlement in het Verenigd 
Koninkrijk is het sterke overwicht van de regering. Men zou zelfs kunnen 
spreken van een 'versmelting' van regering en regeringsfractie," die mede 
veroorzaakt wordt door het feit dat ministers lid zijn van het parlement in 
combinatie met het grote aantal ministers. Het overwicht van de regering heeft 
zijn weerslag gevonden in het reglement van orde (Standing Orders) van het 
Lagerhuis. Het reglement van orde voorziet in voorrang voor government 

business haven alle andere zaken. Daarvan uitgezonderd zijn 
20 dagen per jaar waarop de twee grootste oppositiepartijen de 
agenda mogen vaststellen, drie dagen per jaar voor de select 

committees en 20 vrijdagen en vier maandagen vilkir 19.00 die 
bestemd zijn voor wetsvoorstellen en moties ingebracht door 
backbenchers. m7  

Het Verenigd Koninkrijk heeft een tweekamerstelsel. Het Hoger-
huis wordt gevormd door de Lords' en heeft beperkte bevoegd-
heden. De leden van het Lagerhuis worden voor een periode van 
maximaal vijf jaar gekozen. Aan het einde van die periode moet 
het Lagerhuis ontbonden worden en nieuwe verkiezingen uitge-
schreven. De Koning ontbindt het Lagerhuis op voordracht van de 

minister-president. In de praktijk probeert de minister-president 
een voor zijn partij zo gunstig mogelijk tijdstip uit te zoeken. 
Een legislatuurperiode is onderverdeeld in sessies. Het openen en 
sluiten van de sessies behoort tot de prerogatieven van de Koning. 
Hij pleegt daarbij het advies van zijn regering te volgen. 
Tegenwoordig begint de sessie over het algemeen eind oktober 
of begin november en duurt ongeveer twaalf maanden. Na het 
eindigen van de sessie is er meestal een onderbreking van vier of 

a. 
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vijf dagen voor de opening van de nieuwe sessie. Deze onderbreking wordt de 
prorogation genoemd. Tot aan het begin van deze eeuw kon de prorogation 
vele maanden duren. Sessies die begonnen in februari en eindigden in juli 
waren geen uitzondering. 
Met name in verkiezingsjaren komt het voor dat sessies op andere momenten 
gesloten worden. Zo eindigde de sessie van 1986-1987 in mei 1987. In ieder 
geval wordt de prorogation kort gehouden: de sessie van 1987-1988 begon in 
juni 1987.' Het is dan gebruikelijk om deze sessie niet al in oktober te sluiten, 
maar te laten voortduren tot oktober van het volgende jaar. 

Het wetgevingsproces is bijzonder gecompliceerd. In hoofdlijnen 
komt het op het volgende neer. Wetsvoorstellen kunnen door de regering en 
door individuele parlementsleden ingediend worden. Regeringsvoorstellen 
kunnen zowel in het Hogerhuis als in het Lagerhuis beginnen, maar over het 
algemeen dient de regering haar voorstellen in het Lagerhuis in. Voorstellen 
die in het Hogerhuis aanhangig worden gemaakt, zijn over het algemeen niet-
controversieel. 
Beide huizen hebben het recht amendementen aan te nemen en om wetsvoor-
stellen te verwerpen. Ms het Hogerhuis het wetsvoorstel amendeert, gaat het 
weer terug naar het Lagerhuis, dat vervolgens op zijn beurt weer kan amen-
deren. Dit kan in beginsel onbeperkt doorgaan, maar in de praktijk gaat het 
vaak vrij snel. Veel van de door het Hogerhuis aangebrachte amendementen 
worden door het Lagerhuis geaccepteerd en als dat niet het geval is, legt het 
Hogerhuis zich daar over het algemeen bij neer. Dit laatste is waarschijnlijk 
mede het gevolg van het feit dat het Lagerhuis het Hogerhuis uiteindelijk kan 
'overrulen' op grond van de Parliament Acts. Ms namelijk het Hogerhuis een 
wetsvoorstel verwerpt of vasthoudt aan voor het Lagerhuis onaanvaardbare 
amendementen kan het wetsvoorstel die sessie weliswaar geen wet worden, 
maar als de volgende sessie een identiek wetsvoorstel wordt ingediend en door 
het Lagerhuis wordt aangenomen, kan dit zonder instemming van de Lords ter 
bekrachtiging aan de Koning worden voorgelegd. Bij zogenaamde money bills, 

dat zijn wetsvoorstellen waarvan de voorzitter van het Lagerhuis heeft vast-
gesteld dat zij uitsluitend betrekking hebben op belastingen, leningen of uit-
gaven van de centrale regering, is het nog eenvoudiger. Deze kunnen ter 
belcrachtiging worden voorgelegd als het Hogerhuis ze niet binnen een maand 
in ongewijzigde vorm heeft aanvaard. 

Het voorgaande heeft betreldcing op de public bills. In het Verenigd 
Koninkrijk vallen de wetsvoorstellen in twee groepen uiteen: de public bills en 
de private bills. De private bills onderscheiden zich van de public bills in die 
zin dat zij, eenmaal tot wet verheven, wijziging aanbrengen in de subjectieve 
rechten van bepaalde personen en instellingen. Een voor- 
beeld is de naturalisatiewetten. 	 109 Silk en Walters, How parliament 

De private bills worden door de belanghebbenden 	works, p. 82-83. 



(90)  

aanhangig gemaakt en moeten nadrukkelijk onderscheiden worden van de 
private members bills. Laatstgenoemde zijn public bills waartoe het initiatief 
niet genomen is door de regering maar door een of meer parlementsleden. 
Voor de private bills gelden afwijkende procedureregels. u°  

Daarnaast kent men nog de hybrid bills. Dit zijn strikt genomen 
public bills, maar zij bevatten tevens bepalingen met het karakter van een 
private bill. Dit verklaart meteen de naam. Anders gezegd, het zijn wetsvoor - 
stellen waarbij de belangen van sommige leden van het publiek meer in het 
bijzonder zijn betroldcen. Zo was voor het van start kunnen gaan van de bouw 
van de Kanaaltunnel een hybrid bill vereist. Ms een bill als hybrid wordt 
bestempeld zijn daarop voor een deel de voor private bills geldende proce-
dureregels van toepassing. 

b. Wat houdt het discontintifteltsprincipe in? 

Het discontinditeitsprincipe houdt in dat met het sluiten van de 
sessie aan het einde van een sessie nog niet afgehandelde onderwerpen komen 
te vervallen. Het discontinditeitsprincipe geldt voor beide huizen van het 
parlement. 

c. Wear Is het dIscontinditeitsprIncipe neergelegd? 

Het principe is niet schriftelijk vastgelegd. Het vloeit voort uit het 
koninklijk prerogatief de sessie te sluiten. 
In het antwoord op de enquete wordt gesteld dat uit enkele wettelijke bepa-
lingen indirect voortvloeit dater sprake is van discontinditeit, omdat deze 
anders geen zin hebben. Het betreft de hiervoor al aangehaalde regeling uit de 
Parliament Acts 1911 en 1949 dat door middel van een in opeenvolgende ses-
sies ingediend identiek wetsvoorstel verwerping of ongewenste amendering 
door het Hogerhuis ongedaan kan worden gemaakt. 

Helemaal steelchoudend lijkt ons deze argumentatie niet, omdat een dergelijke 
regeling ook kan functioneren zonder dater sprake is van discontinditeit tus-
sen de sessies. Dat is in ieder geval zo als het een wetsvoorstel betreft dat door 
het Hogerhuis is verworpen. 

d. 	Geldt het discontinuiteitsprincipe voor alle wetsvoorstellen? 

Het discontinulteitsprincipe geldt voor alle wetsvoorstellen die 
aanhangig zijn gemaakt door de regering of door leden van het 
parlement. De private bills en hybrid bills worden in de praktijk 	110  Zie hiewoor Silk en Walters. How 

echter uitgezonderd van de discontinditeit. Dit zijn zoals aange- 	parliament works. a 156460. 
geven wetsvoorstellen aanhangig gemaakt door personen en 
organisaties van buiten het parlement, die betrekking hebben op 	1 / 1  Prakke, 'Het Verenigcl Koninkrijk 
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behandeling van deze voorstellen vaak een lange periode bestrijkt p. 705; Silk en Walters. How parliament 

en or aanzienlijke financiele belangen van betrokkenen mee works, p. 158-159. 



gemoeid kunnen zijn, is het gebruikelijk dat beide huizen een zogenaamde 
carry-over-motion aannemen. Dit houdt in dat als de betrokken voorstellen 
opnieuw aanhangig worden gemaakt, de behandeling verder gaat vanaf het 
punt waar men de vorige sessie gebleven was. 

e. 	Hoe wordt met het discontintfiteitsprincipe omgegaan bij de 

implementatie van EG-regelgeving? 

Er wordt geen enkele uitzondering gemaakt voor de implementatie 
van EG-regelgeving. 

f. 	Welke effecten heeft het discontinuneitsprincipe voor langdurige 

wetgevingsprojecten? 

Met betrekking tot omvangrijke wetgevingsprojecten is de jaarlijkse 
discontinditeit niet onproblematisch. Het komt voor dat wetsvoorstellen 
aanhangig worden gemaakt voordat ze volledig gereed zijn, met als gevolg dat 
er van regeringszijde tijdens de behandeling nog bij voortduring wijzigingen 
worden aangebracht. Ook komt het voor dat wetsvoorstellen gezien de tijds-
druk door het parlement 'gejaagd' worden, zodat een zorgvuldige controle niet 
plaats kan vinden. 112  

g. 	Zijn er in landen met een tweekamerstelsel bijzondere voorzieningen 

getroffen voor een voorspoedig verloop van de behandeling van 

wetsvoorstellen in de laatste fase van het wetgevingstraject? 

Kenmerkend voor het functioneren van het Britse parlement is dat 
de regering in belangrijke mate de agenda bepaalt. Dit is mogelijk door de 
bevoegdheden die zij aan de Standing Orders ontleent en het feit dat zij in het 
Lagerhuis in beginsel op de steun van de meerderheid kan rekenen. Zo heeft 
Standing Order nr. 13 tot gevolg dat government business voorrang heeft. 
Het voorgaande heeft onder meer als consequentie dat de regering bepaalt op 
welk tijdstip het reces begint. Dit kan en wordt door de regering wel als druk-
middel gebruikt. De dreiging het Lagerhuis zo nodig tot in augustus bijeen te 
laten komen, is een effectieve wijze om de aanneming van regeringsvoor-
stellen te bewerkstelligen. 

Ten aanzien van het Hogerhuis geldt in ieder geval dat het vaak later 
met reces gaat dan het Lagerhuis, omdat nog wetsvoorstellen afgehandeld 
moeten worden, die pas laat in het parlementaire jaar uit het Lagerhuis zijn 
doorgezonden. 

Ook parlementsleden is niets menselijks vreemd. The MP's who suffer most under 

the present system are Scots who are parents of children at school - Scottish school 

holidays end early in August, and Scottish MP's, who work furthest from home in 

any case, are usually very impatient by late July. That, in itself, 

is a worry for any chief whip!" 113 	 112 Making the law, p. 79. 



Er is in theorie een methode om tijdwinst te boeken. net  is mogelijk 

gelijktijdig in beide huizen een identiek wetsvoorstel in te dienen. Na verloop 

van tijd kan een van de voorstellen dan ingetrokIcen worden. De behandeling 

in het andere huis van het andere voorstel hoeft dan niet veel tijd meer te 

kosten, aangezien de belangrijkste onderdelen dan al een keer besproken zijn. 

Deze methode wordt echter slechts zelden gebruikt, al lijkt er de laatste jaren 

sprake te zijn van een toename. 114  

h. 	Welk effect heeft het discontlmfiteitsprincipe op de herindiening van 

wetsvoorstellen die eerder Ain vervallen? 

Het opnieuw indienen van een in de vorige sessie vervallen voorstel 

betekent dat de behandeling weer geheel van voren af aan begint. De oppositie 

weet dat de tijd in haar voordeel werkt. Naarmate het jaar voortschrijdt en de 

sluiting van de sessie dichterbij komt, zal het eenvoudiger worden om conces-

sies van de regering los te krijgen. De oppositie zal dan ook niet schromen om 

bij een hernieuwde behandeling weer fris van de lever haar bezwaren tegen het 

voorstel te berde te brengen. 

Zoals eerder vermeld, wordt bij private bills en hybrid bills over het algemeen 

de behandeling wel voortgezet, waar zij de vorige sessie gebleven was. 

I. 	 Wait is de omvang van het aantal vervallen wetsvoorstellen in 

verhouding tot het aantal aangenomen wetten? 

Ms we ons beperken tot de public bills is het noodzakelijk bier een 

onderscheid te maken tussen de regeringsvoorstellen en de voorstellen 

afkomstig van individuele parlementsleden. 

Hoewel wij niet over cijfers beschikicen met betrekking tot het aantal rege - 

ringsvoorstellen dat komt te vervallen, blijkt uit het gegeven dat de overgrote 

meerderheid van de regeringsvoorstellen wordt aangenomen dat dit er niet 

veel kunnen zijn. In de sessies 1984-1985 en 1985-1986 bijvoorbeeld haalde 

96% van de regeringsvoorstellen de eindstreep. In de periode 1987-1992 wer-

den in totaal 213 regeringsvoorstellen ingediend, waarvan er 202 het statute 

book bereikten. Zes van de elf voorstellen die niet tot wet werden, Icwamen te 

vervallen door ten gevolge van het uitschrijven van de verkiezingen in 1992 en 

het daarmee voortijdige einde van de sessiei 

Van de voorstellen die niet tot wet worden is in het algemeen aannemelijk dat 

zij zijn komen te vervallen of zijn ingetrokicen eerder dan dat zij 

zijn venvorpen. Omdat tijd zo'n kostbaar goed is in het Britse wet- 113  Silk en Welters, How parliament 

gevingsproces zal de regering als haar blijkt dat een wetsvoorstel 	works, p. ea. 

ook in de eigen gelederen op grote tegenstand stuit, namelijk snel - 

ler geneigd zijn de verdere behandeling van een wetsvoorstel te 	114  Silk en Walters, How parliament 

laten rusten of het voorstel in te treklcen dan de procedure tot het 	works, p.141: Making the law, p.339. 

eind te voltooien en het tot een verwerping van het voorstel te 

laten komen. II6 	 115  Norton, Does Parliament matter?, 

net aantal private members bills dat komt te vervallen is aanzien- p 55. 



lijk hoger. Zonder hier verder in detail in te gaan op de procedure die hiervoor 
geldt, kan in het algemeen gesteld worden dat de meeste private members bills 
stranden op het gebrek aan tijd om ze te behandelen, eerder dan op het gebrek 
aan steun. De voorrang voor regeringsvoorstellen is hier debet aan.'"Zo wer-
den in de bovengenoemde periode 1987-1992 584 private members' bills aan-
hangig gemaakt, waarvan er uiteindelijk 65 tot wet werden verheven. 118  
Enkele oudere gegevens betreffen de herindiening van vervallen wetsvoor-
stellen na een wisseling van de regeringsmeerderheid. 119  Aan het einde van de 
sessie van 1969-1970 kwamen 23 wetsvoorstellen aanhangig gemaakt door 
de Labour-regering te vervallen. Daarvan werden er 14 door de nieuwe aange-
treden Conservative-regering opnieuw ingediend. Aan het einde van de sessie 
van 1973-1974 lcwamen 22 voorstellen van de Conservative-regering te verval-
len. De Labour-regering die daarna aantrad diende 15 voorstellen opnieuw in. 

j. 	Wat voor soort onderwerpen behelzen de vervallen wetsvoorstellen? 

Uit het voorgaande volgt dat de regeringsvoorstellen die komen te 
vervallen over het algemeen voorstellen zijn, die bijzonder controversieel zijn 
en die ook niet zonder meer op de steun van de eigen backbenchers kunnen 
rekenen. 

k. 	Welke planningsmechanismen functioneren er ten einde te voorkomen 

dat wetsvoorstellen door het discontinuïteitsprincipe worden geraakt? 

Zoals hiervoor vermeld, werkt de tijd in het voordeel van de oppo-
sitie. Deze zal zeker bij de meer controversiële voorstellen niet aarzelen om in 
alle stadia van het wetgevingsproces de voortgang zoveel mogelijk op te 
houden, bijvoorbeeld door het indienen van veel amendementen of het hou-
den van lange speeches. Hiertegen zijn diverse procedurele maatregelen 
mogelijk. 
De meest draconische maatregel staat bekend onder de naam guillotine. Het 
betreft hier een motie waarin de tijd staat aangegeven die in commissie en ple - 
nair aan de behandeling van het wetsvoorstel besteed kan worden. Deze 
Government motion kan in iedere fase van de behandeling 
worden ingediend. Het gebruik van de guillotine is de laatste 116  Dit valt at te leiden uit de voorbeel- 

decennia sterk toegenomen. In de periode 1970-1987 is het 	den die Silk en Walters geven; How par- 

instrument meer dan 40 keer gebruikt, waarvan meer dan 	liament works, p. 115. 

de helft sinds 1980. 
In 1985 hebben enkele leden voorgesteld een procedure in te 
voeren waarbij aan het begin van de behandeling een tijd-
schema werd vastgesteld in de commissie. Het traineren van 
de behandeling door de oppositie had volgens hen weinig 
zin nu de regering in een latere fase door het inzetten van de 
guillotine het voorstel toch door het Lagerhuis kon krijgen. 
Het traineren had dan slechts tot gevolg gehad dat geen seri-
euze behandeling van het wetsvoorstel had plaatsgevonden. 

117 
Silk en Walters, How parliament 

works, p. 114 e.v. 

118 Norton, Does Parliament matter?, 

p.55. 

119 Gegevens verstrekt aan auteurs 

door prof. Ph. Norton (University of Hull). 
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Door aan het begin van het wetgevingsproces in de commissie in overeen-
stemming met de wensen van de oppositie een reeel tijdschema op te stellen, 

zou de kwaliteit van de wetgeving kunnen toenemen. Hoewel uit een enquete 
bleek dat ruim 70% van de leden van het Lagerhuis het voorstel steunden, 
waaronder de leden van de Procedure Committee, werd het voorstel uitein - 
delijk verworpen, omdat zowel de regering als de leiding van de oppositie 
ertegen was.'" 
De closure vormt een mogelijkheid een specifiek debat te eindigen en tot stem-
ming over het onderwerp over te gaan. Als een lid vreest dat degenen die tegen 
een wetsvoorstel zijn zullen trachten to talk it outkan hij opstaan en aan de 
Speaker vragen de motie voor te leggen that the question be now put, met 

andere woorden de mode dat tot stemming zal warden overgegaan. Het 
behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de Speaker of hij deze motie 
aan het huis voorlegt. Hij zal dit doen als hij van mening is dat het debat lang 
genoeg geduurd heeft en de rechten van minderheden niet tekort gedaan 
wordt. Om misbruik te voorkomen is niet alleen vereist dat een meerderheid 

voor de closure stemt, maar ook dat ten minste 100 leden voor stemmen.' 21  
Tot slot moet hier nog gewezen worden op de discretionaire bevoegdheid 
van de Speaker in de selectie van de amendementen die besproken mogen 
worden. Hoewel het ieder lid vrij staat amendementen voor te stellen, komen 
slechts die amendementen in behandeling die door de Speaker geselecteerd 
warden. Deze bevoegdheid dient er ook toe de benodigde tijd binnen de 
perken te houden. In de commissiefase berust deze bevoegdheid bij de 
commissievoorzitter. 122  

I. 	Zijn er bijzondere organisatievormen gekozen die een snelle 

hehandeling van wetsvoorstellen bevorderen? 

Hiervoor is al ingegaan op de guillotine en de closure. Daarnaast 
kan niet genoeg benadrukt worden de alomvattende greep die de regering op 
de agenda van de beide huizen heeft. 

m. 	Bevordert het discontinuheitsprinclpe de doorlooptijd van 

wetsvoorstellen? 

Het discontinuiteitsprincipe bevordert zeker de doorlooptijd van 
wetsvoorstellen. Zoals hierna nog zal blijken, is juist de klacht dat het bestaan 
van de jaarlijkse cut-offer toe leidt dat wetsvoorstellen overhaast 
worden ingediend, waarna er in het 	 120  Silk en Welters, How parliament 

parlement te weinig tijd isomer zorgvuldig naar te kijken. 	works, p.140-141. 

n. 	Heeft de druk van de dIscontinditeit consequenties voor de 

Icwaliteit van wetgeving? 

Hiervoor is aangegeven dat de grote tijdsdruk er soms 
toe leidt dat omvangrijke wetsvoorstellen voortijdig aanhangig 
gemaakt worden en vervolgens tijdens de rit nog ingrijpend 

121  Silk en Walters, How parliament 

works, p. 96-97. 

122  Sak en Walters, How parliament 

works, p. 24 en 132. 



gewijzigd worden. Dit bevordert de kwaliteit van de wetgeving niet. 
Het probleem is hier overigens niet alleen de discontinuIteit tussen de sessies 
als wel mede de procedure die in de voorfase wordt gevolgd. Het eigenlijke 
opstellen van een wetsvoorstel (drafting) vindt pas plaats nadat de Future 

Legislation Committee of the Cabinet daarvoor toestemming heeft gegeven. 
Aangezien deze toestemming over het algemeen pas verleend wordt als een 
onderwerp in het wetgevingsprogramma wordt opgenomen en dit wetgevings-
programma over het algemeen niet meer dan een sessie vooruit loopt, is er 
vaak maar een periode van zes tot acht maanden om onderwerpen om te 
zetten in concrete wetteksten. 
Dit is niet veel voor ingewikkelde wetsvoorstellen, zeker als men bedenkt dat 
het formuleren van alle wetteksten gedaan wordt door de Parliamentary 

Council, die bestaat uit 32 wetgevingsjuristen. Het resultaat is dat wets-
voorstellen aanhangig gemaakt worden "half-baked' or not fully drafted."' 
Een langere-termijn planning van wetgeving kan hier al een belangrijke 
verbetering in brengen.' 

o. Functioneert het discontimiiteitsprincipe als politiek instrument, in 

die zin dat de onderlinge verhouding tussen regering en parlement door 

een van beide actoren op scherp kan worden gesteld ten einde de ander 

tot een bepaald gedrag te bewegen? 

Het discontinditeitsprincipe in combinatie met de mogelijkheid 
voor de regering functioneert in het Verenigd Koninkrijk duidelijk als een 
middel voor de regering om het parlement onder druk te zetten om wets - 
voorstellen af te handelen. 

p. Hoe wordt aan kabinetszijde gedacht over de werking van het 

discontinuIteitsprincipe? 

Het felt dat de regering de agenda van het parlement bepaalt in 
combinatie met het gegeven dat tot op heden de pogingen zijn mislukt om het 
discontinditeitsprincipe af te schaffen dan wel de werlcing er van te verzachten 
(zie hierna), kunnen we afleiden dat de verschillende regeringen tot op heden 
blijkbaar meer baat dan hinder van het principe hebben gehad. 

9. 	Hoe wordt aan de zijde van het parlement gedacht over de werking van 

het discontinteiteitsprincipe? 

Het voorstel om aanpassingen aan te brengen in de thans zeer 
rigoureuze werking van de discontinuIteit tussen de sessies is met enige regel-
maat door het Lagerhuis in overweging genomen, zij het de laatste decennia 
slechts een enkele keer.' De Procedure Committee van het 
Lagerhuis heeft zich in de sessie van 1984-1985 uitgesproken 
tegen het afzwakken van het discontinulteitsprincipe. 	123 Making the law, p.7 en 115-116. 

