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INLEIDING 

Al geruime tijd leeft bij menigeen de opvatting dat de wetsprocedure in 
Nederland ondoelmatig is en te veel tijd in beslag neemt. De Commissie 
voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten heeft in haar rapport over de 
wetsprocedure een aantal problemen geïnventariseerd en oplossingen 
voorgesteld, zoals het invoeren van een vereenvoudigde wetsprocedure 
(CTW 92/6, 30 september 1992). Het rapport van de Commissie is aanlei
ding geweest voor deze studie die als onderwerp heeft de parlementaire 
behandeling van wetgeving in Frankrijk en Nederland. Doel is na te gaan 
of elementen van de Franse procedure voor ons van enig nut kunnen zijn. 
De keuze voor Frankrijk vloeit voort enerzijds uit mijn persoonlijke inte
resse anderzijds uit de nauwe banden die bestaan tussen de faculteit der 
rechtsgeleerdheid in Nijmegen en die van Poitiers. 

Dit boek is geen handboek constitutioneel recht. Ik beperk me tot een 
beschrijving en een analyse van de parlementaire fase van de wetspro
cedure in de twee landen. Literatuur over methoden van rechtsvergelij
king is in grote hoeveelheden voorhanden en vaak een doel op zichzelf. 
Voor mijn analyse heb ik vanzelfsprekend gebruik gemaakt van wetge
ving, jurisprudentie en doctrine. Tijdens een aantal bezoeken aan Parijs, 
heb ik bovendien gesprekken gevoerd met diverse personen uit de prak
tijk, die т ц п vele vragen met charme en precisie beantwoordden. 

Gesproken is met: 
M. Gentot, conseiller d'Etat (30 april 1992) 
В. Genevois, secrétaire général du Conseil constitutionnel (30 april 1992) 
S. Martin, conseiller technique auprès du Premier Ministre chargé des 
Relations avec le Parlement (4 mei 1992) 
G. Roederer, Sénat, Service de la Communication (5 mei 1992) 
M.-A. Jamet, directeur-adjoint du Cabinet du Président de l'Assemblée 
nationale et J.-S. Klein, chargé de mission auprès du Président (9 juli 
1992) 
J.-Ph. Fournet en M. Doublet, Commission des Lois de l'Assemblée natio
nale (10 juli 1992) 
G. Carcassonne, professeur de droit public à Paris X-Nanterre (19 oktober 
1993) 
P. Avril, professeur de droit public à l'université de Paris II alsmede l'In
stitut d'études politiques de Paris (20 oktober 1993) 
J. Larché, sénateur, M. Laflandre en J.-L. Hérin, medewerkers Sénat (21 
oktober 1993) 

1 



Inleiding 

В. Diop, assistent van J.-Y. Chamard, lid van de Assemblee nationale (21 
oktober 1993). 

Wetten worden door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk vast
gesteld, aldus art. 81 van de Nederlandse Grondwet. De Franse Constitu
tie stelt: "La loi est votée par Ie Parlement". In hoofdstuk 1 sta ik stil bij 
de inhoud van de wet en de "loi". 

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de parlementaire behandeling 
van de "loi". 

Hoofdstuk 3 behandelt de in Frankrijk te volgen procedure, als het 
gaat om de totstandkoming van organieke wetgeving, de wetten tot wijzi
ging van de Constitutie, de référendaire wetten en de begrotingswetten. 
Tevens wordt aandacht besteed aan de totstandkoming van verdragen en 
internationale overeenkomsten alsmede de implementatie van EG-regel-
geving. 

Gelet op de veelgehoorde uitspraken dat het Franse parlement zich in 
een crisis bevindt, besteed ik hieraan aandacht in hoofdstuk 4. 

Tot slot bevat hoofdstuk 5 een aantal korte beschouwingen van rechts
vergelijkende aard. 
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1 BEVOEGDHEID VAN DE WETGEVER 

Art. 81 van de Nederlandse Grondwet bepaalt dat de vaststelling van 
wetten geschiedt door de regering en Staten-Generaal gezamenlijk. Dit 
artikel doelt op de wet in formele zin. Over de inhoud van een wet in for
mele zin zegt art. 81 niets. Kortmann stelt vast dat de wetgever in begin
sel elke door hem gewenste inhoud aan een wet kan geven. De wet kan 
zowel intern als extern werken, zij kan regels of beschikkingen inhouden. 
De Grondwet geeft niet aan wat een formele wet materieel kan of moet 
inhouden.1 

Wat dient men nu in Frankrijk te verstaan onder het begrip "loi"? Het 
eerste lid van art. 34 van de Franse Constitutie bepaalt: "La loi est votée 
par Ie Parlement." Ook deze bepaling ziet op de wijze van totstandkoming 
van de "loi".2 

De Franse Constitutie is in tegenstelling tot de Nederlandse Grondwet 
met betrekking tot de inhoud van de "loi" duidelijk, althans op het eerste 
gezicht. Art. 34, tweede lid, Const, omschrijft namelijk het zogenaamde 
"domaine législatif'. Enerzijds bepaalt de wet de regels betreffende een 
aantal onderwerpen waaronder de burgerlijke rechten, de nationaliteit, 
de strafprocedure, de belastingen, het kiesstelsel ten aanzien van het par
lement, "la création de catégories d'établissements publics", fundamentele 
waarborgen verleend aan ambtenaren en militairen, nationalisatie en 
privatiseringen. Anderzijds bepaalt de wet de fundamentele principes ten 
aanzien van onder andere de organisatie van de nationale defensie, het 
lokaal bestuur, het onderwijs, de eigendom, het arbeidsrecht, het vak-
bondsrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Tot slot bepaalt de Constitutie 
de inhoud van begrotingswetten en planwetten. 

Een wet bevat regels of fundamentele principes, maar zij kan ook een 
concreet werkend besluit inhouden, zoals een begrotingswet. 

Op 22 februari 1996 is de Constitutie gewijzigd. Aan art. 34 is een lid 
toegevoegd met betrekking tot wetten ter financiering van de sociale ze
kerheid. Deze wetgeving behoort nu ook zonder twijfel tot het "domaine 
législatif'. 

De competentie van de (formele) wetgever is limitatief. Art. 37, eerste 
lid, Const, bepaalt namelijk dat de onderwerpen die niet tot het gebied 
van de wet behoren van reglementaire aard zijn.3 Anders gezegd: wat niet 

1 Kortmann, C.A.J.M., Constitutioneel recht, Deventer, 1997, blz. 305. 
2 De regering is niet, zoals in Nederland, medewetgever. 
3 "Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère ré

glementaire." 
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Hoofdstuk 1 

behoort tot het gebied van de wet, behoort tot het gebied van het "règle
ment" en derhalve tot de competentie van de executieve.4 De bedoeling 
van de grondwetgever van 1958 was de macht van het parlement te be
perken. De Conseil constitutionnel werd aangewezen als de instantie die 
moest zorgen voor een juiste toepassing van art. 34 Const. 

Maar wat gebeurde er feitelijk? Uit de rechtspraak van de Conseil con
stitutionnel is de ontwikkeling te destilleren. Hoewel het "domaine légis
latif' in 1958 limitatief is omschreven, is het gebied in de loop der tijd 
steeds uitgebreider geworden. De Conseil is art. 34 Const, ruim gaan in
terpreteren.6 Het "domaine législatif' is verruimd gelet op het "bloc de 
constitutionnalité". Met dit laatste wordt niet alleen de Constitutie be
doeld maar ook de Preambule die op zijn beurt weer verwijst naar de Pré
ambule behorend bij de Constitutie van 1946 en deze bevat weer een ver
wijzing naar de "Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" van 
1789. Ook de organieke wetten en in het bijzonder de ordonnance van 2 
januari 1959 vallen onder het "bloc". Sinds zijn beslissing van 2 juli 19656 

gaat de Conseil ervan uit dat een onderwerp bij wet geregeld dient te 
worden, als een artikel uit de Constitutie, een bepaling uit de Declaratie 
van 1789 of een bepaling uit de Préambule van 1946 verwijst naar de 
noodzakelijke tussenkomst van de wetgever.7 In zijn uitspraak van 28 
november 19738 baseerde de Conseil de bevoegdheid van de wetgever met 
name op de bepalingen uit de Préambule. In deze uitspraak ging het om 
de vraag wie bevoegd was de inhoud van het begrip "contraventions" te 
bepalen, de regering of het parlement. Art. 34 bepaalt: "la loi détermine 
les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables". Men 
zou nu kunnen denken dat de bepaling van de "contraventions"9 tot de 
bevoegdheid van de executieve behoort, maar de Conseil heeft in 1973 be
slist dat het parlement bevoegd is "pour définir les contraventions et les 
peines qui leur sont applicables lorsqu'elles sont privatives de liberté". 
Het gaat hier om vrijheidsberoving: in de geest van de artikelen 7 en 8 
van de Declaratie van 1789 is dan regeling by "loi" vereist. 

Volgens Rousseau wordt de rijkste bron van nieuwe bevoegdheden voor 
de wetgever gevormd door de theorie van de algemene rechtsbeginselen. 
Het betreft hier door de rechter ontwikkelde rechtsbeginselen die, als ze 

4 Dat wil zeggen formeel van de minister-president, art. 37 jo 21, eerste lid, Const. 
Zie ook Het staatsrecht van de landen der Europese Gemeenschappen, onder re
dactie van L. Prakke en СA.J.M. Kortmann, Deventer, 1993, blz. 213. 

5 Zie hiervoor Rousseau, D., Droit du contentieux constitutionnel, Paris, 1995, blz. 
235 ev. 

β C.C. 65-34 L., 2 juli 1965. Aangehaald bij Rousseau, D., op. cit., blz. 238. 
7 Rousseau, D., op. cit., blz. 238. Relevante artikelen uit de Constitutie in dit verband 

zijn de artikelen 3,35, 36, 53, 66, 72 en 74. 
8 C.C. 73-80 L., 28 november 1973. Aangehaald bij Rousseau, D., op. cit., blz. 238-

239. 
9 In het Nederlands waarschijnlijk het best te vertalen door overtredingen. 
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Bevoegdheid van de wetgever 

van wetgevende aard zijn, alleen door de wetgever gewijzigd kunnen wor
den.10 Tenslotte kan geconstateerd worden dat de regering bepaalde re
gelgeving aan het parlement overlaat.11 De regering kan tijdens de par
lementaire behandeling stellen, dat een wetsvoorstel of een amendement 
buiten het "domaine législatif1 treedt en daarom niet toelaatbaar is. In
dien de voorzitter van de desbetreffende Kamer en de regering het hier
omtrent niet eens zijn, wordt het oordeel van de Conseil constitutionnel 
ingewonnen, die dan binnen acht dagen een bindende beslissing neemt.12 

Van deze mogelijkheid wordt zelden gebruik gemaakt. 
Als het parlement zich begeeft op het terrein van het "domaine régle

mentaire" kan de regering dergelijke regelgeving laten delegaliseren.13 

In 1982 heeft de Conseil constitutionnel een drietal uitspraken gedaan 
die niet onbesproken mogen blijven.14 De eerste uitspraak betreft parafis
cale belastingen. De Conseil overweegt dat het feit dat de ordonnance van 
2 januari 1959 aan "de pouvoir réglementaire" bevoegdheid geeft om pa
rafiscale belastingen vast te stellen uit een economisch of sociaal belang 
ten gunste van bepaalde rechtspersonen, geen belemmering voor de wet
gever vormt ook belastingen vast te stellen met hetzelfde doel. De tweede 
uitspraak betreft de hervorming van de planning. De term "plan" komt 
niet voor in de opsomming van art. 34 Const. Dat doet er volgens de Con
seil niet toe: "il n'en demeure pas moins que, par son objet même, le con
tenu d'un plan national pluri-annuel touche à des matières réservées à la 

10 Rousseau, D., op. cit., blz. 239. 
11 Volgens art. 37 Const, kan het parlement wetten uitvaardigen "dans le domaine 

réglementaire11. De regering kan onder bepaalde voorwaarden via decreet door
dringen "dans le domaine législatif, zie art. 38 Const. Zy kan deze bevoegdheid 
beschermen via art. 41 en art. 61 Const. 

12 Art. 41 Const. De minister-president heeft ook nog de mogelijkheid voor afkondi
ging van de wet op deze gronden de Conseil constititutionnel te adiëren, art. 61 
Const. Dit gebeurt niet vaak. 

13 Conform art. 37, tweede lid, Const. De teksten "de forme législative" die behoren tot 
de competentie van de regering kunnen worden gewijzigd door decreten die geno
men worden na advies door de Conseil d'Etat. Voor teksten die na het van kracht 
worden van de huidige Constitutie (1958) onderwerpen regelen behorende tot de be
voegdheid van de regering, geldt dat zij pas via decreet gewijzigd kunnen worden, 
indien de Conseil constitutionnel verklaard heeft dat ze een reglementair karakter 
hebben. Deze procedure wordt ook niet vaak gebruikt. In 1990 betrof het 2 
gevallen, in 1991 3, in 1992 6 gevallen, in 1993 2 gevallen, in 1994 1 geval, in 1995 
1 geval en in 1996 eveneens 1 geval. In deze 16 gevallen ging het 13 maal om het 
"domaine réglementaire". In 3 gevallen was zowel het "domaine réglementaire" als 
het "domaine législatif aan de orde. Bulletin de l'Assemblée nationale. Statistiques 
1990, 1991, 1992, 1993,1994, 1995, 1996. De djfere voor 1996 betreffen de periode 
2 oktober 1995 tot 30 september 1996. 

14 C.C. 82-140 D.C., 28 juni 1982. 
C.C. 82-142 D.C., 27 juli 1982. 
C.C. 82-143 D.C., 30 juli 1982. 
Aangehaald en besproken bij Rousseau, D., op. cit., blz. 239-240. 
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loi". Bijgevolg behoort het tot de competentie van de wetgever. Deze twee 
uitspraken houden een uitbreiding van het "domaine législatif' in. De 
derde uitspraak inzake de "blocage des prix et revenus" betekent een om
mezwaai in de jurisprudentie van de Conseil. Het gaat hier om de beteke
nis van het "domaine de la loi" en het "domaine du règlement" zelf. De 
cruciale overweging van de Conseil luidt als volgt: 

"Considérant,....que, si les articles 34 et 37, al. 1er, de la Constitution établissent une 
séparation entre le domaine de la loi et celui du règlement, la portée de ces disposi
tions doit être appréciée en tenant compte de celles des articles 37 alinea 2 et 41; que 
la procédure de l'article 41 permet au gouvernement de s'opposer au cours de la pro
cédure parlementaire et par la voie d'une irrecevabilité à l'insertion d'une disposition 
réglementaire dans une loi, tandis que celle de l'article 37 alinéa 2, a pour effet, après 
la promulgation de la loi et par la voie d'un déclassement, de restituer l'exercice de 
son pouvoir réglementaire au Gouvernement et de donner à celui-ci le droit de modi
fier une telle disposition par décret; que l'une et l'autre de ces procédures ont un 
caractère facultatif; qu'il apparaît ainsi que, par les articles 34 et 37, alinéa 1er, la 
Constitution n'a pas entendu frapper d'ùiconstitutionnalité une disposition de nature 
réglementaire contenue dans une loi, mais a voulu, à côté du domaine réservé à la loi, 
reconnaître à l'autorité réglementaire un domaine propre et conférer au Gouverne
ment, par la mise en oeuvre des procédures spécifiques des articles 37 alinéa 2 et 41, 
le pouvoir d'en assurer la protection contre d'éventuels empiétements de la loi; que, 
dans ces conditions, les députés auteurs de la saisine ne sauraient se prévaloir de ce 
que le législateur est intervenu dans le domaine réglementaire pour soutenir que la 
disposition critiquée serait contraire à la Constitution;" 

De Conseil stelt vast dat de scheiding tussen het "domaine de la loi" en 
het "domaine du règlement" beoordeeld moet worden in het licht van de 
artikelen 37, tweede lid en 41 Const. Deze twee artikelen bieden, zoals 
gezegd, aan de regering de mogelijkheid om de uitoefening van haar 
"pouvoir réglementaire" te beschermen. De toepassing van deze procedu
res is facultatief. Een bepaling van reglementaire aard, opgenomen in een 
wet is derhalve niet inconstitutioneel. De regering kan immers via de ge
noemde artikelen haar bevoegdheden tegen inbreuken door de wetgever 
beschermen. Hier is weer sprake van het formele criterium: onder "loi" 
dient vanaf 1982 te worden verstaan de wet aangenomen door het parle
ment volgens de wetsprocedure. De inhoud doet er niet meer toe. De wet
gever kan zo ver gaan als de regering toestaat. Deze gang van zaken is 
begrijpelijk bij beschouwing van een enige aspecten. Voor de regering is 
het hanteren van het formele criterium voordelig. Op deze manier wordt 
de meerderheid in de kamers tevreden gesteld, voor de regering tamelijk 
risicoloos, aangezien het aantal regeringsvoorstellen het aantal initiatief
voorstellen vele malen overtreft. Hier komt bij dat de regering de Conseil 
constitutionnel kan adiaren.16 Een bijkomend voordeel voor de regering is 

15 Het parlement heeft overigens niet de middelen om zich te verzetten tegen inbreu
ken op het "domaine législatif. 
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dat ze op deze manier gerechtelijke procedures tegen haar beslissingen 
("actes administratifs") bij de administratieve rechter vermijdt.16 

De "revolutie" zoals beoogd door de grondwetgever van 1958 is groten
deels ongedaan gemaakt.17 De laatste tijd is er kritiek op de regering 
vanwege het feit dat zij veel bepalingen van reglementaire aard in haar 
wetsontwerpen opneemt. Dit leidt volgens de Conseil d'Etat tot een "dé
gradation de la qualité de la loi".18 

Overigens, waar het parlement bevoegd is, zoals op het terrein van de 
"droits et libertés des individus", moet het ook ten volle zijn wetgevende 
bevoegdheid uitoefenen.19 

16 Rousseau merkt hiernaast nog op dat de uitspraak van 30 juli 1982 niet los kan 
worden gezien van de politieke contekst. Elke wet bevat nu eenmaal noodzakelij
kerwijs bepalingen van reglementaire aard. Als de Conseil constitutionnel dit in 
strijd met de Constitutie had geacht, had hij nagenoeg alle wetten af kunnen keu
ren en de oppositie een mogelijkheid verschaft keer op keer de grondwettigheid van 
wetten aan te vechten. Rousseau, D., op. cit., blz. 242. 

17 "...la révolution était possible, la révolution n'a pas eu lieu." Colloque sur le do
maine de la loi et du règlement, Faculté de droit et de science politique d'Aix-Mar-
seille, 1981, blz. 263. Zie ook Pezant, J-L., Loi/règlement. La construction d'un 
nouvel équilibre, RFSP 1984, blz. 922-954. In gelijke zin Reestman, J.H., Constitu
tionele toetsing in Frankrijk. De Conseil constitutionnel en de grondwettigheid van 
wetten en verdragen, Nijmegen, 1996, blz. 133. 

18 Etudes et Documents no 43, Rapport public du Conseil d'Etat 1991, Paris, 1992 
19 Zie hierover Priet, F., L'incompétence négative du législateur, RFDC, 1994, blz. 59-

85. 
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2 GEWONE WETSPROCEDURE 

DEEL 1 VAN INITIATIEF TOT OPENING VAN DE BERAAD
SLAGING 

1. Inleiding 

Onder parlementaire behandeling van wetgeving versta ik de gang van 
wetsontwerpen en wetsvoorstellen vanaf het moment van indiening tot de 
afkondiging. 

In het navolgende wordt gesproken over de gewone en speciale wets
procedures. De gewone wetsprocedure is te vinden in de Constitutie van 
19581, het Reglement van Orde van de Assemblee nationale (RAN)2, het 
Reglement van Orde van de Sénat (RdS)3, de Instruction Générale du Bu
reau de l'Assemblée nationale en die van de Sénat, alsmede in organieke 
wetten, gewoonte en precedenten.4 Voor de speciale wetsprocedures gel
den bijzondere regels. Onder deze categorie zijn begrepen de begrotings
wetten5; de organieke wetten6; de référendaire wetten en de wetten tot 
wijziging van de Constitutie7. De rol van het parlement in verband met de 
totstandkoming van verdragen en internationale overeenkomsten8 en die 
met betrekking tot Europese regelgeving9 zal ook aan de orde komen. 

