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Kroniek van het 
staatsrecht

VO O R DE WERKGELEGENHEID VAN DE 

jurist was het een zeer goed jaar. Zelfs voor spe

cialisten is al het nieuws dat rond I januari 1994 

over overheid en maatschappij is uitgestort 

moeilijk te doorgronden. Het is te hopen dat er 

voorlopig enige rust komt op het terrein van de 

staats- en bestuursrechtelijke regelstelling.

olgens nieuw redactiebeleid wordt deze kro
niek een ‘microkroniek’, die níet uitbesteed 
mag worden. Ik schrijf dus zelf, zoals wel 
meer het geval is. Het wordt, vrees ik, ech
ter een macrokroniek, niet zozeer vanwege 
de omvang van wat volgt, als we! omdat 
1993-1994 een soort werkgelegenheidsjaar 
voor de beoefenaren van het staatsrecht (en 
het bestuursrecht) was. Het is lang geleden 
dat er zoveel publiekrechtelijke wetgeving 
over de hoofden van de samenleving (inclu
sief de overheid) is uitgestort Zelfs nu, 
augustus 1994, zijn de resultaten daarvan, 
ondanks noeste uitgeversvlijt, nog steeds 
niet integraal verwerkt in de ‘zwarte Klu- 
wers’. Velen, rechters, advocaten, ambtena

ren, universitaire mede
werkers e.a. zoeken 
zich een ongeluk naar 
de stand van zaken op 
belangrijke onderdelen 
van het positieve staats- 
en bestuursrecht Is dit 
recht op het ogenblik 
nog ‘accessible’ en ‘fore- 
seeable’? Is het reëel en 
maatschappelijk aan
vaardbaar om in decem
ber 1993 een enorm 
wetgevingscomplex 
door de Eerste Kamer 
te jassen en dat zelfde 

complex per I januari 1994 in werking te 
doen treden, zonder dat te  achterhalen was 
en ís wat nu precies was veranderd? Is dit 
‘behoorlijke wetgeving’? Maar laat ik ophou
den met mopperen.
Deze kroniek voigt de indeling van de 
Grondwet. Die kent menigeen wel onge
veer, zodat hier geen methodologische ver
antwoording hoeft te worden gegeven.

I. GRONDRECHTEN  
(HFDST. 1 GR.W)

Grondrechtelijk nieuws vloeide voort uit de 
wetgeving. Te signaleren is op de eerste 
plaats de Algemene wet gelijke behandeling 
(wet van 2 maart 1994, Stb. 230), waarvan 
vooral de enkele feit-constructie nog voor 
het nodige vermaak zal zorgen. De wet past 
overigens geenszins in het dereguleringsbe- 
leid. De (wijziging van de) Vreemdelingen
w et (wet van 23 dec. 1993, Stb. 707) zal de 
vreemdelingen (vluchtelingen) niet meer bui
ten de deur houden dan voorheen, en dat is 
mijns inziens maar goed ook. Dit stinkrijke

land is níet vol, noch economisch, noch 
geografisch. De rechtsbescherming in één 
rechterlijke instantie van deze w et is door 
velen bekritiseerd. Afgewacht moet worden 
of alsnog een appelprocedure zal worden 
ingevoerd, Na wat politieke strubbelingen 
kwam de wet op de identificatieplicht to t  
stand (Stb. 1993, 660). Zij trad in werking 
op I juni J994. Langzaamaan loopt iedereen 
met een bundel pasjes over de aardbodem. 
Na een zeer langdurige behandeling kwam 
de Algemene wet op het binnentreden to t  
stand. De wetgever had hier elf jaar nodig 
om aan de eisen van artikel 12 Gr.w te vol
doen. Op grondrechtelijk terrein is ook nog 
te noemen de W et gemeentelijke basisadmi
nistratie persoonsgegevens (wet van 9 juni 
1994, Stb. 494).
Vele beoefenaren van het staatsrecht lijken 
dit recht overigens zo langzaamaan nagenoeg 
te reduceren to t de grondrechtenproblema- 
tiek.