In reactie op een voorstel van de Study of Parliament Group 
voor afzwalcking (zie hierna) stelde zij: 126 	

124 Prof. Ph: Norton aan auteurs. 



"The possibility of carrying-over (or suspending) public bills from one session to the 

next was put to us by witnesses from the Study of Parliament Group. This question 

has been considered many times in the past. Arguments deployed against it have 

included the point that the sessional cut-off is a valuable discipline for Government 

and opposition. When the House of Lords Committee on Practice and Procedure 

considered the matter in 1976-77 it said that carrying-over of public bills 'would be a 

radical innovation and the procedure would tend to call into question the need for 

dividing Parliament into sessions at all.' We concur and we do not believe there are 

sufficient grounds for breaching the sessional principle in regard to public bills 

which are not hybrid." 

Zeker bij veel van de backbenchers bestaat er onvrede over de dis-

contintfiteit tussen de sessies en de druk die di t op de agenda van het parle-

ment legt. Hiervoor is al gerefereerd aan de mogelijkheid voor de regering om 
de recesperiode uit te stellen als drukmiddel om wetsvoorstellen aangenomen 

te krijgen. 
De oplossing voor dit probleem worth overigens niet alleen gezocht in het 
afschaffen van het discontinutteitsprincipe. Veel nieuwere leden van het 
Lagerhuis zijn er voorstander van over te gaan tot een vast parlementair,  jaar, 

dat wil zeggen met van te voren vastgestelde recesperioden. Zij betogen dat 
indien van te voren duidelijk zou zijn dat het Lagerhuis bijvoorbeeld op 31 juli 
met reces zou gaan, de regering geen oneigenlijke druk meer uit zou kunnen 

uitoefenen.'" 

r. 	Hoe oordeelt de wetenschap in de desbetreffende landen over het 

discontinuiteltsprincipe? 

Van wetenschappelijke zijde zijn verschillende malen voorstellen 
gedaan om het effect van de discontinutteit tussen de sessies af te zwakken. 
Hiervoor is al vermeld dat de Procedure Committee een voorstel van Study of 

Parliament Group afwees. 
De Study of Parliament Group suggereerde voor de public bills 
eenzelfde mogelijkheid in te voeren als nu al bestaat voor de 	125 Erskine May's Treatise on the law, 

private bills, namelijk het door middel van de carry-over-motion 	privileges, proceedings and usages of 

doorschuiven van de behandeling van de ene sessie naar de 	Parliament, p.526 none 6. 

volgende.' De groep somde onder meer de volgende voordelen 
van een dergelijke procedure op. Wetsvoorstellen zouden niet aan 126  Second Report of the Select Corn-

het einde van een sessie door bet parlement gejaagd hoeven te 	mittee on Procedure 01 1984-1985. p. XV. 

worden. Vervallen voorstellen zouden niet twee keen behandeld 
hoeven te worden. Er zou geen tijd meer verloren gaan aan het 	122  Silk en Walters, How parliament 

begin van een sessie bij gebrek aan te behandelen wetsvoorstellen. works, pfes. 

Het zou een meer evenwichtige en structurele behandeling van 
wetsvoorstellen bevorderen. Al deze voordelen zouden op zichzelf 128  Second Report of the Select Geni- 

al de invoering van een carry-over-motion rechtvaardigen. Daar- 	mine on Procedure of 7984-1985, 

naast zag de groep nog andere voordelen. Het voordeel voor 	p.77-78. 



de regering zou zijn dat een meer evenwichtige planning van de behandeling 
van wetsvoorstellen tot stand gebracht zou kunnen worden. Het voordeel voor 
de leden van de regeringsfractie zou zijn dat ze niet meer "[had]  to remain in 
the House at unsocial hours to get Bills through at the end of the session." 
En het voordeel voor het gehele Lagerhuis, inclusief de oppositie, zou zijn dat 
niet meer aan het einde van een sessie wetsvoorstellen zonder goede scrutiny 
afgehandeld zouden worden. 

Van meer recente datum is het rapport van een commissie van 
de Hansard Society. Deze commissie, die bestond uit vele vooraanstaande 
deskundigen, werd voorgezeten door Lord Rippon of Hexham, lid van het 
Hogerhuis en lid van de Privy Council. Het rapport is voor een belangrijk deel 
opgesteld door Michael Ryle, voormalig Clerk of Committees van het Lager-
huis.' De commissie heeft zich uitgebreid georienteerd via hoorzittingen en 
schriftelijke enquetes onder alle bij het wetgevingsproces betrokkenen zowel 
als andere deskundigen. 

Het rapport is uitermate kritisch over de wetgevingsprocedure in het alge-
meen. Na vastgesteld te hebben dat met betreldcing tot het wetgevingsproces 
het tot de taak van het parlement behoort ministers verantwoording te laten 
afleggen voor hun voorstellen door middel van een 'close and detailed 
scrutiny' stelt de commissie vast: 130  

"Both Houses fail to fulfil their legislative functions as effectively as they could do. 

In particular, the House of Commons as a whole should consider more deliberately 

for each individual bill how its scrutiny can be as effective as possible in the time 

available." 

In dit kader heeft de commissie zich ook gebogen over het discon-
tintifteitsbeginsel. Zij concludeert dat het onder bepaalde omstandigheden 
zeker zinvol kan zijn door middel van een carry-over-motion de behandeling 
van wetsvoorstellen van de ene sessie naar de andere door te schuiven. 

"We therefore recommend that if a bill requires extended parliamentary time, and is 

not required in a hurry, it should be permissible to defer completion of that bill in 

the current session and to carry it over for completion in the following session." 131  

De commissie meent dat het vooral voordelen kan hebben de 
behandeling van wetsvoorstellen die aan het einde van een sessie al wel door 
het Lagerhuis zijn aangenomen maar nog niet door het 
Hogerhuis naar de volgende sessie door te schuiven. 	129 Making the law. 

Het begin van een sessie is namelijk op dit moment in het 
Hogerhuis een tamelijk rustige periode. 	 130 Making the law, p. 142. 

Ook het doorbreken van de discontinditeit in het geval er 
tussen de sessies verkiezingen hebben plaatsgevonden, 	131 

Making the law, p. 117 
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acht de commissie mogelijk. In de meeste gevallen zal de oppositie hier niet 
voor voelen, maar bijvoorbeeld bij omvangrijke, technische wetsvoorstellen, 

die niet controversieel zijn, kunnen de partijen afspreken de behandeling door 
te schuiven. Dit verdient zeker de voorkeur boven het laten vervallen van het 
wetsvoorstel of het door het parlement jagen, zoals wel is voorgekomen. 
De procedure die de commissie voorstelt om bepaalde wetsvoorstellen niet 
te laten vervallen is vergelijkbaar met die die at voor de private bills wordt 
gebruikt. De carry-over-motion zou voorgesteld dienen te worden door de 

regering in de sessie waarin de voorstellen aanhangig zijn gemaakt. 
De voorstellen van de commissie van de Hansard Society hebben tot op heden 

niet geleid tot veranderingen. 

Ter zake van de lcwaliteit van de wetgeving kan terzijde nog het vol-
gende opgemerkt worden. In een uitermate kritische beschouwing over het 
functioneren van de hedendaagse Britse democratie sluit Andrew Marr zich 
aan bij de lcritiek op het wetgevingsproces zoals geuit door de Hansard 
Society.' Hij geeft een aantal treffende voorbeelden van slechte wetgeving 
met ingrijpende gevolgen voor grote hoeveelheden burgers. In zijn analyse ligt 
de oorzaak vooral in de opzet van het wetgevingsproces. Ms een wetsvoorstel 
eenmaal is ingediend is het voornaamste doel van regering en de regerings-
meerderheid het voorstel zo snel mogelijk en ongeschonden door het parle-
ment te loodsen. 

132 Map; Ruling &granola, p.141-154. 



ZWEDEN 

a. 	In welke constitutionele en politieke setting functioneert het 

discontinuirteitsprincipe? 

Zweden is een eenheidsstaat met een parlementair stelsel. De con-
stitutie bestaat uit vier wetten met een hogere status: de wet op de regerings - 
vorm (Regeringsformen)van 1974, de wet op de erfopvolging (Successions-

ordningen)van 1810, de wet op de persvrijheid (Tryckfrihetsforordningen) van 
1949 en de wet op de vrijheid van meningsuiting (Yttrandefrihetsgrundlagen) 

van 1991. Daarnaast is er een wet op het parlement (Riksdagsordningen) van 
1974. Dit is een zogenaamde semi-constitutionele wet, hetgeen inhoudt dat 
de belangrijkste bepalingen slechts met een gekwalificeerde meerderheid 
gewijzigd kunnen worden. 
Het staatshoofd, de Koning, heeft louter representatieve taken. Na overleg met 
de fractievoorzitters stelt de parlementsvoorzitter een kandidaat voor het pre - 
mierschap voor aan het parlement. Ms dit voorstel een absolute meerderheid 
krijgt, benoemt de parlementsvoorzitter de minister-president. Deze benoemt 
vervolgens de overige ministers. Op verzoek van de minister-president kan de 
voorzitter hem ontslag verlenen. Ook kan het parlement het vertrouwen 
opzeggen in de regering of een individuele minister. Het aannemen van een 
wantrouwensvotum heeft geen gevolgen als de regering binnen een week 
nieuwe verkiezingen uitschrijft. 

Sinds 1971 heeft Zweden een eenkamerstelsel. In de periode tussen 
1970 en 1994 werden de leden van het parlement voor drie jaar gekozen. Sinds 
1994 is de legislatuurperiode vier.  jaar. De regering kan het parlement tussen-
tijds ontbinden, maar de daaropvolgende legislatuurperiode duurt slechts tot 
aan de volgende reguliere verlciezingsdatum. (Dus wat er ook gebeurt: op de 
derde zondag in september van 1998 zijn er in Zweden verkiezingen.) Het 
verwondert dan ook niet dat na 1970 er geen enkele tussentijdse ontbinding 
heeft plaatsgevonden. 
De legislatuurperiode was tot 1995 onderverdeeld in sessies. Tot 1975 waren 
de sessies gelijk aan de kalenderjaren. Na 1975 begon een nieuwe sessie begin 
oktober en duurde tot ongeveer midden juni. Onderdeel van de ingrijpende 
herziening van de Riksdagordningen in 1994 was onder meer de afschaffing 
van de sessies met ingang van 1995. Het parlement komt de vijftiende dag na 
de verkiezingen voor het eerst bijeen. 
Het recht wetsvoorstellen aanhangig te maken bij het parlement berust bij 
de regering en bij individuele parlementsleden. In de regel worden wetsvoor-
stellen voorbereid door speciaal daartoe ingestelde commissies. Tot lid van 
deze commissies worden benoemd onafhankelijke deskundigen, 
vertegenwoordigers van belangenorganisaties en leden van het parlement, 
zowel van de regerings- als van de oppositiefracties. Het eindrapport van deze 
commissies wordt nog weer eens voor commentaar aan alle belanghebbenden 



voorgelegd. Het gevolg is dater regelmatig een tot twee jaar overheen gaan 

voor een, bijzonder uitgebreid gedocumenteerd, voorstel aan het parlement 

wordt voorgelegd. 
Deze wijze van voorbereiding van wetsvoorstellen, waarbij parlementariers 
deel uitmaken van de voorbereidingscommissies, maken dat het Zweedse 
parlement als een sterk parlement wordt gelcwalificeerd, met een grote invloed 

op het regeringsbeleid.'" 

I,. 	Wat handl het discontinuiteltsprincipe in? 

Het discontinulleitsprincipe houdt in dat onderwerpen bij cell 
regulier einde van een legislatuurperiode komen te vervallen. Een regulier 

einde wil zeggen: door het aflopen van de periode van vier jaar, waarvoor het 

parlement gekozen was. 
De Riksdagordningen geeft als uitgangspunt dat onderwerpen dienen te 
worden afgehandeld in de Iegislatuurperiode waarin ze worden ingebracht. 
Door middel van een speciaal besluit kan de Riksdag ertoe over gaan de behan-
deling van een bepaald onderwerp door te schuiven near de eerste sessie van 

de volgende legislatuurperiode. 134  Een dergelijk besluit is niet nodig indien 

de legislatuurperiode wordt beeindigd vanwege tussentijdse verkiezingen. 
In dat geval zijn alle niet afgehandelde onderwerpen automatisch bij het nieu - 

we parlement aanhangig. 

c. 	Waar is het discontinuiteitsprincipe neergelegd? 

In de artikelen 10 en 11 van de Riksdagordningen, cell semi-

constitutionele wet. 

d. 	Geldt het discontimiiteitsprIncipe voor alle wetsvoorstellenT 

Er zijn geen uitzonderingen op het discontinulteitsprincipe. 

e. Hoe wordt met het discontintliteitsprincipe omgegaan bij de 

Implementatie van EG-regelgeving? 

Hieromtrent zijn ons geen bijzondere voorzieningen gemeld. 

f. 	Welke effecten heeft het discontinuIteitsprincipe voor 

langdurige welgevingsprojecten? 

Op dit punt zijn ons geen bijzondere effecten medege-
deeld. Gezien de intensieve voorbereiding van wetsvoorstellen en 
de betrokkenheid van het parlement daarbij lijkt het ons dat, mits 
tijdig ingediend, een legislatuurperiode lang genoeg is om de 
behandeling van cell gecompliceerd wetsvoorstel af te ronden. 

"3  Arter, The Swedish Riksdag: the 

case of a strong policy-influencing 

assembly'. 

134  Zo althans luidt de ant bekende 

tekst van de Riksdagordningen. Het ligt 

voor de hand dot doze bepaling is/wordt 

aangepast aan de nieuwe situatie wear-

bij de sessies din afgeschaft en men nog 
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DEEL III 

VERDIEPTE LANDENRAPPORTAGE 



DUITSLAND 

Het discontinuTteitsprincipe 

Het discontinuIteitsprincipe maakt al sinds jaar en dag deel uit van 
het parlementsrecht in Duitsland. Het wordt aangeduid als Diskontinuitats-

prinzip' of `Grundsatz der Diskontinuitat'. Het principe geldt alleen voor de 
Bondsdag. Algemeen wordt het omschreven als het fenomeen dat "mit dem 
Ablauf der Wahlperiode die bei dem alten Bundestag eingebrachten Gesetzes-
vorlagen, Antrage, Anfragen usw. automatisch ihre Erledigung finden, und 
daI3, der neue Bundestag mit ihnen nur befalq werden kann, wenn sie bei ihm 
formgerecht neu eingebracht werden."' 
Het strekt zich ook uit tot het reglement van orde van de Bondsdag zelf 
(Geschaftsordnung des Bundestages; GOBT). 
Een weergave van het discontinditeitsprincipe is te vinden in artikel 125 
GOBT. 136 Dit artikel luidt als volgt: 

"Unerledigte Gegenstande. Am Ende der Wahlperiode des Bundestages gelten alle 

Vorlagen als erledigt. Dies gilt nicht fur Petitionen und fur Vorlagen, die keiner 

BeschluBfassung bedilrfen." 

Voor alle Vorlagen geldt dat zij komen te vervallen aan het einde van 
de legislatuurperiode. Uitgezonderd zijn petities en Vorlagen waarover geen 
besluit genomen hoeft te worden. Dit roept de vraag op naar de betekenis van 
de term 'Vorlagen'. Artikel 75 GOBT bevat een opsomming van zelfstandige en 
afhankelijke Vorlagen. 
Het verschil tussen een zelfstandige en een afhankelijke Vorlage is dat een zelf-
standige Vorlage als zodanig onderwerp van beraadslaging kan zijn. Een 
afhankelijke Vorlage kan slechts in samenhang met een zelfstandige Vorlage 
onderwerp van de beraadslaging uitmaken. De afhankelijke Vorlagen zijn 
amendementen, Entschlieflungsantrage (vg!. hieronder) en besluitvoorstellen 
en verslagen van commissies. Met betrekking tot het discontintifteitsprincipe 
geldt dat het lot van de afhankelijke Vorlagen verbonden is aan dat van de zelf-
standige Vorlage waaraan ze verbonden zijn. 

We zullen nu de zelfstandige Vorlagen ieder afzonderlijk behande-
len en aangeven in hoeverre ze onderhevig zijn aan de discontinuIteit. 

1. Wetsvoorstellen. 

Wetsvoorstellen komen in ieder geval te vervallen als er nog 
geen eindstemming heeft plaatsgevonden. Het maakt daar-
bij niet uit wie de indiener is of in welke stand de behande-
ling is. 

2. Besluitvoorstellen van de conciliatiecommissie. 

Deze komen te vervallen als ze niet meer door de Bondsdag 

135 Maunz/Diirig/Herzog, Grundgesetz 

Art. 39 Rdnr. 16. 

136 Hierna zal nog ingegaan worden op 

het feit dat aan dit artikel slechts decla-

ratoire waarde wordt toegekend. 

-,r/ 



die het wetsvoorstel heeft aangenomen, kunnen worden behandeld. 
(Zie hiema.) 

3. Voorstellen tot het overrulen van een bezwaar gemaakt door de Bondsraad. 
Deze zijn op gelijke wijze als de onder 2. genoemde besluitvoorstellen aan het 
principe van de discontinutteit onderworpen. 

Uitgangspunt bij het principe van de discontinutteit bij de Vorslagen onder 
punt 2 en 3 is dater geen twee Bondsdagen betroldcen mogen zijn geweest bij 
een en hetzelfde wetsvoorstel. 

4. Anträge. 

Deze zijn onderhevig aan het discontinditeitsprincipe. Het begrip Anträge laat 
zich moeilijk vertalen. Letterlijk betekent het 'verzoek', 'motie'. Over het alge-
meen zijn ze afkomstig uit het midden van de Bondsdag en betreft het verzoe-
ken aan de regering. Maar ook het verzoek een enquêtecommissie in te stellen, 
gaat in de vorm van een Antrag. Een Antrag kan echter ook door de Bonds- 
regering, de Bondskanselier of een Bondsminister ingediend worden. Zo kan 
bijvoorbeeld de Bondskanselier een Antrag indienen om het vertrouwen in 
hem uit le spreken (art. 68 GG.) I37  
Toch kan het begrip 'Antrag' niet zonder meer met de motie zoals wij die 

kennen vergeleken worden. Zoals eerder vermeld warden tot de afhankelijke 
Vorlagen de EntschlieRungsanträge gerekend. Deze hebben tot doel of een 
standpuntbepaling van de Bondsdag uit te lokken dan wel de Bondsregering 
tot een bepaald handelen op te roepen. 

Het aannemen van een EntschlieBungsantrag heeft geen rechtsgevolgen. 
Het begrip 'EntschlieBungsantrag' wordt daarmee in zijn geheel gedekt door 
de motie zoais die in de Tweede Kamer gebruikt wordt. De zelfstandige Antrag 
daarentegen slechts gedeeltelijk. 

5. Berichte und Materialien zur Unterrichtung des Bundestages 

(UnterrIchtungen). 

Hieronder vallen de note's, notities, brieven etc. die door de Bondsregering 
aan de Bondsdag worden gestuurd. Deze zijn niet onderworpen aan het prin-
cipe van de discontinutteit aangezien de Bondsdag er geen besluit over hoeft 
te nemen. Ze worden voor kennisgeving aangenomen. 
Onder deze Unterrichtungen vallen ook de zogenaamde EG-Vorlagen en 

de besluiten van het Europese parlement. Onder de EG-Vorlagen worden 
onder meer begrepen de (concept-) richtlijnen en verordeningen van de EG. 
De Bondsregering is wettelijk verplicht deze aan de Bondsdag te 
doen toekomen.'" 

6. De schriftelipce vragen. 
Alle ingediende maar nog niet beantwoorde schriftelijke vragen 
zijn aan het principe van de discontinditeit onderworpen. 
Weliswaar betreft het bier geen Vorlage waarover de Bondsdag 
moet besluiten, maar de vragensteller kan zijn recht op antwoord 
slechts in de legislatuurperiode waarin hij zijn vraag stelt, 
geldend maken.'" 

137 Ri. 1281/Backer. Handbuch Iii, die 

Parlamentarische Praxis, par. 75, p. 4. 

138  VgI.Vanschagen.De Tweede 

Kamer der Staten-Generaal, p. 180 - 185. 

139  Rani/Bricker, Handbuch liir die 

Pariamentarische Praxis, par. 125, P.  8. 



De Bondsdag kent een gevarieerd systeem van mogelijkheden om de regering vragen 

te stellen. Schriftelijke vragen kunnen de vorm krijgen van Grofle Anfragen, Kleine 

Anfragen en schriftliche Einzelfragen. Daarnaast zijn er nog drie mondelinge vormen: 

de Fragestunde, de Aktuelle Stunde en de Befragung der Bundesregierung. 14°  

7. Een schriftelijke kandidaatstelling voor een benoeming die de Bondsdag 

kan doen. 

Hier geldt het principe van de discontinuïteit. 
8. Besluitvoorstellen van commissies. 

Deze zijn onderworpen aan het principe van de discontinuïteit. 
9. Regeringsbesluiten die aan de Bondsdag zijn overgelegd op grond van een 

formeel-wettelijk voorschrift. 

Deze zijn aan de discontinuïteit onderworpen voor zover er een uitdrukkelijk 
besluit van de Bondsdag vereist is voor hun rechtsgeldige totstandkoming. Als 
een dergelijk uitdrukkelijk besluit niet is vereist geldt het principe van de dis-
continuïteit niet. 
Twee typen van deze regeringsbesluiten zijn te onderscheiden: Zustimmungs-

verordnungen en Aufhebungsverordnungen. Bij de eerstgenoemden is een uit-
drulckelijk goedkeuringsbesluit van de Bondsdag vereist voor het in werking 
treden c.q. het van lcracht blijven van het betreffende besluit. Hier geldt het 
principe van de discontinuïteit. Dat betekent dat als een Bondsdag nog niet 
besloten heeft voor het einde van de legislatuurperiode, de regering het besluit 
opnieuw bij de volgende Bondsdag dient in te zenden. Voor de zogenaamde 
Auffiebungsverordnungen geldt dat de Bondsdag een dergelijk besluit met 
terugwerkende kracht kan tegenhouden als het binnen een bepaalde termijn 
daartoe besluit. Jekewitz stelt dat als deze termijn, die begint te lopen bij de 
afkondiging van het besluit, over het einde van de legislatuurperiode heen - 
loopt, de nieuwe Bondsdag een zelfde periode moet hebben om tot een 
opheffingsbesluit te komen. De termijn begint als het ware opnieuw te lopen 
vanaf de eerste bijeenkomst van de nieuwe Bondsdag. 141 

Historische achtergrond van het 

discontinuïteitsprincipe 

Het principe van de discontinuïteit is reeds lange 
tijd in het Duitse staatsrecht verankerd. Het principe was 
opgenomen in achtereenvolgens de reglementen van orde 
van de Tweede Kamer van de Pruisische Landtag (1852), het 
Pruisische Abgeordnetenhaus, de Rijksdag van de Noord-
duitse Bond (1868) en de Nationalversammlung (1919). 142 

In het reglement van orde van de Duitse Rijksdag (1922) 
keerde het beginsel niet terug. Het werd echter als regel 
van ongeschreven recht wel gehandhaafd.' 
Tot aan de Republiek van Weimar gold het discontinuIteits-
principe tussen de sessies, waarin de legislatuurperioden 

140 Van Schagen, De Tweede Kamer 

der Staten-Generaal, p.258. 

tinuitat, p. 290. 

141 Jekewitz, Der Grundsatz der Diskon- 

142 Ritze1/130cker, Handbuch far die 

Parlamentarische Praxis, Vorbem. zu par. 

125, p. 1. 

143 Ritzel/Bucker, Handbuch far die 

Parlamentarische Praxis, Vorbem. zu par. 