2. Het recht van initiatief 

Het initiatiefrecht van wetten berust bij de minister-president en bij elk 
lid van het parlement.10 In het eerste geval is sprake van een wetsont
werp ("projet de loi"), in het tweede geval van een wetsvoorstel ("proposi
tion de loi").11 Van regeringszijde heeft slechts de minister-president het 

1 Art. 34 tot en met 55 en 89 Const. 
2 Artt. 81 tot en met 116 RAN 
3 Artt. 24 tot en met 73 RdS 
4 Zie hierover Luisin, В., L'interprétation du règlement de l'Assemblée nationale par 

les précédente, RDP 1988, blz. 1107-1136. 
5 Art. 47 Const, artt. 117 tot en met 121 RAN, artt. 47bis RdS, Ordonnance no 59-2 

van 2 januari 1959 "portant loi organique relative aux lois de finances". 
6 Art. 46 Const., art. 127 RAN 
7 Art. 11 en 89 Const, artt. 122 tot en met 126 RAN 
8 Artt. 52 tot en met 55 Const., artt. 128 en 129 RAN en art. 47 RdS 
9 Art. 88-4 Const., artt. 151-1 tot en met 151-4 RAN, art. 73bis RdS 
10 Het Franse parlement bestaat uit de Assemblée nationale en de Sénat, art. 24, eer

ste lid, Const. 
11 Waar ik beide vormen bedoel, spreek ik van voorstellen van wet. 
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recht wetsontwerpen in te dienen. In de praktijk zou het veelvuldig voor
komen dat de president, niet genoemd in art. 39 Const., de facto het ini
tiatieftot wetgeving neemt in weerwil van de woorden van de Constitutie: 

"En réalité, il est frequent que Ie président de la République, nonobstant les termes 
de la Constitution, prenne l'initiative de l'initiative en sollicitant de воп Premier Mi
nistre le dépôt d'un texte allant dans un certain sens."12 

M. Combamous onderscheidt in dit verband drie categorieën wetsontwer
pen, namelijk: 

"..les textes de pure inspiration présidentielle, les textes de pure inspiration gouver
nementale, enfin les projets de loi d'inspiration mixte, élaborés à l'initiative conjointe 
du Président de la République et du Premier Ministre."13 

De eerste categorie betreft wetsontwerpen die voorbereid zijn op verzoek 
van de president. De president kan dit verzoek doen middels een "lettre-
directive" die hij richt aan de minister-president. Hij nodigt hem daarin 
uit om binnen een bepaalde termijn tot wetgeving te komen op een be
paald gebied. De tweede categorie spreekt voor zich. De derde categorie 
betreft ofwel wetsontwerpen waarvoor de president een directive heeft ge
formuleerd die verder is uitgewerkt op een departement, ofwel wetsont
werpen op voorstel van de minister-president en door "les services de la 
Présidence" uitgewerkt.14 

Ook ieder lid van het parlement heeft het initiatiefrecht, of hij nu lid is 
van de Assemblée of de Sénat. Het recht kan individueel of collectief wor
den uitgeoefend.16 Een onbeperkte bevoegdheid tot het indienen van 
voorstellen van wet bezitten de leden van het parlement niet, in tegen
stelling tot de minister-president. Allen hij kan begrotingswetsontwerpen, 
wetsontwerpen ter financiering van de sociale zekerheid16, wetsontwer
pen "de plan ou des lois de programme" alsmede wetsontwerpen ter ratifi
catie of goedkeuring van internationale verdragen of overeenkomsten17 

indienen. 

12 Debbasch, C, Bourdon, J., Pontier, J.M. et Ricci, J.C., Droit constitutionnel et insti
tutions politiques, Paris, 1990, blz. 855. 

13 Luchaire, F., La Constitution de la République française, Paris, 1987, blz. 802. 
14 Idem, blz. 803. 
15 In de praktijk spelen de vaste commissies hier een belangrijke rol. Het komt voor 

dat zij betrokken zijn bij de totstandkoming van wetsontwerpen. Soms stellen ze de 
regering voor bepaalde wetsontwerpen te concipiëren. De vaste commissies selecte
ren en wijzigen vaak wetsvoorstellen. Zie hierover Loquet, P., Les commissions 
parlementaires permanentes de la Ve République, Paris, 1982, blz. 124-133. 

16 Art. 47 Const, jo. de Ordonnance no 59-2 van 2-1-1959 en art. 47-1 Const. 
17 Art. 53 Const. 
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Aangezien het merendeel van de wetten tot stand komt op initiatief van 
de minister-president18, wordt hieronder de procedure van een wetsont
werp beschreven.19 

3. Indiening 

De wetsontwerpen worden ingediend bij het Bureau van de Assemblee of 
van de Sénat. De regering kan kiezen bij welke Kamer zij het wetsont
werp indient. Uitzondering hierop vormen de begrotingswetsontwerpen 
en de wetsontwerpen ter financiering van de sociale zekerheid. Zij moeten 
worden ingediend bij de Assemblée. 

De volgorde van indiening is niet onbelangrijk. Het lot van een wets
ontwerp hangt niet zelden af van de teneur van het debat in de Kamer 
waar het wetsontwerp is ingediend. De Kamer die zich in tweede instan
tie over een wetsontwerp buigt, doet dat op basis van de tekst zoals deze 
is aangenomen door de Kamer in eerste instantie. 

Welke zijn nu de redenen voor de regering een wetsontwerp bij de ene 
of de andere Kamer in te dienen en welke Kamer geniet de voorkeur? Er 
is een tijd geweest waarin bijna alle wetsontwerpen in eerste instantie 
aan de Assemblée werden voorgelegd. Luchaire en anderen constateren 
dat er (vanaf 197420) meer wetsontwerpen Ьц de Sénat worden ingediend. 
Als redenen zijn aan te wijzen de zorg voor een betere parlementaire or
ganisatie en de 'natuurlijke' competentie die de Sénat ten aanzien van be
paalde onderwerpen heeft. Luchaire's conclusie luidt echter dat het zoe
ken naar een precies criterium tevergeefs zou zijn.21 De belasting van de 
agenda, de zogenaamde "ordre du jour" kan een reden zijn te kiezen voor 

1Θ In 1978 zijn 94 wetten definitief aangenomen door de Assemblée: 63 hiervan waren 
wetsontwerpen, 11 hiervan waren wetsvoorstellen. Vanaf 1978 tot nu bestaan ver
gelijkbare verhoudingen. In 1990 zijn 95 van de 116 aangenomen teksten wetsont
werpen en 20 wetsvoorstellen. Opvallend hierbij is dat 754! wetsvoorstellen zijn 
onderzocht. Slechts een zeer gering aantal hiervan wordt uiteindelijk aangenomen 
en afgekondigd (BAN Statistiques 1990, blz. 19). Vergeleken met Nederland kan 
gesteld worden dat er in Frankrijk veel wetsvoorstellen zijn. Zie voor dejaren 1991 
tot en met 1994 BAN Données statistiques sommaires 1994, blz. 9. Zie ook BAN 
Statistiques 1995 e.v. 

19 Het wetsontwerp wordt op een of meer departementen voorbereid. Na advisering 
door de Conseil d'Etat volgt behandeling in de ministerraad. Een tweede vast ad
viescollege inzake wetgeving betreft de "Conseil économique et social". Zie over de 
fase van de wetsprocedure vóór de parlementaire behandeling onder andere Four-
nier, J., Le travail gouvernemental, Presses de la Fondation nationale des sciences 
politiques et Dalloz, 1987 en Séminaire sur l'élaboration de la loi, 9 et 10 décembre 
1994, D.IA.N. 14/95, blz. 5-65. 

20 Zie ook Les grands textes de la pratique institutionnelle de la Ve République, Tex
tes et documente rassemblés par Didier Maus, Paris, 1992, blz. 150. 

21 Luchaire, F., op. cit., blz. 813-814. 
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de ene of de andere Kamer, een overweging van meer praktische aard. 
Ook politieke krachtsverhoudingen kunnen een rol spelen. Sinds de ver
betering van de betrekkingen tussen de Sénat en de regering in 1974 
heeft de regering in toenemende mate wetsontwerpen bij de Sénat inge
diend.22 Het gaat hierbij ook steeds vaker om belangrijke wetsontwer
pen.23 

Wetsontwerpen en -voorstellen kunnen niet alleen tijdens een zittings
periode maar ook "en intersession", dat wil zeggen tussen zittingsperio
den in, aan een commissie worden voorgelegd. De indiening van wetsont
werpen en -voorstellen moet gedurende de periode waarin de Assemblée 
niet in vergadering is, aangekondigd worden in het Journal Officiel.24 

4. Intrekking 

Verwant aan het initiatiefrecht is het recht wetsontwerpen of wetsvoor
stellen in te trekken. Wetsontwerpen kunnen door de regering worden in
getrokken op ieder moment voor het ontwerp definitief is aangenomen.25 

Degene die het wetsvoorstel aanhangig maakt of als eerste ondertekent, 
kan het op ieder moment intrekken voordat het voorstel is aangenomen in 
eerste lezing.26 Als de intrekking plaatsvindt tijdens de beraadslaging in 
plenaire vergadering, kan de beraadslaging doorgang vinden, als een an
der kamerlid het wetsvoorstel overneemt. 

Van het intrekken moet onderscheiden worden het vervallen van voor
stellen van wet, de zogenaamde "caducité". De wetsvoorstellen ingediend 
door leden van de Sénat waarover de Sénat niet heeft beslist, vervallen 
van rechtswege bij de opening van de derde gewone zitting die volgt op de 

22 Pour mieux connaître le Sénat, La Documentation française, Paris, 1993, blz. 214. 
23 "Citons par exemple la simplification fiscale en 1969, le Code de la nationalité fran

çaise et le statut général du personnel communal en 1972, le prélèvement conjonc
turel en 1974, la fiscalité directe locale en 1978, le prix du livre en 1981, la recher
che et le développement technologique en 1982 ainsi que la quasi-totalité des textes 
relatifs à la décentralisation en 1981 et 1982." Zie Pour connaître le Sénat, La Do
cumentation française, Paris, 1983, blz. 154. 

24 Art. 81, vierde lid, RAN. Op 31 juli 1995 is de Constitutie gewijzigd in die zin dat 
één zittingsperiode voor het parlement geldt die begint op de eerste werkdag in ok
tober en eindigt op de laatste werkdag van juni. Zie hierover BAN no 61 van 4 au
gustus 1995, blz. II en III. De Reglementen van Orde van beide Kamers zijn hier
mee in overeenstemming gebracht. 

25 Art. 84, eerste lid, RAN, art. 25 RdS. Art. 84, eerste lid, RAN epreekt van definitief 
aannemen door het parlement. Het RdS bevat deze toevoeging niet. 

26 Art. 84, tweede lid, RAN. Art. 26 RdS luidt: "L'auteur ou le premier signataire 
d'une proposition de loi ou de résolution peut toujours la retirer, même quand la 
discussion est ouverte. Si un autre sénateur la reprend, la discussion continue." 
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zitting tijdens welke de voorstellen zijn ingediend.2 7 Wetsontwerpen en 
wetsvoorstellen afkomstig van de Assemblée en doorgestuurd naar de Sé
nat vervallen nooit in de Sénat.2 8 Daarentegen vervallen alle teksten die 
aanhangig zijn bij de Assemblée aan het eind van de "législature" (periode 
van vijfjaren, overeenkomend met de zittingsduur van de Assemblée na
tionale).29 Eventueel moeten wetsontwerpen opnieuw ingediend worden. 

5. Uitoefening van het recht van initiatief 

Zoals reeds gesteld, komt het recht van initiatief toe aan de minister-pre
sident en de leden van het parlement. De Conseil constitutionnel ziet erop 
toe dat beide instanties vrijelijk hun recht kunnen uitoefenen. 

Ten eerste tolereert de Conseil geen opdrachten aan de minister-presi
dent afkomstig van het parlement. Zo verbiedt hij wettelijke bepalingen 
die de regering verplichten om voor een bepaalde datum een wetsontwerp 
over een bepaald onderwerp in te dienen. Dergelijke bepalingen houden 
een bevel in en dat is in strijd met de vrijheid die de minister-president 
heeft.30 De Conseil veroordeelt niet iedere verplichting die aan de rege
ring wordt opgelegd. Het gaat dan niet om bevelen, maar om maatregelen 
van organisatorische aard ten aanzien van wetgeving. De Conseil heeft 
bijvoorbeeld overwogen dat de bepalingen die de procedure voor het aan
nemen van planwetten vaststellen en dan met name de bepalingen die 
aan de regering data en termijnen opleggen om verschillende maatrege-

27 Art. 28, tweede lid, RdS. Dit artikellid stelt ook dat "Les propositions de loi ou de 
résolution déposées dans l'intervalle des sessions ordinaires sont rattachées, pour le 
calcul des règles de caducité, au premier jour de la session ordinaire suivant la date 
de leur dépôt". 

28 "Les textes législatifs en instance devant le Sénat ne sont pas affectés par le chan
gement de législature, quel que soit leur niveau de lecture. Cette règle s'applique 
aussi bien aux projets et propositions de loi déposés au Sénat et qui n'ont pas en
core fait l'objet d'une première lecture par celui-ci, qu'aux projets et propositions de 
loi venant ou revenant de l'Assemblée, que leur dépôt initial ait eu lieu à l'Assem
blée ou au Sénat. Pour l'ensemble de ces textes, la procédure peut être reprise au 
point qu'elle avait atteint à la fin de la législature." "Sort des projets et propositions 
de loi lors du changement de législature", brief van de Service de la Séance van de 
Assemblée nationale van 22 januari 1986. 

29 Periode van vijfjaren overeenkomend met de zittingsduur van de Assemblée natio
nale."En revanche, en vertu d'une coutume constante, l'Assemblée nationale nou
vellement élue n'est plus saisie des textes qui se trouvaient en instance devant 
l'Assemblée précédente." Brief van de Service de la Séance van 22 januari 1986. 

30 C.C. 66-7 F.N.R., 21 december 1966, 
C.C. 76-73 D.C., 28 december 1976, 
C.C. 78-102 D.C., 17 januari 1979. 
Aangehaald bij Rousseau, D., op. cit., blz. 249 en bij Temeyre, Ph., La procédure 
législative ordinaire dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, RDP 1985, 
blz. 701-702. 
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len ter voorbereiding van toekomstige wetgeving te nemen dán wel wets
ontwerpen ten aanzien van planwetten in te dienen, maatregelen vormen 
van organisatorische aard en geen bevelen die inbreuk maken op de rech
ten van de regering.31 Zowel Rousseau als Terneyre merken op dat rele
vante criteria in deze kwestie zijn de algemeenheid dan wel preciesheid 
van de opdracht en van wie deze afkomstig is. Globaal kan gesteld wor
den dat een algemeen gestelde opdracht door de beugel kan en een gede
tailleerde met precieze data en termijnen niet. Indien een opdracht af
komstig is van het parlement is zij in beginsel ongrondwettig; is zij af
komstig van de regering, dan vormt zij een beperking die de regering 
zichzelf oplegt.32 Het recht van initiatief van de regering wordt be
schermd voor zover de regering dat wil. Zij kán namelijk een wet die een 
opdracht bevat, ter toetsing aan de Conseil constitutionnel voorleggen, 
maar is daartoe niet verplicht. Indien de minister-president dit niet doet, 
is het mogelijk dat wetgeving met specifieke opdrachten aan de regering 
tot stand komt. 

Ten tweede beschermt de Conseil constitutionnel het recht van initia
tief van de leden van het parlement. Zo heeft de Conseil constitutionnel 
uitgesproken33 dat wettelijke bepalingen die voorzien in het indienen van 
wetsontwerpen inzake plannen door de regering, die iedere wijziging van 
het plan gedurende twee jaren verbieden en die aan toekomstige wetge
ving een bepaalde inhoud opleggen, ieder rechtsgevolg missen. De argu
mentatie van de Conseil is volgens Rousseau simpel en drieledig: het par
lement kan leden niet het recht van initiatief ontnemen ten gunste van de 
regering, de wetgever kan zichzelf niet binden en tenslotte dient iedere 
wet gewijzigd te kunnen worden.34 

β. Het recht van amendement 

6.1 Bevoegdheid 

De leden van het parlement en de regering hebben het recht van amende
ment.35 Hoewel de Constitutie dit niet met zoveel woorden zegt, kunnen 
de commissies, zowel "saisie au fond" als "saisie pour avis" amendemen
ten voorstellen. Waar de minister-president binnen de regering als enige 
het initiatiefrecht heeft36, komt het recht van amendement toe aan de re
gering in haar geheel. Iedere minister kan dit recht uitoefenen in naam 

31 C.C. 82-142 D.C., 27 juli 19Θ2. Aangehaald bij Rousseau, D., op. cit., blz. 249 en bij 
Terneyre, Ph., art. cit., blz. 702. 

32 Zie Rousseau, D., op. cit., blz. 249. Terneyre, Ph., art. cit., blz. 702. 
33 C.C. Θ2-142 D.C., 27 juli 1982. 
34 Rousseau, D., op. cit., blz. 250. Zie ook Terneyre, Ph., art. cit., blz. 703. 
36 Art. 44, eerste lid, Const. 
36 Art. 39, eerste lid, Const. 
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van de regering, waarbij advisering door de Conseil d'Etat en overleg in 
de ministerraad geen vereisten zijn. 

Naast de regering kunnen de leden van de Assemblée en de Sénat 
amendementen indienen. Het recht kan individueel of collectief uitgeoe
fend worden. Ieder lid van één van de Kamers heeft het recht amende
menten in te dienen. Aan de andere kant kan een groep van leden van de 
Assemblée of senatoren gezamenlijk amendementen indienen, meestal in 
commissieverband. 

63 Inhoud 

Sommige schrijvers hebben getracht een definitie te geven van amende
menten. P. Avril en J. Gicquel spreken van een "proposition de modifica
tion du texte soumis à la délibération d'une assemblée".37 Lakrouf geeft 
een overzicht van verschillende definities.38 Op basis hiervan komt hij tot 
de volgende omschrijving: het amendement is een suggestie afkomstig 
van één of meer parlementariërs of van de executieve die beoogt (mate
rieel of formeel) een wetsvoorstel of wetsontwerp te wijzigen dat is voor
gelegd aan een Kamer en dat kan worden aangenomen of verworpen. Doel 
kan zijn om bepalingen uit de aanvankelijke tekst te schrappen en/of 
nieuwe bepalingen in te voegen.39 Een toegevoegd artikel is formeel een 
amendement, maar materieel vormt het een toevoeging.40 Het subamen
dement is een amendement op een amendement, derhalve een wijziging 
op een wijziging. 

Van een amendement is te onderscheiden een "lettre rectificative", die 
de regering kan indienen. Deze procedure staat niet in de Constitutie. Via 
deze weg kan de minister-president bij brief rectificaties aanbrengen op 
een wetsontwerp dat al eerder is ingediend. Een "lettre rectificative" is 
geen amendement, maar vormt een uitoefening van het initiatiefrecht. 
Dit betekent dat de bepalingen ten aanzien van amendementen niet van 
toepassing zijn. De Conseil constitutionnel heeft beslist41 dat in een be
paald geval artikelen geen amendementen waren, maar onderdeel uit
maakten van een "lettre rectificative" en derhalve niet onderworpen wa
ren aan art. 42 van de Ordonnance van 2 januari 1959, dat beperkingen 
oplegt aan het voorstellen van toegevoegde artikelen en amendementen 
op begrotingswetsontwerpen.42 Een "lettre rectificative" volgt de procedu-

37 Avril, P. et Gicquel, J., Lexique - droit constitutionnel, Parie, 1991, blz. 8. 
38 Lakrouf, S., Le droit d'amendement, RDP 1991, blz. 437-479. 
39 Lakrouf, S., art. cit., blz. 440. Doel kan natuurlijk ook zijn bepalingen te wijzigen. 
40 Baufumé, В., Le droit d'amendement et la Constitution BOUS la cinquième Répu

blique, Paris, 1993, blz. 17. 
41 C.C. 78-100 D.C., 29 december 1978. 
42 Zie Les principales étapes de la procédure législative, Assemblée nationale 1992, 

blz. 138-139. Op art. 42 Ordonnance kom ik later nog uitgebreider terug. 
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re van een wetsontwerp.43 Dit betekent onder andere dat advies door de 
Conseil d'Etat en beraadslaging in de ministerraad verplicht zijn44 en dat 
op bepalingen van een "lettre rectificative" amendementen ingediend 
kunnen worden.46 

6.3 Frequentie 

Er wordt veel gebruik gemaakt van het recht van amendement. Dat 
sommige wetten het doelwit geweest zijn van extreem veel amendemen
ten46 , moge blijken uit de volgende opsomming. In 1990 zijn er in de As
semblée 515 amendementen ingediend door de regering, 7695 door indi
viduele kamerleden en 1700 door commissies, in totaal: 9910. Uiteindelijk 
zijn er 2275 aangenomen, 438 van de regering, 370 van individuele ka
merleden en 1467 van de commissies.47 Het overzicht "Activité de l'As
semblée nationale depuis 1978" geeft cijfers over amendementen vanaf 
1978 tot en met 1990. In 1978 zijn bijvoorbeeld 2394 amendementen in
gediend, 936 zijn er aangenomen. Piekjaren zijn de jaren 1982 tot en met 
1984 en 1990, in ieder geval wat betreft de indiening. Van de in totaal 
9910 in 1990 ingediende amendementen is meer dan de helft afkomstig 
van de communisten namelijk 5348.48 Hierna volgen de commissies met 
1700 amendementen. De regering neemt een bescheiden plaats in met 
slechts 515 ingediende amendementen. De andere politieke partijen ne
men ongeveer een kwart van de ingediende amendementen voor hun re
kening. Beziet men de aangenomen amendementen, dan ontstaat een 
heel ander beeld. 2275 amendementen zijn aangenomen, waarvan 1467 
afkomstig van de commissies. De regering scoort hoog met 438, de com
munisten daarentegen heel laag: slechts 51 amendementen zijn aange
nomen. De socialisten scoren redelijk: van de 275 ingediende amende
menten zyn er uiteindelijk 142 aangenomen. De conclusie is dat het ren
dement het hoogst is bij regering en commissies. Het "Bulletin d'informa
tions rapides 1990" geeft cijfers voor de Sénat vanaf 1980 tot en met 1990. 
Een piekjaar is 1986 waarin 8553 amendementen zijn ingediend en 
slechts 905 zijn aangenomen. In 1990 zijn 6129 amendementen behan-

43 Art. 42 Const. 
44 C.C. 90-2Θ5 D.C., 28 december 1990. 
45 Zie Les principales étapes de Ia procédure législative, op. cit., biz. 17. 
46 Enkele voorbeelden: 2204 amendementen op de wet op het hoger onderwijs van 26 

januari 1984, 2598 amendementen tijdens de eerste lezing van de perswet. Zie 
Debbasch ea. op. cit., blz. 858. De voorbeelden van Debbasch maken echter niet 
duidelijk of het om uiteindelijk aangenomen amendementen gaat dan wel om het 
aantal amendementen dat is ingediend. 