2. REGERING (HFDST. 2 GR.W)

Drie punten trekken hier vooral de aan
dacht: de eindrapportage van de Bijzondere 
commissie Vraagpunten (commissie-Deet- 
man; TK 1993-1994,21427, nr 101), de 
kabinetsformatie en het ontslag van twee 
demissionaire ministers. Inzake de kabinets
formatie was de commissie-Deetman, met 
‘brede’ steun in de Tweede Kamer, van oor
deel dat tijdens kabinetsformaties, behou
dens hoge uitzonderingen, geen informateur 
meer moet optreden. Mei 1994 gaf binnen 2 
weken reeds vier informateurs te zíen. 
Inmiddels is een kabinet geformeerd zonder 
‘confessionele ministers’. Het zal een hei
dens karwei zijn deze ‘paarse coalitie* bijeen 
te houden. Het kan verkeren.
Van een gekozen minister-president of een 
door de Tweede Kamer aangewezen (in)for- 
mateur zal het voorlopig wel niet komen. 
Daarvoor bleek geen kamermeerderheid te 
vinden. Wel werd een nieuw Reglement van 
O rde voor de ministerraad vastgesteld (KB 
van 2 maart 1994, Stb. 203) dat slechts mar
ginale wijzigingen ten opzichte van het vroe
gere bracht. In ieder geval is e r  geen aanwij-

* Vjl :

I»

CAJ.M. Kortmann is hoogleraar staatsrecht aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen, regeringscommissa
ris voorde toetsing van wetgevingsprojecten en mede
werker van dit biad,
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zingsbevoegdheid van de premier Jegens zijn 
medeministers in vervat; deze werd ook 
reeds door de commissie-De Koning afge
wezen.
Bijzonder was het ontslag op 27 mei 1994 
van twee demissionaire ministers. Als men 
de motie-Dijkstal uitlegt als een motie van 
wantrouwen, wat verdedigbaar is, betekent 
dit dat de vertrouwensrege! jegens individu
ele demissionaire bewindslieden kan worden 
toegepast. Jegens een geheel demissionair 
kabinet kan dit natuurlijk niet. Uit formeel 
oogpunt is interessant dat de twee to t  
minister gepromoveerde staatssecretarissen 
na hun benoeming to t  minister geen ontslag 
aan de Koning hebben aangeboden. Formeel 
waren zij dus niet demissionair. Kennelijk 
was men ten departemente van oordeel dat 
he t op 2 mei 1994 door de minister-presi- 
dent bij gelegenheid van de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer aangeboden ontslag 
van de ministers en staatssecretarissen kan 
‘dóórwerken’ in de toekomst. Materieel is 
hiervoor wel wat te  zeggen, procedureel 
klopt het mijns inziens niet.
Binnen de ministeries doet men -  conform 
genoemde Commissie -  tegenwoordig aan 
‘zelfbeheer’ en ‘contractmanagement’; er 
worden ‘agentschappen’ ingesteld, onder 
andere bij het Ministerie van Justitie en het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zijn al 
deze constructies geen modieuze vervanging 
van wat een degelijk jurist mandaat noemt? 
Hebben de bestuurskundigen en sociologen 
definitief de terminologische slag gewonnen 
en wel zo dat niemand meer weet waarover 
hij of men het heeft?

3. STATEN -G EN ERAAL  
(HFDST. 3 GR.W)

Inzake de Staten-Generaal (hfdst 3 Gr.w) 
valt wat meer te vermelden. Twee eerste
ezingswetten to t herziening van de Grond

w et kwamen to t  stand. De eerste (wet van 
6 april 1994, Stb. 261) beoogt de verplich
ting to t  ontbinding van de Eerste Kamer bij 
grondwetsherziening te schrappen. Vooruit
lopend daarop zag de regering af van ontbin
ding van de Eerste Kamer bij gelegenheid 
van die van de Tweede Kamer (KB van 14 
maart 1994, Stb. 182). Niet lang daarvoor 
meende de regering -  met de Raad van 
State -  nog dat gelijktijdige ontbinding 
staatsrechtelijk verplicht ís. Het staatsrecht 
is kennelijk flexibel, als dat politiek oppor
tuun is. De Eerste Kamer wordt nu in 1995 
ontbonden.
De tweede eerste lezingswet (wet van 6 
april 1994, Stb. 260) houdt de mogelijkheid 
in van tussentijdse vervanging van vrouwe
lijke kamerleden wegens haar zwangerschap 
en bevalling, gedurende zestien weken. 
Gelukkig luidt de eindtekst zodanig dat van 
vervanging slechts sprake kan zijn, als een 
kamerlid zelf zwanger of bevallen is. Het 
oorspronkelijke wetsvoorstel betrof tekstu
eel elke zwangere persoon. Het w etsvoor