125, p. 2. 



onderverdeeld waren. Hoewel het begrip sessie ook onder de Republiek van 
Weimar nog wel bekend was, werd vanaf dat moment uitgegaan van disconti-

nuIteit tussen de legislatuurperioden.' 
Bij de opnemen van het principe in 1852 werd als reden gegeven dat in de tijd 
tussen twee sessies veel van de onderwerpen door de veranderde omstandig-
heden achterhaald zouden zijn, zodat het niet zinvol was daar nog verder mee 
door te gaan. Het opnieuw aanhangig maken van voorstellen die nog wel de 
moeite van het behandelen waard zijn, zou niet op veel problemen stuiten. 
Ritzel/ Bucker meldt dater regelmatig pogingen zijn ondernomen om het 
principe af te schaffen ten aanzien van wetsvoorstellen. Alle pogingen waren 
vergeefs." 
Onder de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland is de onderverdeling van 

de legislatuurperiode in sessies verdwenen. De discontinuiteit doet zich nu 
slechts voor tussen de zogenaamde 'Wahlperioderi. 

De juridische basis van het discontintateitsprincipe 

Er bestaat in de staatsrechtelijke literatuur verschil van mening over 
de juridische basis van het discontinuIteitsprincipe. Sommige auteurs zijn van 
mening dat het principe af te leiden valt uit de artikelen 20, tweede lid, 38, 
eerste lid en 39, eerste lid, GG en het in deze artikelen vastgelegde principe van 
de formele discontinulteit. Anderen stellen dat het om een regel 

van gewoonterecht gaat. 	 144  Jekewitz. Der Grundsatz der Diskon- 

Men is het er wel over eens dat aan de verwoording van het begin- 	tinuitat, p.192 es. 

sel in artikel 125 van het reglement van orde van de Bondsdag geen 
waarde hoeft te worden toegekend. Deze bepaling is slechts decla- 145  Ritzel/BOcker, Handbuch fOr die 

ratoir en derhalve zou een eventuele schrapping uit het reglement Padamentadsche Praxis, Vorbem. zu par. 

geen gevolgen hebben.'“ Dat de bepaling in de Geschaftsordnung 125, P. 1 .  

niet constitutief is, kan al afgeleid warden uit het feit dat de 
Geschaftsordnung zelf ook onderhevig is aan het discontinuIteits- 148  Ritze1/13Ocker, Handbuch fur die 

principe. ledere nieuwe Bondsdag begint met het vaststellen van 	Parnmentarische Praxis, Vorberm zu par. 

een reglement van orde. Dat tot op heden iedere keer het regle- 	125. p. 1-2. 

ment van de vorige Bondsdag is overgenomen, doet bier niets 

aan af." 8 	 147  Isensee/Kirchhof, Handbuch des 

Staatsrechts, p. 371. 

Zoals gezegd bestaat er in de literatuur verschil van 
mening over de juridische basis van het principe van de disconti- 	148  Uitgebreid over dit anderwerp: Bol- 

ntateit. Dit verschil van mening lijkt terug te voeren op de beteke- 	Imann, Verfassungsrechtliche Grundla- 

nis die men aan de discontinuIteit toekent.' De auteurs die de 	pen und allgemeine verfassungsrechdi- 

materiele discontinuIteit als een noodzakelijk gevolg van de for- 	the Grenzen des 

mele discontinuIteit zien, zijn de opvatting toegedaan dat met het 	Selbstorganisationsrechts des Bundesta- 

einde van de legislatuurperiode ook een einde komt aan de legiti- 	gas, p. 115-120. 

matie van het voor die periode gekozen parlement. De legislatuur- 
periode en het daarbinnen optredende parlement worden als een 	149  Isensee/Kirchhol, Handbuch des 

eenheid gezien. Vandaar ook het gebruik te spreken over de eerste, Staatsrechts, p. 370. 



tweede, enz. Bondsdag. Met de verkiezingen van de nieuwe Bondsdag wordt 
een nieuwe legitimatie gegeven. 
Andere auteurs vinden het argument van de vernieuwing van de legitimatie 
niet overtuigend. Het staat het nieuw verkozen parlement toch immers vrij om 
de niet afgedane wetsvoorstellen over te nemen of te verwerpen? Zij zien als 
ratio van het discontinditeitsprincipe dat een nieuw verkozen parlement niet 
met de erfenis van een vorig opgezadeld dient te worden. Te meer niet nu het 
mogelijk is dat door ingrijpende veranderingen in de politieke verhoudingen 
na de verkiezingen het merendeel van de aanhangige voorstellen door de nieu-
we meerderheid als overbodig of onjuist wordt ervaren. Na de verldezingen 
dient met een schone lei begonnen te kunnen worden. Het nieuwe parlement 
moet ook niet gebonden zijn aan tussentijdse (procedure)besluiten van het 
oude parlement.' 
Als men dit als voornaamste grond voor het discontindfteitsprincipe ziet, is 
een afleiding van dit principe uit het Grundgesetz niet mogelijk. Vandaar dat 
deze auteurs het discontinditeitsprincipe als een regel van ongeschreven 
staatsrecht zien. 151  

Los hiervan bestond in het verleden ook verschil van mening over de 
status van het discontinditeitsprincipe als regel van ongeschreven recht. Was 
het een beginsel van gewoon ongeschreven recht of was het een beginsel van 
ongeschreven recht met grondwettelijke status? Tegenwoordig lijkt men het er 
over eens dat het discontinditeitsprincipe Verfassungsrangheeft. Doorbreking 
van het beginsel zou derhalve slechts kunnen gebeuren door het veranderen 
van het Grundgesetz. 

Naar aanleiding van de herziening van het strafrecht, een omvang-
rijk wetgevingsproject waarvan men bij de indiening van het voorstel al 
realiseerde dat dit niet binnen een periode van vier jaar afgehandeld zou kun-
nen worden, is onderzocht of het mogelijk was het discontinditeitsprincipe 
gedeeltelijk op te heffen. In een rapport uit 1965 opgesteld door het Bundes-

ministerium des Innern' werd geconcludeerd dat het principe van de discon-
tinditeit als zijnde gewoonterecht met een grondwettelijke status, slechts door 
een uitdrukkelijke wijziging van de Grondwet doorbroken 
zou kunnen worden. 

Er bestond echter verschil van mening over de 
nadere invulling. Was voor een besluit om de behandeling 
van een wetsvoorstel weer op te nemen een gewone meer-
derheid voldoende of was een gelcwalificeerde meerderheid 
vereist? Diende de doorbreking van discontinditeit alleen 
mogelijk te worden voor wetsvoorstellen afkomstig van de 
Bondsregering en de Bondsraad of ook voor voorstellen 
afkomstig uit de Bondsdag? De discussie strandde echter al 

150 Ritzel/Bucker, Handbuch fOr die 
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125, p. 4. 

151 Isensee/Kirchhof, Handbuch des 

Staatsrechts, p.370 -371. 

en de griffier van de Bondsdag. 

152 In overleg met het Bundesministeri- 

urn der Justiz, het Bundesratsministerium 



snel, waarschijnlijk omdat duidelijk werd dat de Bondsraad met geen enkel 
voorstel aklcoord zou gam.' 

De reikwijdte van het discontinulteitsprincipe 

Voorop staat dat het principe alleen van toepassing is op de Bonds-
dag en niet op de Bondsregering en de Bondsraad. Bij een regeringswisseling 
in de loop van de legislatuurperiode hoeven derhalve regeringsvoorstellen 
als bijvoorbeeld begrotingsvoorstellen niet opnieuw ingediend te worden. 
De aanhangige voorstellen worden geacht ook voorstellen van de nieuwe 
regering te zijn. Deze heeft natuurlijk wel het recht voorstellen in te treklcen. 
Oat het principe van de discontimfiteit niet van toepassing is op de Bondsraad 

kan verklaard worden nit de wijze van samenstelling van dit orgaan. 
De Bondsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de regeringen van de deel - 
staten. ledere deelstaat 'evert een vaststaand aantal leden van de Bondsraad, 
afhankelijk van het aantal inwoners van de deelstaat. Verandering van de 

verhoudingen in de Bondsraad vindt dus plaats na iedere regeringswisseling 
in een deelstaat. 

Omdat verkiezingen voor de deelstaatparlementen niet gelijktijdig plaats-
vinden en omdat ook in deelstaten een tussentijdse regeringswisseling plaats 
kan vinden is er nooit Oen moment dat de Bondsraad in zijn geheel van samen - 
stelling wisselt. In die zin is de Bondsraad een permanent orgaan en is er geen 
sprake van formele discontinulted Daaruit volgt dat het ook niet goed moge-
lijk is een logisch moment aan te wijzen waarop sprake zou kunnen zijn van 
materiele discontindited 

Ten aanzien van de relatie van de Bondsdag tot de Bondsraad doen 
zich als het gaat om de werlcing van het discontinditeitsprincipe wel enkele 
problemen voor. De oorzaak daarvoor is mede gelegen in de wetgevingsproce-
dure. Voor een goed begrip zullen we daarom eerst in hoofdlijnen een schets 
van deze procedure geven. 154  In tabel 1 is deze procedure in schema gezet. 

Het recht van initiatief behoort toe aan de regering, de Bondsdag 
en de Bondsraad. De wetgevingsprocedure van een regeringsvoorstel ziet er in 
hoofdlijnen als volgt uit. 

Alvorens een departementaal voorontwerp tot regeringsvoorstel kan warden, 
moet het eerst ter advisering aan alle overige departementen en de 
voor het onderwerp verantwoordelijke departementen van de 
deelstaten worden gestuurd. Het departement van Justi tie toetst 
de rechtsstatelijke aspecten 

van het ontwerp en de verenigbaarheid met de overige wetgeving. 
Als de regering zich heeft verenigd met het ontwerp wordt het aan 
de Bondsraad gestuurd. net  dient voorzien te zijn van een alge-
mene en een artikelsgewijze toelichting. Het wetsvoorstel wordt 
voorafgegaan door een voorblad, waarop kort het doel van de wet, 

153 Jekewtz, Be, Grundsatz der Deskon-
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de gekozen oplossing, de mogelijke alternatieve oplossingen en de aan de 
uitvoering van het voorstel verbonden kosten worden aangegeven. 

De Bondsraad heeft zes weken am zijn oordeel te kennen te geven, in het geval 
de regering het wetsvoorstel als spoedeisend heeft aangemerkt slechts drie 
weken. Ondanks deze korte termijn ziet de Bondsraad over het algemeen kans 
het voorstel van uitgebreid commentaar te voorzien, inclusief aanbevelingen 
voor veranderingen. Deze verslagen worden voorbereid in de commissies van 
de Bondsraad, waarin de Bondsregering en de deelstaatregering zich meestal 
door ambtenaren laten vertegenwoordigen. De gedegen reactie van de Bonds-
raad is natuurlijk mogelijk door het ambtelijk apparaat dat de minister van de 
deelstaatregeringen ter beschikking staat. Bovendien heeft zoals hiervoor 

vermeld het verantwoordelijke deelstaatministerie al over het voorontwerp 
geadviseerd. De advisering van de Bondsraad heeft vooral als positief gevolg 
dat de mogelijke uitvoerings- en handhavingsproblemen in een vroegtijdig 
stadium aan bod komen.," Daarnaast is de wetstechnische controle die 
verricht wordt van groot belang.'" 
Op de stellingname van de Bondsraad wordt door de regering gereageerd met 
een Gegenauflerung. Afgezien van het voorblad mogen echter geen wijzigingen 
in het voorstel aangebracht warden. Alle stukken warden hierna door de rege-
ring aan de Bondsdag toegestuurd. Dit is niet aan een termijn gebonden en de 
regering kan besluiten de procedure op dit punt te beeindigen. 
Na binnenkomst bij de Bondsdag vindt plenair een eerste lezing plaats. 
In minder dan de helft van de gevallen vindt daadwerkelijk een debat pleats 
over de hoofdlijnen van het voorstel, in de overige gevallen worth volstaan met 
het besluit welke commissie het voorstel in handen gesteld krijgt. 
De commissiefase van een wetsvoorstel verschilt aanzienlijk van die in de 

Tweede Kamer. Zo vindt er geen schriftelijke gedachtenwisseling met de rege - 
ring plaats. De commissie beraadslaagt mondeling over het wetsvoorstel in het 
bijzijn van de verantwoordelijke minister en/of diens ambtenaren. Bovendien 
kan de commissie zelfstandig besluiten het voorstel te wftzigen als zij daar aan - 
leiding toe ziet. De commissiefase eindigt met het terugzenden van het al dan 
niet door de commissie gewijzigde voorstel aan het plenum. Bij het voorstel 
wordt door de commissie een Beschluflempfehlunggevoegd en een toelichting 
waarin de door de commissie aangebrachte wijzigingen warden beargumen- 
teerd en melding wordt gemaakt van de niet-aangenomen wijziging 
len, de eventuele opvattingen van andere mitberatende commis-
sies en de overige bevindingen van de commissie. Plenair vindt 
vervolgens een tweede en een derde lezing van het wetsvoorstel 
plaats. Meestal vormen deze e'en agendapunt. De derde lezing 

wordt afgesloten met de eindstemming. Hierna wordt het voorstel 
doorgezonden naar de Bondsraad. Bij deze behandeling toetst de 
Bondsraad voornamelijk in hoeverre zijn opmerkingen van de eer-
ste keer zijn verwerkt en welke verdere wijzigingen nog door de 
Bondsdag zijn aangebracht.' 

svoorstel- 

155  In de Bondsrepubliek worth het 

overgrote deel van de federale wet-

geving uitgevoerd door de deelstaten. 

156 Schulze-Fielitz. Theode end Praxis, 

p. 301-302. 

151  Ismayr. Der Bundestag, p. 317. 



Met betrekking tot de positie van de Bondsraad in het wetgevings - 
proces kunnen er twee soorten wetsvoorstellen onderscheiden worden: 

Einspruchsgesetze en Zustimmungsgesetze. Bij Zustimmungsgesetze is instem-
ming van de Bondsraad vereist alvorens een voorstel tot wet kan worden. 
Bij Einspruchsgesetze kan de Bondsraad een voorstel niet verwerpen, maar 

slechts Einspruch einlegen. Een dergelijke Einspruch kan door de Bondsdag 
ongedaan worden gemaakt door het voorstel opnieuw aan te nemen. Hierbij 
volstaat een gewone meerderheid als de stemverhouding in de Bondsraad ook 
niet meer dan een gewone meerderheid te zien gaf. Als de Bondsraad daaren-
tegen met een tweederde meerderheid Einspruch einlegte, is voor het onge-
daan maken ook een tweederde meerderheid in de Bondsdag vereist. 
Wanneer is een wetsvoorstel nu een Einspruchsgesetz en wanneer een 
Zustimmungsgesetz? In beginsel zijn alle wetten Einspruchsgesetze tenzij uit 
de Grondwet het tegendeel blijkt. De Grondwet bepaalt dat wetsvoorstellen 
die de financien dan wel het bestuur van de landen raken de instemming van 
de Bondsraad behoeven. In de praktijk is de Bondsraad erin geslaagd een 
ruime interpretatie van de betreffende grondwetsartikelen door te zetten, 
waardoor zeer veel wetten in de categorie van de Zustimmungsgesetze zijn 

komen te vallen. 

Indien de Bondsraad niet akkoord wil gaan met de tekst zoals die 

voorligt, kan hij de conciliatiecommissie (Vermittlungsausschufl) inscha-

kelen. 158 Dit is vereist als hij Einspruch einlegen wil. De commissie bestaat uit 
32 leden (16 afkomstig uit de Bondsdag en 16 afkomstig uit de Bondsraad, dat 
wil zeggen voor ieder land een.) Indien de conciliatiecommissie veranderingen 
in het wetsontwerp voorstelt, moet de Bondsdag zich hierover uitspreken in 
wat wel wordt aangeduid als de vierde lezing. Zonder debat moet de Bondsdag 
voor of tegen de voorgestelde wijzigingen stemmen. Vervolgens beslist de 
Bondsraad over het nieuwe voorstel, dan wel over het oorspronkelijke in het 
geval de Bondsdag het voorstel van de conciliatiecommissie heeft afgewezen. 

Afhankelijk van het type wetsvoorstel kan de Bondsraad, naast 
natuurlijk instemmen met het voorstel, het voorstel verwerpen dan we! 

Einspruch einlegen. 
Ms een wetsvoorstel de hele procedure heeft overleefd, wordt het uiteindelijk 
tot wet door afkondiging door de Bondspresident in het Bundesgesetzblatt. 
Het is voor ons onderwerp van belang te constateren dat het mogelijk is dat 
een wetsvoorstel dat door de Bondsdag na de derde lezing is aangenomen 
en naar de Bondsraad is teruggestuurd, nog twee keer terug 

kan komen. 	 158 In het geval van Zustimmungs- 

gesetze (zie hierna) kan de conciliatie- 

Voor voorstellen afkomstig uit het midden van de commissie ook op initiatief van de 

Bondsraad geldt dat zij eerst aan de regering worden 	Bondsregering of de Bondsdag inge- 

gestuurd. Deze dient de voorstellen vervolgens voorzien van schakeld worden. 



eon regeringsstandpunt binnen drie maanden door te zenden aan de Bonds-
dag. De procedure is verder gelijk aan die van een regeringsvoorstel. Bij voor - 
stellen afkomstig uit het midden van de Bondsdag kan de behandeling direct 
met de eerste lezing beginnen. Zij warden niet eerst aan de Bondsregering of 
de Bondsraad toegezonden voor een standpuntbepaling. Voor het overige is 
de procedure gelijk. 

Het principe van de discontinuileit geldt, zoals gezegd, alleen voor 
voorstellen aanhangig bij de Bondsdag. Het uitgangspunt is zoals gezegd dater 
geen twee Bondsdagen betrokken mogen zijn geweest bij een en hetzelfde 
wetsvoorstel. Of zoals men pleegt te zeggen: een wetsvoorstel mag niet zwei 

Vaterhebbeni' Het gevolg kan zijn dat de Bondsraad het lot van een wets-
voorstel feitelijk kan bezegelen waar zij formed slechts bevoegd is Einspruch 
ein zu legen, namelijk in het geval zij op een zodanig tijdstip bezwaar maakt, 
dat de Bondsdag niet meer tot besluitvorming kan komen. Voorbeelden van 
een dergelijk frustreren van de wetgevingsprocedure warden in de literatuur 
niet gegeven. 

Gegevens met betrekking tot het wetgevingsproces en de werking van 

het discontinufteitsprincipe 

Er zal waarschijnlijk geen parlement ter wereld zijn waarvan de 
organisatie en werkzaamheden zo volledig en gedetailleerd gedocumenteerd 
zijn als de Duitse Bondsdag. De inmiddels vier delen tellende serie van het 
Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestagesbevat vrijwel ieder 
gegeven dat een parlementair onderzoeker zich maar kan wensen. 
Ten behoeve van het voorliggende rapport zijn uit de Datenhandbacher 
enkele tabellen gedestilleerd. In tabel 2 vinden we de aantallen bij de Bonds-
dag aanhangig gemaakte wetsvoorstellen opgesplitst naar initiatiefnemer en 
de afloop van de behandeling. Uit deze tabel blijkt dat gemiddeld genomen 
iets meer dan de helft van de aanhangig gemaakt wetsvoorstellen afkomstig 
zijn van de Bondsregering. Ongeveer een derde is afkomstig van leden van de 
Bondsdag en de overige wetsvoorstellen hebben leden van de Bondsraad als 
initiator. , 

Van de ingediende wetsvoorstellen wordt ongeveer twee derde aangenomen. 
De regeringsvoorstellen zijn hierbij relatief het talrijkst: van het totaal aantal 
regeringsvoorstellen is tot en met de twaalfde legislatuurperiode 84,5% 
aangenomen. Dit positieve lot trof slechts 35% van de voorstellen afkomstig 
van leden van de Bondsdag en 32% van de voorstellen afkomstig van de 
Bondsraad. 

Van de in totaal 7486 aanhangig gemaakte voorstellen staan er 1388, i.e. 18,5%, 

te book als nicht mehr erledigt, dat zijn de voorstellen die door de discontinul-
teit zijn getroffen. Een lets Heiner aantal is anderweitig erledigt, 

hetgeen in hoofdzaak betekent: verworpen. (zie label 2) 	 159  Maunz/D6rig/Herzog.Kommentar 

In hoeverre bevordert de discontinulteit de doorloopsnelheid van zum cumauzzetz, par. 39. p. 6. 
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wetsvoorstellen? Op deze vraag kan geen stellig antwoord gegeven worden, 
omdat te veel andere faktoren hier een rol spelen. Hoewel de Duitse Bondsdag 
een 'sterk' parlement is en vooral in het wetgevingsproces een belangrijke rol 
speelt, is er ook sprake van een goede afstemming tussen de regering en de 
regeringspartijen over de te stellen prioriteiten. Zo is het bijvoorbeeld gebruik 

om om de zoveel tijd in zogenaamde Koalitionsrunden afspraken te maken 

over de te stellen prioriteiten. Hierbij is ook de fractieleiding betrokIcen. En 
hoewel de Geschaftsordnung zeker in verhouding tot het reglement van orde 
van de Tweede Kamer vrij veel rechten aan minderheden toekent, is uitein-
delijk de (regerings-)meerderheid altijd in staat zaken door te drukken. 
In dit verband kan er ook nog op gewezen worden dat in het Duitse staatsrecht 
(met een zekere trots?) wordt gesteld dat de Bondsdag een Arbeitsparlament is , 

in tegenstelling tot het Britse Redeparlement. Hiermee wordt onder meer 

bedoeld dat in de werlcwijze van de commissies voorop staat het werken aan 
goede wetgeving, eerder dan het uitvechten van politieke meningsverschillen. 
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De cijfers met betreklcing tot de behandelingsduur van wetsvoor-
stellen lijken niet ongunstig af te steken bij gegevens voor Nederland. 
Uit tabel 3 blijkt dat de gemiddelde lengte van de wetgevingsprocedure vanaf 
het moment dat een wetsvoorstel bij de Bondsdag binnenkomt tot het 
moment van afkondiging zo ongeveer zeven h acht maanden is. Tussen het 
verlaten van de Bondsdag en de afkondiging zit ongeveer twee maanden, zodat 
de eigenlijke behandeling door de Bondsdag vijfà zes maanden bedraagt. 
(zie tabel 3) 

Uit cijfers van Visscher blijkt dat in de periode 1963-1986 52,7% van 
de wetsvoorstellen in minder dan negen maanden de Tweede en de Eerste 
Kamer doorliepen, 29,9% deed er tussen de 9 en de 24 maanden over, en de 
overige 17,4% meet dan 24 maanden.' Hierna zal nog ingegaan worden op de 
waardering van de werking van het discontinditeitsprincipe. Vooruitlopend 
daarop kan gesteld worden dat het beginsel tegenwoordig nauwelijks meet ter 
discussie staat. Met name lijkt men niet meet van mening te zijn dat het begin - 
sel tot onnodige vertraging van het wetgevingsproces leidt voor die voorstellen 

die opnieuw moeten worden ingediend doordat zij zijn komen te vervallen. In 
zijn behandeling van de werkwijze van de commissies in de Bondsdag stelt 
Dach dat achter het komen te vervallen van wetsvoorstellen aan het einde van 
een legislatuurperiode meestal politieke motieven schuilen. 161  

Tot slot zijn er ook cijfers beschikbaar over de verhouding per 
lcwartaal tussen het aantal aanhangig gemaakte voorstellen en het aantal 
afgehandelde voorstellen (tabel 4). 

Hieruit blijkt dat het aantal wetsvoorstellen dat het eerste kwartaal bij de 
nieuwe Bondsdag binnenkomt zeer beperkt is, hetgeen niet zal verbazen. 
Voor het overige valt op dat de schommelingen in het aantal aanhangig 
gemaakte voorstellen geringer zijn dan die in het aantal afgehan- 
delde wetsvoorstellen. Dit zal waarschijnlijk samenhangen met 	160  Visscher. Parlementaire imloed op 

het feit dat de recesperioden van de Bondsdag langer zijn dan de 	wetgeving, p.151. 

vakanties van de departementsambtenaren. Met andere woorden 
op de departementen wordt vrij continu aan de voorberei ding van 161  Dech, 'Das Ausschugverfahren 

wetsvoorstellen gewerkt terwijI in de agenda van de Bondsdag 	nach der Geschaltsordnung und in der 

grote gaten zitten. 	 Praxis'. p.1124-1125. 
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Zoals verwacht mocht worden is het aantal afgehandelde wetsvoor-
stellen het laatste jaar van de legislatuurperiode relatief vrij groot. Van een 
echte ophoping in het laatste kwartaal, hetgeen zou duiden op een 'erdoor 
jagen' van wetsvoorstellen, is echter geen sprake. 