47 BAN Statistiques 1990 maart 1991, blz. 22-23. 
48 4659 hiervan hadden betrekking op "le projet no 1228 relatif au statut et au capital 

de la Régie Renault". BAN Statistiques 1990, blz. 22. 
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deld, waarvan er 1911 zijn aangenomen. Het BIRS geeft geen overzicht 
van wie de amendementen (geregistreerd of aangenomen dan wel beide) 
afkomstig zijn. 

6.4 Beperkingen 

Amendementen zijn onderworpen aan beperkingen. In de eerste plaats 
gelden er termijnen met betrekking tot het indienen van amendementen. 
De leden van de Assemblée kunnen amendementen voorstellen binnen 
vier werkdagen na de verspreiding van het rapport.49 Wanneer de behan
deling van een tekst op de agenda is gezet tijdens een andere zittingspe
riode dan die gedurende welke het rapport is verspreid, vangt een nieuwe 
termijn van twee werkdagen aan vanaf deze agendavaststelling.60 De 
amendementen van de leden zijn niet meer toelaatbaar vanaf het begin 
van de algemene beraadslaging.51 De termijnen kunnen als fatale termij
nen gekwalificeerd worden. Na het verstrijken zijn nog slechts toelaat
baar de door de regering of de commissie "saisie au fond" ingediende 
amendementen, of die waarvan ofwel de regering ofwel de genoemde com
missie de behandeling aanvaardt52; ook de amendementen die ingediend 
zijn in naam van een commissie "saisie pour avis" zijn toelaatbaar.63 De 
termijnen zijn niet van toepassing op subamendementen5 4 en niet op 
amendementen die artikelen betreffen waarop de regering of de commis
sie "saisie au fond" één of meer amendementen heeft ingediend na het 
verstrijken van de termijnen.65 De termijnen zijn ook niet van toepassing 
op amendementen die samen met toegevoegde artikelen behandeld kun
nen worden en dan moet het gaan om toegevoegde artikelen die door de 
regering of door de commissie "saisie au fond" zijn voorgesteld na het ver
strijken van de genoemde termijnen.56 Opvallend is dat de positie van de 
regering beduidend sterker is dan die van individuele kamerleden. De re
geling57 komt er kort gezegd op neer dat aan het indienen van amende
menten door individuele leden van de Assemblée termijnen worden ge
steld die niet van toepassing zijn op amendementen van commissies en de 
regering. De sanctie op het niet naleven van de gestelde termijnen is niet-
toelaatbaarheid. Het RdS kent een veel minder strenge regeling. Op ver-

4Θ Art. 99, eerste lid, RAN. Het rapport komt later aan de orde. 
50 Art. 99, tweede lid, RAN 
51 Als de algemene beraadslaging plaatsvindt vóór het verstrijken van de hiervoor ge

noemde termijnen, art. 99, derde lid, RAN 
52 Art. 99, vierde en vijfde lid, RAN 
53 Art. 99, vierde en zesde lid, RAN 
54 Art. 99, zevende en achtste lid, RAN 
55 Art. 99, zevende en negende lid, RAN 
56 Art. 99, zevende en tiende lid, RAN 
57 Art. 99 RAN 
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zoek van de betrokken commissie kan de "Conférence des Présidents" be
sluiten een termijn te stellen voor het indienen van amendementen.58 De 
termijn kan niet worden tegengeworpen aan regeringsamendementen, 
amendementen van de commissie "saisie au fond", amendementen die een 
rectificatie aanbrengen en subamendementen.59 Uitgegaan dient te wor
den van de vrijheid van de "Conférence des Présidents" al dan niet een 
termijn te stellen. In de praktijk doet de betrokken commissie vaak een 
verzoek termijnen te stellen, vooral wanneer het om belangrijke voorstel
len gaat of wanneer voorstellen aan de orde zullen komen waarop naar 
verwachting veel amendementen ingediend zullen worden.60 

Naast de hiervoor besproken termijnen gelden er inhoudelijke beper
kingen. Amendementen zijn slechts toelaatbaar als ze daadwerkelijk van 
toepassing zijn op de desbetreffende tekst: "Les amendements et les sous-
amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au 
texte qu'ils visent ou, s'agissant d'articles additionnels, s'ils sont proposés 
dans le cadre du projet ou de la proposition..."61 Beoordeling van de toe
laatbaarheid vindt plaats door de Assemblée of de Sénat voordat er over 
de amendementen beraadslaagd wordt.62 Dit gebeurt niet automatisch. 
Het is noodzakelijk dat één van de deelnemers aan het debat om toepas
sing van deze procedure vraagt.63 Het is niet geheel duidelijk welke crite
ria een Kamer toepast om tot ontoelaatbaarheid te concluderen. Het ka
der ("cadre") van een wetsontwerp wordt bepaald door de considerans 
("intitulé"), de memorie van toelichting ("exposé des motifs") en het "dis
positif.64 Ontoelaatbaarheid wordt meestal uitgesproken wanneer het 
wetsvoorstel slechts een voorwendsel is om een bepaalde situatie te rege
len of bepaalde politieke doelen na te streven.65 Uiteindelijk gaat het er 
om de homogeniteit, de samenhang van de beraadslaging te garanderen. 
Het is dan ook niet de bedoeling dat amendementen die een nieuwe kwes
tie oproepen, in behandeling komen.66 In de jaren 1990 tot en met 1995 

58 Art. 60 RdS 
59 Chapitre V, II Instruction générale du Bureau du Sénat. 
60 Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 165. 
61 Art. 98, vyfde lid, RAN. Zie voor de Sénat art. 48, derde lid, RdS 
62 Strikt genomen kan een amendement niet meer op deze grond ontoelaatbaar wor

den verklaard, wanneer de beraadslaging over het amendement is begonnen: 
"Pourtant, il arrive que Ie Président de séance considère que l'amendement n'a pas 
été discuté, lorsqu'une fois appelé, le Gouvernement invoque l'article 98, alinéa 5.." 
Camby, J-P., Servent, P., Le travail parlementaire sous la cinquième République, 
Montchrestien, 1994, blz. 92. 

63 Meestal gebeurt dit door een commissievoorzitter of de regering. Camby, J-P., Ser
vent, P., op. cit., blz. 92-93. 

64 Zie Baufumé, В., Le droit d'amendement et la Constitution sous la Cinquième Ré
publique, Paris, 1993, blz. 261-263. 

65 Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 264-265. 
66 Vgl. Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 266. 
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zijn slechts enkele amendementen in de Assemblee niet toelaatbaar ge
acht op grond van art. 98, vijfde lid, RAN.67 

De Conseil constitutionnel heeft zich bij herhaling uitgesproken over de 
inhoudelijke beperkingen op de uitoefening van het recht van amende
ment.68 Dit vond plaats in het kader van de grondwettigheidstoetsing van 
amendementen. De Conseil gebruikt een standaardformulering die aldus 
luidt: "...que toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au 
texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 
39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni être sans lien avec ce 
dernier, ni dépasser, par leur objet et leur portée, les limites inhérentes à 
l'exercice du droit d'amendement."69 Enerzijds heeft hij gesteld dat amen
dementen in verband moeten staan met de tekst die in behandeling is, 
"ne sont pas dépourvus de tout lien avec les autres dispositions d'une 
loi".70 Anderzijds dienen amendementen de "limites inhérentes à l'exer
cice du droit d'amendement" te respecteren. De criteria die de Conseil 
constitutionnel aanlegt, zijn niet erg precies en niet eenduidig uit de ju
risprudentie af te leiden.71 De enige uitspraak die een indicatie geeft da
teert van 12 januari 1989.72 Deze betrof de wijziging door de Assemblée 
van de considerans van het wetsontwerp "relatif au délai de réorganisa
tion des services extérieurs de l'Etat, à la composition paritaire du conseil 
d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale et 
aux fonctionnaires territoriaux à temps non complet" in: "projet de loi 
portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales". De
ze ruimere omschrijving deed niet af aan het feit dat enkele amendemen
ten in strijd met de Constitutie waren aangenomen wegens het ontbreken 
van een "lien", aldus de Conseil constitutionnel. De Conseil constitution
nel heeft tot dusverre tweemaal uitgesproken73 dat amendementen in 
strijd met de Constitutie waren aangenomen. Er is veel kritiek op de rol 
die de Conseil met betrekking tot deze materie speelt. Kort gezegd komt 
deze kritiek erop neer dat de Conseil op de stoel van de beide Kamers 
gaat zitten. 

Voor subamendementen geldt eveneens dat zij daadwerkelijk van toe
passing moeten zijn op de tekst waarop ze betrekking hebben. Daarenbo
ven zijn subamendementen slechts toelaatbaar voorzover ze niet in tegen-

67 In 1990 4, in 1991 tot en met 1993 0, in 1994 1, in 1995 3 en in 1996 0. BAN Statis
tiques 1990 tot en met 1996. De cijfers voor 1996 betreffen de periode 2 oktober 
1995 tot 30 september 1996. 

68 Zie voor een overzicht van de jurisprudentie sinds 1985 Camby, J-P., Servent, P., 
op. cit., 1994, biz. 147-148. 

69 Zie bijvoorbeeld C.C. 86-225 D.C., 23 januari 1987. Op deze uitspraak kom ik later 
uitgebreid terug. 

70 C.C. 85-199 D.C., 28 december 1985. 
71 Zie Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 269-270. 
72 C.C. 88-251 D.C., 12 januari 1989. 
73 Namelijk C.C. 86-225 D.C., 23 januari 1987 en C.C. 90-277 D.C., 25 juli 1990. 
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spraak zijn met de inhoud en strekking van het amendement.74 De beoor
deling van dit laatste vindt in de Assemblée plaats door de voorzitter, in 
de Sénat door de Sénat. 

6.5 Kapot amenderen 

Het kapot amenderen van voorstellen van wet kan een groot probleem 
vormen, veroorzaakt door het ontbreken van een limiet wat betreft het 
aantal in te dienen amendementen. In theorie kunnen de leden van het 
parlement een onbeperkt aantal amendementen indienen. Dit kan tot ge
volg hebben dat de gang van de wetsprocedure belemmerd wordt. Dit ge
beurt niet alleen door de hoeveelheid amendementen maar ook door het 
soort amendementen. Overbodige amendementen, "amendements de déri
sion" en identieke amendementen afkomstig van verschillende indieners 
kunnen uitingen van obstructie zijn.75 De Reglementen van Orde bieden 
mogelijkheden om obstructie te plegen, zoals combinatie van het onder
zoek van amendementen met een zogenaamde "exception d'irrecevabilité" 
of de "question préalable".76 Hoewel de Franse Constitutie van 1958 een 
sterke positie verleent aan de regering, zijn er voor terzake kundige par
lementsleden wel mogelijkheden tegenwicht te bieden aan de regering, 
met name via het recht van amendement. 

Een voormalige voorzitter van de Assemblée, Louis Mermaz wilde de 
regels met betrekking tot het recht van amendement wijzigen77 teneinde 
de grote toevloed van amendementen in te dammen. Zijn streven was te
vergeefs. Volgens Colmou is het enige werkelijke wapen het stellen van 
de vertrouwenskwestie door de regering.78 

In het navolgende zal blijken dat ook de artikelen 40 en 41 Const, aan
gewend kunnen worden om paal en perk te stellen aan parlementaire ob
structie.79 

74 Art. 98, vierde lid, RAN, art. 48, derde lid, RdS 
75 Colmou, Y., Vade-mecum du député obstructeur, Pouvoirs 1985 no 34, biz. 121-129. 
76 Hier kom ik later op terug. Aan het met opzet zo laat mogelijk indienen van amen

dementen wordt paal en perk gesteld door de bepaling dat amendementen van de 
leden niet meer toelaatbaar zijn vanaf het begin van de algemene beraadslaging. 

77 CCF, Pouvoirs no 21, biz. 181, no 22, biz. 173, no 27, biz. 176 vermeld bij Luchaire, 
F., op. cit., biz. 884-885. 

78 Art. 49, derde lid, Const. Colmou, Y., art. cit., biz. 121-129. De "vote bloqué" en de 
procedure van "urgence" kunnen hier ook gebruikt worden. Hier kom ik later op te
rug. 

79 Zie ook C.C. 93-329 D.C., 13 januari 1994. 
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7. Beperkingen op het recht van initiatief en amende
ment 

Een kamerinitiatief kan niet toelaatbaar verklaard worden, zowel in ge
val van wetsvoorstellen als van amendementen. Ten aanzien van amen
dementen gelden tevens de eerder besproken specifieke beperkingen. 
Daarnaast zijn in de Constitutie drie vormen van niet-toelaatbaarheid te 
vinden.80 

7.1 Artikel 40 Constitutie 

Artikel 40 Const.81 verklaart wetsvoorstellen en amendementen ontoe
laatbaar, indien deze zouden leiden tot een vermindering van de staatsin-
komsten dan wel tot de instelling, of verzwaring van een publieke last. 
Dit artikel zou ieder initiatief kunnen verlammen want bijna ieder han
delen heeft wel financiële consequenties.82 Uit jurisprudentie blijkt dat 
dit artikel redelijk geïnterpreteerd dient te worden. Het moet gaan om di
recte financiële consequenties.83 Doel van art. 40 Const, is het bescher
men van de overheidsfinanciën tegen al te grove uitgaven door de wetge
ver.84 

Nadere bestudering van art. 40 Const, roept een aantal vragen op.86 

Eerst dient bepaald te worden wanneer sprake is van een publieke last of 
staatsinkomsten. Vervolgens komt de kwestie aan de orde hoe bepaald 
wordt of een amendement leidt tot een vermindering van inkomsten dan 
wel een instelling of verzwaring van een last. Tenslotte wordt nader inge
gaan op het verbod staatsinkomsten te verminderen en een publieke last 
in te stellen ofte verzwaren. 

80 Art. 40, 41 en 44, tweede lid, Const. Hierbij dient opgemerkt dat art. 44, tweede lid, 
Const, uitsluitend amendementen betreft. 

81 Waarvan de Franse tekst luidt: "Les propositions et amendements formulés par les 
membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour 
conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'ag
gravation d'une charge publique." 

62 Zoals Reestman terecht opmerkt is het parlement wel bevoegd om besluiten te ne
men met financiële consequenties maar berust het initiatief bij de minister-presi
dent. Reestman, J.H., op. cit., blz. 146. 

83 C.C. 75-57 D.C., 23 juli 1975. 
84 Rapport d'information sur la recevabilité financière des amendements, présenté par 

Jacques Barrot, no 1273, D.I.A.N 36/94,1994, verder te noemen rapport Barrot, blz. 
39. De financiële niet-toelaatbaarheid vinden we ook in art. 42, Ordonnance 59-2 
van 2 januari 1959 "portant loi organique relative aux lois de finances". Zie ook de 
beschrijving van de speciale wetsprocedure inzake begrotingswetsontwerpen. 

85 Een en ander is gebaseerd op het hiervoor genoemde rapport Barrot. 
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Een publieke last houdt in een op een publiekrechtelijke instelling druk
kende uitgave.86 Onder een publiekrechtelijke instelling in de zin van art. 
40 Const, worden verstaan de staat ("l'Etat"), de departementen, de ge
meenten en de instellingen die zich met sociale zekerheid of sociale voor
zieningen bezighouden. Onder de staat worden de regering en het bestuur 
verstaan alsmede de onderscheiden overheidsinstellingen wier kredieten 
omschreven staan in titel II van de begrotingswet.87 Om te bepalen of een 
instelling die zich met sociale voorzieningen bezighoudt, een publiekrech
telijke instelling is in de zin van art. 40 Const, wordt een aantal criteria 
gehanteerd, namelijk het aanwezig zijn van een wettelijke basis, de mate 
waarin de overheid bijdraagt in de financiering, alsmede de "présence 
d'une notion de solidarité nationale"88. Een voorbeeld is het fonds tot 
schadeloosstelling ten behoeve van mensen die via bloedtransfusie met 
het aids-virus zijn besmet.89 Een amendement dat beoogde de schadeloos
stelling ook toe te kennen aan personen die via bloedtransfusie met hepa
titis В of С zijn besmet, is ontoelaatbaar verklaard op grond van art. 40 
Const. 9 0 Van een groot aantal instellingen en bedrijven uit de publieke 
sector is niet op voorhand duidelijk of ze onder art. 40 Const, vallen. Ook 
hiervoor geldt een aantal aanwijzingen, namelijk de juridische status van 
de instelling, de aard van de werkzaamheden, de financiering, de positie 
van het personeel en het al of niet aanwezig zijn van een monopolieposi
t ie . 9 1 

Een amendement is ontoelaatbaar wanneer het een vermindering van 
de staatsinkomsten of de instelling of verzwaring van een publieke last 
betekent ten opzichte van het recht zoals dat geldt op het moment dat het 
amendement behandeld wordt of ten opzichte van toekomstig recht, ver
woord in het voorstel dat in behandeling is. 9 2 Wat betreft de notie "toe
komstig recht" dienen enige preciseringen te worden gemaakt. Een voor
stel van wet dat "en navette" is en door één van beide Kamers is aange
nomen en doorgezonden naar de andere Kamer, wordt geacht te zijn aan-

Θ6 Het navolgende geldt ook voor staatsinkomsten. 
87 Rappport Barrot, biz. 19-20. 
88 Rapport Barrot, biz. 21. 
89 Een bekend schandaal in Frankrijk. 
90 Rapport Barrot, blz. 21. 
91 Rapport Barrot, blz. 23-31. ""La Poste" wordt bijvoorbeeld gekwalificeerd als een 

publiekrechtelijke instelling "au motif que sa mission relevait de la gestion d'un 
service public, que ses agents dépendaient du statut de la Fonction publique, qu' 
elle exerçait un monopole, qu'elle concourait à l'exercice des missions de l'Etat, et 
qu'elle devait observer un contrat pluriannuel avec l'Etat "précisant le cadre financ
ier global, en particulier dans le domaine des charges et des règles d'affectation des 
résultats"." Rapport Barrot, blz. 26. 