stel bestrijk t overigens ook leden van de 
provinciale sta ten  en gemeenteraden. W as  
da t nu w erkelijk  nodig, zo de gehele regeling 
da t al is? D e  Raad van State meende in ie d e r  
geval van niet.
O p  h e t te r re in  van de regelgeving zijn te  
verm elden  h e t  nieuwe Reglement yan O rd e  
van de  T w e e d e  Kamer (in werking ge treden  
op 17 mei 1994) en dat van de verenigde 
vergadering. O p  20 april 1994 (Stb. 295) 
kwam  de W e t  Incompatibiliteiten Staten- 
G eneraal en Europees Parlement to t  stand. 
S trik t genom en  bevat de wet ook non-activi- 
teitsbepalingen, die voor ambtenaren nog 
s teeds  z e e r  gunstig zijn. Aldus zal de 
T w e e d e  K am er — zoals ook bij de verkiezin
gen van mei 1994 bleek -  voorlopig v o o r  
een  aanm erkelijk  percentage uit am btenaren 
en d aa rm ee  gelijkgestelden blijven bestaan. 
Lang leve d e  relatie kiezer-gekozene.
D e  commissie-Scheltema zette duidelijk u it
een w a t de ministeriële verantwoordelijk
heid staatsrechtelijk  betekent: de m inister ís 
veran tw oordelijk  voor alles waartoe hij 
bevoegd is, niet m eer en niet minder. D e 
K am er w as he t daar -  gelukkig -  mee eens 
(motie-Jurgens, TK 21 427, nr 69), Opval
lend ís da t h e t  kabinet het níet m et de co m - 
missie-Scheitema eens bleek over de haars 
inziens b e p e rk te  ministeriële verantw oorde- 
ijkheid v o o r  de leden van het koninklijk 

huis, Die leden zijn -  staatsrechtelijk -  to c h  
‘g ew o n e  bu rgers’, enige uitzonderingen d a a r 
gelaten?
D e m inisteriële verantwoordelijkheid kwam  
eveneens  uitgebreid aan de orde bij he t 
d e b a t  o v e r  de ontbinding van het In terreg io
nale R echerche  Team (IRT) op 7 april 1994. 
D e u iteenzettingen van de Minister van Justi
tie  o y e r  zijn verantwoordelijkheid v o o r h e t  
OM , die een  beperkte zou zijn, sporen mijns 
inziens n ie t m et hetgeen hij enige tíjd d aa r
v o o r  s te lde  (TK 1992-1993, 22 800, VI, n r  I, 
6 e.v.), noch  m e t artikel 5 W et RO. De 
positie van de Minister van Binnenlandse 
Zaken, Van Thijn, was, gezien zijn bem oeie
nissen als burgem eester met het IRT, een  
m erkw aardige. H e t ware beter gew eest als 
een  a n d e re  minister zijn rol had overgeno
men. N u leek he t op het spelen van r e c h te r  
in eigen zaak.
in h e t k a d e r  van de commissie-Deetman is 
o n d e rz o e k  gedaan naar de wenselijkheid van 
de in troduc tie  van een kiesstelsel a la h e t  
D uitse d a t  evenredige vertegenwoordiging
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Dit stinkrijke land is niet vol, 

noch economisch, noch geogra-
a

fisch.