Hoe wordt het discontinuirteitsprincipe gewaardeerd? 

Met name in de jaren zeventig is er in veel discussie geweest over 
het discontimitteitsprincipe. Directe aanleiding daarvoor 
waren de politieke gebeurtenissen in 1972 die leidden tot 	162 Burkens en Van Schagen, 'De 

een tussentijdse ontbinding van de Bondsdag, waardoor 	Bondsrepubliek Duitsland', p. 138. 



ander meet de begrotingswetsvoorstellen kwamen te vervallen.' Voorstan-
ders van opheffing van de discontinuTteit tussen de legislatuurperioden wezen 
op de steeds toenemende werkdruk van de Bondsdag, onder meer veroorzaakt 
door de toename van het aantal te behandelen wetsvoorstellen. l ' Dit was vol-
gens hen eon belangrijke oorzaak voor het toenemende aantal wetsvoorstellen 
dat door het aflopen van de legislatuurperiode lcwam te vervallen. 

Jekewitz plaatst enkele kanttekeningen bij de suggestie dat de 

toenemende werkdruk van de Bondsdag de oorzaak is year het grotere aantal 
vervallen wetsvoorstellen. Hij constateert dat politiek gevoeliger onderwerpen 
vaak later in de legislatuurperiode worden ingediend, bijvoorbeeld omdat er 
ook binnen de regering niet vanaf het begin eenstemmigheid over bestaat. 
En aan het einde van de legislatuurperiode verloopt de wetgevingsprocedure 
toch al wat trager, omdat de regeringsfracties in de Bondsdag met de verIcie-
zingen in aantocht wat meet geneigd zijn de onderlinge verschillen voor het 
voetlicht te brengen." 

Een tweede kanttekening van Jekewitz betreft de omvangrijke en gecompli-
ceerde wetgevingsprojecten. Doze projecten die eon nieuw rechtsgebied voor 
het eerst codificeren of eon integrate herziening van eon bestaand rechtsge - 

bled betreffen kunnen niet binnen één legislatuurperiode afgerond worden. 
De periode van vier jaar is te kort om iedereen tot het inzicht to brengen dat 
eon (her)codificatie noodzakelijk is en dat het ingediende voorstel het beste 

Daar doet eon uitgebreide voorbereiding door commissies van deskun-
digen en vooroverleg met de maatschappelijke groeperingen niet aan af. 
Het 'bewustwordingsproces' moot ook door de leden van de Bondsdag in 
zijn geheel doorlopen worden en dozen beginnen daar over het algemeen 
pas mee als een wetsvoorstel wordt ingediend. De noodzakelijke rijping van 
eon voorstel overschrijdt regelmatig de cesuur van de legislatuurperiode, 
waarbij het discontinuiteitsprincipe dan soms wat alto snel als de oorzaak 
voor de politieke besluiteloosheid wordt aangewezen. 

De derde kanttekening betreft de werlcwijze van de Bondsdag. Jekewitz wijst or 
op dater vrijwel goon wetsvoorstel behandeld worth zonder dat de 
commissie gebruik maakt van haar bevoegdheid openbare boor- 
zittingen to houden. 	 163  Jekewitz. Der Grundsetz der Diskon- 

Dit veroorzaakt eon vertraging in de procedure. Dit is fang niet 	tinuitat, p.316 

altijd nodig, want vaak is het houden van eon hoorzitting niet moor 
dan eon methode om de besluitvorming nog even voor zich uit to 	164  Jekewitz, Der Grundsatz der Diskon- 

schuiven of een poging van de oppositie om de inhoud van het 	tinuitit P. 316. 

wetsvoorstel nog eons kritisch belicht to ksijgen. Eon commissie is 
namelijk verplicht eon openbare haarzitting to houden als ten 	165  Jekewaz, Der Grundsatz der Diskon- 

minste eon vierde van haar leden daarom verzoekt (art. 70 GOBT). (Afloat p 319-320. 

Ms wetsvoorstellen door doze verlenging van de wetgevingsproce- 
dure komen to vervallen, wordt dan vervolgens het principe van de 166  Jekewitz, Dec Gnindsatz der DISkOn-

discontinulteit ten onrechte als reden genoemd, aldus Jekewitz. 166  0/01/tat, p.320. 



De stelling van Jekewitz lijkt bevestigd te worden door de cijfers. In 

de loop der jaren is het aantal hoorzittingen in het kader van de behandeling 

van wetsvoorstellen enorm toegenomen. De verhouding tussen het aantal 

wetsvoorstellen dat wel en het aantal dat niet met een openbare hoorzitting 

gepaard is gegaan, is als volgt. 

1. WP (1949-1953) 	- 

2. WP (1953-1957) 	1:175 

3. WP (1957-1961) 	- 

4. WP (1961-1965) 	1:212 

5. WP (1965-1969) 	1:28 

6. WP (1969-1972) 	1:12 

7. WP (1972-1976) 	1:12 

8. WP (1976-1980) 	1:13 

9. WP (1980-1983) 	1:7 

10. WP (1983-1987) 	1:4 

11. WP (1987-1990) 	1:5 

Hieruit blijkt dat sinds Jekewitz zijn opmerlcing maakte (1977) het 

aantal wetsvoorstellen waarbij een hoorzitting wordt gehouden nog eens meer 

dan verdubbeld is. 

Behalve dat Jekewitz van mening is dat het discontinuïteitsprincipe 

vaak ten onrechte als oorzaak van de problemen wordt aangemerkt, is hij ook 

van oordeel dat de vertraging wordt overschat, die het vervallen van wetsvoor-

stellen met zich brengt. Naar zijn mening wordt de plicht de wetgevingsproce-

dure opnieuw te starten voor de vervallen wetsvoorstellen die men wel tot wet 

verheven wil zien, verwart met de plicht de procedure inhoudelijk integraal te 

herhalen. Natuurlijk dienen de grondwettelijke regels gevolgd te worden. 

Zo kan een identiek wetsvoorstel niet direct door de regering bij de Bondsdag 

ingediend worden onder verwijzing naar het eerdere standpunt van de Bonds-

raad, maar dient het eerst weer opnieuw bij de Bondsraad ingediend te wor-

den. Maar niets verzet zich ertegen dat de interne procedures van de betrok-

ken ambten sterk verkort worden. leder van de betrokken ambten 

(Bondsregering, Bondsraad en Bondsdag) is autonoom in het vaststellen 

van de interne reglementen van orde. Zo kan de Bondsraad, en dat doet hij 

ook veelvuldig, zich beperken tot het verwijzen naar zijn eerder ingenomen 

standpunt. 

Hetzelfde geldt voor de interne werlcwijze van de Bondsdag. De Grondwet 

bevat geen bepalingen omtrent de behandelwijze door de Bondsdag. 

Op grond van het reglement van orde is het zonder meer 

mogelijk dat de eerste lezing van een wetsvoorstel zich 	167 Hetgeen tegenwoordig ook gebrui- 

beperkt tot de inhandenstelling van een voorste1. 167 	 kelijk is bij volledig nieuwe wetsvoorstel- 

Een commissie kan zich beperken tot het herhalen van haar len; Handschuh, Gesetzgebung, p. 58. 



eerdere besluiten ten aanzien van het voorstel. Het is zelfs mogelijk geheel af 

te zien van inhandenstelling van een commissie en direct over te gaan tot 

plenaire behandeling. 1"Voor dit laatste besluit is wel een tweederde meerder-

held vereist.'" 

Een reguliere mogelijIcheid tot het verkorten van de wetgevingsprocedure die 

met enige regelmaat wordt toegepast, is het initiatief voor indiening van een 

vervallen regeringsvoorstel in de nieuwe legislatuurperiode niet aan de rege-

ring te laten, maar aan een of meer Bondsdagfracties. Dit verkort de procedure 

in zoverre dat de eerste behandeling door de Bondsraad, die maximaal zes 

weken kan duren, wordt overgeslagen.'" 

Een mogelijkheid die wel is gebruikt bij omvangrijke wetgevingsprojecten is 

het onderverdelen van het gehele voorstel in verschillende wetsvoorstellen. 

Dit heeft onder meer plaatsgevonden bij de herziening van het strafrecht. 

Dit verhinderde niet dat bij dit bijzonder grote project het derde en vierde 'Straf-

rechtsreformgesetz toch kwamen te vervallen. Deze voorstellen zijn vervolgens 

door eden van de Bondsdag opnieuw aanhangig gemaakt, waarbij de verslagen van 

de commissies uit de vorige legislatuurperiode als grondslag voor de beraadslaging 

dienden. I71  

Jekewitz meent dater een aantal voordelen verbonden zijn aan het 

handhaven van het discontinuYteitsprincipe. In de eerste plaats zorgt het 

discontinuiteitsprincipe voor een schone agenda. Zonder het principe zouden 

de nog aanhangige voorstellen de agenda verstoppen en een spoedig begin met 

de nieuwe wetsvoorstellen tegenhouden. Ook is het een goed middel om de 

'politieke lucht te klaren'. 

Wetsvoorstellen waaromtrent inmiddels ook bij de regeringspartijen een onge-

makkelijk gevoel is ontstaan, verdwijnen van de agenda zonder dat men zich er 

formeel van hoeft te distantiereni n  Een ander voordeel is dat voorstellen voor-

dat zij opnieuw ingediend worden nog eens kritisch bekeken kunnen worden 

tegen het licht van de eerder gevoerde gedachtenwisselingen en de 

maatschappelijke ontwikkelingen. 	 168  lekewitz. Dec Grundsatz der Diskon- 

De literatuur over de voor- en nadelen van het discontinuIteits - 	tinuitat, p.323. 

principe stamt zoals gezegd uit de jaren zeventig. In het antwoord 

op de enquete wordt gesteld dat het discontimiiteitsprincipe 	169  Art. 80. tweede lid GOB1 

heden ten dage niet meer ter discussie staat. Er doen zich geen 

noemenswaardige problemen meer.  voor. 	 179  Handschuh. Gesetzgebung, p.54. 

"Der Umgang mit dem Diskontinuitatsprinzip ist im Deutschen Bun- 171  Jekewitz. Dec Grundsatz der Diskon-

destag einfach zum 'parlamentarische Alltag' geworden. Der Grund- 	tirwitat, p.346- 347. 

satz wird in der Praxis akzeptiert und fethrt zu keinen erheblichen 

Schwierigkeiten." 	 172  Jekewitz. Dec Grundsatz der Diskon- 

Culotta ft 325. 



Dat er geen problemen meer mee zijn, zal ongetwijfeld ook het 
gevolg zijn van het feit dat de suggestie van Jekewitz is opgevolgd om na het 
aantreden van een nieuwe Bondsdag de vervallen voorstellen die de regering 
tot wet verheven wil zien, als `paldcee opnieuw in te dienen. 
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ITALIE 

Gevolgen van personele disenntintfitelt 
De gevolgen van het beginsel van discontinulteit van het parlement 

zijn in Italie verreikend. Het regeerstelsel is parlementair. In verband hiermee 

word( behalve discontinufteit van de organen van Senato en Camera dei depu-

tati, de immuniteit en voorrechten van kamerleden, in de literatuur en de 
praktijk ook het ontslag van de regering bij algemene verkiezingen in verband 
gebracht met de personele discontinulteit van het parlement." Tevens brengt 
de personele discontinuTteit met zich het vervallen van niet afgehandelde par - 
lementaire werkzaamheden, zoals alle aanhangige wetsvoorstellen, vragen, 

moties, interpellaties, wijzingsvoorstellen voor het reglement van orde, onder - 
zoekswerkzaamheden, enzovoorts." 

Het vervafien van verzoekschriften wordt pas sinds het einde van de tweede 

legislatuur van de Republiek gepraktiseerd. Tijdens het koninkrijk vervielen 

verzoekschriften gericht tot de Senaat op het einde van de sessie tenzij aft werden 

vernieuwd in de volgende sessie, terwift verzoelcsehriften gericht tot de Kamer van 

afgevaardigden niet vervielen, hetgeen leidde tot zo grate opeenhopingen en 

langdurige vertragingen bij de athandeling dat wel gepleit werd voor overneming 

van de regel van de Senaat. 

Ten aanzien van verzoeken van de minister van Justitie tot opheffing van de parte-

mentaire immuniteit van parlementsleden geldt, dat verzoeken over niet herkozen 

leden teruggegeven word en aan de minister in verband met het einde van de 

immuniteit wegens einde van lidmaatschap, tetwift verzoeken over herkozen leden 

opnieuw moeten worden gedaan ook als in de vorige legislatuurperiode de Kamer 

reeds had ingestemd met opheffing (met andere woorden aan de opheffing komt 

een einde door herverkiezing). Mortati gaat zover de discontinuiteit oak uit to 

strekken over de reglementen van orde van de kamers - eon idee 

ontleend aan de Duitse praktijk (zie boven) - waarbij hij ervan uitgaat 

dat tegenwoordig door stilzwijgend besluit van de nieuwe Kamer het 

reglement van de oude wordt overgenomen. I75  Hij staat echter in 

doze opvatting alleen. 176  

De discontinditeit van wetgeving gaat terug tot de tijd 
van het Koninkrijk Italie (van 1861 tot kort na de Tweede Wereld - 
oorlog), toen het beginsel betrekking had op het vervallen van 
wetsvoorstellen aan het einde van een sessie. Tijdens de periode 
van het Koninkrijk ging de Senaat (waarvan de leden toen niet 
gekozen maar door de koning voor het leven benoemd werden) 
wat tosser om met het beginsel en hij heeft enkele malen het 
wetgevingsproces hervat in volgende sessies op het punt waar het 
in een vorige sessie gestopt was.' De regel van discontinufteit is 
overgenomen ten tijde van de republiek, zij het dat het vervallen 

173 Mortati, Istituzionididirittopubblico. 

p. 593; Traverse, in: Commented° della 

Costituzione 1984, p. 254-256; Biscaretti 

di Raffia, (Vella costauzionale: istituzioni 

di dirato pubblico, p.523. 

174  Traverse, Commentario della 

Costituzione 1984, p.246 en p. 254-56. 

175  Medea, Istituzioni di dada° pubblico. 

p.505. 

176  Zie 	 effetti della line 

della legislature sui procedimenti legis-

lativi pendenti', p. 741-753. 



van aanhangige aangelegenheden gekoppeld werd aan het einde van de legis - 
latuurperiode (de legislatuurperiode werd niet meer ingedeeld in sessies). 
Dat gebeurde aan het einde van de eerste legislatuurperiode van het Italiaanse 
parlement onder de republikeinse grondwet, maar niet door een besluit van 
het parlement zelf, maar na een boodschap van de minister-president, die liet 
weten dat "alle regeringsvoorstellen en andere voorstellen van wet vervallen 
zijn ook al zijn zij door een van de twee takken van het parlement aange-
nomen. Zij kunnen opnieuw worden ingediend bij het parlement, behoudens 
goedkeuring door de ministerraad".' Het parlement heeft deze gedragslijn 
in de praktijk altijd gevolgd. 

Status van de regel van discontinuering van de wetgevingsprocedure 

De regel die het vervallen van wetgeving bewerkt, is niet vervat in 
een geschreven norm van constitutionele aard. Het vervallen van aanhangige 
wetgeving aan het einde van een legislatura is - naar men in de literatuur 
meestal aanneemt - van gewoonterechtelijke aard. 
Uit de reglementen van orde van de Camera dei deputati en de Senato, die 
in 1971 zijn vastgesteld, is het bestaan van het beginsel van discontinditeit 
ten aanzien van aanhangige wetgeving wel af te leiden, meer in het bijzonder 
uit het bestaan van regels omtrent versnelde behandeling van opnieuw inge-
diende, eerder slechts in een kamer (of kamercommissie) aangenomen wets-
voorstellen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de wetgevingsactiviteit 
uit voorgaande legislatuurperioden (zie onder). 

Doorgaans wordt aangenomen dat de reglementen van de kamers, 
nu zij rechtstreeks zijn gebaseerd op artikel 64, eerste lid, van de Costituzione 
della Repubblica Italiana (Cost.), een rang hebben rechtstreeks onder de Costi-
tuzione (nevengeschikt aan de wet in formele zin). Doch nu de reglementen 
van orde eerder veronderstellen dan bepalen dat aanhangige wetsvoorstellen 
vervallen aan het einde van de legislatuurperiode, is daarmee weinig gezegd 
over de rang van deze regel. De lcwestie is niet zonder belang omdat wel ver-
dedigd is dat het gaat om een regel die voortvloeit uit of impliciet vervat is in de 
Costituzione. Daarmee zou het moeilijk worden van de regel 
af te stappen - waarvoor een aantal schrijvers en politici zich 
hebben uitgesproken - door een besluit in de reglementen 
van orde (of een wet). 

Het Corte costituzionale heeft in een uitspraak uit 
1991 betreffende wetgeving door de Regionale raden het 
bestaan van het beginsel in principiele termen bevestigd. 
Volgens het Hof vloeit het voort uit een fundamenteel consti-
tutioneel beginsel, te weten het representativiteitsbegin-
sel.' Dit beginsel heeft tot gevolg dat "geen vertegenwoor-
digende vergadering de macht heeft opvolgers te binden aan 

177 	. Orru, Question] interne al 

"repechage" delle delibere legislative 

regionali rinviate e non riapprovate 

prima del termine della legislatura', 

p. 2301. 

178 Boodschap 20 juli 1953, herhaald 

in een circulaire van 25 mei 1958, zie 

Bassanini, 'Gli effetti della fine della 

legislatura sui procedimenti legislativi 

pendenti', p. 762 noot 80. 



de besluiten die door haar zijn genomen in de loop van wetgevende proce-
dures die niet voltooid zijn door de definitieve goedkeuring van de wet zelf'. 
Wij bespreken deze uitspraak van het Hof hieronder. 

Reikwildte van de regel 

Alle wetsvoorstellen (progetti di legge)die niet door beide kamers 

zijn aanvaard bij het einde van de legislatuurperiode vervallen. 18° Wil men 

toch met een voorstel verder, dan moet het opnieuw worden ingediend. 
Daarop bestaat één uitzondering die af te leiden is uit de eerder genoemde 
regels uit de reglementen van orde van de Camera en Senato, namelijk dat 
volksinitiatieven" niet vervallen - althans artikel 107, vierde lid, reglement 

van de Camera, en artikel 74, tweede lid, reglement van orde van de Senato 
bepalen dat zij niet opnieuw hoeven te warden ingediend 
(zie echter hieronder voor nog een uitzondering). 

De uitzondering die gemaakt wordt voor het volksinitia-

tief is niet onomstreden. Voor een goed begrip van deze discussie 
zij erop gewezen dat het initiatief tot wetgeving naar Italiaans con-
stitutioneel recht behalve door regering, leden van het parlement 
en door volksinitiatief, kan worden genomen door de Nationale 
raad voor economic en arbeid (Consiglio nazionale dell'economia e 

del lavoro, afgekort als CNEL), de Regionale raden en Gemeentera-

den (art. 71, eerste lid, jo 99, 121 en 133 Cost.). TerwijI te beredene-
ren is dat de personele discontinulteit gevolgen kan hebben voor 
zowel wetgevingsinitiatieven van parlementsleden alsook van de 
regering, omdat aan beide door verkiezingen de vroegere legiti-
matie is ontvallen, ligt dat moeilijker voor de wetgevingsinitia-
tieven van de andere instanties. Aan de legitimatie van de CNEL, 
de Regionale raden en gemeenteraden is niets veranderd door de 
wijziging in de legitimatie van de nationale volksvertegenwoordi-
ging. Het heeft dus iets oneigenlijks dat voor het vervallen van deze 
initiatieven - althans voor zover door de oude kamers daarover 
geen besluit is genomen - geen uitzondering is gemaakt.' 
Voor wat betreft de uitzondering die wet gemaakt is, het yolks-
initiatief, is daarentegen juist het feit dat zij in het geheel niet 
vervallen, voorwerp van kritiek. De redenering is dat waar aan de 
gehele volksvertegenwoordiging in zijn oude samenstelling de 
legitimatie is ontvallen door verkiezingen, het ongerechtvaardigd 
is te veronderstellen dat voor de legitimiteit van het kleine deel van 
de kiesgerechtigden dat met het volksinitiatief is gekomen er in het 

geheel niets veranderd is. 183  Onomstreden is het alledaagse argu-

ment dat het praktisch moeilijker is tot een nieuw volksinitiatief te 
komen dan het voor de andere initiatiefnemers is om een vervallen 

voorstel opnieuw in te dienen. 

178  Net representativiteitsbeginsel 

werd in de literatuur daterend van voor 

doze uitspraak niet met het venial van 

wetgeving in verband gebracht maar 

met het onderzoek van de geloofsbrie-

yen, quorum-vereisten en met de 

bevoegdheden van de kamer na ontbin-

ding, zie on. Manzella, II Padamento, 

p. 173-183, ibid. in: Commentariodella 

Costituzione 1986. p.43-47. Martines 

is 274-275. 

18°  Men spreekt normaal over 'venial'. 

decadenza Spagna Musso, Diritto costi-

tuzionale, P. 520, spreekt ook over het 

valbal-effect dat daarvan oitgaat (ghetto 

di ghigliottina). soma van caducita, of 

decadimento. 

181  Art. 71, Meede lid, Const. voorziet 

in volksinitiatieven bestaande uit een 

wetsvoorstel van 50 000 kiesgerechtig-

den dat in anikelen is geredigeerd. 

182  Zie Traverse:Legislature', p.20 noel 

85 en Bassanms 'GU effetti dells fine 

della legislature sui procedimenti legis-

lativi pendenti t, p.1270 noot 417. 

183  In deze zin Marlines, DOW° casual- 

Donate, p. 315. 



Overigens moet opgemerkt worden dat weliswaar de continditeit van yolks-
initiatieven is gegeven op het punt dat wanneer deze niet afgehandeld zijn 
binnen de legislatuurperiode, deze niet helemaal van voor af aan hoeven te 
beginnen (niet opnieuw hoeven te worden ingediend, en dus geen hand-
tekeningen enzovoorts hoeven te worden verzameld), maar dat de behan-
deling van een volksinitiatief in een nieuw gekozen parlement wet opnieuw 
begint, behoudens de mogelijkheid van een versnelde procedure (waarover 
hieronder meer). De conclusie is daarom verdedigbaar dat ten aanzien van 
de parlementaire behandeling van volksinitiatieven er dus in beginsel geen 
continditeit bestaat. 

Hoewel aldus de normatieve reikwijdte van de regel waardoor aan-
hangige wetsvoorstellen vervallen vrij duidelijk is, zijn er pralctische redenen 
waarom sommige vervallen wetgeving toch zonder meer opnieuw wordt inge-
diend en afgehandeld. Het gaat dan om regeringsvoorstellen die constitutio - 
neel van verplichte aard zijn, de zogenaamde atti dovuti, ook wel legislazione 

vincolata genoemd. Daarbij worden genoemd de begrotingswetten, maar ook 
wetsvoorstellen strelckende tot goedkeuring van verdragsratificatie en of tot 
uitvoering van verdragen, en andere. Overigens is het verplichte karakter van 
wetten tot goedkeuring van ratificatie van verdragen lang niet altijd aanwezig. 
Dat zij wel op een lijn worden gesteld met bijvoorbeeld de begrotingswet heeft 
te maken met de veelal marginale aandacht die het Italiaanse parlement pleegt 
te besteden aan dergelijke wetsvoorstellen.' 