92 Rapport Barrot, blz. 31 en 44-46. Het schema op blz. 46 uit dit rapport maakt dit 
duidelijk. In de situatie bijvoorbeeld dat in een voorstel een inkomst wordt gescha
pen, is een amendement dat dit teniet doet toelaatbaar, aangezien het geen ver
mindering van inkomsten oplevert ten opzichte van bestaand recht. 
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genomen in overeenstemming met art. 40 Const, en kan dus dienen als 
referentiekader.93 Iedere tekst die in een bepaalde fase van het wetge
vingsproces door een Kamer is aangenomen, kan als referentiekader die
nen. Als bijvoorbeeld een amendement in eerste lezing bij de Assemblée 
ontoelaatbaar wordt verklaard, maar vervolgens door de Sénat wordt 
aangenomen, is dit amendement vervolgens ook in tweede lezing in de 
Assemblée toelaatbaar.94 

Wetgeving heeft meestal financiële consequenties. Niet alle initiatieven 
zijn ontoelaatbaar. Voor wat betreft het verbod staatsinkomsten te ver
minderen zijn wetsvoorstellen en amendementen pas ontoelaatbaar, als 
het verlies van inkomsten zeker en direct is. Het gaat er niet alleen om of 
het zéker is dat er een vermindering van inkomsten zal zijn maar ook of 
het zeker is dat het amendement een vermindering met zich kán brengen. 
In dat geval dient de ontoelaatbaarheid te worden uitgesproken.96 

Er is pas sprake van een ontoelaatbaar amendement wanneer er een 
direct verband bestaat tussen de voorgestelde maatregel en de verminde
ring van inkomsten die er uit voortvloeit. In het verleden is wel eens ge
steld dat afschaffing van de doodstraf een ontoelaatbaar initiatief is, om
dat het duurder is veroordeelden op te sluiten dan ze te executeren. Deze 
stelling is onjuist, gelet op de eis van het directe verband.96 

Het is niet nodig dat een daadwerkelijk vermindering van inkomsten 
meteen plaatsvindt, wil een amendement ontoelaatbaar zijn.97 

Art. 40 Const, verbiedt een vermindering van inkomsten. Uit de juris
prudentie van de Conseil constitutionnel blijkt dat compensatie is toege
staan in die zin dat een vermindering gecompenseerd wordt door andere 
inkomsten ("gage"). Vermindering van inkomsten mag echter niet worden 
gecompenseerd door een besparing op de uitgaven. Verder gelden de vol
gende regels. De inkomsten die dienen ter compensatie moeten reëel zijn 
dat wil zeggen daadwerkelijk geïnd kunnen worden en voldoende zijn, en 
ten goede komen aan dezelfde instellingen die te maken hebben met de 
vermindering van inkomsten. Tevens moet de compensatie onmiddellijk 
plaatsvinden, dat wil zeggen tegelijkertijd met de vermindering van in
komsten.98 Veel amendementen worden gedekt door dezelfde "gage". Als 
een van deze amendementen wordt aangenomen, kunnen de andere als-

93 Rapport Barrot, blz. 39. 
94 Rapport Barrot, blz. 43-44. 
95 Rapport Barrot, blz. 51-56. 
96 Rapport Barrot, blz. 57-58. 
97 Rapport Barrot, blz. 60-62. 
98 "...que la ressource destinée à compenser la diminution d'une ressource publique 

soit réelle, qu'elle bénéficie aux mêmes collectivités ou organismes que ceux au 
profit desquels est perçue la ressource qui fait l'objet d'une diminution et que la 
compensation soit immédiate." C.C. 76-64 D.C., 2 juni 1976. Rapport Barrot, blz. 
63-72. 
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nog ontoelaatbaar worden verklaard." Ook subamendementen moeten 
voorzien zijn van een dekking.100 In de praktijk is het zo dat de regering 
voorstelt de vervangende inkomsten te schrappen waardoor de amende
menten zonder dekking worden aangenomen. De "gage" wordt hierdoor 
een formaliteit.101 

De regels met betrekking tot publieke lasten zijn veel strenger. Iedere 
vorm van compensatie is daar verboden. Wanneer er sprake is van een 
last is in de jurisprudentie veelvuldig aan de orde geweest. Er is sprake 
van een last wanneer het gaat om een verhoging van publieke uitgaven 
maar ook wanneer het een uitbreiding van de rechten van de burgers ten 
opzichte van de overheid betreft.102 Verder geldt ook hier dat een last om 
een last in de zin van art. 40 Const, te zijn, zeker en direct moet zijn. Het 
kan zijn dat de daadwerkelijke realisering mogelijkerwijze plaatsvindt in 
de toekomst als de mogelijkheid van realisering maar zeker is.103 De aan
kondiging in een wetstekst dat uitgaven zullen worden gedaan, valt onder 
art. 40 Const. Compensatie is hier verboden want compensatie tussen het 
instellen van een last en het verhogen van een inkomst is niet toegestaan. 
Het dekken van een last door het verminderen of afschaffen van een an
dere last is ontoelaatbaar.104 

Wie beoordeelt nu de financiële toelaatbaarheid van wetsvoorstellen en 
amendementen? Allereerst zal de regeling in de Assemblée aan de orde 
komen, vervolgens die in de Sénat. 

In de Assemblée worden wetsvoorstellen voor indiening getoetst door 
het Bureau van de Assemblée of door een delegatie hieruit.105 Wanneer 
duidelijk is dat het wetsvoorstel niet toelaatbaar is in de zin van art. 40 
Const., wordt de indiening geweigerd. In de andere gevallen wordt de in
diening aangekondigd tijdens een plenaire kamervergadering. In de 
praktijk wijst de delegatie de voorsteller van een wetsvoorstel op mogelij
ke ontoelaatbaarheid zodat de voorsteller de bewoordingen van zijn voor
stel kan wijzigen. Pas wanneer de voorsteller hieraan geen gehoor geeft, 
wordt indiening geweigerd.106 

Toetsing kan ook in een later stadium plaatsvinden. Art. 40 Const, kan 
namelijk altijd worden ingeroepen door de regering of door een lid van de 
Assemblée.107 Toetsing vindt dan plaats door het Bureau van de commis
sie "des finances, de l'économie générale et du plan". Dit Bureau kan ove
rigens altijd op eigen initiatief art. 40 Const, tegenwerpen. Totdat het bu-

99 Rapport Barrot, blz. 81-82. 
100 Rapport Barrot, blz. 82-83. 
101 Rapport Barrot, blz. 84. 
102 Het publieke karakter is hiervoor al aan de orde geweest. 
103 Rapport Barrot, blz. 85-103. 
104 Rapport Barrot, blz. 104-114. 
105 Art. 81, derde lid, RAN 
106 Rapport Barrot, blz. 209. 
107 Art. 92, eerste lid, RAN 
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reau een besluit genomen heeft, is de wetgevingsprocedure opgeschort. 
Het Bureau hoort de auteur van het wetsvoorstel. Er bestaat de mogelijk
heid de regering te horen. 1 0 8 Het Bureau beoordeelt gemotiveerd een 
voorstel op basis van de actuele stand van zaken. Zo beoordeelt hij de ver
sie van de commissie "saisie au fond", wanneer die er is en niet het origi
nele wetsvoorstel.109 

Ten aanzien van amendementen valt het volgende op te merken. Als 
duidelijk is dat het aannemen van een amendement de consequenties zou 
hebben zoals voorzien in art. 40 Const., weigert de voorzitter van de As
semblée de indiening.1 1 0 Bij twijfel raadpleegt hij de voorzitter of de al
gemeen rapporteur van de commissie "des finances" of een lid van het Bu
reau. Eventueel kan de voorzitter de hulp inroepen van het Bureau van 
de Assemblée. 1 1 1 In de praktijk volgt de voorzitter van de Assemblée al
tijd het advies van de voorzitter van de commissie "des finances".112 Iede
re commissievoorzitter beoordeelt zelf de financiële toelaatbaarheid van 
in een commissie voorgestelde amendementen.1 1 3 Wanneer later, bijvoor
beeld tijdens de plenaire kamervergadering, de financiële toelaatbaarheid 
betwist wordt, velt de voorzitter van de Assemblée een oordeel. De voor
zitter van de commissie "des finances" kan van advies dienen.1 1 4 

In de Sénat oordeelt het Bureau of enkele van zijn leden over de toe
laatbaarheid van wetsvoorstellen.116 In de praktijk is het zo dat een wets
voorstel pas ter toetsing aan het Bureau wordt voorgelegd wanneer het 
voorstel duidelijk inbreuk maakt op art. 40 Const, en de auteur geen ge
hoor geeft aan de suggesties één en ander te wijzigen.1 1 6 Na indiening 
kan de niet-toelaatbaarheid worden ingeroepen door de regering, de com-

108 Art. 92, tweede en derde lid, RAN 
109 Rapport Barrot, blz. 211-212. 
110 Art. 98, zesde lid, RAN. Dit kan erg frustrerend zijn wanneer een kamerlid over

tuigd is van de politieke haalbaarheid van een amendement. Middelen om het het 
toch aan de orde te stellen, zijn inschrijving op de sprekerslijst in het kader van de 
artikelsgewijze beraadslaging of stellen dat een vermindering van inkomsten ge
compenseerd wordt door een belasting: "On peut s'inscrire sur l'article par exemple 
et intervenir dans un délai fixé à 5 mn pour dire son sentiment sur un amendement 
qui n'existe pas mais qui aurait pu exister...On peut gager la diminution de la re
cette par une taxe, par exemple sur les carburants ou les alcohols. Si depuis 1958, 
tous ces gages avaient été mis en oeuvre, vous auriez le prix de l'essence qui serait 
multiplié par 25, le prix des tabacs et de l'alcohol également. Donc, c'est un peu 
formel." Séminaire sur l'élaboration de la loi, blz. 100. 

111 Art. 98, zesde lid, RAN 
112 Rapport Barrot, blz. 11. 
113 Art. 86, vierde lid, RAN 
114 Art. 92, eerste en vierde lid jo art. 98, zesde lid RAN 
115 Art. 24, vierde lid, RdS 
116 "La jurisprudence qui s'est établie en cette matière autorise le dépôt d'une proposi

tion si son irrecevabilité financière n'est pas évidente." Pour mieux connaître le Sé
nat, op. cit., blz. 215. 
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missie "des finances", de commissie "saisie au fond" of ieder lid van de Sé
nat.1 1 7 De niet-toelaatbaarheid geldt van rechtswege (zonder dat er een 
debat plaatsvindt), indien ze bevestigd is door de commissie "des finan
ces". Is dit niet zo, dan komt het voorstel in behandeling. In geval van 
twijfel omtrent de toelaatbaarheid, kan de vertegenwoordiger van de com
missie "des finances" de uitleg van de regering en de voorsteller horen. In 
ieder geval dient de commissie "des finances" haar standpunt voor het 
einde van het debat kenbaar te maken, anders wordt de ontoelaatbaar
heid stilzwijgend aangenomen. 

Voor amendementen geldt dat de niet-toelaatbaarheid kan worden in
geroepen door de regering, de commissie "des finances", de commissie 
"saisie au fond" of ieder lid van de Sénat.118 De procedure verloopt dan 
zoals hiervoor is beschreven bij de behandeling van wetsvoorstellen in de 
Sénat. 

De gang van zaken in de Sénat verschilt enigszins van die in de Assem
blée.119 In tegenstelling tot de Assemblée, waar indiening van ontoelaat
bare amendementen wordt geweigerd, worden in de Sénat alle amende
menten behandeld. In de praktijk werpt alleen de regering de exceptie 
van niet-toelaatbaarheid op.120 Het komt voor dat de regering, in plaats 
van art. 40 Const, meteen al in te roepen, het voorgestelde amendement 
principieel aanvecht en vervolgens aan de voorsteller voorstelt zijn amen
dement in te trekken. Eén en ander wordt dan afgewikkeld zonder dat 
art. 40 Const, formeel wordt ingeroepen. Dit laatste is overigens wel mo
gelijk. Indien de commissie "des finances" van oordeel is dat art. 40 Const, 
toepasselijk is, wordt het amendement direct ontoelaatbaar verklaard. 

De toetsing aan art. 40 Const, vindt plaats door parlementaire orga
nen. Er kan tegen in beroep worden gekomen bij de Conseil constitution
nel nadat de desbetreffende wet is aangenomen.121 De Conseil is van 
mening dat hij pas een oordeel mag vellen wanneer toepassing van art. 40 
Const, aan de orde is gesteld in het parlement.122 

117 Art. 45, derde lid, RdS. Dit lid verwijst naar art. 45, eerste en tweede lid, RdS 
118 Art. 45, eerste en tweede lid, RdS 
119 Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 241-243. 
120 "En revanche, le règlement du Sénat n'a pas institué de contrôle préalable au stade 

du dépôt des amendements. L'article 45, al. 1 RS dispose que tout amendement 
tombant sous le coup de l'article 40 "peut faire l'objet d'une exception d'irrecevabi
lité", mais bien que tout le monde puisse la soulever, la pratique réserve au Gou
vernement le soin de le faire au moment de la discussion..." Avril, P., Gicquel, J., 
op. cit., 1996, blz. 169. 

121 Art. 61, tweede lid, Const. 
122 "Considérant qu'il appartient au Conseil constitutonnel de se prononcer sur la ré

gularité de la procédure suivie en examinant si le texte des conclusions du rapport 
de la commission saisie au fond inscrit à l'ordre du jour, dont la discussion a donné 
lieu au texte définitivement adopté, est ou non contraire aux dispositions de l'arti
cle 40 de la Constitution; qu'en revanche, il ne peut être saisi du texte de proposi
tions de loi non débattu dont l'examen au titre de l'irrecevabilité relève des seules 
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Reestman merkt hierover op: "Eensgezind kan de politiek art. 40 dus ne
geren,.."123 

De Franse Constitutie is erg streng en men kan zich dan ook afvragen 
of art. 40 Const, niet herzien dient te worden. Camby wil art. 40 Const, 
wel herzien in die zin dat compensatie tussen lasten mogelijk wordt. 
Compensatie tussen lasten en inkomsten acht hij uit den boze.124 

Art. 40 Const, wordt veelvuldig toegepast. In 1994 zijn bijvoorbeeld op 
basis van dit artikel en art. 42 ordonnance 59-2 van 2 januari 1959 923 
amendementen ontoelaatbaar verklaard in de Assemblée nationale.125 

7.2 Artikel 41 Constitutie 

De tweede grondwettelijke beperking is te vinden in art. 41 Const. Als in 
de loop van de wetsprocedure blijkt dat een wetsvoorstel of een amende
ment niet behoort tot het "domaine de la loi" of in strijd is met een delega
tie die verleend is krachtens art. 38 Const., kan de regering126 de niet-toe
laatbaarheid inroepen. De voorzitter kan de ontoelaatbaarheid aanvaar
den.127 Deze bevoegdheid is een persoonlijk prerogatief van de voorzitter. 
Dit betekent dat behandeling van een voorstel of amendement eventueel 
uitgesteld moet worden in afwachting van zijn oordeel.128 Indien de voor
zitter van de desbetreffende Kamer en de regering over deze kwestie van 
mening verschillen, wordt het oordeel van de Conseil constitutionnel in
gewonnen, die dan binnen acht dagen een bindende beslissing neemt.129 

Art. 41 Const, betreft de zg. "irrecevabilité législative" en wordt niet vaak 
toegepast. Die gevallen waarin dit artikel wel werd toegepast waren 
meestal niet ingegeven door de wens de "pouvoir réglementaire" te be
schermen tegen inbreuken door de wetgever, als wel ingegeven door poli
tieke motieven: het bestrijden van parlementaire obstructie of het voor-

instances parlementaires compétentes, conformément aux règlements de ces as
semblées". Considérant 7 in C.C. 93-329 D.C., 13 januari 1994. 

123 Reestman, J.H., op. cit., blz. 147. 
124 Camby, J-P., Réflexions sur un couperet, Les petites affiches, no 54, 4 mei 1992, 

blz. 28: "permettre les compensations en matière de charges, à condition que la ju
risprudence applicable aux recettes leur soit transposée et qu'il ne puisse pas exis
ter de compensations entre charges et recettes, ce qui reviendrait à ôter une grande 
partie de sa portée pratique au dispositif'. 

125 BAN Statistiques 1994, blz. 26. 
126 Alleen de regering! 
127 Zonodig wint hij het advies in van de voorzitter van de commissie "des lois", art. 93, 

eerste lid, RAN 
128 Vgl. art. 93, derde lid, RAN 
129 Ondertussen wordt de beraadslaging geschorst totdat de uitspraak van de Conseil 

bekend is gemaakt. Avril en Gicquel merken op dat het een verlammende procedu
re betreft die niet uitnodigt tot veelvuldig gebruik. Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 
1996, blz. 171. 
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komen van politieke tegenstand.130 De toetsing vindt niet ambtshalve 
plaats. Het is aan de regering om een beroep te doen op dit artikel.131 

Als kamerleden het niet eens zijn met het oordeel van de voorzitter, 
kunnen zij de de Conseil constitutionnel om een oordeel vragen. De Con
seil acht zich dan echter alleen bevoegd een oordeel te vellen wanneer 
toepassing van art. 41 Const, is betwist in het parlement.132 

7.3 Artikel 44, tweede lid. Constitutie 

Art. 44, tweede lid, Const, stelt dat na de opening van de beraadslaging, 
de regering zich kan verzetten tegen het onderzoek van ieder amende
ment dat niet al eerder ("antérieurement") is voorgelegd aan de commis
sie "saisie au fond". Deze bepaling is geïnspireerd door de wens amende
menten van het laatste uur te vermijden. Het verzoek van de regering 
komt aan de orde wanneer het betrokken amendement in de plenaire ka
mervergadering aan de orde wordt gesteld. In dit geval beraadslaagt de 
Assemblée niet over een dergelijk amendement.133 In de praktijk "..Ie pré
sident de séance interroge la commission pour savoir si l'amendement en 
cause lui a été soumis et, selon la réponse de celle-ci, constate s'il y a lieu 
de discuter l'amendement.."134 

8. Commissiestelsel 

De kern van het commissiestelstel is te vinden in art. 43 Const, waarvan 
het eerste lid in vertaling luidt: "De wetsontwerpen en -voorstellen wor
den op verzoek van de regering of de betrokken Kamer, onderzocht in een 
bijzondere, ad hoc samengestelde commissie." "De wetsontwerpen en 
-voorstellen waarvoor een dergelijk verzoek niet is gedaan, worden gezon
den naar één van de vaste commissies waarvan er in iedere Kamer zes 
zijn", aldus luidt het tweede lid van art. 43 Const. 

130 Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 57. 
131 Vergelijk hetgeen hieromtrent is gesteld in hoofdstuk 1. 
132 Dit geldt ook voor toepassing van art. 40 Const. "Considérant que ... à la demande 

du Gouvernement, les dispositions de l'article 41 de la Constitution ont été oppo
sées par le Président du Sénat à certains amendements et que celles de l'article 40 
de la Constitution ont été jugées applicables à rencontre d'autres amendements, ces 
décisions, même si elles ont été discutées, n'ont pas été contestées quant à leur con
tenu; qu'ainsi la question de la recevabilité desdits amendements n'a pas été soule
vée au cours du débat." Considérant 19 in C.C. 93-329 D.C., 13 januari 1994. 

133 Art. 100, derde lid, RAN. Het RdS is veel soepeler. Eventueel velt de Sénat een oor
deel over de (on)toelaatbaarheid, art. 48, vierde lid, RdS 

134 Les principales étapes, op. cit., blz. 65. 
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Er zijn zes vaste commissies en een in príncipe onbepaald aantal bijzon
dere commissies. In het navolgende bespreek ik het commissiestelsel van 
de Assemblée en de Sénat.136 

8.1 Bijzondere commissies, samenstelling en wijze van verkiezing 

Volgens de Constitutie is hoofdregel dat wetsontwerpen en -voorstellen 
naar een bijzondere commissie gaan. De instelling van een bijzondere 
commissie is verplicht wanneer de regering daarom verzoekt. Dit verzoek 
moet voor wetsontwerpen worden gedaan wanneer ze naar de Assemblée 
worden gezonden en voor wetsvoorstellen binnen twee dagen na versprei
ding.136 Tot de instelling van een bijzondere commissie kan ook worden 
besloten door de Assemblée op verzoek van hetzij de voorzitter van een 
vaste commissie, hetzij een fractievoorzitter, hetzij tenminste dertig le
den. Dit verzoek moet worden gedaan binnen twee dagen na de versprei
ding van het wetsontwerp of -voorstel. Deze termijn wordt ingekort tot 
een dag wanneer de regering een urgent-verklaring heeft uitgebracht 
vóór verspreiding.137 Het verzoek wordt direct kenbaar gemaakt aan de 
regering en aan de fractievoorzitters en de voorzitters van de vaste com
missies. Het wordt geacht te zijn aangenomen als de voorzitter van de As
semblée vóór de tweede vergadering nadat het verzoek geafficheerd is, 
geen enkel verzet heeft ontmoet van de regering, van een voorzitter van 
een vaste commissie of van een fractievoorzitter.138 In geval van verzet 
wordt ambtshalve een debat over het verzoek op de agenda gezet.139 Tij
dens dit debat mogen slechts de regering, degene van wie het verzet af
komstig is, degene die het verzoek heeft gedaan (of de eerste onderteke
naar) en de voorzitters van de belanghebbende vaste commissies het 

135 Tijdens de lile en Г е Republiek waren er te veel en te machtige commissies. Van
daar de invoering van art. 43 Const, in 1958. Toch ziet men in de praktijk een 
overwicht van de vaste commissies. Lavroff, D-G., Les commissions de l'Assemblée 
nationale sous la Ve République, RDP 1971, blz. 1435-1439 en blz. 1443-1445. 

136 Art. 30, tweede lid, RAN 
137 Art. 31, eerste lid, RAN 
138 Art. 31, tweede en derde lid, RAN 
139 Art. 31, vierde lid, RAN. Op 26 januari 1994 is ingevoerd dat het debat over het 

verzoek wordt bepaald aan het einde van de eerste vergadering na de aankondiging 
dat er verzet gerezen is. De plenaire vergaderingen vinden plaats op de dinsdag- en 
woensdagmiddag en donderdag de ochtend en de middag. Art. 50, eerste lid RAN is 
in deze zin gewijzigd op 26 januari 1994. De nieuwe regeling is ingevoerd om te 
voorkomen dat het debat laat in de nacht plaatsvindt. Rapport "commission des 
lois", no 955, blz. 48. Op 10 oktober 1995 is art. 50, eerste lid RAN gewijzigd in die 
zin dat plenaire vergaderingen plaatsvinden op dinsdagmiddag en woensdag en 
donderdag de ochtend en de middag. De middagvergaderingen duren uiterlijk tot 
20.00 uur maar de Assemblée kan altijd besluiten langer door te gaan. Nachtelijke 
vergaderingen blijven dus mogelijk. Zie art. 50, vierde lid, RAN 
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woord voeren. De regering heeft in deze kwestie onbeperkte spreektijd. 
Alle anderen mogen slechts vijf minuten spreken. 