combineert m et een m eerderhe idsste lse l ín 
districten. Gezien de reactie  van de T w eed e  
Kamer hoeft niet op invoering te  w orden  
gerekend. W el bleek een  m eerd erh e id  v o o r 
stander te zijn van een verlaging van de

drempel v o o r  verkiezing d o o r  v o o rk e u rs 
stemmen. Daarvoor is w a t te  zeggen, m ed e  
gezien het feit dat in mei 1994 geen enkel 
kamerlid via voorkeurss tem m en  is gekozen. 
Hoewel strikt staatsrechtelijk niet van g ro o t  
belang, verdient de verkiezingsuitslag van 
mei 1994 vermelding. H et C D A  behield 
slechts 34 zetels, de PvdA haalde e r  nog 37 
uit. W D  en D66 kwam en op 3 I re sp ec tie 
velijk 24 zetels. Bij de vaderlandse g e w o o n te  
van een formatie van parlem enta ire  m eer- 
derheidskabinetten w as niet te  on tk o m en  
aan de vorming van een dne-partijenkabinet, 
hetgeen weinig goeds belooft v o o r  de  stabi
liteit van h e t landsbestuur. D e  verw achting 
dat he t CDA vele van de zuidelijke kiezers 
zou verliezen is uitgekomen: deze partij is 
de laatste jaren s te rk  ‘v e rw e s te rd ’.

4. RAAD VAN  S T A T E  C .A .
(H FD ST. 4 G R.W )

Bij gelegenheid van d e  inwerkingtreding o p  
l januari 1994 van de  A lgem ene w e t  
bestuursrecht en de wijziging van de w e t  op 
de Raad van State zag de Raad de Afdeling 
rechtspraak en de Afdeling v o o r  de geschil- 
en van bestuur opgaan in de  Afdeling 

bestuursrechtspraak, Tevens v e r lo o r  de 
Raad een aanmerkelijk gedeelte  van zijn 
rechtsprekende bevoegdheid aan de (admini
stratieve kamer van de) a rro n d issem en ts 
rechtbanken, Zijn functie in h e t  kader van 
het K roonberoep is tengevolge van he t v e r
dwijnen ervan vervallen. O o k  b reng t de 
Raad geen advies m e e r  uit inzake koninklijke 
besluiten to t  vernietiging van besluiten van 
provincie- en gem eentebestu ren .
Blijkens he t Jaarverslag 1993 bed ro eg  h e t  
aantal bij de Raad aanhangig gem aakte w e t-  
gevingszaken 86S. M ede gezien dit aantal
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schrijft de vice-voorzitter dat ‘helaas de con
clusie geen andere (kan) zijn dan dat het 
fenomeen deregulering in de Nederlandse 
samenleving geen levend verschijnsel m eer 
is’ en dat he t ‘geen hoge plaats m eer (heeft) 
op  de politieke agenda’. Het zíjn w are w o o r
den: ontregeling is 'uit’.
Overigens w orden  pogingen in het w erk  
gesteld he t g ro te  aantal vaste adviescolleges 
inzake wetgeving en bestuur te  reduceren. 
Men zie hierover de Eindrapportage van de 
commissie-Deetman en h e t rapport Raad op 
Maat (commissie-De Jong). Volgens recente 
berichten is ‘Den Haag’ voornem ens he t 
aantal vaste adviescolleges per I januari 
1997 terug te  brengen van 108 to t  I I .  fk 
ben benieuwd hoeveel e r  intussen reeds b\j- 
gekomen zullen zijn,