De term atti dovuti komt voor in twee bepalingen van het reglement van de Kamer 

van afgevaardigden, namelijk artikel 23, lid 4 bis, en artikel 24, lid 3 his. 

Deze bepalingen stipuleren dat de voorwaarden en regels omtrent de vaststelling 

van het programma en de kalender van werkzaamheden niet van toepassing zijn 

op voorstellen met betrekking tot de begroting, de (aan grondwettelijke termijnen 

gebonden) voorstellen tot omzetting van wetsdecreten in wetten en op de atti 

dovuti. Al deze punten worden zonder meer door de voorzitter in het programma, 

de kalender en de dagorde opgenomen. 

Hetzelfde geldt voor de wetsvoorstellen die geen 
directe relatie hebben met de legislatuur in de politieke 
samenstelling waarin zij onderzocht en aan stemming 
onderworpen worden;' zij "vallen buiten de politieke 
strijd", zoals De Savornin Lohman rond de werking van het 
discontinditeitsprincipe in Nederland ooit opmerkte 
(zie hierna). Al deze wetsvoorstellen worden bij onverhoopt 
vervallen in feite ongewijzigd opnieuw ingediend, in handen 
gesteld van de parlementaire commissies en zij volgen de 
normale procedure (met mogelijkheid van versnelling, zie 
hieronder). 

184 Zie Cassesse, in: Commentario della 

Costituzione 1979, p. 184-185. 

185 Zie antwoord Guizzi en Manzella, p. 

128-129. Andere verplichte wetgeving is 

bijvoorbeeld het bepalen van de toelage 

die aan de president van de Republiek 

toekomt, art. 84, derde lid. Cost; zie Bis-

caretti di Rufia, Diritto costituzionale: isti-

tuzioni di diritto pubblico, p. 415. 



Ook wetgeving strekkende tot implementatie van EG verplichtingen, die in 

Italie Icrachtens de zgn. legge La Pergola (wet nr. 86/89) elk jaar in een omvat- 

tende implementatiewet (de zgn. Legge comunitaria) geschiedt, valt in beginsel 

onder de werking van het discontinuIteitsbeginsel. Deze omvattende imple- 
mentatie-wetten worden beschouwd als atti dovuti die zowel bij de 
agendering als materieel in de parlementaire praktijk een zekere 	lee Zie Enzo Cannizzaro, in: Morisi. 

'voorkeursbehandeling' ondervinden, zij het dat de inhoud van het L'attuazione delta direttive am itaim: 

wetsvoorstel van de regering wel degelijk door het parlement kan 	(a legge comunitaria"in Partarnento, 

worden gewijzigd. I86  Concrete problemen hebben zich in verband 

met discontinuIteit van wetsvoorstellen hier niet voorgedaan; 
de implementatie-wet is nog nooit vervallen. 
Meer in het algemeen, maar niet speciaal met het oog op disconti-

nulteit van wetsvoorstellen, kent het parlement sinds 1983 een 
speciale 'begrotingszitting in het najaar, dat wil zeggen een bij-
zondere periode van 45 dagen in de Kamer van afgevaardigden en 
35 dagen in de Senaat, waarin uitsluitend de begrotingsvoorstellen 

aan de orde zijn en andere voorstellen van wet niet geagendeerd 
mogen wordeni r  Aldus wil men voorkomen dat deze voorstellen 

niet voldoende prioriteit krijgen op de agenda en niet tijdig worden 

aangenomen. 188  
Overigens wordt de agenda gebaseerd op een programmering van 
wetgevende arbeid waarbij de fractievoorzitters zijn betroklcen, 
maar ook altijd een regeringsvertegenwoordiger met wiens voor - 

stellen rekening moet worden gehouden!" 
Wat betreft de praktische reikwijdte van de regel van verval, kan 
nog worden opgemerkt dat getalsmatig de meeste wetsvoorstellen 
worden aanhangig gemaakt door parlementsleden die van het 
initiatiefrecht gebruik maken; het overgrote deel daarvan is van 
oppositioneel karakter (of betreft voorstellen die buiten het rege - 
ringsprogramma vallen en dus op geen of weinig steun binnen de 

coalitie kunnen rekenen). 180 Er zijn wat cijfers over wetgeving 
tijdens de IXe legislatuurperiode (1983-1987)." I  Er waren toen 

1104 regeringsvoorstellen van wet, waarvan 350 niet zijn afge - 

handeld. Er waren 3500 parlementaire initiatiefwetten, waarvan 
slechts 319 de hele procedure hebben doorlopen. Volksinitiatieven 
waren er 19, waarvan er slechts 2 zijn afgehandeld, waarvan 1 is 
aangenomen en 1 verworpen, terwijI van de 37 initiatieven van de 
Regionale raden er 4 zijn afgewiklceld (2 aangenomen en 2 verwor-
pen); het ene initiatief van de CNEL is onafgehandeld gebleven. 

In de daaropvolgende drie legislatuurperioden is het aantal 
parlementaire initiatieven nog toegenomen. 
Dus van de parlementaire initiatieven vervallen de meeste, van de 
regeringsinitiatieven worden de meeste afgehandeld, namelijk 
ongeveer 70%. Al met al leidt dit tot de conclusie dat ongeveer 20- 

p. 226-227. 

191  Regl. Camera. art. 119; regl. Senate, 

art. 126 leden 9.10 en 11; Marlines, 

Diritto costifuzionale, p.371 - 373. 

199  Stefano Sicardi, in: Stara della Costi-

tuzione, p. 250-251; Biscaretti di Ruffle. 
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pubblico, p. 431. 

199  De betrokkenheid van can rage-

ringsvertegenwoordiger bij het agenda-
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lid. 24 eerste lid en 15 aerate lid reg. 

Camera; en 53 made lid, 55, eerste lid 

reg. Sen.. Dm met de wensen van de 

regering bij de agendering rekening 

wordt gehouden wordt gesteld in art. 53 
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vierde lid reg. Cam. De regering heeft in 

de Camera cells het formele recht wijzi-

gingen voor te stellen in programmering, 
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lid, 24 tweed° en vijfde lid en 25, lid 2 bis 

reg. Cam.. 

199  Speen° Muss°, Diritto costituzio- 

nate, p.512. 

191  Cuocolo, lstituzioni di diritto pubbIL 

co, p. 246-247; gegevens over de legisla-

tuur I tot en met VIII met betrekking tot 

de Camera dei deputati: Bisearetti di 

Ruffle. DifittO costituzionale: istituzioni di 

diritto pubblico, p.385 en p.399. 



25% van de voorstellen de beslissende eindstemming halen en 75 tot 80% ver-
valt. 192  

Tweekamerstelsel en het vervallen van aanhangige wetsvoorstellen 

Aanvankelijk, dat wil zeggen van 1948 tot de grondwetswijziging van 
1963, waren de perioden waarvoor respectievelijk de Kamer van afgevaardig-
den en de Senaat werden gekozen, niet parallel. De Senaat werd gekozen voor 
de duur van zes jaar, de Kamer voor vijfjaar. In de praktijk echter, was de duur 
van beide kamers ook toen identiek en synchroon. Met het uitsluitende doel de 
verkiezingen voor beide kamers te kunnen laten samenvallen, werd van het 
recht tot ontbinding van elk der beide kamers - hier dus de Senaat - gebruik 
gemaakt. 1 " Sedert de grondwetsherziening van 1963 wordt ook de Senaat voor 
vijfjaar gekozen, in de praktijk gelijktijdig met de Kamer van afgevaardigden. 
Ontbinding van een enkele kamer komt niet voor en wordt ook voor onwense - 
lijk gehouden. Er bestaat in Italie eenstemmigheid over dat de kamers tezamen 
moeten worden gezien als een volksvertegenwoordiging, waarvan de Kamer 
van afgevaardigden en Senaat taldcen zijn, die - hoewel niet op identieke wijze 
gekozen - tezamen voor het overgrote deel eenzelfde electoraat vertegenwoor-
digen. 1 ' De bevoegdheden van de beide kamers ten aanzien van wetgeving (en 
ook overigens) zijn identiek. 195  

Indiening van wetsvoorstellen kan gebeuren bij hetzij de ene, hetzij 
de andere kamer. Wordt een voorstel door een der kamers aangenomen, dan 
wordt het doorgezonden naar de andere. Een voorstel is pas 
door het parlement aangenomen indien beide kamers 	192 cuocolo, lstituzioni di diritto pubbli- 

dezelfde tekst hebben goedgekeurd. Door de synchroniteit 
en de gelijke bevoegdheden van de beide kamers met name 
op het punt van het amendementsrecht komt het voor dat 
het wetsvoorstel telkenmale van de ene naar de andere 
kamer gaat, totdat er overeenstemming is over een eenslui-
dende tekst die door elk der kamers is goedgekeurd: de, 
naar het Frans, navette genoemd (soms getalianiseerd tot 
navetta). 

Het vervallen van het wetsvoorstel op het einde van een 
legislatuurperiode betekent in de praktijk wel dat de navette 
vastloopt ('verzandt', insabbiamento). Eveneens wordt wel 
de techniek gebruikt om onwelgevallige voorstellen waar-
over men zich desalniettemin liever niet uitspreekt, te laten 
verzanden door de behandeling uit te stellen tot nabij het 
einde van de legislatuurperiode. 1 " De techniek van verzan-
ding wordt in Italie voornamelijk gebruikt om de 
verhoudingen niet op scherp te hoeven stellen en om te 
voorkomen dat men tot een definitieve standpuntbepaling 
wordt gebracht. Voor het testen van de verhoudingen 

co, p. 252: cijfers bevestigd door de 

trend die blijkt uit de tabellen bij Bisca-

retti di Ruffia, Diritto costituzionale: isti-

tuzioni di diritto pubblico. 

193 Zie o.m. Spagna Musso, Diritto 

costituzionale, p. 494-495. 

194 Van de Senaat maken naast de 

gekozen eden rechtens de voormalige 

presidenten van de republiek deel uit, 

behoudens de mogelijkheid van het lid-

maatschap afstand te doen. Eveneens 

kan de President vijf senatoren voor het 

leven benoemen. Aldus zijn in de prak-

tijk naast een aantal verdienstelijke 

staatslieden ook dichters, schrijvers, 

musici, filosofen en andere geleerden 

benoemd tot senator voor het leven. 
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beschikt de regering over het instrument van het stellen van de vertrouwens-
kwestie, die gekoppeld wordt aan een (onderdeel van een) wetsvoorstel, waar-
door een stemming wordt geforceerd die het onder andere onmogelijk maakt 
nog langer alternatieven in stemming te brengen. I " 
Van dit instrument wordt geregeld gebruik gemaakt.' 

Herkanstng van vervallen wetsvoorstellen 

In het algemeen geldt de regel dat voorstellen die substantieel 
dezelfde inhoud hebben als eerder verworpen voorstellen Met aan commissies 
ter hand worden gesteld indien minder dan zes maanden zijn verlopen na ver- 
werping van het voorste1. 199  Dit is anders bij voorstellen die vervalle 
wege het einde van een legislatuurperiode. In de reglementen van 
orde van beide kamers is voor deze voorstellen voorzien in een 
herkansingsprocedure, die bekend staat als repechage. 

Deze procedure moet niet worden beschouwd als een speciaal 
regime, maar als een verkorte versie van de overigens normale 

gang van een wetsvoorstel. Op grond van deze procedure kan een 
voorstel dat in een van de kamers of kamercommissies tijdens de 
voorgaande legislatuurperiode was aangenomen en dat binnen zes 
maanden na aanvang van de nieuwe legislatuurperiode opnieuw is 
gepresenteerd, in de betrokken kamer of kamercommissie ver-
sneld worden behandeld, waarbij gebruilc kan worden gemaakt 
van de resultaten van de beraadslagingen in de eerdere legislatuur - 
periode. 
De reglementen van orde onderscheiden twee varianten at naar 
gelang 1) het voorstel door de Kamer zelf in een voorgaande legis-
latuurperiode is goedgekeurd, of 2) het voorstel een gewone 
kamercommissie at was gepasseerd. Doet het eerste geval zich 
voor, dan kan het urgent worden verklaard door een besluit van de 
kamer. Op verzoek van de regering of van een fractie-voorzitter in 
de Kamer van Afgevaardigden (in de Senaat: op verzoek van de 
regering of twintig senatoren) kan dan voor het voorbereidend 
onderzoek in de betrokicen kamercommissie een verkorte termijn 
worden gesteld. Na het verstrijken van deze termijn plaatst de 
voorzitter, ongeacht de resultaten van het onderzoek in de com-
missie, het voorstel op de agenda van de plenaire vergadering. 2°°  

Indien een eerder vervallen voorstel in de voorgaande 
legislatuurperiode reeds in een gewone kamercommissie was afge-
handeld maar nog niet door de Kamer zelf, dan kan de commissie 
die met het voorbereidend onderzoek is belast, na kort preliminair 
onderzoek, binnen zes maanden na aanvang van de legislatuur-
periode besluiten het voorstel naar de openbare vergadering te 
verwijzen ander aanneming van hetzelfde rapport dat de commis- 

II zijn van- 

195 
We' bestaan er plerdomen veer het 

opdragen van verschillende taken - wet-

gevend en in ender opzicht - eon de 

onderscheiden kamers;zo het voorstel 

voor grondwetsherziening van de coal-

missie Bozzi. Cuocolo, p. 167-169 en 

195. Meer recent is or een wetsvoorstel 

door de Senaat tijdens de tiende legisla-

tour goedgekeurd. tijdens de elfde 

opnieow ingediend en vervolgens ver-

zand. om  ten aanzien van de wetge-

vingsprocedure to known tot eon "pro-

cedureel bicameralisme", waarbij no het 

aannemen van eon voorstel in de one 

kernel-, het voorstel ook in de andere is 

aangenomen wanneer niet binnen 15 

dagen na toezending aan die andere 

kamer eon derde van het aantal leden 

verzoekt am behandeling. Doze proce-

dure zoo golden voor alle wetsvoorstel-

len behalve die betreffende constitutio-

nele wetten, het kiesstelsel, de begroting 

en de verdragen die parlementaire 

goedkeuring behoeven: Smardi. in: 

Stan della Costituzione, p. 226 on Zag re-

belsky, in: Stan do/la Costituzione, p. 

470-971, Martines, Diritto costituzionale. 

ID. 209-265. 

196  Spagna Musso, Diritto costituzio-

nate, resp. p. 520 en 514. 



sie in een voorgaande legislatuurperiode aan de vergadering 
had gepresenteerd. 
Volksinitiatieven kunnen blijkens artikel 107, vierde lid, reg. 
Camera, eveneens volgens de versnelde procedure worden 
behandeld, wanneer de regering of een fractie-voorzitter 
daarom verzoekt; anders worden zij volgens de normale 
procedure opnieuw behandeld. 
Het gevolg van de mogelijkheid van repechage voor het 
discontinditeitsbeginsel is dus tweeerlei. Enerzijds blijkt uit 
het bestaan van de mogelijkheid van repechage dat wets-
voorstellen in die zin vervallen dat zij opnieuw moeten 
worden ingediend (met uitzondering van volksinitiatieven). 
Anderzijds wordt door de repechage een zekere mate van 
continditeit mogelijk gemaakt in de parlementaire behan-
deling tussen de oude en de nieuwe legislatuurperiode. 
Over volksinitiatieven merkten wij hierboven reeds op dat 
wat betreft het niet opnieuw te hoeven indienen, er sprake 
was van continditeit voor deze wetsvoorstellen. Maar nu ook 
repechage ten aanzien van de parlementaire behandeling 
mogelijk blijkt, kan in gevallen waarin daarvan gebruik 
wordt gemaakt, er ook enige mate van continditeit ontstaan 
in de parlementaire behandeling van deze voorstellen. 
Blijft de mogelijkheid dat van repechage geen gebruik wordt 
gemaakt ten aanzien van volksinitiatieven, zodat in dat geval 
er discontinditeit is in de parlementaire behandeling. 

Werking van herkansingsprocedure 

Precieze kwantitatieve gegevens over het gebruik 
dat van de repechage wordt gemaakt, zijn niet beschikbaar. 
Toch kan het volgende over de procedure worden opge-
merkt.' 
De procedure-voorschriften omtrent repechage in samen-
hang met de parlementaire praktijk wijzen uit dat een even-
tuele herkansing geheel afhankelijk is van het al dan niet 
voorhanden zijn van politieke consensus, en daarom worden 
de procedure-voorschriften niet van groot praktisch nut 
beschouwd. Ook in afwezigheid van de specifieke bepa-
lingen over versnelde behandeling van eerder vervallen en 
opnieuw ingediende voorstellen kan - wanneer voldoende 
politieke steun voor het voorstel aanwezig is - zo'n voorstel 
met dezelfde spoed behandeld worden. Andersom garan-
deert het bestaan van de versnelde procedure allerminst een 
spoedbehandeling, omdat daarvoor voldoende politieke 
steun vereist blijft. 

197 Ingevolge art. 113, vierde lid, reg. 

Cam., heeft stemming over teksten 

waaromtrent de vertrouwenskwestie is 

gesteld voorrang op elk voorstel tot 

amendering of splitsing. lndien positief 

wordt gestemd over het vertrouwen 

worden alle amendementen geacht te 

zijn vetworpen zonder dat daarover 

gestemd is, art. 116, tweede lid, reg. 

Cam. Bij gebruik van dit instrument om 

de voortgang van wetgeving te verzeke-

ren wordt wel gesproken van fiducia 

tecnica, zie Martines, p.394. Dezelfde 

praktijk bestaat in de Senaat, zie opinie 

van de Giunta per il Regolamento van 

19 maart 1984, in Costituzione della 

Repubblica e Regolamento del Senato, 

p. 252-253. 

198 Mario Dogliani, in: Stato della Costi-

tuzione, p.314-315: Manzella, II Par/a-

mento, p.310-316; Martines, Diritto 

costituzionale, p. 393-395; Cuocolo, Isti-

tuzioni di diritto pubblico, p.413 -415. 

199 Art. 72 reg. Camera en art. 96 reg. 

Senato. 

200 Of in voorkomende gevallen van 

zgn. wetgevende commissies, commis-

sioni in sede deliberante, die over wets-

voorstellen kunnen beslissen. Van der-

gelijke wetgevende commissies (ooit 

tijdens het fascisme ingesteld om de 

wetgevende taak te ontnemen aan de 

Camera dei deputati) wordt in hoge, zij 

het afnemende, mate gebruik gemaakt. 

Tot in de jaren zeventig werd ruim drie 

kwart van de aangenomen wetsvoorstel-

len in dergelijke commissies afgedaan. 

De laatste jaren varieert dat aandeel tus-

sen de 30 en 50%; zie Martines, Diritto 

costituzionale, p.337 -341. 
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Indien het wetsvoorstel aan een commissie wordt toegewezen die het tijdens 
een eerdere legislatuurperiode had afgehandeld (variant 2), vergt het de 

nodige politieke consensus binnen de commissie om deze voorschriften toe 
te passen en het identieke rapport uit te brengen aan de plenaire vergadering. 
Is deze consensus voorhanden, dan zou ook zonder het specifieke procedure-
voorschrift het identieke rapport kunnen worden uitgebracht. Wanneer het 
voorstel door de Kamer in een voorgaande legislatuurperiode is aangenomen 
(variant 1), dan is de ambtshalve inschrijving door de voorzitter op de orde 
van de dag nog geen garantie dat het daadwerkelijk wordt behandeld. In de 
praktijk van beide kamers bestaat er behalve de orde van de dag namelijk ook 

een werkprogranama, pro grammazione dei lavori, waarover door de voorzitter, 

regering en fractie-leiders gezamenlijk wordt besloten en dat op basis van 
materiële politieke prioriteiten wordt vastgesteld. Daardoor wordt het voorstel 
op een ongewis tijdstip op de orde van de dag ingeschreven, omdat het proce-
dure-voorschrift niet meer dan de inschrijving op de orde van de dag vergt, 
en verkrijgt het voorschrift een puur formeel karakter. Indien zich duidelijke 
wisselingen van de politieke macht zouden gaan voordoen ten gevolge van 
het kortelings ingevoerde meerderheidsstelsel, ligt het in de verwachting dat 
weinig oude regeringsvoorstellen opnieuw zullen warden ingediend en nog 
minder voorstellen die eerder in commissie waren onderzocht met identiek 
rapport naar de plenaire vergadering worden doorgeleid. 
Bedacht moet echter worden dat voor herkansingsprocedures het niet uit-
maakt wie een eerder behandeld voorstel in een nieuwe legislatuur indient. 

De regering kan na een politieke verschuiving wetgevingsinitiatieven uit het 
parlement overnemen en herindienen, maar ook kunnen parlementsleden 
eerder vervallen regeringsvoorstellen in een nieuwe legislatuurpe- 
riode opnieuw indienen.' 201 De volgende overwegingen zijn die 

van Guizzi: in dezelfde zin Oak Spagna 

De achtergrond van de herkansingsprocedure: 

de discussie over materihle discontinateit 

De achtergrond van de herkansingsprocedure wordt 
gevormd door de discussies die over het materiële discontinui-
teitsbeginsel zijn gevoerd aan het eind van de jaren zestig.' Deze 
vonden op bun beurt plaats tegen de achtergrond van een algeme-
ne discussie die evenals elders in Europa werd (en gedeeltelijk - zij 
het in andere termen - nog wordt) gevoerd over de crisis rond het 
parlement 
en parlementair stelsel, en in verband daarmee over het feitelijk 
functioneren van het parlement. In Italië leidde dat tot een 	204 Over deze herziening en ham ach- 

algemene herziening van de reglementen van orde van de kamers, tergrand, Di Dole, //dirittopariamentare 

die zijn beslag lcreeg in 1971." Wat betreft ons onderwerp werden nella teoria one//a pratica - espetti 

verschillende krachtige pleidooien gevoerd voor het afschaffen van generali e prof i stnitturall p. 51-80. 

de regel dat aanhangige wetsvoorstellen vervallen bij vernieuwing en de algemene discussie Manzelle, 

van het parlement. Zo deden de republikeinse afgevaardigde 	II Parlament°, p. 23-27 en 47-56. 

Musso, Diritto costituzionale, p. 524- 525, 

202  Traverse, II parlament° nella Costim-

Mae one//a prassi; p. 253 - 255 

203 Len overzicht bij Bassanini, 

'Gli effetti della fine delta legislature sui 

procedimenti legistativi pendentr. 

p. 721-725. 