De fractievoorzitters nemen wat de instelling van bijzondere commis
sies betreft een bijzondere positie in. De instelling op initiatief van de As
semblee vindt namelijk verplicht plaats wanneer het verzoek daartoe ge
daan is1 4 0 door één of meer voorzitters van fracties waarvan de globale 
bezetting de absolute meerderheid vertegenwoordigt van de leden van de 
Assemblée ("dont l'effectif global représente la majorité absolue des mem
bres composant l'Assemblée"). Het voorgaande geldt niet wanneer het 
gaat om begrotingswetsontwerpen, planwetgeving, internationale verdra
gen of indien de Assemblée al de instelling van een bijzondere commissie 
heeft geweigerd.141 

De bijzondere commissies bestaan uit 57 leden die aangewezen zijn vol
gens een stelsel van evenredige vertegenwoordiging uit de fracties. 
Slechts een beperkt aantal leden uit één en dezelfde vaste commissie is 
toegestaan, namelijk niet meer dan 28. Er kunnen maximaal twee leden 
binnen een bijzondere commissie zijn die tot geen enkele fractie beho
ren.142 De fractievoorzitters worden op de hoogte gesteld van het verzoek 
van de regering of de beslissing van de Assemblee een bijzondere commis
sie in te stellen. De titel van het wetsontwerp of -voorstel wordt hun me
degedeeld.143 De voorzitter van de Assemblée geeft hun een termijn 
waarbinnen zij de namen van de door hen voorgestelde kandidaten die
nen kenbaar te maken. Deze termijn mag niet meer dan twee respectieve
lijk vijf dagen bedragen. Dit onderscheid heeft te maken met het al of niet 
in zitting zijn van de Assemblée.144 De namen van de voorgestelde com
missieleden worden gepubliceerd in het Journal Officiel. Na deze publica
tie is de benoeming een feit.145 Wanneer een lid van de Assemblée op
houdt deel uit te maken van een fractie waarvan hij deel uitmaakte toen 
hij benoemd werd in een bijzondere commissie, houdt hij op deel uit te 
maken van deze commissie.146 Het is mogelijk tussentijds commissieleden 
te vervangen.147 De namen van de vervangers uit de belanghebbende 
fractie worden gepubliceerd in het Journal Officiel. 

Iedere bijzondere commissie blijft bevoegd totdat het wetsontwerp of 
-voorstel met het oog waarop de commissie is ingesteld tot een definitief 
besluit heeft geleid.148 

140 Binnen de termijnen zoals die zijn geformuleerd in art. 31, eerste lid, RAN 
141 Art. 32 RAN 
142 Art. 33 RAN 
143 Art. 34, eerste lid, RAN 
144 Art. 34, tweede lid, RAN. In de zomer van 1995 is een "session unique" ingevoerd. 
145 Art. 34, derde lid, RAN 
146 Art. 34, vierde lid, RAN. Zie voor een vergelijkbare regeling voor de vaste commis

sies art. 38, derde lid, RAN 
147 Art. 34, vüfde lid, RAN 
148 Art. 35 RAN 
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De werkgroep die zich heeft beziggehouden met de herziening van het 
RAN in 1994 constateert dat vermeden moet worden dat er te weinig bij
zondere commissies worden ingesteld. De voorzitters van de vaste com
missies dienen volgens de werkgroep hun wantrouwen ten aanzien van 
bijzondere commissies op te geven. De commissie die zich heeft bezigge
houden met de behandeling van het wetsontwerp "d'orientation relatif à 
l'administration territoriale de la République" en de commissie die zich 
heeft beziggehouden met de wetsontwerpen inzake de bio-ethiek hebben 
bijvoorbeeld zeer goed werk gedaan.149 

Ook in de Sénat vindt de instelling van een bijzondere commissie op ver
zoek van de regering verplicht plaats.150 Tot de instelling kan ook worden 
besloten door de Sénat op voorstel van ofwel de voorzitter van de Sé
nat151 , ofwel de voorzitter van een vaste commissie, ofwel een fractievoor
zitter.152 In de beide reglementen is het verzet tegen het verzoek op gelij
ke wijze geregeld.153 De bijzondere commissies kunnen niet meer dan 37 
leden tellen.154 

De fractievoorzitters en de vertegenwoordiger van de leden van de Sé
nat die niet tot een fractie behoren, stellen een kandidatenlijst vast naar 
evenredigheid. De voorzitters van de vaste commissies worden vooraf
gaand geraadpleegd.155 De lijst wordt op zo kort mogelijke termijn opge
hangen; de voorzitter doet dan hiervan mededeling156 en een uur na deze 
mededeling157 wordt de lijst geratificeerd behoudens verzet.158 Als het 
verzet is gebaseerd op het niet inachtnemen van regels met betrekking 
tot evenredige vertegenwoordiging en de Sénat het verzet in overweging 
neemt, kan er een nieuwe kandidatenlijst worden vastgesteld.159 Als het 
verzet niet is gebaseerd op het niet inachtnemen van eerder genoemde 
regels en de Sénat het verzet in overweging neemt, wordt er gestemd in 
een plenaire kamervergadering.160 In het eerste geval moeten een fractie
voorzitter of minstens dertig senatoren het verzet aangetekend hebben en 
in het tweede geval moeten het er respectievelijk drie of zestig zijn. Ver
volgens wordt de ledenlijst gepubliceerd in het Journal Officiel.161 

149 Proposition de résolution, no 947, biz. 10. 
150 Art. 16, eerste lid, RdS; Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 136. 
151 Art. 16, tweede lid, RdS 
152 Art. 16, lid 2bis, RdS 
153 Art. 16, lid 2ter, RdS 
154 Art. 10, derde lid, RdS 
155 Art. 10, eerste lid, RdS 
156 Art. 8, derde lid, RdS 
157 Het RdS spreekt van "avis", zie art. 8, vierde lid, RdS 
158 Art. 8, negende lid, RdS 
159 Art. 8, vijfde en zesde lid, RdS 
160 Art. 8, zevende en achtste lid, RdS 
161 Art. 8, elfde lid, RdS 
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Zodra een wet is afgekondigd, houdt de bijzondere commissie op te be
staan. 162 

8.2 Vaste commissies, samenstelling en wijze van verkiezing 

In de praktijk vindt toch meestal onderzoek in een vaste commissie 
plaats.163 In iedere Kamer zijn zes vaste commissies. Dit stelsel heeft vol
gens P. Cahoua haar doel bereikt namelijk de instelling van algemene 
commissies om het verdedigen van categorale belangen te beperken.164 

De Assemblee nationale kent de volgende vaste commissies: 
1. Commissie van culturele, familie- en sociale zaken. Deze commissie be

handelt onderwijs en onderzoek; beroepsopleidingen, maatschappelijke 
emancipatie; jeugd en sport; culturele activiteiten; informatievoorzie
ning; werk en werkgelegenheid; gezondheidszorg, familie, bevolking; 
sociale zekerheid en sociale bijstand; burgerlijke en militaire uitkerin
gen, ouderdoms- en arbeidsongeschiktheidspensioenen; 

2. Commissie van buitenlandse zaken. Deze commissie behandelt inter
nationale betrekkingen: buitenlandse politiek, samenwerking, interna
tionale verdragen en overeenkomsten; 

3. Commissie van nationale defensie en strijdkrachten. Deze commissie 
behandelt de algemene organisatie van de defensie; politiek van sa
menwerking en bijstand op militair terrein; lange termijn planning ten 
aanzien van het leger; luchtvaartindustrie, ruimteindustrie en wapen
industrie; militaire instellingen en wapenopslagplaatsen; militaire ter
reinen; dienstplicht en rekruteringswetgeving; burgerlijk en militair 
personeel in het leger; rijkspolitie en militaire justitie; 

4. Commissie van financiën, algemene economie en het plan. Deze com
missie behandelt inkomsten en uitgaven van de Staat; uitvoering van 
de begroting; geld en krediet; binnenlandse en buitenlandse financiële 
activiteiten; financiële controle van nationale ondernemingen; "do
maine de l'Etat"; 

5. Commissie van constitutionele wetten, van wetgeving en algemeen be
stuur van de Republiek. Deze commissie behandelt constitutionele, or
ganieke en kieswetten; het Reglement van Orde; rechterlijke organisa
tie; burgerlijke, administratieve en strafwetgeving; verzoekschriften; 
algemeen bestuur van het territoir van de Republiek en de lagere over
heden; 

6. Commissie van produktie en handel. Deze commissie behandelt land
bouw en visserij; energie en industrie; technisch onderzoek; consump-

162 Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 136. 
163 Zie over het bescheiden gebruik van bijzondere commissies Bonnard, M., Les com

missions spéciales à l'Assemblée nationale, 1959-1979, RFSP 1981, blz. 191-210. 
164 Cahoua, P., Les commissions, lieu du travail législatif, Pouvoirs 1985 no 34, blz. 40. 
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tie; binnenlandse en buitenlandse handel, douane; communicatiemid
delen en toerisme; ruimtelijke ordening en stedebouwkunde; voorzie
ningen en publieke werken, huisvesting en bouw.165 

De commissie van culturele zaken en de commissie van produktie kennen 
ieder 145 leden. De overige commissies tellen ieder 73 leden.166 De leden 
van de vaste commissies worden benoemd aan het begin van de "législa
ture" en ieder jaar aan het begin van de gewone zittingsperiode.167 Ook in 
de vaste commissies zijn de fracties evenredig vertegenwoordigd.168 Een 
lid van de Assemblee kan slechts van één vaste commissie lid zijn169 

maar hij kan wel de vergaderingen van commissies waarvan hij geen lid 
is, bijwonen. Deze bepaling is ingegeven door de wens de commissiefase in 
de wetsprocedure te versterken. Beoogd is kamerleden die lid zijn van 
commissies die zich niet zoveel met wetgeving bezighouden meer bij wet
geving te betrekken. Het betreft hier uitdrukkelijk "bijwonen", de niet-le-
den mogen niet het woord voeren noch stemmen.170 

Het is wel mogelijk dat iemand zowel van een vaste als van een bijzon
dere commissie lid is.1 7 1 

De leden van de Sénat worden voor negen jaren gekozen. Om de drie ja
ren treedt 1/3 van de leden af.172 Om de drie jaar worden dan ook de vol
gende zes vaste commissies benoemd: 
1. Commissie voor culturele zaken (52 leden). 
2. Commissie voor economische zaken en planning (78 leden). 
3. Commissie van buitenlandse zaken, defensie en strijdkrachten (52 le

den). 
4. Commissie van sociale zaken (52 leden). 

165 Art. 36, derde tot en met veertiende lid, RAN 
166 Art. 36, zestiende tot en met achttiende lid, RAN. Van tijd tot tijd wordt voorgesteld 

het aantal vaste commissies uit te breiden. Onlangs is dit nog voorgesteld omdat 
men van oordeel is dat de commissie van culturele zaken en die van produktie te 
zwaar belast zijn. Men wil "mieux répartir les compétences dévolues aux commis
sions des affaires culturelles, familiales et sociales et de la production et des échan
ges". Rapport d'information no 2065 An "De l'information du Parlement au contrôle 
du Gouvernement", dd. 23 mei 1995, blz. 18-19. 

167 Art. 37, eerste lid, RAN. De procedure is omschreven in art. 25 RAN 
168 Art. 37 RAN 
169 Art. 38, eerste lid, RAN 
170 Rapport no 955, blz. 49-50. Sennet plaatst hier kritische kanttekeningen bij: "Les 

députés auront-ils envie de se déplacer pour entendre leurs collègues discourir sans 
pouvoir intervenir?" Sermet, L., La réforme du règlement de l'Assemblée nationale 
adoptée le 26 janvier 1994, RFDC, 20, 1994, blz. 729. 

171 Art. 38, tweede lid, RAN. Art 38, vierde lid, RAN geeft een regeling voor het geval 
zetels vacant worden, zie ook art. 34, vijfde lid, RAN 

172 Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 41. 
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5. Commissie van financiën, begrotingsbewaking en van "comptes éco
nomiques de la Nation" (43 leden). 

6. Commissie van constitutionele wetten, wetgeving, algemeen kiesrecht, 
het Reglement van Orde en het algemeen bestuur (44 leden).173 

Deze indeling geeft aanleiding tot een aantal opmerkingen. Ten eerste 
geeft het RdS niet een nadere opsomming van de onderwerpen waar de 
verschillende commissies zich mee bezighouden. Ten tweede is de verde
ling van bevoegdheden in de twee Kamers anders geregeld. In de Sénat 
vallen buitenlandse zaken en defensie aan één commissie toe, terwijl er 
voor culturele en sociale zaken twee commissies zijn. De planning hoort in 
de Assemblée bij de commissie van financiën thuis, in de Sénat bij de 
commissie van economische zaken. Locale financiën horen in de Assem
blée bij de wetgevingscommissie, in de Sénat bij de commissie van finan
ciën. 174 In de Sénat onderzoekt de commissie van financiën alle program
mawetten. In de Assemblee gebeurt dit door de commissie op wier be
leidsterrein de toepassing van het programma ligt.175 

Vóór de vergadering gedurende welke de vaste commissies worden be
noemd, stellen de Bureau's van de fracties176 een kandidatenlijst vast op 
basis van evenredige vertegenwoordiging en doen die toekomen aan de 
voorzitter van de Sénat. De benoeming geschiedt verder volgens de proce
dure zoals beschreven in de paragraaf over de bijzondere commissies in 
de Sénat.177 Een senator kan slechts van één vaste commissie lid zijn.178 

8.3 Werkzaamheden van de commissies in de Assemblée nationale 

Na hun benoeming worden alle commissies bijeengeroepen door de voor
zitter van de Assemblée om hun Bureau te benoemen.179 Rapporteurs 
worden aangewezen voor het onderzoek van een bepaalde tekst: hun op
dracht is derhalve tijdelijk en beperkt. Een zekere specialisatie valt te 
constateren. Gegadigden kunnen als rapporteur aangewezen worden ie
dere keer wanneer een tekst op hun terrein ligt.180 

173 Art. 7 RdS 
174 Zie ook Les commissions à l'Assemblée nationale, op. cit., biz. 14. 
175 Loquet, P., op. cit., blz. 35. Deze schrijver vindt dat de "commission des lois" overbe

last is en heeft dan ook voorgesteld door samenvoeging van andere commissies, 
twee wetgevingscommissies in te stellen, één voor publiekrecht en één voor pri
vaatrecht, Loquet, P., op. cit., blz. 34. 

176 en een vertegenwoordiger van de senatoren die niet tot een fractie behoren, art. 8, 
eerste en tweede lid, RdS 

177 Art. 8, derde tot en met elfde lid, RdS 
178 Art. 8, twaalfde lid, RdS 
179 Art. 39, eerste lid, RAN 
180 Les commissions à l'Assemblée nationale, op. cit., blz. 21. 
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Het onderzoek door een commissie bestaat uit vier fasen.181 In de eerste 
fase wordt informatie verzameld door de rapporteur. In de tweede fase 
wordt het door hem opgestelde rapport in de commissie besproken. Ver
volgens hoort de commissie de minister waarna een algemene discussie 
plaatsvindt. De artikelen alsmede de door de rapporteur en andere leden 
van de commissie voorgestelde amendementen worden onderzocht. Ten
slotte vindt er een stemming plaats. De beraadslagingen van de commis
sie worden opgenomen in een rapport dat verspreid wordt vóór het open
bare debat. In de derde fase worden de amendementen onderzocht die van 
buiten de commissie komen.182 De opsteller van een wetsvoorstel of een 
amendement kan deelnemen aan de beraadslagingen van de commissie. 
Hij hoeft hiertoe geen verzoek in te dienen en hoeft zich niet terug te 
trekken wanneer er gestemd gaat worden.183 Deelname van de regering 
aan de beraadslagingen is in het Reglement van Orde als een verplichting 
geformuleerd.184 Het is de vraag in hoeverre de regering hierdoor gebon
den is.186 

Tenslotte vindt de plenaire vergadering plaats.186 Ten aanzien van de 
tekst die als basis dient voor de openbare beraadslaging, valt het volgen
de op te merken. Ervan uitgaande dat een wetsontwerp is ingediend bij 
de Assemblée, wordt de beraadslaging gevoerd naar aanleiding van de 
tekst zoals voorgesteld door de regering. Wetsontwerpen die in eerste in
stantie zijn voorgelegd aan de Sénat worden behandeld zoals doorgezon-

181 Mazeaud heeft gesteld dat er voldoende tijd dient te liggen tussen het moment 
waarop een voorstel ie ingediend en het moment waarop het in een commissie be
handeld wordt. Rapport, no 955, blz. 12. 

182 De werkgroep die zich heeft beziggehouden met de herziening van het RAN in 
1994, beveelt de commissies aan vaker de behandeling van amendementen te ac
cepteren die te laat zijn ingediend en speciale aandacht te besteden aan die amen
dementen die te laat zijn ingediend omdat een eerste versie ontoelaatbaar is ver
klaard op grond van art. 40 Const. Proposition de résolution no 947, blz. 10. 

183 Art. 86, vijfde lid, RAN. Doel van deze bepaling is de commissiefase te versterken. 
Bij de herziening van het RAN in 1994 is voorgesteld dat ook andere kamerleden 
(dan opstellers) deel mogen nemen aan de beraadslagingen. Dit is niet overgeno
men. Er is wel aanbevolen dat commissievoorzitters zo spoedig mogelijk de agenda 
van de vergaderingen bekend maken. Rapport no 955, blz. 68-69. Zoals al eerder 
opgemerkt, mogen andere kamerleden wel de vergaderingen bijwonen. 

184 Art. 86, vijfde lid, RAN 
185 De werkgroep heeft veiligheidshalve de regering aanbevolen om zoveel mogelijk 

aan de beraadslagingen in commissieverband deel te nemen. Proposition de résolu
tion, no 947, blz. 9. 

186 Vgl. Les commissions à l'Assemblée nationale, op. cit., blz. 26-27. De werkgroep die 
zich heeft beziggehouden met de herziening van het RAN in 1994 vindt dat de ka
merleden de debatten tijdens de plenaire vergadering beter voor moeten kunnen 
bereiden. Daarom beveelt zij de commissies aan voorstellen zo vroeg mogelijk te be
handelen en rapporten sneller te verspreiden. Proposition de résolution no 947, blz. 
9-10. Tevens dient er voldoende tijd te liggen tussen de behandeling in een commis
sie en de behandeling door de Assemblée nationale. Rapport, no 955, blz. 12-13. 
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den naar de Assemblée.187 De commissie kan concluderen tot aannemen, 
verwerpen of amendering.188 Hier valt een verschil te constateren met de 
rapporten over wetsvoorstellen waar de conclusie een "texte d'ensemble" 
dient te zijn.189 In geval van wetsontwerpen kan de commissie amende
menten indienen (die aan de gebruikelijke beperkingen onderworpen 
zijn)190 en in geval van wetsvoorstellen kan zij direct de tekst van het 
voorstel wijzigen. 

Een wetsontwerp dan wel -voorstel kan niet behandeld worden noch in 
stemming worden gebracht als er geen rapport over is uitgebracht.191 Het 
komt voor dat er nog geen rapport dan wel een onvolledig rapport be
schikbaar is vóór de openbare vergadering, zoals in 1983-1984 toen een 
wetsontwerp plenair behandeld werd zonder dat het rapport conclusies 
bevatte. De Conseil constitutionnel achtte geen strijd met de Constitutie 
aanwezig en heeft het volgende opgemerkt: "Considérant que le projet 
dont est issue la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été 
examiné en commission, avant sa discussion en séance publique, lors de 
chacune de ses lectures; qu'aucun amendement n'a été rejeté au motif 
qu'il n'aurait pas été soumis à la commission; que, par suite, les articles 
43 et 44 de la Constitution n'ont pas été méconnus; Considérant que les 
articles 86, 90 et 91 du Règlement de l'Assemblée nationale précisent l'ob
jet, le contenu et la forme du rapport qui doit, après que la proposition ou 
le projet de loi ait été soumis à une commission comme le veut l'article 43 
de la Constitution, être présenté aux députés au nom de la commission; 
Considérant que les Règlements des assemblées parlementaires n'ayant 
pas en eux-mêmes valeur constitutionnelle, la seule méconnaissance des 
dispositions réglementaires invoquées ne saurait avoir pour effet de 
rendre la procédure législative contraire à la Constitution;"192 Een ander 
oordeel zou afbreuk hebben gedaan aan het recht van de regering bij 
voorrang de agenda van de Kamers te bepalen.193 Het ontbreken van een 

187 Art. 42 Const. 
1ΘΘ Art. 86, tweede lid, RAN 
189 Art. 86, derde lid, RAN 
190 Hier hoeft niet min over te worden gedaan, want amendementen van commissies 

zijn zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht zeer belangrijk, Loquet, P., op. 
cit., biz. 135-149. 