5. W ETG EV IN G  EN BESTU U R
(H FD ST. 5 GR.W )

Inzake wetgeving en bestuur valt op de eer
ste plaats op te  merken dat er heel wat 
geregeld ís. D e Algemene w et bestuursrecht 
(Awb) m et haar nasleep van duizenden wijzi
gingen in andere wetten, algemene m aatre
gelen van bestuur en verordeningen van 
gedecentraliseerde besturen is daarvan wel 
hét voorbeeld. Hoewel men tegen de inge
wikkelde o p ze t van de Awb bezwaren kan 
hebben en zij de nodige gebreken kent, 
biedt zij ook voordelen. Deze bestaan mijns 
inziens voornamelijk uit het bestuursproces- 
rechtelijk deel ervan. Enige uniformering was 
op dit punt wel op haar plaats. De Rijkswet 
goedkeuring en bekendmaking verdragen 
(Rijkswet van 7 juli 1994, Stb. 1994, 542),
ook  een w et w aarvoor de wetgever m eer 
dan elf jaar nodig had, bevat voornamelijk 
een codificatie van het bestaande recht en 
de praktijk. H e t m eest opvallende nieuws 
ervan is de regeling inzake de voorlopige 
toepassing van verdragen, die overigens uit 
dogmatisch oogpunt de nodige kieren en 
gaten vertoont.
De w etsprocedure  kreeg de nodige aan
dacht. H et reeds vermelde nieuwe RvOTK 
beoogt enige stroomlijning te  brengen en 
bevat een enkel nieuwtje zoals he t wetge- 
vingsrapport en het wetgevingsoverleg De 
commissie-Deetman ging in op de voor- en 
nadelen van een terugzendingsrecht van de 
Eerste Kamer, waarbij natuurlijk de vraag 
aan de orde kwam of in geval van zo’n recht 
de  eindbeslissing bij de Eerste Kamer m oet 
blijven. T o t op heden begrijp ïk niet goed 
w aarom  men niet gewoon blijft bij het 
bestaande, inclusief de praktijk van de 
novelle. Die is bevredigend en geeft de Eer
s te  Kamer niet t e  veel macht. On.danks de 
problemen van een vaak trage implementatie 
van EG-richtlijnen voelden het kabinet en de 
T w eede Kamer vooralsnog niet veel v o o r  
een vereenvoudigde w etsprocedure, gelij
kend op de p rocedure  van (stilzwijgende) 
goedkeuring van verdragen, zoals voorge
steld d o o r  de commissie v o o r de toetsing

van wetgevingsprojecten in haar advies over 
de w etsprocedure. De Raad van State is met 
de commissie v o o r de toetsing van w etge
vingsprojecten van oordeel dat een veelvul
dig gebruik van gecontroleerde delegatie 
ongewenst is (Jaarverslag p. 21). De Raad 
bleek echter -  zoals verwacht -  geen voor
stander van een termijnsteHing inzake zijn 
adviezen, noch voor openbaarmaking van die 
adviezen vóór de indiening van een w ets
voorstel bij de Tweede Kamer,
De bevoegdheid van de Ombudsman w erd 
in algemene maatregelen van bestuur uitge
breid to t  de besturen van de waterschap
pen, de PBO-ambten en een groot aantal 
zogeheten zelfstandige bestuursorganen (KB 
van I sept. 1993, Stb. 488; KB van 16 okt.
1993, Stb. 535). Een gelijksoortige manoeu
vre vond plaats m et betrekking to t  de W e t  
openbaarheid van b es tu u r

6. R EC H TSP R A A K  (H FD ST. 6
GR.W )

O p I januari 1994 was de eerste fase van de 
herziening van de rechterlijke organisatie 
voltooid, merendeels geregeld in de Awb, en 
in wijzigingen van de W e t  RO, de W e t op

sterk afwijkend stelsel van rechtsbescher
ming. Hét kenmerk ervan is dat die bescher
ming aanmerkelijk zwakker is dan de gebrui
kelijke. W erden vreemdelingen vroeger niet 
heidenen (of honden) genoemd en worden 
zij daarom zo behandeld?
Het OM, volgens het grondwettelijke sys
teem een onderdeel van de rechterlijke 
macht, kwam tijdens de IRT-zaak in de 
schijnwerpers te  staan. De opvatting van de 
Minister van Justitie over zijn verantwoorde
lijkheid voor he t OM is reeds vermeld.
In het voorjaar van 1994 bleek dat het kabi
net geen overeenstemming wist te bereiken 
over de invoering van een rechterlijk toet- 
singsrecht van de w et in formele zin aan de 
Grondwet. Op 29 april liet de Minister van 
Justitie dit de Tweede Kamer weten, De 
kabinetsnota w erd met de daarover uitge
brachte adviezen te r  kennisneming aan de 
Kamer toegezonden (TK 1993-1994, 21 427, 
nr 104).
De vraag is of invoering van het toetsings- 
recht veel om het lijf zou hebben. De toet
sing aan EG-recht en aan een ieder verbin
dende bepalingen van verdragen en van 
besluiten van volkenrechtelijke organisaties 
maakt van artikel 120 Gr.w  steeds meer een 
lege huls.