La Malfa en enkele medestanders het voorstel in het reglement van orde van de 
Kamer de volgende bepalingen op te nemen: 

"Art. 61 his. De kamer, gehoord de regering en onder verklaring van de urgentie 

daarvan, kan besluiten, gehoord een spreker per fractie, om binnen een jaar na de 

eerste bijeenkomst van de Kamer de al in een vorige legislatuurperiode door de 

plenaire vergadering of een wetgevende commissie goedgekeurde wetsvoorstellen 

naar de Senaat te zenden"; 

"Art. 30 ter. Elke commissie, gehoord de regering, kan binnen 180 dagen na de eerste 

vergadering van de Kamer besluiten om zonder nieuw onderzoek de al tijdens de 

voorgaande legislatuurperiode onderzochte wetsvoorstellen naar de plenaire verga-

dering te verwijzen." 205  

Anders dan in de uiteindelijke regeling van de 
herkansingsprocedure was in dit voorstel geen sprake van 
herindiening van voorstellen. Met andere woorden, de voor-
stellen waarvan de behandeling conform het voorstel zou 
worden voortgezet, zouden niet zijn vervallen. Juist het 
herindienen dat vereist wordt in de huidige herkansings-
bepalingen impliceert dat de voorstellen wel vervallen 

Zoals bij de herziening van het reglement van orde 
van de Camera in 1971 door de herzieningscommissie werd 
vastgesteld, heeft men een oplossing voorgesteld "die vast-
houdt aan het beginsel van indiening door individuele 
afgevaardigden, groepen parlementsleden en regering van 
wetsvoorstellen in elke legislatuurperiode, maar die toch een 
verkorte en snellere procedure toestaat die de ongemakken 
vermijdt van het vervallen wegens het einde van de legisla-
tuurperiode. Niet dus een in leven houden van voorstellen 
uit de voorgaande legislatuurperiode, maar de mogelijkheid 
ze opnieuw in te dienen en ze hun loop te laten hebben in 
een verkorte en snelle procedure."' 
Met andere woorden: discontimitteit ten aanzien van indie-
ning, maar (een mate van) continditeit in de parlementaire 
behandeling.208 

Hoewel aanvankelijk het voorstel van La Malfa in brede poli-
tieke kring bijval vond, is het toch niet aangenomen, zoals 
hierboven gebleken is. De herkansingsregeling die thans in 
de reglementen van orde is vervat, is tot op heden de enige 
uitkomst van een discussie die in de staatsrechtelijke litera-
tuur ook meer principieel werd gevoerd rond het disconti-
nuIteitsbeginsel. Vooral de argumenten tegen de conse-
quenties die gewoonlijk uit het beginsel zijn getrokken ten 
aanzien van het vervallen van aanhangige wetsvoorstellen 

205 Geciteerd in Bassanini, 'Gli effetti 

della fine della legislatura sui procedi-

menti legislativi pendenti', p. 723-724, 

noot 6. 

206 Overigens volgt dit niet met zoveel 

woorden uit artikel 107, derde lid, reg. 

Camera, ten aanzien van herneming van 

de voorstellen waarvan het onderzoek 

eerder in commissie tijdens de voor-

gaande legislatuurperiode is afgesloten. 

Zoals blijkt uit de bedoeling van dege-

nen die de invoering van deze regel heb-

ben bewerkstelligd, kan er echter geen 

twijfel over bestaan dat bedoeld is dat 

ook die voorstellen heringediend moe-

ten worden; zie hieronder en Traversa, 

'Legislatura', p. 24-25. 

207 De rapporteur Luzzatto, in de zitting 

van 15 juli 1970, Camera dei deputati, 

geciteerd in Traversa 'Legislatura', p. 19. 

noot 82. 

208 Vandaar dat Cuocolo in verband 

met de repdchage spreekt 	continuita 

legislative, en stelt dat door deze proce-

dure het verval van wetsvoorstellen niet 

absoluut is; Cuocolo, lstituzioni di diritto 

pubblico, p. 253. 
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zijn in de doctrine vrij ver uitgesponnen. Zij kunnen als volgt in vijf punten 

worden samengevat. 
Ten eerste is de regel van het vervallen van aanhangige voorstellen ooit gekop - 
peld geweest aan de grondwettelijke instituties van de sessie en de legislatuur-
periode. Deze beide instituties zijn echter verdwenen uit de Costituzione van 

1948. 203  Daarbij komt dat het koppelen van de absolute discontinulteit van alle 
wetsvoorstellen aan de vernieuwing van de samenstelling van het parlement, 
bezien vanuit het perspectief van de volkssoevereiniteit niet logisch 
De nieuwe samenstelling heeft namelijk voor alles consequenties voor de 
politieke kleur en richting van de daarop gebaseerde meerderheid. Vanuit dit 
gezichtspunt kan er alleen een nexus bestaan met het vervallen van die wets-
voorstellen die verband houden met de verandering van politieke kleur van 

de meerderheid. 
Bovendien kan een nieuw samengestelde volksvertegenwoordiging heel goed 

zelf bepalen welke voorstellen zij wel of niet verder wil behandelen. 
Ten tweede is de regel van het venrallen van aanhangige wetsvoorstellen aan 
het einde van een legislatuurperiode gebaseerd op een verkeerde lezing van 
de uitdruldcing lamers' in artikel 70 en 72 Cost., waarin de wet- 

gevende macht wordt opgedragen aan de beide kamers. Deze term 209  Uitgebred over de vraag of het 

wordt ten onrechte begrepen als verwijzend naar de kamers als 	concept van de legislature nog wel deal 

college in de bijzondere samenstelling die voortvloeit uit verkie- 	uitmaakt van het geldende staetsrecht, 

zingen, en niet als permanente organen. 2 ” 	 Traverse, 'Legislature'. p. 2-5. 

Ten derde worth voorbijgaan aan de orgaancontinttheit gezien als 
problematisch in verband met het initiatiefrecht. Uit het recht wet- 210  Art. I, Meade lid, Cost.: "La sovra- 

geving te initi6ren zou volgens sommige Italiaanse schrijvers 	nab appartiene at popola, the la esercita 

voortvloeien de plicht van de kamers om over het initiatief een 	nelle forme e ner limiti della Cosmuzio- 

besluit te nemen. Deze plicht wordt onder meer afgeleid uit het 
redenering dat anders de aparte toekenning van het initiatiefrecht 
aan bepaalde instanties door de Costituzione een zinloze regeling 

zou behelzen. 212  
Ten vierde wordt aangenomen dat, nu de Costituzione geen regels 
terzake bevat, het mogelijk moet worden geacht dat de Kamers van 
bun grondwettelijke bevoegdheid autonoom reglementen van 
orde op te stellen, gebruik kunnen maken om de gevolgen van het 
einde van de legislatuurperiode te regelen. In zekere zin is zulks in 
feite gebeurd door de herkansingsregeling die in 1971 is ingevoerd, 
namelijk door de daarin geYmpliceerde regel van absolute disconti-
nuiteit behalve voor volksinitiatieven. Het zou dan ook mogelijk 
zijn om het vervallen van aanhangige wetsvoorstellen in plaats van 

absoluut, voonvaardelijk te maken. 
Ten vijfde wordt gewezen op de voortdurende werking van de 
reglementen van orde van de kamers. Indien deze interna corporis 

hun gelding behouden boven de levensduur van de legislatuurpe-
riode uit, dan zou dat in beginsel ook dienen te kunnen gelden ten 

211  Bassanini, 'Gli effetti della fine della 

legislature sui procedimenti legislativi 

pendenti', p. ma e.v. 

212  Voor een overzicht en beknopte 

bespreking.Bassanini.'Gli effetti della 

fine della legislature sui procedimenti 

legislativi pendenti', p. 798-801: in deze 

zin met name Spann° Mosso, Diritto 

costituzionalo p.512-514. die daaraan in 

zijn handbook overigens niet uitdrukke-

hjk de conclusie verbindt dat verval van 

wetgeving als zodanig ontoelaatbaar is, 

maar wel dal verzanding door bewust 

uitstel van besluavorming die tot verval 

leidt, in strijd is met het initiatiefrecht. 



aanzien van andere acta interna corporis, waartoe ook de besluiten ten aan-
zien van nog niet voltooide wetgeving gerekend moeten worden. 
Ten overvloede kan erop worden gewezen dat, hoewel er eigenlijk geen auteur 
te vinden is die op basis van een of meerdere van de vorige argumenten de 
'onvoorwaardelijke overleving' van wetsvoorstellen voorstaat, er wel enige 
variatie is in de mate waarin beperking van de regel van het vervallen van niet 
afgehandelde wetgeving wordt voorgestaan. 

Een hoofdargument voor handhaving van het vervallen van wet-
geving is die van de representativiteit van het parlement na verkiezingen. 
Dit argument lijkt kracht te hebben gewonnen door een eerder genoemde 
uitspraak van het Corte costituzionale waarin een aan de Costituzione ten 
grondslag liggend representativiteitsbeginsel is geformuleerd, dat van bete-
kenis is voor het vervallen van niet afgehandelde wetgeving na verkiezingen. 
Deze uitspraak zullen wij enigszins uitvoerig weergeven ten einde daaraan 
enkele opmerkingen te kunnen wijden. 

Corte costituzionale, sentenza 19 december 1991, no. 468 213  

Ingevolge art. 127, derde lid, Cost., kan de regering van de Republiek 
een door een Regionale raad aangenomen wet ter heroverweging terugver-
wijzen, wanneer de regering meent dat de wet de bevoegdheden van de Regio 
overschrijdt of in strijd is met het nationale belang of dat van andere regio's. 
ICrachtens art. 127, vierde lid, kan de Regionale raad de wet dan opnieuw met 
absolute meerderheid goedkeuren, waarna zij van lcracht kan worden tenzij 
de regering volhardt en de kwestie voorlegt aan het Corte Costituzionale of 
het nationale parlement: het eerste wanneer zij meent dat er sprake is van 
strijd met de Costituzione, het tweede bij vermeende strijd met het nationale 
belang of dat van andere regio's. 

In het hier aan de orde zijnde geval werd een wet - na eerdere terug-
verwijzing door de regering wegens beweerde strijd met art. 3 en 91 Cost. 
(gelijkheidsbeginsel en behoorlijk functioneren van de administratie) - eerst in 
gewijzigde vorm door de We legislatuur van de regio Le Marche aangenomen. 
Ook deze gewijzigde (en dus `nieuwe') wet werd door de regering in strijd 
geacht met de Costituzione en terugverwezen. Pas na verkiezingen voor de 
Regionale raad boog de nieuw gekozen Raad zich over het teruggezonden 
wetsvoorstel. Tijdens de Ve legislatuur stelde de nieuwe Raad de wet onge-
wijzigd vast met de meerderheid die door artikel 127 Cost. wordt vereist. 
De regering nu, meende dat deze stemming niet beschouwd kon worden als 
'herbevestiging' in de zin van art. 127, vierde lid, Cost., maar moest worden 
gezien als een 'nieuwe' wet, omdat de voorgaande, terug- 
gezonden wet vervallen was met het eindigen van de IVe 	213 Giurisprudenza Costituzionale, 

legislatuur van de Regionale raad. De regering zond daarom 1991, Decisioni della Corte, p. 3833- 

de door de Ve legislatuur aangenomen wet opnieuw ter 	3841. 



heroverweging terug naar de Regionale raad. De Regionale raad, daarentegen, 

beschouwde de wet niet als 'nieuw' maar als een 'herbevestiging' van de wet 
afkomstig uit de 1Ve legislatuur en dus als aangenomen in de zin van art. 127, 

vierde lid, Cost. 

Het Corte costituzionale benadert de rechtsvraag op zo principiele 
wijze dat deze van betekenis is voor de kwestie van discontinuReit van wet-
geving op nationaal niveau? Het Hof steIt in zijn derde rechtsoverweging: 

"Hoewel er geen constitutionele bepaling bestaat die met betrekldng tot gewone 

regionale wetten - zomin als voor wetgeving van het Parlement - uitdrukkelijk 

voorziet in (le vraag was het lot moet zijn van de wetgevende besluiten bij terug-

verwijzing van wetgeving voor heronderzoek nadat de Vergadering die daarover 

eerder had besloten heeft opgehouden haar functies lit te oefenen, ligt er desal-

niettemin in de Costituzione een fundamenteel beginsel besloten, het represen-

tativiteitsbeginsel, dat van doorslaggevend belang is voor de oplossing van het 

voorliggende geschil. 

Het representativiteitsbeginsel, dat gegeven is met de aard van de vergaderingen 

van de Regionale raden vanwege hun direete investituur door het volk en vanwege 

hun verantwoording tegenover de politieke gemeenschap die de leden waaruit zij 

zijn samengesteld heeft gekozen, brengt met zich de voile waarborg van de constitu-

tioneel erkende autonomie van de voorzegde vergaderingen en, dientengevolge, 

de volledige beschikking van deze, in de bijzondere samenstelling eigen aan elke 

individuele wetgevende vergadering, over de constitutioneel aan de vergaderingen 

zelf en aan bun leden toegekende bevoegdheden. Dit betekent dat geen vertegen-

woordigende vergadering de macht heeft opvolgers Ic binden aan de besluiten die 

door haar zijn genomen in de loop van wetgevende procedures die niet voltooid zijn 

door de definitieve goedkeuring van de wet zelf. Aileen wannecr er sprake is van een 

handeling met betrelcking waartoe niet meer de mogelijkheid bestaat dat, in termen 

van de procedure voorzien in de Costituzione, de wetgevende Vergadering nog 

geroepen kan worden tot nadere besluitvorming, kan men spreken van een hande-

ling die zich voor het vetvolg heeftlosgemaakt van de wetgever en als zodanig niet 

meer wat betreft zijn juridisch bestaan affiankelijk is van de levensduur van het col-

lege dat haar heeft aangenomen. 

Opgemerkt dient te worden dat het representativiteitsbeginsel niet belet dat bepa-

lingen mogelijkzijn die het gebruiktoestaan door latere gekozen vergaderingen van 

besluitvorming die heeft plaats gevonden in een eerdere vergadering en welke nog 

niet definitief was afgerond. Maar het vereist, wanneer hiervoor words gekozen, dat 

desalniettemin de volledige autonomic van de opvolgende vergadering wordt 

geeerbiedigd door middel van het voorzien in handelingen van herneming van, en 

van discussie en van stemming over de voorstellen van wet die niet definitief zijn 

goedgekeurd in de vorige legislatuurperiode, welke zodanig moeten zijn gestructu-

reerd dat de wezenskenmerken eigen aan wetgevende procedures behouden blij-

ven. Wanneer zulke procedures in het stellig recht ontbreken, zoals rich voordoet in 



het voorliggende geschil, brengt het representativiteitsbeginsel in elk geval met zich 

dat ten aanzien van wetgevende procedures in itinere, die derhalve wat betreft de 

voltooiing van de fase van beraadslaging afhankelijk zijn van verdere besluiten van 

de Wetgevende vergadering, het aflopen van de legislatuurperiode zonder meer het 

gevolg van het vervallen bewerkstelligt." 

Het Hof stelt (in r.o. 4) vast dat de stelling van de Regio die uitgaat 
van "een onvoorwaardelijke en totale overleving tijdens de nieuwe legislatuur-
periode van procedures die aanhangig waren in de voorgaande legislatuur-
periode en die betekent dat deze hernomen worden op het punt waar deze ten 
gevolge van het einde van de legislatuurperiode werden onderbroken, in strijd 
is (...) met het constitutionele beginsel van representativiteit van wetgevende 
vergaderingen." 
Ook de uitzondering in het reglement van orde van de Raad voor de Regio Le 
Marche dat volksinitiatieven niet vervallen aan het einde van een legislatuur-
periode, kan niet tot een andere conclusie leiden: 

"Dergelijke bepalingen, immers, verre van een garantie van de onvoorwaardelijke 

en complete veiligstelling van de wetgevende arbeid van voorgaande Regionale 

raden, betekenen eenvoudigweg dat de in de oude Vergaderingen niet goedge-

keurde voorstellen van wet geen nieuw initiatief behoeven om te kunnen worden 

besproken en om daarover te kunnen stemmen in de opvolgende vergadering, en 

automatisch worden toegewezen aan de bevoegde raadscommissies aan de aan-

yang van de nieuwe legislatuurperiode." 

Eveneens wijst het Hof de redenering af dat in het kader van het toe-
zicht van de regering op regionale wetgeving er sprake is van een verhouding 
van een lichaam, de regio, tegenover een ander, de Staat, en als zodanig geken-
merkt wordt door een identiteit en continditeit die niet geraakt wordt door de 
veranderingen in de samenstelling van het college bij verkiezingen. 

"Deze veronderstelling kan zich niet uitstrekken tot organen, zoals de Regionale 

raden, waarvan de juridische structuur wordt gekenmerkt door hun politiek-

representatief karakter en waarvan de functie, als wetgevend orgaan, wordt bepaald 

door een inherent vrije activiteit in besluitvormend opzicht. Het ene kenmerk, 

immers, brengt met zich dat de besluiten van de Regionale raad uiteindelijk worden 

toegerekend aan dat orgaan in zoverre het in zijn samenstelling de bijzondere poli-

tieke configuratie weerspiegelt die hem gekozen heeft; terwijl het andere kenmerk, 

in samenhang met de eerste, verhindert dat de besluiten van de ene gekozen verga-

dering die niet voltooid zijn gedurende een bepaalde legislatuurperiode, de besluit-

vormende vrijheid van dezelfde vergadering op bindende wijze beperkt tijdens een 

volgende legislatuurperiode." 



Een en ander betekende in de aanhangige zaak, volgens het Hof, 

dat de regering terecht de wet opnieuw ter heroverweging had teruggezonden. 
De Regio heeft tijdens de ye legislatuur niet de wet die werd aangenomen 
tijdens de IVe legislatuur door heroverweging en herstemming kunnen vast-
stellen in de zin van art. 127, vierde lid, Cost., omdat de wet van delve legis - 

latuur vervallen is. 

Enkele kannekenIngen 

1. Het verband tussen discontinulteit en het vervallen van aanhangige wets-
voorstellen.Voor ons is het arrest primair van belang voor hetgeen gezegd 
wordt over de grondslag en reikwijdte van de regel dat onafgehandelde wet-
geving vervalt aan het einde van een legislatuurperiode, te weten het represen - 
tativiteitsbeginsel. Dit beginsel wordt zo uitgelegd dat uit de aard en grondslag 
van de politieke samenstelling van het wetgevend orgaan voortvloeit dat deze, 
juist als wetgevend orgaan, dat wil zeggen als orgaan dat algemene burgers 
bindende regels uitvaardigt, bij het totstandbrengen van wetgeving gezien 
moet warden in de bijzondere samenstelling waarin deze tot zijn besluiten 
komt. Daarbij zijn deze in bun specifieke samenstelling beschouwde organen 
autonoom en wel in die zin dat hun besluiten opvolgende wetgevende organen 
niet kunnen binden, althans voorzover die besluiten blijkens de constitutio-
nele regels die terzake van toepassing zijn niet voltooid en definitief zijn en 
dus geen leven kunnen leiden los van het orgaan in zijn concrete politieke 
samenstelling. De orgaanfunctie van een wetgevende vergadering kan dus ten 

aanzien van niet definitieve besluiten niet los worden gezien van de personele 
samenstelling daarvan. De politiek-representatieve functie en de vrijheid en 
autonomie die daarmee noodzakelijkerwijs gepaard gaan, leiden tot de onmo-
gelijkheid dat niet definitieve besluiten een opvolgend wetgevend orgaan 
kunnen binden. Met andere woorden, personele discontinuReit overweegt 
dus over orgaancontinuReit, en dit op zijn beurt moet leiden tot materiele 

discontinuYteit. 
Dit is allemaal zeer principieel en fundamenteel geredeneerd; het lijkt te gaan 
om een variant van parlementaire soevereiniteit. Maar juist ten aanzien van 
de aard en streklcing van de materiele discontinulleit, de regel dat aanhangige 
wetsvoorstellen aan het einde van de legislatuurperiode vervallen, warden een 
aantal overwegingen toegevoegd die deze regel mogelijkerwijs aanzienlijk 
relativeren. Een herkansingsprocedure, repechage, wordt namelijk niet ontoe - 
laatbaar geacht. En dit gebeurt in zodanige bewoordingen dat de mogelijkheid 
van een voorwaardelijk vervallen of een voorwaardelijk overleven van in een 
eerdere legislatuurperiode niet afgehandelde wetgeving niet is uitgesloten. 
Voor de duidelijkheid, de repechage-procedure in het nationale parlement 
gaat niet uit van een voorwaardelijk vervallen maar van een meer absoluut 
verval, althans in de zin dat herindiening noodzakelijk is. Nochtans lijkt de 
uitspraak van het Hof een meer voorwaardelijk vervallen mogelijk te maken. 
Immers, het Hof staat ultdruldcelijk het gebruik toe van besluitvorming in de 



vorige legislatuurperiode. Daaraan wordt achtereenvolgens een aantal voor-
waarden verbonden. Genoemd worden "eerbiediging van de volledige auto-
nomie van de opvolgende vergadering" door procedures van herneming, 
discussie en stemming die "de wezenskenmerken eigen aan de wetgevende 
procedures" dienen te behouden. Het is niet helemaal te doorgronden hoe 
'volledige autonomie' zich hier verhoudt tot behoud van (slechts?) de 'wezens-
kenmerken' van wetgeving, vooral omdat niet duidelijk wordt gemaakt wan-
neer procedures van herneming, discussie en stemming daaraan wel en niet 
meer voldoen. Ontoelaatbaar moet worden geacht het binden van een opvol-
ger aan de besluitvorming van de voorganger doordat de opvolger verplicht 
wordt de wetgevingsprocedure voort te zetten op het punt waar de voorganger 
de wetgevingsprocedure afbrak vanwege het einde van de legislatuurperiode. 

Zoveel volgt uit de verwerping van een stelling dienaangaande van 
de regio Le Marche. Maar niet staat vast dat het niet vervallen van aanhangige 
wetgeving tot het moment dat de opvolger overgaat tot vervallen-verklaring, 
of het vervallen tenzij daaraan een einde wordt gemaakt door de opvolger, 
ontoelaatbare vormen van voorwaardelijk discontimifteit of voorwaardelijk 
overleven zouden zijn. Dit zou kunnen volgen uit een a contrario uitleg van 
de overweging dat, wanneer repechage-procedures "in het stellig recht ont-
breken, L.] het representativiteitsbeginsel in elk geval met zich [brengt] dat 
ten aanzien van wetgevende procedures in itinere, [...] het aflopen van de 
legislatuurperiode zonder meer het gevolg van het vervallen bewerkstelligt." 
Repechage kan dus, a contrario, onder omstandigheden wel het vervallen van 
aanhangige wetsvoorstellen voorkomen. Indien deze conclusie gerechtvaar-
digd is, dan betekent dit dat de consequentie van discontinditeit van wetge-
ving heel wat minder automatisch volgt uit de verandering van de legitimatie 
van het wetgevend orgaan, dan in eerste instantie in de redenering van het Hof 
leek. Tot zijn essentie gereduceerd, moet uiteindelijk de nieuwe legislatuur 
eenvoudigweg in staat zijn om vrijwillig en autonoom uit te maken wat er moet 
gebeuren met eerdere besluitvorming rond wetgeving. Enerzijds moet, wan-
neer er een discontintifteitsprincipe bestaat, het in zijn samenstelling ver-
nieuwde orgaan geacht worden te kunnen besluiten of de procedure rond een 
eerder vervallen wetsvoorstel op enigerlei wijze hervat wordt. Anderzijds moet, 
onder een regime waarin oude wetsvoorstellen niet automatisch vervallen, het 
nieuw verkozen wetgevend orgaan met zulke wetsvoorstellen alles kunnen 
doen wat de voorganger daar ook mee deed, van heronderzoek in de commis-
sie, via overneming van eerdere besluiten na beraadslaging daarover, amen-
dering van het voorstel, tot het een einde kunnen maken aan het voorstel door 
vervallen-verklaring of verwerping. 

2. Terugverwijzing en discontinditeit. 
De zojuist weergegeven uitspraak van het Hof is in de literatuur over de 
wetgevende bevoegdheid van Regionale raden vrij kritisch ontvangen.'" 



Ondermeer richt de kritiek zich op het felt dat het Hof wetsvoorstellen die 
parlementair voltooid zijn (dus voltooid zijn op de mogelijkheid van terug-
verwijzing door de regering na) op eon hoop gooit met voorstellen waarvan de 
parlementaire beraadslagingen zelfs nog op geen enkele wijze zijn voltooid. 
Het netto effect is dat volgens het Hof het felt dat twee verschillende legis-
laturen die eenzelfde wetsvoorstel hebben aangenomen in strijd handelen met 
het representativiteitsbeginsel, terwijI vol te houden is dat zich in zo'n geval 
juist een surplus van representativiteit voordoet.' Onder meer de Nederlandse 
Grondwet beschouwt lets dergelijks kennelijk als een versterking van de repre - 
sentatieve legitimiteit van een besluit tot wijziging van de Grondwet, niet als 
eon verzwaklcing daarvan. 