191 Art. 90 RAN 
192 C.C. 84-181 D.C., 10 en 11 oktober 1984. Zie over deze uitspraak Terneyre, Ph., art. 

cit., biz. 717-718. Cahoua, P., art. cit., biz. 41. Guettier, C, Le Conseil constitution
nel et le droit parlementaire sous la Ve République, thèse, Paris I, 1986, blz. 507-
610. Rousseau, D., op. cit., blz. 247-248 merkt op dat het feit dat er een onvolledig 
rapport ligt, hier gecompenseerd wordt door het gegeven dat de minister-president 
zich niet mag verzetten tegen de behandeling van amendementen die pas tijdens de 
plenaire vergadering zijn ingediend. 

193 Art. 48, eerste lid, Const. 
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rapport of een onvolledig rapport verhindert dus niet dat begonnen wordt 
met de beraadslagingen.194 

De rapporten moeten op een dergelijk tijdstip beschikbaar zijn dat de 
Assemblée over de wetsontwerpen en -voorstellen kan beraadslagen zoals 
de Constitutie dat voorschrijft.195 Hier schort het nogal eens aan. 

8.4 Rol rapporteur 

In Frankrijk is de rapporteur de spil van de wetsprocedure.196 Hij heeft 
namelijk twee taken. Aan de ene kant bestudeert hij voorstellen ten be
hoeve van het onderzoek in de commissie. In dit verband analyseert hij de 
bestaande wetgeving, de wijzigingen die het wetsontwerp beoogt aan te 
brengen alsmede de oplossingen die aanvaard zijn in het buitenland; hij 
hoort personen en instanties dan wel stelt aan de commissie voor hiertoe 
over te gaan. Hij doet voorstellen voor amendementen en geeft zijn me
ning over de amendementen voorgesteld door zijn collegae, leden van de 
commissie. Eén en ander mondt uit in een rapport.197 Wanneer het on
derzoek door de commissie beëindigd is, wisselt de rapporteur van rol: hij 
zet de standpunten van de commissie uiteen ten overstaan van de As
semblée, bijeen in plenaire vergadering. Hij interveniëert in de algemene 
beraadslaging. Tijdens de fase van de beraadslaging over artikelen, krijgt 
de rapporteur het woord over ieder amendement om het gezichtspunt van 
de commissie te verwoorden. 

Om hun taak goed te kunnen vervullen beschikken de commissies over 
technische bijstand in de vorm van een "secrétariat de commission". Deze 
secretariaten onderhouden betrekkingen met de zogenaamde "cabinets 
ministériels" en de technische directies van de ministeries, verzamelen 

194 Zie Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 151. 
195 Art. 86, eerste lid, RAN 
196 Het navolgende is gebaseerd op de beschouwingen van Cahoua, P., art. cit., blz. 43 

ev. betreffende de gang van zaken in de Assemblee. Zie ook George, H., Les pou
voirs des rapporteurs des commissions parlementaires, in: Le pouvoir - Mélanges 
offerts à Georges Burdeau, 1977, blz. 441-453 en Séminaire sur l'élaboration de la 
loi, op. cit., blz. 68-71 De roi van de commissievoorzitter dient ook niet onderschat 
te worden, zie hierover Roques, X., Herrn, J-L., Les commissions parlementaires, 
Administration, no 120-121, juni-september 1983, blz. 38. 

197 Een rapport bestaat uit een "exposé général" dat het geldend recht beschrijft en 
enkele algemene beschouwingen door de commissie over het voorstel, een bespre
king van de artikelen, een conclusie (aannemen zonder wijzigingen, verwerpen, de 
"question préalable" of de exceptie "d'irrecevabilité" of aannemen onder voorbehoud 
van een aantal amendementen), een "tableau comparatif', in de Sénat een lijst van 
door de commissie aangenomen amendementen en in de Assemblée een lijst van 
verworpen amendementen en tenslotte eventuele bijlagen. Roques, X., Hérin, J-L., 
art. cit., blz. 41. Van iedere commissievergadering wordt een verslag gepubliceerd, 
dat als bijlage bij het rapport kan worden opgenomen, art. 46, tweede lid, RAN 
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documentatie, nemen deel aan de vormgeving van rapporten en amende
menten en volgen de hele procedure, zowel tijdens commissiebijeenkom
sten als tijdens plenaire kamervergaderingen, in eerste lezing en in de 
loop van de "navette".198 

8.5 Commissievergaderingen 

De commissies worden bijeengeroepen op verzoek van de regering door de 
voorzitter van de Assemblée.199 Tijdens zittingsperioden worden ze ook 
bijeengeroepen door hun voorzitter.200 De commissievoorzitter of de voor
zitter van de Assemblée kan dit ook buiten een zittingsperiode om 
doen.201 Tijdens een zittingsperiode kunnen de commissies op zeer korte 
termijn bijeengeroepen worden wanneer de agenda van de Assemblée dat 
eist.202 

Tot de herziening van het Reglement van Orde in 1994, was één och
tend per week gereserveerd voor werkzaamheden van de vaste commis
sies. De bedoeling van deze regeling was ervoor te zorgen dat de commis
sies in ieder geval één ochtend per week hun werkzaamheden ongestoord 
konden verrichten. In de praktijk vergaderen de commissies echter de 
hele week. Zij moeten dat in de toekomst nog meer kunnen doen gelet op 
het streven de commissiefase te versterken. Het reserveren van één och
tend is dan ook afgeschaft. 

Wanneer de Assemblée vergadert, kunnen de commissies slechts bij
eenkomen om te beraadslagen over de zaken die hun zijn toegezonden 
met het oog op onmiddellijke behandeling of over de zaken die op de agen
da staan van de Assemblée.203 

De commissievergaderingen kennen geen quorum. In 1991 is de regel 
dat tussen de zittingsperioden in het quorum, dat wil zeggen de aanwe
zigheid van de meerderheid van de leden in functie, vereist is voor het 
houden van vergaderingen van vaste commissies, behalve wanneer ze ge
houden worden op verzoek van de regering, afgeschaft.204 Commissiele-

198 Cahoua, P., art. cit., blz. 44-45. 
199 Art. 40, eerste lid, RAN 
200 Art. 40, tweede lid, RAN 
201 De commissievoorzitter heeft dan wel de toestemming van het bureau van de 

commissie nodig. Art. 40, tweede en derde lid, RAN 
202 Art. 40, vierde lid, RAN 
203 Art. 41 RAN. Rapport no 955, blz. 51. 
204 Zie het rapport no 2019, seconde session ordinaire de 1990-1991 van M. Didier Mi-

gaud, in naam van de "Commission des lois" over de "proposition de résolution" no 
1952 van MM. Laurent Fabius, Jean Aurons, Bernard Pons, Charles Millón en 
Pierre Méhaignerie tot wijziging van de artikelen 43, 83, 91,103 tot 107 en 146 van 
het RAN. De "proposition de résolution" no 1952 heeft onder andere als doelstelling 
het vergemakkelijken van het bijeenroepen en het bijeenkomen van commissies tij-
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den dienen wel verplicht aanwezig te zijn tijdens commissievergaderin
gen.205 

De eis dat voor de stemmingen in een commissie een quorum vereist is, 
wanneer een derde van de aanwezige leden daarom verzoekt, is gehand
haafd. Wanneer een stemming niet kan plaatsvinden omdat het vereiste 
quorum niet aanwezig is, vindt de stemming plaats tijdens de volgende 
vergadering die niet eerder dan drie uur later mag plaatsvinden. Het 
aantal aanwezige leden doet er dan niet toe.206 Een minderheid kan om 
verificatie van het quorum vragen wanneer zij dat noodzakelijk acht. 
Vooral aan het einde van een zittingsperiode zijn er vaak minder dan 10 
commissieleden aanwezig om teksten te behandelen die in sneltreinvaart 
aangeboden worden. Het afschaffen van een quorum-eis zou afbreuk doen 
aan de geloofwaardigheid van het commissiewerk. De mogelijkheid om 
verificatie van het quorum te vragen is een noodzaak om "votes surprises" 
te vermijden wanneer het gaat om (politiek) "interessante" teksten.207 

Ministers hebben toegang tot de commissievergaderingen; zij moeten 
worden gehoord wanneer ze dat vragen. Sinds de herziening van het RAN 
'94 hoeven de ministers zich niet meer terug te trekken wanneer er ge
stemd gaat worden. Deze regeling is ingevoerd om te bevorderen dat al 
eerder compromissen tot stand kunnen komen, namelijk in de commissie
fase.208 Tevens is ingevoerd dat commissievoorzitters zich rechtstreeks 
tot een lid van de regering kunnen wenden opdat hij gehoord kan wor
den.20» 

Commissievergaderingen zijn in beginsel besloten en dragen een ver
trouwelijk karakter. Zo is ook het proces-verbaal vertrouwelijk.210 Hier 
zijn voordelen aan verbonden: "...dépassionner le travail en commission, 

dens perioden waarin de Assemblée niet in zitting is. Deze doelstelling komt over
een met de wens de werkwijze van de Assemblée te verbeteren. In de Sénat konden 
de vaste commissies altijd al gedurende het hele jaar vergaderen zonder quorum-
eisen. Zie Pour mieux connaître le Sénat, 1993, blz. 128: "les six commissions per
manentes sont les organes clés du travail législatif...Elle peuvent siéger tout au 
long de l'année. Leurs travaux ne sont pas interrompus par la clôture des sessions 
ordinaires ou extraordinaires, ni dans le cas des commission du Sénat, par les dis
solutions de l'Assemblée nationale." 

205 Een commissielid dat meer dan een derde van de commissievergaderingen tijdens 
dezelfde zittingsperiode zonder reden afwezig is, wordt vervangen. Zijn schadeloos
stelling wordt tijdelijk met een derde verminderd. Art. 42, eerste en derde lid, RAN 

206 Art. 43 RAN 
207 An, 2e séance van 26 januari 1994, compte rendu intégral, blz. 418. 
208 Art. 45, eerste lid, RAN. Rapport no 955, blz. 52-53. 
209 Art. 45, tweede lid, RAN 
210 Art. 46, eerste lid, RAN. Onlangs zijn enkele bepalingen in het RAN opgenomen die 

tot meer openheid leiden zoals de mogelijke openbaarheid van hoorzittingen, zie 
art. 46, derde lid, RAN. Zie ook art. 46, vierde en vyfde lid, RAN over het "Bulletin 
des commissions" en het audiovisuele verslag. 
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d'en préserver le caractère technique et de faciliter la recherche d'accords 
dépassant les pétitions de principe;.."211 

8.6 Competentieperikelen 

De taak van bijzondere en vaste commissies is het onderzoeken van wets
ontwerpen en wetsvoorstellen. De onderwerpen waarmee de vaste com
missies zich bezighouden, zijn tamelijk ruim omschreven. Het ligt dan 
ook voor de hand dat er een verschil van mening kan ontstaan omtrent 
hetgeen tot de competentie van een commissie behoort. In ieder geval is 
duidelijk dat competentieconflicten niet ontstaan, als een bijzondere com
missie is aangewezen. 

Ten aanzien van vaste commissies dienen twee situaties onderscheiden 
te worden. Het kan zijn dat een vaste commissie zichzelf onbevoegd acht. 
Het kan ook voorkomen dat twee of meer vaste commissies zichzelf be
voegd achten en elkaar het recht om een wetsontwerp of -voorstel te on
derzoeken ontzeggen. In beide gevallen voorzien de Reglementen van Or
de in een oplossing namelijk de mogelijkheid een bijzondere commissie in 
te stellen.212 

Competentieconflicten komen zelden voor.213 Wellicht is dit een gevolg 
van het feit dat de Reglementen van Orde onderscheid maken tussen "sai
sine au fond" en "saisine pour avis". 

8.7 "Saisine au fond" en "saisine pour avis" 

De bijzondere of bevoegde vaste commissie zal een oordeel ten gronde ("au 
fond") uitspreken over voorstellen van wet die hun zijn voorgelegd.214 Ie
dere andere vaste commissie echter die een advies ("avis") uit wil brengen 

211 Les commissions à l'Assemblée nationale, op. cit., biz. 34. 
212 Zie art. 85, tweede lid, RAN en art. 16, derde lid, RdS 
213 Het laatste conflict dat door de Assemblee opgelost diende te worden, dateert van 

december 1979. Op internationaal terrein geniet het formele criterium de voorkeur. 
De wetsontwerpen met betrekking tot de ratificatie van verdragen en internationa
le overeenkomsten worden altijd naar de commissie van buitenlandse zaken ge
zonden. Hiertegenover staan de "programmawetten", waar het materiële criterium 
overheersend is. Dergelijke wetsontwerpen worden gezonden naar de commissie die 
zich bezighoudt met de onderwerpen waarover de programmawet gaat. Het feit dat 
er een budgetair aspect aan vast zit waardoor onderzoek door de commissie "des 
Finances" voor de hand zou liggen, doet hier niet aan af. Les commissions à l'As
semblée nationale, op. cit., biz. 15. 

214 Zie art. 85, eerste lid, RAN. Als een vaste commissie wordt benaderd maar op een 
later moment een bijzondere commissie wordt ingesteld, eindigen de werkzaamhe
den van de vaste commissie. Les commissions à l'Assemblée nationale, op. cit., biz. 
41. 
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over een (deel van een) voorstel, stelt de voorzitter van de Assemblée 
hiervan op de hoogte.215 De commissie beslist zelf of zij een advies wil 
uitbrengen.216 Uit de bewoordingen van art. 87, eerste lid, RAN volgt dat 
een vaste commissie geen verzoek tot het uitbrengen van advies kan doen 
als de desbetreffende tekst naar een bijzondere commissie is gezonden.217 

Uitwisseling van ideeën is mogelijk. De rapporteurs van de commissie 
"saisie pour avis" en de commissie "saisie au fond" kunnen deelnemen aan 
de werkzaamheden van eikaars commissies (met adviserende stem).218 

De rapporteur van de commissie die adviseert, verdedigt ten overstaan 
van de commissie "saisie au fond" de amendementen die in "zijn" commis
sie zijn aangenomen.219 De adviezen worden ingediend, gedrukt en rond
gedeeld. Als dit niet is gebeurd, vormt dit geen belemmering voor de be
raadslaging, omdat het advies altijd nog mondeling kan worden uitge
bracht.220 

In het RdS is bepaald dat een vaste commissie die te maken krijgt met 
bepalingen met terugwerkende kracht of bepalingen die om uitleg vragen, 
de commissie "des lois" om advies kan vragen.221 

De wetsprocedure is er het meest bij gebaat indien de verschillende 
commissies eikaars werk niet herhalen maar ieder voor zich een eigen 
(verrijkende) bijdrage leveren aan de discussie. 

215 De weergave van het referaat van Kortmann in RegelMaat 1991-3, blz. 87 door I. 
Kolhoop is dan ook onjuist waar gesteld wordt: "Zo worden in Frankrijk de wets
voorstellen altijd onderzocht door twee commissies. Enerzijds de commissie die zich 
inhoudelijk bezig houdt met het beleid dat is neergelegd in het wetsvoorstel. Daar
naast een commissie, la commission des lois, die de kwaliteit van het wetsvoorstel 
beoordeelt." De "commission des lois" zal niet nalaten adviezen uit te brengen wan
neer haar dat noodzakelijk voorkomt. Zij wordt echter niet automatisch geraad
pleegd in alle gevallen. De wens tot een vaste commissie voor de wetgeving te ko
men heeft er hier wellicht toe geleid dat de zaken enigszins anders zijn voorgesteld 
dan overeenkomt met de werkelijkheid. Zie ook Séminaire sur l'élaboration de la 
loi, op. cit., blz. 74: "La commission des lois,...n'est pas la seule à s'occuper des lois... 
C'est une commission qui s'occupe de droit constitutionnel, de droit civil, de droit 
pénal, de droit commercial et également des relations entre l'Etat et les collectivités 
territoriales." 

216 Art. 87, eerste lid, RAN. Voorheen was een besluit van de Assemblée nodig. Dit be
tekende in de praktijk dat "en intersession" een zogenaamde "saisine pour avis" 
niet mogelyk was. Vgl. rapport Migaud blz. 12-13 en BAN 1991 no 77, blz. 8. De re
geling is in de Sénat nog niet gewijzigd, zie art. 17, eerste lid, RdS 

217 Les commissions à l'Assemblée nationale, op. cit., blz. 41. Mijns inziens vloeit het
zelfde voort uit art. 17, eerste lid, RdS 

218 Art. 87, tweede lid, RAN en art. 17, derde lid, RdS 
219 Art. 87, derde lid, RAN 
220 Art. 87, vierde lid, RAN 
221 Art. 17, tweede lid, RdS 
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9. Zittingen 

Tot voor kort kende het Franse parlement twee gewone zittingsperioden. 
De eerste zittingsperiode ving aan op 2 oktober en duurde 80 dagen. De 
tweede zittingsperiode ving aan op 2 april en mocht maximaal 90 dagen 
duren.222 

Onveranderd is gebleven dat buitengewone zittingsperioden mogelijk 
zijn, zowel op verzoek van de minister-president als de meerderheid van 
de leden van de Assemblée nationale.223 De leden van de Sénat kunnen 
niet om een buitengewone zitting vragen. Wordt er echter om een buiten
gewone zitting verzocht, dan komt ook de Sénat bijeen want de Constitu
tie stelt: "Le Parlement est réuni en session extraordinaire.." De buiten
gewone zitting op verzoek van de leden van de Assemblée wordt gesloten 
zodra de agenda waarvoor de buitengewone zitting is verzocht, is afge
werkt, op zijn laatst 12 dagen na de vergadering.224 Binnen één maand 
na sluiting van een buitengewone zitting, kan de minister-president om 
een nieuwe zitting verzoeken.225 De buitengewone zittingen worden geo
pend en gesloten middels een decreet van de president van de Repu
bliek.22«' 

Er bestond veel kritiek op het hierboven geschetste systeem van zit
tingsperioden, in 1958 ingevoerd om de macht van het parlement te ver
kleinen.227 De gewone zittingsperioden waren te kort. Wetsontwerpen 
werden laat ingediend, bijvoorbeeld aan het einde van een zittingsperio
de. Aan het begin was het dan relatief rustig, aan het einde hectisch.228 

Er werd dan ook veelvuldig gebruik gemaakt van buitengewone zittings
perioden.229 

222 Art. 28, eerste tot en met derde lid oud, Const. 
223 Art. 29, eerste lid, Const. 
224 Art. 29, tweede lid, Const. 
225 Art. 29, derde lid, Const. Deze bepaling biedt de mogelijkheid het parlement voort

durend bijeen te laten zijn. Dit komt echter niet voor. 
226 Art. 30 Const. Punt van discussie is of de president hier al of niet een discretionaire 

bevoegdheid heeft. Het gebruik van de "présent de l'indicatif' wijst op een gebonden 
bevoegdheid. Echter de meningen zijn verdeeld. Ravaz stelt bijvoorbeeld: "En dépit 
de son apparence peu démocratique le choix de la discrétionnarité de la convocation 
nous parait justifié, malgré la lettre du texte constitutionnel, afin d'éviter l'éventuel 
retour à un système de session quasi-permanente contre lequel la Ve République a 
voulu prendre des mesures efficaces." Ravaz, В., Faut-il allonger la durée des ses
sions parlementaires? RDP 1994, blz. 1447. 

227 Ravaz, В., art. cit., blz. 1443. 
228 In 1981 schreef Couderc hierover: "..le dépôt anticipé des textes n'est pas devenu 

systématique." Couderc, M., La bataille parlementaire contre le temps, RFSP, 
1981, blz. 99. 

229 Ravaz, В., art. cit., blz. 1445-1446. Couderc merkte hierover op: "...la convocation 
du Parlement en session extraordinaire s'analyse, pour l'essentiel, comme le moyen 
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Er zijn verschillende voorstellen gedaan het stelsel van zittingsperioden 
te verbeteren. Het comité-Vedel stelde voor één zittingsperiode in te voe
ren van oktober tot juni met daarin maximaal 150 vergaderdagen.230 In 
een voorstel tot grondwetswijziging uit 1993231 was de volgende bepaling 
opgenomen: "Le Parlement se réunit de plein droit en session ordinaire 
du premier mardi d'octobre au dernier vendredi de juin pour cent cin
quante jours de séance au plus; des séances supplémentaires ont lieu de 
droit à la demande du Gouvernement." In de toelichting werd nog eens 
opgemerkt dat deze regeling pas volledig tot zijn recht komt wanneer er 
een strenger verbod komt op het cumuleren van het kamerlidmaatschap 
met "mandats locaux". 