Velen, rechters, advocaten, ambtenaren, universitaire medewer

kers e.a. zoeken zich een ongeluk naar de stand van zaken op 

belangrijke onderdelen van het positieve staats- en bestuursrecht.

de Raad van State en de Beroepswet. Het 
Kroonberoep yerviel geheel. Struycken zal 
zich in zijn graf hebben omgedraaid, Loeff 
waarschijnlijk niet. De standaard-rechtsbe- 
schermingsprocedure tegen beschikkingen 
en besluiten van algemene strekking, niet 
zijnde algemeen verbindende voorschriften 
of beleidsregels, bestaat nu uit een bezwaar- 
schriftenprocedure, vervolgens beroep op 
de administratieve kamer van de arrondisse
mentsrechtbank, waarna hoger beroep 
open staat op hetzij de Afdeling bestuurs
rechtspraak van de Raad van State, hetzij de 
Centrale Raad van Beroep, O p dit stelsel 
bestaan echter vele uitzonderingen, veryat in 
bijzondere wetten. H et is zaak daarop ver
dacht te  zijn. O p 29 april 1994 bracht de 
Minister van Justitie een discussienota over 
de derde fase van de herziening van de rech
terlijke organisatie uit. Daarin w ord t inge
gaan op o.a. het hoger beroep in bestuurs
rechtelijke zaken (TK J 993-1994, 23 701, 
nr I). De Vreemdelingenwet -  heftig om 
streden in het najaar van 1993 -  kent een

7. D EC EN TR A LISA TIE  
(HFDST. 7 GR.W )

Op I januari 1994 traden de nieuwe Provin
ciewet (Stb. (993, 668) en Gemeentewet 
(Stb. 1993, 6 1 1) in werking. Hoewel beide 
wetten in hoge mate aansluiten bij het voor 
I januari 1994 bestaande recht, bevatten zij 
wel enige nieuwe elementen: de mogelijk
heid van deeltijdgedeputeerden en deeltijd- 
wethouders, van mandaat d o o r  GS en B en 
W  aan een lid van die colleges, de bevoegd
heid van PS en de Raad bij verordening alge
mene regels te  stellen waarm ee andere 
organen van de provincie respectievelijk 
gemeente rekening houden bij de uitoefe
ning van bij of krachtens de w et verleende 
bevoegdheden. Deze algemene regels doen 
sterk  denken aan beleidsregels. Zij zijn niet 
strikt bindend voor de ‘andere organen’. 
Opvallend is ook dat voortaan tegen vernie- 
tigingsbesluiten van de regering inzake pro
vinciale en gemeentelijke besluiten beroep 
op de administratieve rech ter openstaat.
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Het vele werk, verricht in het kader van de commissie-Deetman 

heeft nauwelijks nieuws opgelevetxl op staats rechtelijk terrein.

D e Kaderwet bestuur ín verandering (wet 
van 2 1 april ! 994, Stb. 396), waarvan de 
grondwettigheid twijfelachtig ís, biedt vele 
mogelijkheden de algemene bevoegdheden 
van de provincie- en gemeentebesturen uit 
te  hollen, door deze in aanmerkelijke mate 
to e  te kennen aan een zogeheten ROL 
(regionaal openbaar lichaam). De rol van de 
provincie- en gemeentebesturen in ons 
staatsbestel staat aldus op de to c h t  Gelijktij
dig met de Kaderwet kwam een wijziging 
van de W et gemeenschappelijke regelingen 
to t  stand, die meer mogelijkheden biedt to t  
oplegging van een samenwerkingsregeling 
(Stb. 399).
In het verband van de reeds meermalen ver
melde commissie-Deetman js de benoe
mingsprocedure van de burgemeester weer 
eens aan de orde gesteld. Het ziet e r  naar 
u it dat wij steeds verder opschuiven naar 
een  -  de facto -  door de raad gekozen bur
gemeester. Tevens w ordt overwogen de 
mogelijkheíd wethouders van buiten de raad 
t e  benoemen. Wij vermeldden reeds de aan
hangige grondwetsherziening krachtens 
welke het voor leden van provinciale staten 
en  de gemeenteraad mogelijk zal worden 
zich tijdelijk te laten vervangen wegens haar 
zwangerschap en bevalling.