Eon ander punt van kritiek is dat door de uitspraak rege-
ringen het terugzendrecht in feite van een suspensief veto tot eon 
absoluut veto kunnen maken, namelijk door terugverwijzing vlak 

voor verkiezingen te laten plaatsvinden." Dit duet zich niet alleen 
voor bij terugverwijzing door de regering met betrekking tot regio-
nal wetgeving, een dergelijk effect zou ook kunnen ontstaan op 
nationaal niveau, waar namelijk de President van de republiek 
eveneens eon terugzendrecht heeft ten aanzien van wetsvoor-
stellen die door beide kamers van het parlement zijn aangenomen, 
krachtens artikel 74 Cost.. 

Het probleem heeft zich voorgedaan in het voorjaar van 1992. 
De President van de republiek zond toen een wetsvoorstel over 
gewetensbezwaren dat door beide kamers was aanvaard aan de 
kamers terug voor herovenveging op het moment dat de kamers 
waren ontbonden en verkiezingen aanstaande waren. In deze 
schemertoestand (het zgn. regime di prorogatio217)  mag de oude 
Kamer slechts bepaalde noodzakelijke of dringende handelingen 
verrichten. In dit geval lag er echter zo weinig tijd tussen de verkie - 
zing en de terugverwijzing dat - zou men het hebben beschouwd 
als een tijdens de prorogatio toelaatbare handeling - het fysiek 
onmogelijk was het voorstel te heroverwegen in de kamers in oude 
samenstelling. Het probleem is door de nieuwe kamers opgelost 
door het voorstel af to wildcelen alsof zij daartoe, dus als waren zij 
de oude kamer, bevoegd waren: elk der kamers heeft het terug-
gezonden oude wetsvoorstel opnieuw goedgekeurd in de zin van 
artikel 74 Cost. Naar de mening van de kamers was het voorstel 
niet vervallen. Beide kamers hebben het voorstel behandeld door 
het uitdrukkelijk gelijk to stellen met een volksinitiatief in de zin 
van de repechage regeling, dat wil zeggen dat elk der kamers het 
standpunt innam dat het voorstel niet opnieuw behoefde to 
worden ingediend. Elk der kamers heeft vervolgens de versnelde 
procedure-regels van de repechage op de teruggezonden wet 

214 To ciordelen naar Om). 'Questioni 
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toepasselijk geacht. De kamers hebben deze handelwijze gevolgd na rapporten 
van de respectievelijke vaste commissies voor het reglement van orde die deze 
gang van zaken aanraadden.' 
Uit de debatten in het parlement rond deze zaak wordt afgeleid dat het niet 
alleen ging om de spoedprocedure van de repechage, maar om een werkelijke 
continuïteit van wetsvoorstellen, die uitreikt boven de levensduur van een 
legislatuur. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de bijzonderheid van het 
geval. Bij terugverwijzing gaat het om een situatie die anders is dan bij gewone 
repêchage. Bij gewone repechage gaat het om een niet door beide kamers aan-
genomen voorste1, 219 hier ging het over een voorstel dat wel is aangenomen 

door beide kamers. 
De verhouding tot de uitspraak van het Constitutionele Hof 
inzake terugzending van regionale wetgeving is problema-
tisch. De casus van die zaak lijkt sterk op die van de presiden-
tiele terugzending in 1992. Maar waar het Hof in de zaak over 
regionale wetgeving van Le Marche continuïteit in strijd 
achtte met de Costituzione, achtte het parlement continuï-
teit aanwezig. Het verschil is dat er in Le Marche geen 
repechage procedure bestond, en in de kamers van het 
nationale parlement we!. Het echte probleem schuilt erin dat 
in de bestaande repechage regelingen uitdrukkelijk slechts 
sprake is van handhaving van volksinitiatieven. Wel blijkt uit 
de rapporten van de Kamers dat weliswaar het wetsvoorstel 
nog bestaat, maar dat de parlementaire behandeling - ook al 
is zij begonnen tijdens de oude legislatuur - door de nieuwe-
opnieuw moet geschieden (zij het door middel van een 
spoedprocedure, die echter alle normale wezeriskenmerken 
van de wetgevingsprocedure behoudt en in dat opzicht niet 
in strijd raakt het representativiteitsbeginsel); met andere 
woorden, er is sprake van continuïteit ten aanzien van het 
voorstel als ingediend en aanhangig voorstel, maar discon-
timateit in de behandeling. 
Wij hebben weinig staatsrechtelijke literatuur kunnen con-
sulteren waarin de gang van zaken in 1992 is becommen-
tarieerd. Waar Orrii vrij positief is over hoe de zaak toen 
verlopen is, is Martines zeer kritisch. Martines, die dit een 
staatsrechtelijk onverdedigbare gang van zaken acht, spreekt 
van een discutabel truukje, "un discutibile escamotage". 220 

De politiek-constitutionele context; van evenredige 

vertegenwoordiging naar meerderheidsstelsel 221  

Waar wij tot de conclusie moeten komen dat de 
politieke samenstelling van de vertegenwoordigende orga-
nen van belang is voor de werking van de regel van materiele 
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discontinulteit, is het zinvol ook de verhouding tussen volksvertegenwoor - 
diging en regering daarbij te betreklcen. 
Tot 1994 was onder de werlcing van het stelsel van evenredige vertegenwoor- 
diging telkens een coalitie-vorming noodzakelijk, die plaatsvond naar aanlei- • 
ding van de verkiezingsuitslag (en veelvuldiger tussentijds zonder verkiezin- 
gen). Omdat de facto het delen van regeringsmacht met de PC! (Partito 
Comunista ItaRano) onmogelijk was, was er geen sprake van werkelijk alter-
nerende politieke meerderheden. flit leidde, mede onder invloed van de 
verdeeldheid tussen met elkaar concurrerende stromingen binnen de 
christen-democratische partij, tot het tegen elkaar uitspelen van 
politieke partijen en stromingen door aan de regering deelnemen- 219 

Overigens blijktdatniet uit dateless 

de partijen, waardoor meerderheden onbestendig bleken. 222  
Hoewel er wel regeringscoalities gevormd werden die bestonden 
bij de gratie van gedogen door de PCI, ontstonden in Italie pas 
na het jaar 1989 de politieke voorwaarden voor constitutionele 
hervormingen. In 1993 werd ten gevolge van een abrogatief refe- 
rendum 223  het kiesstelsel gewijzigd en een overgang gemaakt naar 
een meerderheidsstelsel. In verband daarmee werd aanvankelijk 
wel gesproken van de Tweede Republiek, die zou zijn ontstaan na 
de eerste verkiezingen op basis van het meerderheidsstelsel. 
Inmiddels is daarvan niet of nauwelijks sprake meet. 

De overstap naar een meerderheidsstelsel heeft wel 
geleid tot blokvorming voor de verkiezingen, maar partijvorming 
conform de lijnen van de betrokken blokken verloopt uiterst 
moeizaam. Gevormde politieke blokken zijn materieel gesproken 
stembus-akkoorden tussen politieke groeperingen die na de 
verkiezingen relatief onafhankelijk van elkaar functioneren. Wel is 

in beginsel door het meerderheidsstelsel de weg geopend naar een 
grotere greep van de regering op het parlement in een mate die 
voorheen ontbrak. Maar praktisch heeft men daar (tot 1996) echter 
bij de wetgevende besluitvorming nog niet de vruchten ten voile 
van weten te plukken. Ook het huidige kabinet, onder leiding van 
Romano Prod!, heeft niet in beide kamers een absolute meerder-
heid. Een en ander betekent dat vooralsnog de gang van zaken 
in het parlement rond wetgeving niet heel veel anders is dan 
voorheen. Wel blijven meer verreikende constitutionele hervor-
mingen op de politieke agenda staan. Voor de verhouding regering 
en parlement is waarschijnlijk het belangrijkst het voorstel tot 
invoering van een (semi-)presidentieel regeringsstelsel, maar 
mede over de regelgevende bevoegdheden van de President versus 
die van het parlement blijkt het moeilijk overeenstemming te 
bereiken. Hier geldt de paradox dat de wens tot constitutionele 
hervorming groter wordt naarmate het moeilijker wordt om tot 
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spreekt van l'identico 	Mogen° 

approveto dells Camera nella preceden-

te legislature" loon identiek voorstel dal 

door de kamer in de vorige legislatuur-

periode is goedgekeurdi, terwijI de 

tweede spreekt van l'identico testo di 

discard di legge approved del soloSena-

to nails precedente legislature" (idende-

ke voorstellen die sheen door de Sanest 

zijn goedgekeurd 5/ideas de vodge legis-

!stun/. 

220 Martines, Diritto costituzionale, 

p. 316-318. 

221 Zie hierover Cassese. Maggioranza 

e minoranza en Massed, Italia, democra- 

zia maggioritaria?. 

222  In de staatsrechtelijke literetuur 

anderscheidt men daarom de crises die 

zich manifesteren in het padementair 

debat van die welke buiten het parle-

ment hun oorzeek vinden (en zich ook 

daarbuiten shape/en), de crisi par/amen-

rare en crest extraparlamentart 

223  D.w.z. eon referendum over eon 

voorstel tat afschaffing van (een deel 

van) non wet in formele zin (art. 75 

Cost). 



besluiten te komen; terwiji het moeilijker wordt om tot constitutionele hervor-
ming te komen naarmate men moeilijker besluiten neemt. Hoe noodzakelijker 
een constitutionele hervorming is, hoe moeilijker het is tot zo'n hervorming 
te komen. Hierbij speelt een procedurele regel als die van het vervallen van 
aanhangige wetgeving uiteindelijk een ondergeschikte rol. 



E 4  

NEDERLAND 

Het discontintifteitsprincipe van 1815 tot 1917 

De Staten-Generaal kenden het principe van de discontinuiteit tot 
1917. Het principe werd aangeduid als 'sluiting is stuiting'. Het is niet geheel 
duidelijk wanneer het principe zijn intrede heeft gedaan. Bij de voorbereiding 
van de grondwetten van 1814 en 1815 is geen aandacht aan het onderwerp 
besteed, noch voor zover wij hebben kunnen achterhalen bij de behandeling 
van de reglementen van orde uit die tijd. Toch heeft de Tweede Kamer in de 
periode 1815-1848 de jaarlijkse sluiting van de vergadering nooit anders begre - 
pen dan dat er in ieder geval met betrekking tot wetsvoorstellen geen sprake 
kon zijn van voortzetting van het werk dat in de vorige sessie onafgedaan was 
gebleven.224  met betrekking tot andere onderwerpen, en dat betrof eigenlijk 
alleen de binnengekomen verzoekschriften, bestond geen duidelijk beleid. 
Het discontinutteitsprincipe was ongeschreven. De onduidelijkheid met 
betreklcing tot de verzoekschriften leidde er echter toe dat in 1832 in het 
reglement van orde een bepaling werd opgenomen dat verzoelcschriften die 
onafgedaan waren gebleven in de nieuwe sessie in handen van de nieuwe 
commissie voor de verzoekschriften werden gesteld. 225  
Bij de grondwetsherziening van 1848 is niet over het uitgangspunt van 'smiting 
is stuiting' gesproken. In 1852 werd de werking van het discontinulteitsprin - 
cipe afgezwakt door middel van eon bepaling in het reglement van orde van 
de Tweede Kamer. Opgenomen werd volgende bepaling: 

Art. 132 RvOTK (1852): Age werkzaamheden der Kamer of van door,  haar, den your-

zitter of de Afdeelingen benoemde Commissien, die bij de sluiting eener zitting 

onafgedaan zijn gebleven, worden, zooverre zij niet de behandeling van voorstellen 

des Konings betreffen, in de volgende zittinghervat, tenzij de Kamer and ers beslist. 

Sluiting van de sessie betekende dus nog slechts stuiting van de 
voorstellen aanhangig gemaakt door de regering. Wet was het zo dat bij ont-
binding van de Kamer alle werlczaamheden vervielen. 
Bij reglementswijziging van 1872 werd de discontinufteit ook voor de rege - 
ringsvoorstellen opgeheven. Kamerontbinding bleef echter stuiting van alle 
werkzaamheden tot gevolg hebben. 

Art. 130 RvOTK 08728 AIM werkzaamheden der Kamer of van door [tsar, den Voor-

zitter of de Afdeelingen benoemde commissien, de behandeling van voorstellen des 

Konings daaronder begrepen, die bij de sluicing eener zitting onafgedaan zijn geble-

ven, worden in de volgende zitting hervat, tenzij de Kamer anders 

beslisse. 	 224  Van der Linden, 'Over de gevolgen 

van ontkanding en sluiting', p. 529. 

Art. 131 RvOTK (1872): In het geval van ontbinding der Kamer zijn alle 

bij haar aanhangige werkzaamheden vervallen. 	 225  06 Geer, Antecedenten, p.165 - 166, 



In 1917 was het echter ook met deze laatste bepaling gedaan. Het 
voorstel van de Savornin Lohman c.s. tot het schrappen van het artikel werd 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voortaan 
kon de Kamer ook na ontbinding al haar werlczaamheden in de volgende sessie 
hervatten in de stand waarin zij in de vorige sessie waren blijven liggen. 
De Eerste Kamer is anders omgegaan met het discontinditeitsprincipe dan 
de Tweede Kamer. Vanaf 1849 was men hier de mening toegedaan dat er geen 
discontinditeit tussen de sessies was. Dit werd verder niet in het reglement van 
orde vastgelegd, maar blijkt uit de pralctijk. m Buijs merkt hier nog over op: 
"Sedert heeft zij wel eens, uit eerbied voor het afwijkend gevoelen van de 
Regeering, de kwestie afgesneden door aanhangige ontwerpen nog in de laat-
ste uren van eene ten einde spoedende zitting in behandeling te nemen, maar 
daarbij toch niet onduidelijk doen blijken, dat zij aan het oorspronkelijk toe-
gepaste stelsel bleef vasthouden."' 

Legislatuurperiode en sessie 

Uit het voorgaande blijkt dat de legislatuurperiode in Nederland 
nooit als periode waartussen het discontinufteitsprincipe gold, heeft gefunc-
tioneerd. Ten dele kan dit verklaard worden uit het lange tijd ontbreken van 
legislatuurperioden. 
Eerder in dit rapport is de legislatuurperiode omschreven als de periode 
die ligt tussen het moment van de eerste samenkomst van een op grond van 
een algemene verkiezing in zijn geheel verniewde kamer en het moment dat 
het mandaat van alle leden tegelijkertijd eindigt. Zo opgevat kende de 
Tweede Kamer tot 1887 geen legislatuurperioden en de Eerste Kamer zelfs 
niet tot 1983. 

Onder de grondwetten van 1814 en 1815 werden de leden van de Tweede Kamer 

voor drie jaar gekozen. leder jaar trad een derde af. In 1848 werd de zittingsduur op 

vier jaar gesteld, waarbij iedere twee jaar de helft van de leden aftrad. De Grondwet 

van 1887 bepaalde dat alle leden tegelijk aftraden. 

De leden van de Eerste Kamer werden tot 1848 door de Koning voor het leven 

benoemd. Vanaf 1848 werden ze gekozen door de leden van Provinciale Staten voor 

negen jaar. Iedere drie jaar trad een derde van de leden af. Vanaf 1922 was de zit- 

tingsduur zes jaar, waarbij iedere drie jaar de helft van de leden aftrad. De Grondwet 

van 1983 bepaalde de zittingsduur op vier.  jaar. Sindsdien treden alle leden gelijk af. 

Het ontbreken van een duidelijke legislatuurperiode verklaart ten 
dele waarom men na 1872 de kamerontbinding als enig 
moment voor discontinditeit kende. Na kamerontbinding 	226 Philipse, De sluiting van de vergade- 

verloren alle kamerleden hun mandaat en werd de Kamer in ring der Staten-Generaal in hare regts-

haar geheel vernieuwd. Deze grens had wel een zekere 	gevolgen, p. 121. 

keur in momenten dat zich discontinufteit voordeed tot 
gevolg, zoals blijkt uit een overzicht van de ontbindingen in 	227  Buijs, De Grondwet, p. 568-569. 



de periode 1872-1917. Beide kamers werden ontbonden in 1884, 1887, 1888 en 
1917. Aileen de Tweede Kamer werd ontbonden in 1886 en 1894. Aileen de 
Eerste Kamer werd ontbonden in 1904. 
Het volledig afschaffen van de discontintliteit in 1917 had ander meer als 
achtergrond dater om reden van de grondwetsherziening twee ontbindingen 
in het vooruitzicht stonden. 

Een verklaring voor her feit dat niet na 1887 de legislatuurperiode voor de 
Tweede Kamer is gaan functioneren als periode waarvoor het discontinufteits-
principe gold, hebben wij niet kunnen vinden. Voor zover wij weten is dit ook 
niet een keer in de discussie voorgesteld. 

Sinking is smiting' ter discussie 

Als men de geschiedenis van de organisatie en werIcwfize van de 
Tweede Kamer in de negentiende eeuw beziet aan de hand van de discussies 
over het reglement van orde valt op dater twee thema's zijn die voortdurend 
de aandacht vragen. Dit waren de wijze van voorbereiding van de behandeling 
van wetsvoarstellen in de afdelingen en het beginsel van 'sluiting is stuiting'. 
Hoewel het beginsel 'sluiting is stuiting' maar drie maal tot een wijziging van 
het reglement van orde leidde, werd bij vrijwel iedere (poging tot) wijziging 
van het reglement over gediscussieerd over de mogelijlcheid tot afschaffing of 
althans afzwakking. 2" 
De discussie spitste zich toe op een viertal punten, die hierander nader toe-
gelicht zullen worden. Het eerste betrof de vraag of met de opheffing van het 
principe het koninklijk prerogatief van de sluiting der sessie zou worden 
geschonden. Het tweede punt van discussie was of de grondwettelijk voor-
geschreven voorbereiding van de beraadslaging in de afdelingen door de 
opheffing ondergraven zou worden. In de derde plaats stand ter discussie in 
hoeverre de smiting doelloze arbeid en tijdverlies met zich bracht. 
En het laatste discussiepunt betrof de mogelijkheid de totstand - 
kaming van wetgeving te bespoedigen door opheffing van de 
discontintliteit. 

Koninklijk prerogatief 

De bevoegdheid van de Koning om, zo hij dit nodig 
oordeelde, een sessie te sluiten, werd halverwege de negentiende 
eeuw als een belangrijk beletsel gezien tegen afschaffing van het 
stuitingsbeginsel. Sluiting werd een doeltreffend middel geacht 
om bedenkelijke discussies in, of onderhandelingen tussen de 
beide Kamers te stuiten. De sluiting van de Staten-Generaal was 
neergelegd in artikel 98 van de Grondwet van 1848. 229  net argu-
ment dat afschaffing van het discontinulteitsprincipe de konink - 
hike prerogatieven zou aantasten kwam op het volgende neer: als 
in het reglement van orde zou komen te staan dat werlczaamheden 
van de Kamer (ook regeringsvoorstellen) in een volgende sessie 

228  no voor eon overzicht van de 

gevoerde discussies alsmede de vind-

plaatsen in de Handelingen: Pippel, Het 

reglement van orde. p. 34-36, p. 38, p. 40, 

p. 43-40, p. 45, p. 59, p. 551, p. 581-588, 

229  Artikel 98, eerste lid. Grondwet 

1848: "De vergadering der Staten-Cone-

naP wordt. in vereenigde sitting der 

beide Kamers, door den Koning of door 

cone commissie van Zijnentwege. geo-

pend. Zij wordt op dezeltde wijze geslo-

ten, wanneer hij oordeelt, dat het belang 

van het Rijk niet vordert de vergedering 

larger bijeen to houden." Over dit arti-

kel: Buijs. De Gronchver, p. 562-573. 



eenvoudig zouden kunnen worden voortgezet, dan werd het recht van de 
Koning de sessie te sluiten en de werkzaamheden van de Kamer ongedaan te 
maken, feitelijk vervangen door het recht de werkzaamheden slechts tijdelijk 
te schorsen. 
In het Verslag van de Commissie tot Herziening van het Reglement van Orde 
van 1851 werd op dit onderwerp ingegaan. 23°  De Commissie tot Herziening 
kwam tot de conclusie dat de Kamer onbevoegd was een bepaling in haar 
reglement op te nemen die strijdig zou kunnen zijn met het bepaalde in de 
Grondwet. In de daarop volgende discussie in de Kamer was de vraag hoe 
strikt artikel 98 moest worden opgevat. 231 Zolang de Kamer niet ontbonden 
was bleef zij voortleven, aldus de ruime interpretatie van het artikel. Strijd 
met de Grondwet zou pas ontstaan als de rechten van de Koning verloren 

zouden gaan. 

Ook bij het voorstel van Dullert in 1857, tot herziening van het eer-
der aangehaalde artikel 132 RvOTK (1852) zodat ook (onder bepaalde voor-
waarden) regeringsvoorstellen van de Koning in een volgende sessie hervat 
konden worden, werden deze argumenten weer aangehaald.' 
De regering probeerde in deze discussie de in 1852 ingevoerde opheffing van 
de discontinuIteit voor voorstellen aanhangig gemaakt door kamerleden weer 
ongedaan te maken. In de Mededeling van het gevoelen der Regering werd 
opgemerkt dat gevaar voor inbreuk op de prerogatieven van de Koning zich 
vooral voor zal doen bij wetsvoorstellen aanhangig gemaakt door leden van de 
Kamer. Juist dan zal de Koning de bevoegdheid moeten hebben om de sessie 
te sluiten, omdat er zich gevallen kunnen voordoen waarbij in het belang van 
het Rijk gevorderd kan worden tot sluiting over te gaan. 233  De Kamer ging hier 

verder niet op in. 

Bij de behandeling van het reglement van orde van 1872 had het 
argument van het koninklijk prerogatief duidelijk aan kracht ingeboet. Het 
Verslag van de Commissie tot Herziening van het Reglement 
van Orde stelde dat nergens in de Grondwet stond geschre- 
ven dat sluiting stuiting met zich bracht.' Dat nam niet weg 230  HTK 1850-1851, bijl. p.408. 

dat het argument nog steeds gebruikt werd, zij het door een 
kleine groep kamerleden. Tegen hun argumenten werd inge- 231  HTK 1851-1852, p. 1066-1071. 

bracht dat de regering te alien tijde bevoegd bleef om inge- 
diende wetsvoorstellen in te trekken en zij op die manier een 232  HTK 1857-1858, p. 37-41; het voor-

einde kon maken aan de behandeling van het wetsvoor- 	stel is verworpen. 

Tevens werd aangevoerd dat de strekking van artikel 
98 Grondwet was dat sluiting slechts geschiedde indien de 	233  HTK 1857-1858, bijl. p.275-277. 

Koning oordeelde dat het belang van het Rijk niet vorderde 
de vergadering langer bijeen te houden. Het belang scheen 	234  HTK 1870-1871, bijl. p.386. 

echter altijd het bijeenzijn te vorderen. Omdat slechts deze 
reden tot sluiting gegeven werd, kon de reden nooit zijn het 	235  HTK 1870-1871, bijl. p. 1662. 



laten vervallen van werlczaamheden van de Kamer. Het recht van de Koning 
om te openen en te sluiten bleef onaangeroerd.' 
In 1917 waren de bevoegdheden van de Koning geen punt van discussie meer. 
Geconstateerd werd dat de positie van het parlement door de jaren heen 
veranderd was.' 