Op 31 juli 1995 heeft het parlement in verenigde vergadering een aan
tal grondwetswijzigingen aanvaard die hebben geleid tot de invoering van 
één zittingsperiode die begint op de eerste werkdag van oktober en de 
laatste werkdag van juni eindigt. Opmerkelijk is dat het nieuwe art. 28 
Const, stelt dat het aantal vergaderdagen maximaal 120 bedraagt.232 

Zorgvuldige planning van werkzaamheden blijft dus heel belangrijk. Tot 
extra vergaderdagen kan eventueel besloten worden door de minister
president na overleg met de kamervoorzitter, of de meerderheid van de 
leden van de Kamer. Art. 29 Const, is ongewijzigd, buitengewone zittin
gen blijven dus mogelijk.233 

10. Agenda 

10.1 "Ordre du jour prioritaire" 

De invloed van de regering op de agenda van beide Kamers is zeer groot. 
Door de regering ingediende wetsontwerpen en door haar aanvaarde 
wetsvoorstellen234 worden bij voorrang besproken en in de volgorde die de 
regering heeft bepaald. Men spreekt van de "ordre du jour prioritaire".235 

mécanique d'ajuster la capacité de travail du législateur...aux besoins immédiats de 
la politique gouvernementale..." Couderc, M., art. cit., blz. 93. 

230 "Une telle solution permettrait de mieux organiser le calendrier parlementaire, de 
limiter les jours de séances aux mardi, mercredi et jeudi, et de souligner que le Par
lement siège pendant l'essentiel de l'année." Journal Officiel 16-2-'93, blz. 2545 

231 Projet de loi constitutionnelle no 232 présenté par P. Bérégovoy, Sénat, première 
session extraordinaire de 1992-1993. 

232 Blijkbaar wil men niet meer vergaderen! 
233 Zie voor kritiek op het veelvuldig gebruikmaken van buitengewone zittingsperioden 

Huon de Kermadec, J-M., La banalisation des sessions extraordinaires du Parle
ment francais, RFDC, 22, 1995, blz. 227-246. 

234 Wetsvoorstellen worden alleen by voorrang geagendeerd voorzover de regering dat 
wil. 

235 Art. 48, eerste lid, Const. 
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Hierover kan niet door de Assemblée gestemd worden.236 Deze gang van 
zaken is in overeenstemming met de Constitutie waar wordt bepaald dat 
"Ie Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation".237 Min
stens één vergadering per week is bij voorrang bestemd voor het stellen 
van vragen door de leden van het parlement en het geven van antwoord 
door de regering.238 Aangezien het vragenrecht bij uitstek een middel is 
ter controle van het regeringsbeleid, laat ik het verder buiten beschou
wing. 

De minister-president geeft de agenda door aan de voorzitter van de 
Assemblée die op zijn beurt de voorzitters van de bevoegde commissies op 
de hoogte stelt. Op de eerstvolgende "Conférence des Présidents" wordt de 
agenda bekendgemaakt.239 Dit gezelschap bestaat uit de vice-voorzitters 
van. de Assemblée, de voorzitters van de vaste commissies, de algemene 
rapporteur van de commissie van financiën, de voorzitter van de delegatie 
voor de EU en de fractievoorzitters. De voorzitters van de bijzondere 
commissies kunnen worden uitgenodigd voor de "Conférence" wanneer ze 
daarom vragen.240 In de Sénat maken de voorzitters van de betrokken 
bijzondere commissies reglementair deel uit van de "Conférence".241 De 
regering wordt er vertegenwoordigd door ofwel de minister ofwel de 
staatssecretaris die belast is met de betrekkingen met het parlement.242 

De "Conférence" wordt voorgezeten door de kamervoorzitter. 
De Assemblée komt iedere week in plenaire vergadering bijeen op de 

dinsdagmiddag alsmede de ochtend en de middag van de woensdag en de 
donderdag.243 Op voorstel van de "Conférence" kan de Assemblée andere 
vergaderingen beleggen. Verzoekt de regering hierom, dan vinden deze 
vergaderingen verplicht plaats.244 Het aantal vergaderdagen per gewone 
zittingsperiode mag echter niet meer dan 120 bedragen.245 De minister
president kan besluiten om extra vergaderdagen te beleggen. Hiertoe kan 

236 Vgl. de beslissing van de C.C. 59-2 D.C., 17, 18 en 24 juni 1959. 
"Article 2.-Sont déclarés conformes à la Constitution, sous réserve des observations 
qui suivent, les articles du Règlement de l'Assemblée nationale ci-après mention
nés: Art. 48-6.-Pour autant que ces dispositions ne prévoient un vote de l'Assemblée 
nationale que sur les propositions arrêtées par la Conférence des présidente en 
complément des affaires inscrites par priorité à l'ordre du jour, sur décision gou
vernementale, conformément aux dispositions de l'article 48 de la Constitution." 

237 Art. 20, eerste lid, Const. 
238 Art. 48, tweede lid, Const. 
239 Art. 89, tweede lid, RAN 
240 Art. 48, eerste en tweede lid, RAN 
241 Art. 29, eerste lid, RdS 
242 Vgl. art. 48, derde lid, RAN en art. 29, tweede lid, RdS 
243 Art. 50, eerste lid, RAN. Zie ook art. 28, vierde lid, Const. 
244 In de Sénat kan de regering ook om andere vergaderdagen verzoeken maar dat be

tekent niet dat ze dan ook verplicht plaatsvinden, art. 32, tweede lid, RdS 
245 Art. 50, tweede lid, RAN jo art. 28, tweede lid, Const. De weken waarin vergaderd 

wordt worden door ieder Kamer zelf bepaald. 
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ook besloten worden door de meerderheid van het aantal leden van iedere 
Kamer.246 De ochtendvergaderingen duren in beginsel van 9.00 tot uiter
lijk 13.00 uur en de middagvergaderingen van 15.00 tot uiterlijk 20.00 
uur. Het RAN sluit echter niet uit dat vergaderingen langer duren.247 

In de Sénat geldt sinds een aantal jaren het principe: "Ie Gouverne
ment est maître de l'ordre du jour, le Sénat est maître de ses horaires".248 

De Sénat heeft in het verleden meermalen de data die voorzien waren 
door de regering geweigerd en zijn eigen data bepaald. Een bekend voor
beeld is dat van 19 december 1978 toen het onderzoek van een wetsont
werp werd verplaatst naar 3 januari terwijl de regering het onderzoek op 
22 december had bepaald.249 

De regering is гц in het wyzigen van de "ordre du jour prioritaire". Dit 
kan geschieden op ieder moment, voor of tijdens de vergadering, schrifte
lijk of mondeling.2 5 0 Een brief gericht aan de voorzitter van de Assemblée 
is voldoende. Een verklaring afgelegd in een openbare vergadering kan 
ook, maar komt minder vaak voor. Op deze manier kan de regering de 
volgorde van de geagendeerde teksten veranderen, een tekst van de agen
da halen ofwel een tekst op de agenda zetten die niet voorzien was. Deze 
wijzigingen kwamen in het recente verleden frequent voor aan het einde 
van een zittingsperiode wanneer de tijd begint te dringen vanwege het 
aantal teksten dat "en navette" is en de noodzaak aanwezig is de werk
zaamheden van de Assemblée afte stemmen op die van de Sénat.251 

Hoe vindt een en ander nu in de praktijk plaats? Is de positie van de rege
ring nu zo sterk of valt het in de dagelijkse praktijk wel mee? In 1961, 
drie jaar na de invoering van de Constitutie van de Ve Republiek, om
schreef Cotteret de "ordre du jour" als een "discipline imposée par Ie Gou
vernement" en een "moyen d'action politique du Gouvernement sur le 
Parlement".252 Avril en Gicquel schrijven hierover: het is gebruik dat de 

246 De minister-president moet eerst overleggen met de betrokken kamervoorzitter, 
art. 28, derde lid, Const. Zie ook art. 49-1, tweede en derde lid, RAN 

247 Art. 50, derde en vierde lid, RAN. Zie ook art. 28, vierde lid, Const. 
248 De regering is de baas over de agenda, de Sénat is de baas over het rooster. Zie 

hierover Bécane, J-Cl., Le Règlement du Sénat. A la recherche du temps maîtrisé, 
Pouvoirs 1988 no 44, blz. 83-85 alwaar J. Fournier aangehaald wordt die heeft ge
zegd: "on arrive ainsi à une situation dans laquelle si le Gouvernement peut exiger 
du Sénat qu'il examine un texte, le Sénat peut prendre tout le temps qu'il estime 
nécessaire pour l'examen de ce texte." 

249 Pour connaître le Sénat, op. cit., blz. 118-119; Pour mieux connaître le Sénat, op. 
cit., blz. 171; Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 105. Zie voor het vergader
schema in de Sénat art. 32 RdS 

250 Art. 89, derde lid, RAN; art. 29, vijfde lid, RdS; Pour mieux connaître le Sénat, op. 
cit., blz. 172. 

251 BAN 8 oktober 1991, no 86, blz. 12-13. 
252 Cotteret, J-M., L'ordre du jour des assemblées parlementaires, RDP 1961, blz. 813-

827. 
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regering de "ordre du jour prioritaire" de dag vóór de vergadering van de 
"Conférence" meedeelt. De meeste tegenstand is te verwachten van de 
commissievoorzitters en het is om die reden dat van tevoren hun instem
ming wordt gevraagd (en vaak ook gekregen).263 In ieder geval vormt de 
"Conférence" een forum waar uitwisseling van gezichtspunten kan plaats
vinden en de regering eventueel op ingenomen standpunten kan terugko
men.254 Strikt genomen vervult de "Conférence" slechts een formele rol 
aangezien de regering voorstellen kan agenderen buiten de "Conférence" 
om.256 In de praktijk komt men wel tot overeenstemming door goed over
leg256, zoals op 24 oktober 1991 toen senator M. Lederman (Val-de-Mar
ne) om gevoegde behandeling van een wetsontwerp en een aantal wets
voorstellen verzocht. De regering heeft hiermee ingestemd.257 

Er zouden meer controverses zijn tussen regering en Sénat, met name 
in de periode 1981-1986 en na 1988 toen de regering geen meerderheid 
had in de Sénat. De Sénat stelde dan dat de rapporteur in de onmogelijk
heid verkeerde om zijn rapport binnen de termijn in te dienen teneinde 
het onderzoek naar een latere datum te verschuiven.258 Overigens staat 
het ontbreken van het rapport in de Sénat niet in de weg aan het agende
ren "par priorité" van wetsontwerpen en -voorstellen.259 De "ordre du jour 
prioritaire" kan "ontdoken" worden door een "rappel au règlement" of door 
het inroepen van de "question préalable".260 

Onlangs is in de Reglementen van Orde opgenomen dat de regering de 
"Conférence" bij de opening van de zittingsperiode op de hoogte brengt 
ten aanzien van welke voorstellen zij agendering wil vragen en in welke 
periode de behandeling naar verwachting zal moeten plaatsvinden.261 Dit 
moet gezien worden in het streven de werkwijze van het parlement te 

253 Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 107. Pour mieux connaître le Sénat, blz. 
178-179. 

254 ΒΑΝ θ oktober 1991, no 86, blz. 12. Zie ook Couderc, M., Bécane, J-Cl., "L'ordre du 
jour appelle..." De la Conférence des présidents à la séance publique. Administra
tion, no 120-121, juni-september 1983, blz. 53. 

255 Hontebeyrie, P., La fixation de l'ordre du jour prioritaire: un pouvoir sans contre-
pouvoirs, Pouvoirs 1985 no 34, blz. 14. Zie ook Le Mire, P., L'ordre du jour sous la 
Ve République, RFDC 1991, blz. 205. C.C. 81-129 D.C., 30 en 31 oktober 1981. Art. 
48 Const, voorziet niet in de tussenkomst van de "Conférence". 

256 Le Mire spreekt van een "ordre du jour négocié", Le Mire, P., art. cit., blz. 200. Vgl. 
"le phénomène majoritaire", Le Mire, P., art. cit., blz. 207. 

257 BIRS 28 oktober 1991, no 502, blz. 9-10. 
258 Pouvoirs no 31, blz. 189, no 36, blz. 193 en no 38, blz. 185 aangehaald bij Avril, P., 

Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 107. 
259 Art. 31, eerste lid, RdS. Dit geldt ook voor de Assemblée nationale, C.C. 84-181 

D.C., 10 en 11 oktober 1984. 
260 Hier kom ik later op terug. Er zijn overigens tal van bepalingen die de rechten van 

de regering wat betren de "ordre du jour prioritaire" beschermen. Vgl. Pour mieux 
connaître le Sénat, op. cit., blz. 172-173. 

261 Art. 48, vijfde lid, RAN. Zie ook art. 29, lid 3bis, RdS 
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verbeteren. De Conseil constitutionnel heeft uitgesproken "que les dispo
sitions ... ne font pas obstacle aux prérogatives que le Gouvernement tient 
de l'article 48, premier alinéa, de la Constitution et qu'en particulier les 
informations susceptibles d'être ainsi données par le Gouvernement 
n'ayant qu'un caractère indicatif, elle ne sauraient lier ce dernier dans 
l'exercice des prérogatives susmentionnées..."262 

10.2 "Ordre du jour complémentaire" 

De Assemblée en de Sénat zijn vrij om een "ordre du jour complémen
taire" vast te stellen dat wil zeggen een agenda in aanvulling op de "ordre 
du jour prioritaire" voorzover er tijd beschikbaar is.2 6 3 In de Assemblée 
wordt een verzoek een wetsvoorstel op deze agenda te zetten gedaan door 
de voorzitter van de commissie "saisie au fond" of door een fractievoorzit
ter.264 De "Conférence" neemt een beslissing ten aanzien van deze ver
zoeken. Opmerkelijk is dat iedere fractievoorzitter over een aantal stem
men beschikt dat gelijk is aan het aantal leden van zijn fractie na aftrek 
van de andere leden van de "Conférence" die tot dezelfde fractie beho
ren.265 De besluiten van de "Conférence" worden voorgelegd aan de As
semblée die erover stemt zonder dat de Assemblée mag amenderen.266 In 
de Sénat is het ook de "Conférence" die voorstellen doet met betrekking 
tot de "ordre du jour complémentaire", maar de Sénat neemt de uiteinde
lijke beslissing.267 

Voor alle duidelijkheid zy hier opgemerkt dat de stemming alleen de 
voorstellen van de "Conférence" betreft die gedaan zijn "en complément 
des affaires inscrites par priorité à l'ordre du jour, sur décision gouver
nementale.."268 

In tegenstelling tot de Assemblée, kent de Sénat een bepaling in het 
RdS die voorziet in een onmiddellijke behandeling, de "discussion immé
diate", van een voorstel van wet. De bevoegde vaste commissie of de sena
tor die een wetsvoorstel heeft geformuleerd, kan hier op ieder moment om 

262 C.C. 95-366 D.C., 8 november 1995. 
263 Het kan om wetsontwerpen gaan, hoewel dit uitzonderlijk is. Vgl. BAN 8 oktober 

1991, blz. 13. De "Conférence" komt wekelijks bijeen en bekijkt dan de agenda voor 
de lopende week en de volgende twee weken, art. 48, vierde lid RAN, art. 29, eerste 
en derde lid, RdS 

264 Art. 89, vierde lid, RAN 
265 Art. 48, zevende lid, RAN, de "vote pondéré". Ieder lid van de "Conférence" in de 

Sénat heeft slechts één stem. Meestal komen beslissingen tot stand via consensus. 
Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 141. Dit geldt ook voor de "Conférence" 
in de Assemblée. Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 107. 

266 Art. 48, negende lid, RAN 
267 Art. 29, eerste, derde en vierde lid, RdS 
268 C.C. 59-2 D.C., 17, 18 en 24 juni. 
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verzoeken. Echter, de "ordre du jour prioritaire" dient eerst te worden af
gewerkt. Er kan pas een beslissing over het verzoek worden genomen na 
"la fin de l'examen en séance publique des projets ou propositions inscrits 
par priorité à l'ordre du jour."269 

De "ordre du jour complémentaire" vormt slechts een klein onderdeel 
van de wetgevingsagenda van het parlement.270 Hiervoor zijn verschil
lende redenen te noemen. Ten eerste laat de "ordre du jour prioritaire" 
weinig tijd over.271 Ten tweede heeft de regering de mogelijkheid de tek
sten van haar keuze, waaronder ook wetsvoorstellen, bij voorrang op de 
agenda te zetten.272 Volgens Hontebeyrie wordt er gewoon weinig gebruik 
gemaakt van de rechten die kamerleden hebben: "En réalité, force est de 
constater que ni la majorité ni l'opposition ne font réellement usage du 
droit de proposition qui leur est reconnu par les textes."273 

Er bestaat veel kritiek op de regeling van de agenda. In 1992 heeft de 
toenmalige president F. Mitterrand voorgesteld dat de leden van het par
lement in iedere zittingsperiode een bepaald aantal wetsvoorstellen bij 
voorrang op de agenda mogen plaatsen. Het comité Vedel wenste echter 
een ruimere bepaling en uiteindelijk is in het ontwerp tot grondwetswij
ziging no 232 het volgende opgenomen: "Toutefois, sauf en ce qui concerne 
les projets de loi, l'ordre du jour d'une séance par semaine est, par priori
té, fixé par chaque Assemblée." De agenda van één vergadering per week 
wordt bij voorrang door iedere Kamer bepaald. Deze agenda kan alles be
treffen behalve wetsontwerpen. De toelichting stelt hieromtrent: "Il s'agit, 
comme l'a proposé le Comité dans une rédaction voisine, de permettre aux 
assemblées de consacrer une séance par semaine à l'ordre du jour de leur 
choix, à l'exception toutefois des projets de loi, qui relèvent par définition 
de l'initiative du Gouvernement et dont celui-ci doit conserver la 
maîtrise." 

Hiervoor is reeds aan de orde gekomen dat op 31 juli 1995 de Constitu
tie is gewijzigd in die zin dat één zittingsperiode ingevoerd wordt, met in 
beginsel maximaal 120 vergaderdagen. Aan art. 48 Const, is een nieuw 
lid toegevoegd dat stelt dat "Une séance par mois est réservée par priorité 

269 Art. 30 RdS. De "discussion immédiate" wordt zelden toegepast: "Il n'en demeure 
pas moins que grâce à ces dispositions le Sénat est parvenu à intercaler certaines 
discussions entre des projets inscrite à l'ordre du jour prioritaire. Cette possibilité 
n'ayant été rendue possible que parce que l'ordre du jour a été considéré jour par 
jour et non comme un ensemble global concernant une période plus large. Le Sénat 
a fait usage de cette opportunité à plusieurs reprises dès 1959 mais aussi en 1971, 
1975, 1977, 19Θ3, 1984 et 1985." Bécane, J-Cl., art. cit., blz. 87-88. 

270 Een "ordre du jour limité", aldus Le Mire, P., art. cit., blz. 211. 
271 De regering heeft soms aanvaard dat een onderzoek waartoe de Assemblée besloten 

had, ingelast kon worden in de "ordre du jour prioritaire" dan wel er aan vooraf
gaan. BAN 8 oktober 1991, blz. 13. 

272 Zie Le Mire, P., art. cit., blz. 207. 
273 Hontebeyrie, P., art. cit., blz. 18. 
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à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée". Dit houdt in dat de agenda 
van één vergadering per maand bij voorrang door iedere Kamer mag wor
den bepaald.274 

274 Art. 48, derde lid, Const. 
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DEEL 2 VAN EERSTE LEZING TOT AANNEMING Ш EERSTE 
LEZING 

1. Algemene beraadslaging 

De algemene beraadslaging in de plenaire vergadering verloopt als volgt. 
Zij vangt in de Assemblée nationale aan met het horen van de regering, 
gevolgd door de presentatie van het rapport van de commissie "saisie au 
fond".1 In voorkomende gevallen wordt de rapporteur van de commissie(s) 
"saisie(s) pour avis" en een lid van de "Conseil économique et social" ge
hoord.2 Vervolgens krijgen alle leden die zich voor de algemene beraad
slaging hebben ingeschreven, het woord.3 In de praktijk is het zo dat de 
regering eerst het woord laat aan de rapporteurs) .4 Dit komt ook in de 
Sénat voor.5 De regering wordt gehoord wanneer zij daarom verzoekt.6 

Haar spreektijd tijdens de algemene beraadslaging is onbeperkt.7 De le
den van de regering kunnen zich doen bijstaan door regeringscommissa
rissen die eventueel het woord voeren.8 De rapporteur speelt een belang
rijke rol tijdens de algemene beraadslaging vanwege de presentatie van 
zijn rapport.9 Hij kan zich doen bijstaan door een functionaris van de 
Kamer.1 0 Meestal is dit de griffier die hem in de commissiefase heeft bij
gestaan.1 1 De presentatie van het rapport is aan een maximumduur on
derworpen, vastgesteld door de "Conférence".12 In de Sénat mag het ex-

1 Art. 94 RAN regelt de procedure, wanneer de commissie concludeert tot verwerping 
van een wetsvoorstel of geen conclusies in haar rapport heeft opgenomen. De 
Assemblée moet dan in beide gevallen direct na sluiting van de algemene beraad
slaging een beslissing nemen over de verdere gang van zaken. Als zij niet vindt dat 
het voorstel verworpen moet worden, vindt de beraadslaging over de artikelen 
plaats. Wanneer er geen conclusies zijn, beslist de Assemblée of overgegaan zal 
worden tot de behandeling van de artikelen. 