8. GRO N DW ETSHERZIEN ING  
(HFDST. 8 GR.W)

ín het afgelopen jaar zijn vijf eerste lezings- 
w etten  to t  stand gekomen. Twee ervan 
betreffen de schrapping van een aantal ‘uit
gew erkte ' additionele artikelen (Rijkswet van 
9 maart 1994, Stb. 174; wet van 9 maart 
1994, Stb. 173), twee andere hebben 
betrekking op de mogelijkheíd to t  afschaffing 
van de dienstplicht of opkomstplicht en op 
d e  reeds vermelde vervanging wegens zwan
gerschap en bevalling (Rijkswet van 9 maart
1994, Stb. 172; wet van 6 april 1994, Stb. 
260). De vijfde eerste lezingswet (wet van 6 
april 1994, Stb. 261), schaft, zoals vermeld, 
de  verplichte ontbinding van de Eerste 
K am er bij grondwetsherziening af. Artikel 55 
S tatuut zal in verband daarmee ook moeten 
w orden  gewijzigd. Men kan zich afvragen of 
n ie t  tevens de verplichte ontbinding van de 
T w eede Kamer geëlimineerd had kunnen 
w orden . Bij verkiezingen speelt een grond

wetsherziening in de praktijk geen rol. O o k  
rijst de vraag of de handhaving van de moge- 
fijkheid van een ‘politieke’ ontbinding van de 
Eerste Kamer reëel is. De enige keer dat 
deze plaatsvond was ín 1904.

9. VARIA

Inzake de koninkrijksverhoudingen is nog 
geen eindbeslissing gevallen. Weliswaar is 
duidelijk dat Aruba het koninkrijksverband 
niet zal verlaten in 1996, maar welke positie 
de Antillen daarin zullen innemen staat nog 
niet vast W el maakte een consultatief refe
rendum  van 19 november 1993 op Curaçao 
duidelijk dat een grote meerderheid van de 
Cura^aose kiezers voorstander is van het 
bijeenblijven van de vijf eilanden in één fand- 
schapsverband. Te bezien valt of de bevol
king van de andere vier eilanden dit stand
punt d e e l t  De bedoeling is dat daarover in 
sep tem ber 1994 referenda plaatsvinden,
D e EG of Europese Unie (Verdrag van 
Maastricht) zal binnenkort waarschijnlijk uit
gebreid w orden met vier lid-staten: N o o r
wegen, Zweden, Finland en Oostenrijk. De 
toch reeds moeizame besluitvorming binnen 
de EG zal er niet door worden bevorderd, 
zo valt te vrezen.

10. CO N CLU SIES?

Kunnen uit het voorgaande enige globaie 
conclusies worden getrokken? Mij dunkt van 
wel. O p de eerste plaats zijn e r  zeer veet -  
vaak technische -  wijzigingen in het posi
tieve staatsrecht (en bestuursrecht) aange
b ra c h t Ten tweede lijkt het deregulerings- 
streven een zachte dood te zijn gestorven. 
O p  de derde plaats rijst de vraag of de re o r
ganisatie van de rechterlijke macht, gevoegd 
bij he t nieuw BW en de Algemene w et 
bestuursrecht cum annexis de rechtspraak 
niet nog m eer zal overbelasten dan nu reeds 
het geval is. Ten vierde: het vele werk, ver
richt in het kader van de commissie-Deet
man heeft nauwelijks nieuws opgeleverd op 
staatsrechtelijk terrein. Ten vijfde; voor de 
werkgelegenheid van juristen was het een 
zee r  goed jaar. Zelfs voor specialisten is al 
het nieuws dat rond I januari 1994 over 
overheid en maatschappij is uitgestort moei

lijk te doorgronden. Het is te  hopen dat er 
voorlopig enige rust komt op het terrein 
van de staats- en bestuursrechtelijke regel
stelling.
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