Wijze van behandeling van wetsvoorstellen 

Artikel 106 van de Grondwet van 1848 hield een gebod in om geen 
voorstel in plenaire beraadslaging te brengen wanneer het niet vooraf in de 
afdelingen was onderzocht. De tegenstanders van opheffing van het disconti-
nuReitsbeginsel interpreteerden dit artikel als volgt: de Kamer die beraad - 
slaagde over een onderwerp, moest dezelfde zijn als die, welke het voorlopig 
onderzoek instelde. Er zou in strijd met de Grondwet worden gehandeld ats het 
afdelingsonderzoek in een andere sessie zou plaatsvinden dan de plenaire 
beraadslaging over het onderwerp. 
Tegen deze interpretatie van het grondwetsartikel werd ingebracht dat, blij-
kens de Grondwet, het voldoende was dat een voorafgaande overweging is 
gemaakt, ongeacht of deze in dezelfde sessie plaatsvond als de beraadslaging. 
Had eenmaal een overweging in de afdelingen plaatsgevonden, dan hoefde die 
overweging niet nodeloos nog een keer gehouden te worden. Van Goltstein en 
Dullert merkten daarbij op dat een bepaling als artikel 106 Grondwet eigenlijk 
niet in de Grondwet maar in het reglement van orde thuis hoorde.' 
Hierbij moet worden bedacht worden dat, zoals eerder gesteld, er in de perio-
de tot 1887 niet gesproken kon worden van legisIatuurperioden omdat iedere 
twee jaar de helft van de kamerleden aftrad. De vraag was dan ook: wat is 
dezelfde Kamer? Betoogd werd dat niet elke twee jaar een nieuwe Kamer 
bijeenkwam, maar dat wanneer artikel 106 sprak van de Kamer, er sprake was 
van een Kamer, die bij voortduring bleef bestaan.' Gesproken moest worden 
van de Kamer in het algemeen, niet van de Kamer vergaderend in een bepaald 
jaar. Bij de behandeling van het Reglement van Orde van 1872 gaat men niet 
meer in op het bepaalde in artikel 106 Grondwet. Men lijkt er de volgende 
interpretatie aan te geven: onderzoek in de afdelingen van een wetsvoorstel is 
verplicht, maar wanneer dat onderzoek dient plaats te hebben, kan niet uit 
artikel 106 afgeleid worden. 

236 HTK 1871-1872, p. 976-983. 

Doelloze arbeid en tijdverlies 

Het argument dat als gevolg van het begins& sluiting is 	237  HTK 1916-1917, bijI. nr . 377. 

smiting veel nutteloos werk werd verricht en daardoor veel tijd- 
yerlies optrad, keerde steeds in de discussie terug. AI in 1851 werd 	238  HTK 1851-1852, p. 1067 en HTK 

door Dullert aangevoerd dat ten gevolge van de staking van de 	1857-1858.10.38. 

werlczaamheden wetsontwerpen onafgedaan bleven liggen, en 
bij nieuwe indiening die werkzaamheden opnieuw moesten wor- 	239  HTK 1851-1852, p. 1 ow: ma 
den begonnen, waardoor veel nutteloos werk werd verricht.' 
Ook in het Verslag van de Commissie van Rapporteurs werd als 	240  HTK 1850-1851, p. 1182. 



(voornaamste) reden tot afschaffing van het stuitingsbeginsel de te verrichten 
doelloze arbeid genoemd. Hiermee samenhangend voerde de Commissie aan 
dat in de laatste maanden van een sessie weinig zorg aan een wetsontwerp 
besteed werd, omdat er een reeel gevaar bestond dat de aankomende sluiting 
dit werk te niet zou doen.' 
Het argument werd een steeds groter gewicht toegekend.' De Commissie tot 
Herziening van het Reglement van Orde in de sessie 1870-1871 zei hierover: 

"Eene der meest gegronde grieven tegen de wijze van werken der Kamer, is de teLkens 

op nieuw herhaalde overweging van onafgedane wetsvoorstellen in eene zitting der 

Staten-Generaal. Daardoor wordt veelal noodeloos werk opeen gestapeld en de 

afdoening van hoogst belangrijke zaken meermalen ten zeerste belemmerd." 243  

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer waren echter ook 
andere geluiden te horen. Het kamerlid Van der Linden relativeerde de stelling 
dat veel nutteloos werk werd verricht. Hij beweerde dat het dubbele werk, dat 
moest worden verricht na de sluiting van de sessie, ook een nuttige functie kon 
hebben. Onduidelijkheden over begrippen konden in een tweede behandeling 
worden opgehelderd, en men kon komen tot een betere waardering en kennis 
die in eerdere behandelingen ontbralc. 2" Van Nispen tot Sevenaer beweerde 
dat men zich met betrekking tot het tijdverlies aan overdrij- 
ving schuldig maalcte. Bij het weer in behandeling nemen 
van wetsontwerpen is het tijdverlies toch al gering. Mocht 
men bij een nieuw onderzoek in de afdelingen alsnog 
opmerkingen willen maken dan is het toch zinvol gebleken 
dat het wetsontwerp gestuit is geweest bij het einde van de 
sessie.' 
In het voorstel van 1917 werd nog summier op het tijdverlies 
ingegaan. Vermeld werd wel dat stuiting bij ontbinding aan-
leiding gaf tot stagnatie van werkzaamheden en bovendien 
tot grotere uitgaven, aangezien de meeste door ontbinding 
vervallen wetsontwerpen opnieuw werden ingediend en 
dus opnieuw moesten worden gedrukt. 2" Wel betreurden 
sommige leden van de Kamer dat afschaffing van het 
stuitingsbeginsel een einde zou maken aan de 'grote schoon-
maak', welke het gevolg van ontbinding was. 

Bespoediging van wetgeving 

De discussie over de vraag of het stuitingsbeginsel 
de wetgevingsprocedure bespoedigde dan wel juist vertraag-
de, is voor het eerst gevoerd bij het voorstel van Dullert in 
1857, dat strekte tot het schrappen van het stuitingsbeginsel 
uit het reglement van orde.' In het Verslag van de Commis-
sie van Rapporteurs werd het door stuiting optredende 

241 HTK 1851-1852, bijl. p.539. 

242 Philipse, De sluiting van de vergade-

ring der Staten-Generaal in hare regts-

gevolgen, p. 69. 

243 HTK 1870-1871, bijl. p.386. 

244 HTK 1871-1872, p. 976. 

245 HTK 1871-1872, p.978. 

246 HTK 1916-1917, bijl. nr . 377, p. 2. Dit 

strookt niet met de praktijk in de 19e 

eeuw waar, in ieder geval in de bijlagen 

bij de Handelingen, verwezen wordt 

naar bij een eerdere sessie opgenomen 

stukken. 

247 Het voorstel van Dullert werd op 

8 oktober 1857 met 32 tegen 6 stemmen 

verworpen: HTK 1857-1858, p. 41. 



tijdverlies ontkend. De Commissie beweerde dat stuiting juist tijdwinst met 
zich bracht. Zij zei hierover: 

"Zelfs uit het oogpunt van bespoediging kan, naar dit gevoelen, de handhaving van 

het beginsel dat sinning der zitting smiting der werkzaantheden medebrengt, in 

sommige gevallen good werken. Er ligt daarin eon prikkel om allot zoodanig in to 

rigten, dat, indien zulks niet wegens den aard van het ingediende wetsontwerp 

onmogelijk zij, dit geheel worde afgedaan gedurende de zitting, waarin het is aan- 

geboden. Laat men het beginsel der stuiting varen, clan valt die prikkel wog on wordt 

het gevaar grooter, dat men tot eene volgende zitting uitstelt wat in de loopende nog 

zou kunnen worden voltooid." 2" 

Hierbij word als voorbeeld Belgie aangehaald, waar de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, sinds het stuitingsbeginsel was afgeschaft, vele 
wetsvoorstellen naar een volgende sessie had verschoven. 

Dullert antwoordde dat de opmerkingen over de bespoediging van wetgeving 
hem vreemd zijn voorgekomen. Hij stelde daarom de retorische vraag: 

"Ligt het niet in de aard van de zaak.dat men wel world, als men weet dat dit work 

zijn nut kan hebben, dat dit work niet verloren pat maar dat, als men integendeel 

weet dat het work geene vruchten zat opleveren en in den regel zelfs niet eons tot 

vereenvoudiging zal dienen, men de zaak liever last liggen on niets verrigt, dan work 

te doen, waarvan men hoegenaamd geene vruchten zal plukken?" 249  

Ook tijdens de behandeling van het Reglement van Orde van 1872 
word besproken of afschaffing of juist handhaving van het stuitingsbeginsel 
zou bijdragen aan bespoediging van wetgeving. Door de Commissie tot 
Herziening van het Reglement van Orde werd gesteld dat niets zo belemme-
rend voor de afdoening van belangrijke zaken werkte als de regel dat sluiting 
stuiting met zich bracht 250. Daarentegen werd door van Reenen tijdens de 
behandeling van het concept-reglement in de Kamer aangevoerd dat door 
afschaffing van het stuitingsbeginsel geen bespoediging van wetgeving was to 
verwachten. Niet het beginsel, maar andere redenen waren aan de stuiting van 
wetsontwerpen debet. In de eerste plaats de herhaalde aftreding van ministers 
en in de tweede plaats de omslachtige wijze waarop wetsontwerpen tot stand 
werden gebracht. 251  Het voorstel van de Savornin Lohman in 1917 had, zoals 

eerder vermeld, als reden het feit dat de Kamer binnen afzienbare 
tijd twee keer ontbonden zou worden. Daardoor zou veel werk 	248  HTK 1857-1668, bin. p. 60. 

verloren gaan on eon spoedige afdoening van wetsontwerpen 
belemmerd worden. In het voorstel word hierover het volgende 	248  HTK 1857-1858, p. 39. 

opgemerkt: 
258  HTK 1870- 1871, bal. p. 1662. 

"Bestaat tegen schrapping daarvan goon overwegend bezwaar, dan is 

zij, vooral in dozen tijd, nu de Kamer met work overladen is, zonder 	251  HTK 1871 -1872, p. 977. 



twijfel wenschelijk, aangezien het vervallen van alle, ook buiten de politieke strijd 

vallende, wetsontwerpen de spoedige afdoening van noodige wijzigingen der wet-

geving in niet geringe mate zou belemmeren." 252  

Enkele leden van de Kamer meenden echter dat, althans wanneer 
ontbinding te voorzien is, spoedige afdoening van wetsontwerpen werd 
bevorderd door het uitzicht op het aan ontbinding verbonden gevolg, namelijk 
stuiting der werlczaamheden. 

Het discontintateitsprincipe in de praktijk 

Hoewel dus bij de Tweede Kamer tot 1872 het discontinuIteitsbegin-
sel voor regeringsvoorstellen bestond, is er in ieder geval een precedent waar-
bij de Tweede Kamer zich niet aan dit uitgangspunt hield. Toen in 1843 de 
minister van Justitie de Tweede Kamer bij missive verzocht de behandeling 
van het ontwerp voor het Wetboek van Strafrecht die nog niet ten einde was 
gebracht in de nieuwe sessie voort te zetten, gaf de Kamer hier zonder meer 
gevolg aan. Een aantal jaren later was het slechts aan het optreden van de rege-
ring te wijten dat de Kamer niet opnieuw van het discontinulteitsprincipe 
afweek. Bilde aanvang van de sessie 1849-1850 (17 september) stelde de 
Voorzitter namelijk voor om de wetsvoorstellen inzake het lager onderwijs en 
inzake de .gemeentewet, die in de vorige sessie onafgedaan waren gebleven, 
naar de nieuwe afdelingen over te brengen. 

De Kamer stelde de beslissing over dit voorstel uit, omdat het kabi-
net zijn ontslag had ingediend (18 september). Bij het optreden van het nieuwe 
ministerie verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken, Thorbecke, dat de 
regering van mening was, dat de sluiting van de vorige sessie (15 september) 
de behandeling van de aanhangige wetsvoorstellen had gestuit.' 

"Zij zullen op nieuw worden onderzocht, en naar bevind der zaak, hetzij gewijzigd, 

hetzij onveranderd, op nieuw voorgedragen. Zoo de Kamer van een ander gevoelen 

mogt zijn dan wij, in dat geval zouden wij verpligt zijn die ontwerpen van wet in te 

trekken. "254  

Om wat meer zicht te krijgen op de waarde van de 
argumenten dat de stuiting van de werkzaamheden veel 
dubbel werk zouden veroorzaken, dan wel juist de voortgang 252  HTK 1916-1917, bijl. nr . 377, p. 1. 

van de wetgeving zouden bespoedigen hebben wij aan de 
hand van de registers van de Handelingen enig cijfermateri- 253  Pippel, Het reglement van orde, 

aal verzameld. Tevens is de wetsgeschiedenis van een aantal p.34-35. 
concrete wetsvoorstellen bekeken om een beter oordeel te 
krijgen over de gevolgen van de discontinditeit in de pralctijk. 254  Aangehaald bij PhUipse, De sluiting 

Voor het cijfermateriaal zijn twee perioden onder de loep van de vergadering der Staten-Generaal 

genomen. Ten eerste de periode tussen 1850 en 1856, welke in hare regtsgevolgen, p.36. 
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Sassle 
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Totnl[ 

periode een goed beeld kan geven van de gang van zaken juist na de grand - 
wetsherziening van 1848. Tevens is de periode 1865-1871 genomen, welke 
vlak voor de afschaffing van de valbifi, behoudens ontbinding, in 1872 gelegen 
is. Buiten de telling zijn gehouden de begrotingswetten, omdat deze bij een 
normale sessie van september tot september altijd voor het einde van de 
sessie afgehandeld werden, en de naturalisatiewetten, omdat deze vrij talrijk 
waren en, als zijnde minder relevant voor ons onderzoek, de cijfers zouden 
vertroebelen. 

37 

1065-1866  

aengenomen 

Venvorimn 

	

Ingetroaken 	 1 

	

Varvallen 	10 

28 

866.4867 

2 

10 	 16 	 17 

30 i 	9J 	9  

2 , 	1 	16  

8 IT 	lOP 	13 

40  , 	26 	38 	 38 	 70 	 61  

De sessie van 1867 liep van september tot december; 

de sessie van 1868 van februari tot september. 

30 , 

20 

29 

2 

9 

41 	 36 9 	 40 I I 	 35 

11 I 

-- 6 I 

18 

f-7867 \ 1868 11 	9868-1869 	1869-1870 	1870-1871 

41 	 33 

a 

22 1 8 I 

Uit de tabellen 5 en 6 blijkt dat, hoewel er duidelijke schommelingen 
zijn, gemiddeld zo ongeveer een derde van het aantal aanhangig gemaakte 
regeringsvoorstellen kwam te vervallen.' Dit komt globaal overeen met de 
cijfers uit de tussenliggende periode. In de periode 1865-1870 werden jaarlijks 

gemiddeld 30 a 40 wetsvoorstellen aangenomen. Het aantal wetsvoorstellen 
dat Icwam te vervallen lag tussen 8 en 22. 

Een vrij groat aantal van de vervallen wetsvoorstellen werd opnieuw 
aanhangig gemaakt. In de sessie van 1851-1852 betrof dit bijvoorbeeld 13 van 
de 14 in de vorige sessie vervallen voorstellen. Voor zover deze voorstellen 

ongewijzigd waren, werden ze niet opnieuw gedrukt. In de Hande- 
lingen wordt naar de eerdere delen verwezen. Wel began de 	255  Voorstellen afkomstig van kamerle- 

behandeling van voren af aan. Overigens is ons gebleken dat het 	den waren in den periode een nog gro- 

nadelig effect hiervan niet overschat moet warden. Bij veel van de 	(ere zeldzaamheid dan heden ten dage. 



voorstellen die lcwamen te vervallen, waren van de zijde van de Kamer nog 
geen schriftelijke stuklcen geproduceerd. Het lcwam ook regelmatig voor dat 
wetsvoorstellen bij hernieuwde indiening enigszins aangepast waren. 

Als voorbeelden voor de wijze waarop de behandeling van een wets-
voorstel kon lopen, hebben wij, enigszins willekeurig, gekozen voor de wets - 
voorstellen betreffende de comptabiliteit, de wet op het armbestuur, de wet op 
de schutterijen en het wetboek van strafvordering. De globale beschrijving van 
de wetsvoorstellen ziet er als volgt uit. 

Wetsvoorstellen betreffende de comptabiliteit 

De drie wetsvoorstellen betreffende de comptabiliteit werden geza-
menlijk aanhangig gemaakt en behandeld. De voorstellen worden in de 
Handelingen aangeduid als: Wets-ontwerpen tot regeling van 's-Rijks alge - 
meene comptabiliteit, tot samenstelling van de Algemene Rekenkamer en 
regeling van hare taak, en tot oprichting eener bewaarkast.In de sessie 1850- 
1851 werden deze wetsvoorstellen op 19 mei 1851 ingediend.' In september 
van dat jaar komt het wetsvoorstel te vervallen. In de volgende sessie werden 
de wetsvoorstellen op 25 september 1851 aanhangig gemaakt. De wetsvoor-
stellen en de memorie van toelichting werden niet herdrukt. In deze sessie 
verscheen een Nota van de Commissie van Rapporteurs. 257  In de sessie van 
1852-1853 werden de wetsvoorstellen ingediend op 7 oktober 1852. Het Voor-
lopig Verslag van de Commissie van Rapporteurs verscheen op 9 december 
van dat jaar.' Hierna volgden een Memorie van Toelichting, een Nota van 
Wijzigingen, een Gewijzigd Ontwerp van Wet en de Verslagen van de Commis-
sies van Rapporteurs.' Ook in dit jaar bleven de wetsvoorstellen echter onaf-
gedaan. In latere zittingsjaren werden de wetsvoorstellen niet meer ingediend. 
Een comptabiliteitswet komt pas in 1927 tot stand. 

Wet op het armbestuur 

In de sessie van 1850-1851 werd het 'Wets-ont-
werp op het armbestuur' op 10 september 1851 ingediend. 
Omdat de sessie een dag later gesloten werd, zijn in deze 
sessie het wetsvoorstel en de memorie van toelichting niet 
gedrukt. Dit gebeurde in de sessie van 1851-1852, waarin 
het wetsvoorstel op 3 oktober werd ingediend. Ook volgde 
in deze sessie een Voorlopig Verslag van de Commissie 
van Rapporteurs.' In de sessie van 1852-1853 werd het 
wetsvoorstel pas op 18 februari 1853 ingediend. Ook in 
deze sessie bleef het bij een Voorlopig Verslag van de 
Commissie van Rapporteurs. 261  In de sessie van 1853-1854 
werd het wetsvoorstel dan eindelijk afgehandeld. 262  Nadat 
op 3 december 1853 het wetsvoorstel werd ingediend met 
een memorie van toelichting verschenen achtereenvolgens 

256 HTK 1850-1851, Bijl. p.595-618. 

257 HTK 1851-1852, Bijl. p.953-978. 

258 HTK 1852-1853, Bijl. p.386. 

259 HTK 1852-1853, Bijl. p.416-454. 

260 HTK 1851-1852, Bijl. p. 94-101 en 

P. 935-948. 

261 HTK 1852-1853, Bijl. p.455-473 en 

p.603-617. 

262 HTK 1853-1854, p.277 en Bijl. 

p.191-203. 



het Voorlopig Verslag van de Commissie van Rapporteurs, Memorie van Ant - 
woord, en op 3 mei 1854 het Eindverslag van de Commissie van Rapporteurs. 
De beraadslaging van het wetsvoorstel vond plaats op 23 mei 1854, waarbij het 
wetsvoorstel werd aangenomen. De Eerste Kamer ontving het wetsvoorstel op 
15 juni. De beraadslaging over het voorstel, eindigend met de aanneming, 
vond plaats op 26 juni. 

Wet op de schutterijen 

Het 'Wets-ontwerp houdende regeling der schutterijen werd in 
zittingsjaar 1865-1866 op 25 september ingediend." Na een missive van de 
Minister van Binnenlandse Zaken, een Voorlopig Verslag van de Commissie 
van Rapporteurs, een Memorie van Beantwoording en een Nota van wijzigin-

gen in het wets-ontwerp werd het wetsvoorstel bij missive van de ministers 
van Binnenlandse Zaken en Oorlog op 7 augustus 1866 ingetrokken." In het 
volgende zittingsjaar, 1866-1867, vond indiening van een gewijzigd voorstel 
plants op 10 januari 1867. Na de normale wetgevingsprocedure te hebben 
doodopen, werd het wetsvoorstel op 4 juni door de Tweede Kamer aange-
nomen. De Eerste Kamer bracht echter een kink in de kabel aan. Zij verwierp 
het wetsvoorstel op 9 juli 1867. In de daarop volgende sessies werd geen nieuw 
wetsvoorstel aanhangig gemaakt. Echter op aandrang van enkele leden van de 
Tweede Kamer in de sessie van 1868-1869 werd in de daarop volgende sessie 
op 8 november 1869 opnieuw een wetsvoorstel aanhangig gemaakt. Tot een 

openbare behandeling van het wetsvoorstel is het echter niet gekomen. In zit-
tingsjaar 1870-1871 vond indiening plants op 22 september 1870. Voor het ont-
werp van wet en de memorie van toelichting werd in de Handelingen verwezen 
naar de vorige sessie.' Een onderzoek in de afdelingen heeft nooit plants 
gevonden. Het wetsvoorstel kwam daarom ook in dit jaar komen te vervallen. 
In latere jaren in het wetsvoorstel niet meer ingediend. 

Wetboek van Strafvordecing 

Het 'Wets-ontwerp houdende vaststelling der verschillende titels 
van een nieuw wetboek van Strafvordering' werd in de sessie 1865-1866 op 
19 september aanhangig gemaakt. 266  Tot stand gekomen zijn in deze sessie een 
Voorlopig Verslag, Memorie van Beantwoording en een Eindverslag van de 
Commissie van Rapporteurs. Een openbare behandeling van het 
wetsvoorstel heeft echter niet plants gehad. In de daaropvolgende 
sessie van 1866-1867 is men, na indiening op 12 februari 1867 niet 	263  HTK 1865-1866.1391, p. 145. p. 741- 

toegekomen aan het onderzoek in de afdelingen. In de korte sessie 761. p. 1311-1339 en p.1375. 

van september tot december 1867 is de Tweede Kamer ook niet 
toegekomen aan een onderzoek in de afdelingen, hoewel het voor- 264  HTK 1865-1866, Kip, plan 

stel wel opnieuw aanhangig was gemaakt. Vervolgens werd het 
wetsvoorstel pas in de sessie van 1869-1870 weer ingediend. 	266  HTK 1870-1871. Bill. p. 101-123. 

Dit gebeurde op 23 september 1869. Onderzoek in de afdelingen 
had ook nu weer niet plants, waardoor het wetsvoorstel weer kwam 266  HTK 1865-1866. Bijl. p. 465-521. 



te vervallen. In zittingsjaar 1870-1971 werd het wetsvoorstel niet ingediend. 
Het wetsvoorstel kende pas een succesvol verloop in de sessie van 1873-1874. 
Hoewel we bij onze voorbeelden uitdrukkelijk hebben gekeken naar enkele 
meer omvangrijke dan wel omstreden voorstellen, kan toch wel geconcludeerd 
worden dat de discontinuiteit in ieder geval veel tijdverlies met zich bracht. 
De herindiening van voorstellen in een volgende sessie kon soms maanden op 
zich laten wachten. In een aantal gevallen werd er ook dubbel werk verricht 
doordat een wetsvoorstellen meerdere malen in de Afdelingen werd behan-
deld. Of dit een slechte zaak was, moet daarbij in het midden blijven. De her-
nieuwde behandeling kan de kwaliteit van het voorstel natuurlijk ten goede 
zijn gekomen. 
Het is moeilijk vast te stellen in hoeverre het tegenovergestelde argument, 
namelijk dat de discontinditeit het wetgevingsproces bespoedigde, hout 
sneed. Een globale beschouwing van het register op de Handelingen leert dat 
de duur van de behandeling van wetsvoorstellen zeker in vergelijking met de 
huidige tijd kort is. Het is echter de vraag of deze vergelijking getroffen kan 
worden. Van een grote haast en tijdsdruk tegen het einde van een sessie is 
ons niets gebleken. Men lijkt zonder al te veel problemen wetsvoorstellen te 
laten vervallen. 
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