2 Art. 91, eerste en derde lid, art. 97 RAN, art. 42, tweede en vierde lid RdS 
3 Art. 91, vijfde lid, RAN en Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 222-224. 
4 Les principales étapes, op. cit., blz. 45. 
5 Met name bij de beraadslaging over het jaarlijkse begrotingswetsontwerp. Art. 42, 

eerste, tweede en vierde lid, RdS, Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 221-
224. 

6 Art. 31, eerste lid, Const.: "Les membres du Gouvernement ont accès aux deux as
semblées, us sont entendus quand ils le demandent." 

7 Zie ook art. 56, eerste lid, RAN en art. 37, eerste lid, RdS 
8 Art. 31, tweede lid, Const., art. 56, tweede lid, RAN, art. 37, tweede lid, RdS 
9 "Ainsi se trouve marquée, dès le départ, toute l'importance qui est accordée au 

rapporteur." George, H., art. cit., blz. 445. 
10 Art. 56, vierde lid, RAN, art. 37, vierde lid, RdS 
11 George, H., art. cit., blz. 446. 
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posé niet langer duren dan twintig minuten, behoudens een anderslui
dend oordeel van de "Conférence des Présidents".13 De regel is dat de rap
porteur een commentaar geeft op het rapport zonder het voor te lezen, 
hetgeen resulteert in een analyse van de hoofdlijnen en een overzicht van 
de beraadslagingen van de commissie.14 Als het rapport uiterlijk de dag 
vóór het debat is verspreid, kan de rapporteur afzien van een mondelinge 
presentatie.16 Tijdens de algemene beraadslaging in de Assemblée kun
nen de voorzitter en de rapporteur van de commissie "saisie au fond" 
spreken wanneer zij dat willen, dat wil zeggen na de presentatie van het 
rapport.16 

De "Conférence des Présidents" kan besluiten tot een regeling van de 
algemene beraadslaging inzake spreektijden en dergelijke, maar zij is 
hiertoe niet verplicht.17 Sinds 1981 is het in de praktijk zo dat de "Confé
rence" dit meestal wel doet.18 De "Conférence" heeft als eerste mogelijk
heid het organiseren van de algemene beraadslaging volgens de regels zo
als omschreven in art. 132 RAN.19 De "Conférence" bepaalt dan een glo
bale tijdsduur. De voorzitter van de Assemblée verdeelt deze tijd tussen 
de fracties "en proportion de leur importance numérique". Iedere fractie 
beschikt, behoudens andersluidend oordeel van de "Conférence", over een 
gegarandeerde spreektijd van dertig minuten, te gebruiken door een door 
de fractie aangewezen spreker. Eventuele extra tijd wordt door de fractie 
verdeeld tussen hoogstens twee sprekers die ieder minstens vijf minuten 
spreektijd krijgen. Een lid dat niet tot een fractie behoort en dat zich als 
eerste voor een debat heeft ingeschreven krijgt een spreektijd van 10 mi
nuten.20 

12 "La présentation des rapports ou avis ne peut excéder une durée que la Conférence 
des Présidents fixe en organisant la discussion générale des textes." Art. 91, tweede 
lid, laatste volzin, RAN 

13 Art. 42, derde lid, RdS 
14 Les principales étapes, op. cit., biz. 46. 
16 Art. 91, tweede lid, RAN. Vgl. art. 42, derde lid, RdS: "Lorsque le rapport a été im

primé et distribué, le rapporteur se borne à le compléter et à le commenter sans en 
donner lecture." 

16 Art. 56, eerste lid, RAN. In het RdS staat dat de voorzitters en de rapporteurs van 
de betrokken commissies het woord krijgen wanneer zij dat willen, art. 37, eerste 
lid, RdS 

17 Art. 49, eerste lid, RAN. Couderc merkt op: "Dans la délibération législative, en ef
fet, la première phase de la discussion qui est une phase d'information de la déci
sion (par opposition à la phase de formation de la loi qui s'ouvre avec la discussion 
des articles), la liberté de parole est de règle. C'est pourquoi la discussion générale 
ne connaît, en principe, que des limitations facultatives: organisations de débats et 
procédures abrégées. Couderc, M., art. cit., blz. 107. 

18 Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 111, Les principales étapes, op. cit., blz. 48. 
19 Art. 49, tweede lid, RAN 
20 Art. 132, tweede en derde lid, RAN 
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Kiest de "Conférence" niet voor deze optie, dan geldt de volgende procedu
re. De "Conférence" bepaalt een globale tijdsduur. Deze tijd wordt door de 
voorzitter van de Assemblée tussen de fracties verdeeld "de manière à ga
rantir à chacun d'eux, en fonction de la durée du débat, un temps mini
mum identique". De leden die geen deel uitmaken van een fractie krijgen 
een spreektijd die in overeenstemming is met hun aantal. De tijd die dan 
nog beschikbaar is, wordt door de voorzitter tussen de fracties verdeeld 
"en proportion de leur importance numérique".21 

De fractievoorzitters schrijven de verschillende sprekers in, zij geven 
aan welke volgorde zij wensen en wat de duur van de interventies zal 
zijn. Er is een minimum-garantie van vijf minuten.22 De voorzitter be
paalt uiteindelijk de volgorde van de interventies.23 In de praktijk komt 
het wel voor dat men afwijkt van de regeling in het Reglement van Or
de.24 Ten aanzien van de regeling van werkzaamheden in verband met de 
indiening van moties, de artikelsgewijze behandeling en stemverklarin
gen gelden andere regels. 

Ook in de Sénat kan de "Conférence" de algemene beraadslaging orga
niseren25, opmerkelijk genoeg met aan het begin van iedere zittingspe
riode een loting om de volgorde van de sprekers vast te stellen.26 Voor het 
overige zijn er nauwelijks verschillen met de Assemblée.27 

Wanneer ten minste twee sprekers met een tegengestelde mening tij
dens de algemene beraadslaging het woord hebben gevoerd, kan de voor-

21 Art. 49, derde lid, RAN 
22 Art. 49, vierde lid, RAN 
23 Art. 49, vijfde lid, RAN 
24 Zo heeft de "Conférence" aan het begin van de zevende "législature" besloten dat de 

spreektijd voor iedere fractie een kwartier bedraagt voor teksten "en navette", 
Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 112. A. Billardon, oud vice-voorzitter van de 
Assemblée nationale pleitte in zijn bijdrage voor de studiedag over "La réforme du 
travail parlementaire à l'Assemblée nationale" op 15 maart 1991 voor het niet re
gelen van de algemene beraadslaging en het globaal regelen van de beraadslagin
gen over politiek gevoelige of ingewikkelde teksten. La réforme du travail parle
mentaire à l'Assemblée nationale, Journée d'études du 15 mars 1991, Compte 
rendu des débats, Paris, 1992, blz. 50. 

25 Art. 29bis RdS. Motieven om dat te doen zijn het bewerkstelligen van een even
wichtige verdeling van spreektijden tussen de verschillende fracties en het tegen
gaan van obstructie: "Cette volonté d'organisation a, le plus souvent, comme justi
fication d'établir un équilibre entre les groupes, d'éviter une succession d'orateurs 
d'un même groupe en arrêtant un tour de parole alterné et de faciliter les pronos
tics de durée toujours difficiles à établir....il peut s'agir aussi d'un moyen réglemen
taire de lutter contre une obstruction éventuelle par des inscriptions sans limite 
dans la discussion générale." Bécane, J-CL, art. cit., blz. 85-86. 

26 Art. 29bis, vijfde lid, RdS 
27 In tegenstelling tot het RAN kent het RdS een bepaling die voorschrijft dat inter

venties tijdene de plenaire kamervergadering maximaal 45 minuten mogen bedra
gen, art. 36, tweede lid, RdS 
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zitter besluiten de beraadslaging onmiddellijk te sluiten.28 Ook is het mo
gelijk dat een lid een hiertoe strekkend voorstel doet. In dit laatste geval 
kan aan één spreker die tegen sluiting is het woord worden verleend voor 
maximaal vijf minuten.29 

2. Moties 

2.1 Inleiding 

De plenaire beraadslaging kent, als gezegd, twee fasen, namelijk die van 
de algemene beraadslaging en die van de beraadslaging over de onder
scheiden artikelen. De plenaire beraadslaging kan onderbroken worden 
door de indiening van de volgende moties30: de exceptie van niet-toelaat-
baarheid ("exception d'irrecevabilité"), de prealabele kwestie ("question 
préalable") en de motie ter terugzending naar de bevoegde commissie 
("motion de renvoi en commission"). Deze drie moties komen in beide re
glementen van orde voor. Het RdS kent daarenboven nog de prejudiciële 
of incidentele motie ("motions préjudicielles ou incidentes"). De moties ko
men hierna achtereenvolgens aan de orde, eerst inhoudelijk; vervolgens 
worden de indiening, de behandeling en de gevolgen van aanneming be
sproken en tot slot komt het functioneren in de praktijk aan de orde. Een 
aantal verzoeken die niet tot de moties worden gerekend, wordt aan het 
einde van dit onderdeel besproken, te weten het beroep op het Reglement 
("Ie rappel au Règlement"), het verzoek een persoonlijke kwestie aan de 
orde te stellen ("fait personnel"), het schorsingsverzoek ("demande de sus
pension de séance")31, het verzoek om voorrang of uitstel ("demande de 
priorité ou de réserve") en het verzoek om uitstel van behandeling of 
stemming ("demande de réserve de discussion ou de vote"). 

28 Art. 57, eerste lid, RAN 
29 Art. 57, tweede lid, RAN. Het eerst ingeschreven lid heeft voorrang. Wanneer nie

mand zich voor de algemene beraadslaging had ingeschreven, wordt het woord ge
geven aan het lid dat er het eerst om heeft gevraagd. Zie ook art. 38 RdS 

30 De zogenaamde "motions de procédure", Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 
152. 

31 De zogenaamde "incidents de procédure", Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 
114. 
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2.2 De exceptie van niet-toelaatbaarheid32 

Deze exceptie dient ertoe vast te stellen dat de voorgestelde tekst3 3 in 
strijd is met één of meer "dispositions constitutionnelles".34 Hierbij valt te 
denken aan de bepalingen uit de Constitutie van 1958, de "Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen" van 1789, de Préambule van de Con
stitutie van 1946 en het gelijkheidsbeginsel.36 Van de organieke wetge
ving is de "ordonnance portant loi organique" van 2 januari 1959 de enige 
regeling die ter motivering van een exceptie wordt aangevoerd.36 Het RdS 
spreekt ook van strijd met een wettelijke bepaling of een bepaling uit het 
Reglement.37 Voor wat betreft de strijd met een wettelijke bepaling, con
stateert Barré-Aivazzadeh terecht een "non sens juridique". Een wet kan 
immers van een wet afwijken "dans la mesure où il relève des attributions 
mêmes du législateur de modifier les dispositions législatives existan
tes."38 Volgens het RdS kan een lid van de Sénat ook strijd met een bepa
ling uit het Reglement opwerpen. Hier wordt gedoeld op de beide Regle
menten van Orde.39 Excepties op deze gronden aangevoerd komen heel 

32 In het vervolg wordt de term exceptie gebruikt. 
33 Zowel wetsvoorstellen als wetsontwerpen. De exceptie kan in de Sénat ook worden 

opgeworpen tegen een of meer amendementen, zie Pouvoirs 1986 no 38, biz. 173 en 
Maus, D., La pratique constitutionnelle française, 1er octobre 1989-30 septembre 
1990, Paris, 1991, blz. 87-88, of tegen één of meer artikelen, zie Pouvoirs 1992 no 
60, blz. 210-211. Zie verder Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 226 en 
Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 152. "Devant le flot d'amendements et de 
sous-amendements pouvant parfois avoir un caractère répétitif, le Sénat a accepté 
.. avec l'accord de son bureau, que soient déposées des motions d'irrecevabilité glo
bales à l'encontre de séries d'amendements en arguant du même motif d'inconsti-
tutionnalité les concernant." Bécane, J-Cl., art. cit., blz. 94. Hier zien we overigens 
dat de exceptie aangewend kan worden om kapot amenderen tegen te gaan. 

34 Art. 91, vierde lid, RAN. In Les principales étapes, op. cit., blz. 50 wordt opgemerkt: 
"Elle peut être fondée sur la violation alléguée de n'importe quelle prescription 
constitutionnelle, qu'il s'agisse de règles de procédure ou de principes fonda
mentaux du droit reconnus comme ayant valeur constitutionnelle." 

35 Barré-Aivazzadeh, S., L'exception d'irrecevabilité pour inconstitutionnalité devant 
les assemblées parlementaires françaises, Dijon 1994, blz. 123-143. 

36 Dit gebeurt overigens niet vaak. Barré-Aivazzadeh, S., op. cit., blz. 144. 
37 Art. 44, tweede lid, RdS en Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 226. 
38 Barré-Aivazzadeh, S., op. cit., blz. 146. Deze auteur is van mening dat hier eerder 

gedacht moet worden aan de ordonnance no 58-1100 van 17 november 1958 "rela
tive au fonctionnement des assemblées parlementaires". Het opwerpen van strijd 
met een wettelijke bepaling komt zeer weinig voor, zoals blijkt uit de door deze 
auteur verrichte studie. Als het wel gebeurt, blijken er toch ook constitutionele ar
gumenten aangevoerd te worden. Barré-Aivazzadeh, S., op. cit., blz. 146-147. 

39 Het lijkt vreemd dat een lid van de Sénat strijd met het RAN aanvoert. Barré-
Aivazzadeh, S. noemt één voorbeeld waarbij een lid van de Sénat stelde dat de be
handeling in de Assemblee nationale in strijd met het RAN had plaatsgevonden. 
Barré-Aivazzadeh, S., op. cit., blz. 148. 
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weinig voor.40 Tenslotte worden soms verdragen en internationale over
eenkomsten aangevoerd, alsook algemene rechtsbeginselen ("principes 
généraux du droit") en "normes supraconstitutionnelles".41 Via een excep
tie tracht men veelal schending van "règles de compétence" aan te to
nen.42 Verder tracht men vaak te laten zien dat de wetsprocedure niet 
correct is gevolgd.43 Hoewel in het algemeen juridische argumenten aan 
een exceptie ten grondslag liggen, is er in de praktijk ook vaak sprake van 
een politieke stellingname.44 

Welke rol nu is weggelegd voor de exceptie, gelet op het feit dat sinds 
1958 de Conseil constitutionnel is aangewezen om de grondwettigheid 
van wetten te toetsen? Wetten kunnen vóór hun afkondiging aan de Con
seil constitutionnel worden voorgelegd. Dit kan op verzoek van de Presi
dent, de minister-president, de voorzitters van de Assemblée en de Sénat. 
Sinds 1974 hebben ook zestig leden van één van beide Kamers de moge
lijkheid zelfstandig de Conseil constitutionnel te verzoeken een wet te 
toetsen.45 De exceptie fungeert sindsdien mede als een "opstapje" voor een 
verzoek aan de Conseil constitutionnel. De argumenten die aangevoerd 
worden om de exceptie te motiveren, worden dan vaak gebruikt om het 
verzoek te beargumenteren. Overigens is het zo dat het opwerpen van een 
exceptie los staat van de grondwettigheidstoetsing door de Conseil consti
tutionnel: ook als er geen exceptie is opgeworpen of als een exceptie is 
verworpen, kan de Conseil constitutionnel op verzoek een grondwettig
heidstoetsing uitvoeren.46 De Conseil maakt zijn eigen afwegingen. De 
door leden van het parlement aangevoerde argumenten kunnen wel die
nen als "eye opener".47 

40 Barré-Aivazzadeh noemt een voorbeeld waarin het opwerpen van een exceptie zelf 
aan de kaak werd gesteld. Voor het overige wordt vaak verwezen naar art. 48, 
derde lid, RdS waarin de toelaatbaarheid van amendementen is geregeld. Barré-
Aivazzadeh, S., op. cit., blz. 148-149. 

41 Barré-Aivazzadeh, S., op. cit., blz. 150-156. 
42 Hierbij moet vooral gedacht worden aan de artikelen 34 en 37 Const. 
43 Barré-Aivazzadeh, S., op. cit., blz. 157-164. 
44 Barré-Aivazzadeh, S., op. cit., blz. 210-215. 
45 Art. 61, tweede lid, Const. 
46 De gang van zaken is anders bij art. 40 Const, en art. 42 van de "Ordonnance" van 

1959. De Conseil constitutionnel kan slechts geadieerd worden, indien en voor zo
ver de kwestie tevoren aan de desbetreffende Kamer is voorgelegd. Zie Genevois, 
В., La jurisprudence du Conseil constitutionnel. Principes directeurs, Paris, 1988, 
blz. 55-57 en 166. Zie voor de toepassing van art. 41 Const, de desbetreffende para
graaf. 

47 Zie over de relatie exceptie en grondwettigheidstoetsing door de Conseil constitu
tionnel Barré-Aivazzadeh, S., op. cit., blz. 245-266. 
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2.3 De prealabele kwestie 

De prealabele kwestie strekt ertoe vast te stellen dat er geen reden is over 
de voorgestelde tekst te beraadslagen.48 De formulering in het RdS luidt 
anders. Daar wordt gesteld dat de bedoeling is vast te stellen dat de Se
nat zich verzet tegen de gehele tekst, ofwel vast te stellen dat er geen re
den is de beraadslaging voort te zetten.49 Waartoe nu dit verschil in for
mulering? Uit de parlementaire stukken wordt duidelijk dat de prealabe
le kwestie de vraag betreft of het wel zinvol is de beraadslaging voort te 
zetten, maar in de meeste gevallen heeft de prealabele kwestie een meer 
politieke betekenis, omdat de Sénat ermee tot uitdrukking wil brengen 
het oneens te zijn met de voorliggende tekst. In dergelijke gevallen betreft 
de prealabele kwestie niet zozeer de opportuniteit van de beraadslaging 
maar "constitue l'expression procédurale d'une attitude de fond dont la 
portée et la signification doivent être explicitement prises en compte par 
le Règlement du Sénat".50 Hoewel het RAN het hier gemaakte onder
scheid niet expliciet maakt, is het ook daar van toepassing. Het opwerpen 
van een prealabele kwestie kan ingegeven worden door politieke motie
ven. Men is het bijvoorbeeld op essentiële punten oneens met de voorlig
gende tekst61 of een beraadslaging kan inopportuun, weinig zinvol zijn, 
gelet op bepaalde politieke ontwikkelingen van nationale of internationa
le aard.62 

Vanaf 1958 wordt in de Reglementen van Orde een strikt onderscheid 
gemaakt tussen exceptie en prealabele kwestie. Pimont sluit echter niet 
uit dat nogmaals via de prealabele kwestie de grondwettigheidsvraag aan 
de orde gesteld kan worden. Dit gebeurt dan op een indirecte manier, bij
voorbeeld door bij een prealabele kwestie dezelfde argumenten te hante
ren die ook in verband met de exceptie zyn aangevoerd. In de optiek van 
Pimont vormt de prealabele kwestie in de Assemblee nationale hèt middel 
om strijd met de wet of het Reglement aan de kaak te stellen.53 

48 Art. 91, vierde lid, RAN stelt "l'objet est de faire décider qu'il n'y a pas lieu à déli
bérer". 

49 Art. 44, derde lid, RdS. Ook hier geldt dat "tekst" ziet op wetsvoorstellen èn wets
ontwerpen. 

50 Rapport no 185 Sénat, première session ordinaire de 1991-1992, blz. 12. 
51 Een voorbeeld is de eerste "loi de programme militaire", waardoor Frankrijk een 

nucleaire macht werd. Hiertegen is tweemaal de prealabele kwestie aangenomen in 
de Sénat. Uiteindelijk kreeg de Assemblee nationale het laatste woord volgens art. 
45, vierde lid, Const., Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 227-228. 

52 Zie Pimont, Y., La question préalable, RDP 1970, blz. 361-364, waar enkele voor
beelden gegeven worden. 

53 Pimont, Y., art. cit., blz. 359. 
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Het verschil tussen exceptie en prealabele kwestie is soms moeilijk vast 
te stellen, maar globaal kan gesteld worden dat de exceptie een meer ju
ridische lading heeft en de prealabele kwestie een meer politieke.54 

2.4 De motie ter terugzending naar de bevoegde commissie 

Deze motie strekt ertoe een tekst55 terug te sturen naar de bevoegde com-
missie56; zij is bedoeld om een nieuw onderzoek te laten uitvoeren door de 
bevoegde commissie, een onderzoek dat de desbetreffende Kamer noodza
kelijk acht. Vaak is het verzoek ingegeven door de wens andere personen 
of instanties te horen.67 

Volgens het RAN betreft de motie terugzending van de gehele tekst, 
maar volgens het RdS kan het ook om een gedeelte van de tekst gaan. 

2.5 De prejudiciële of incidentele motie 

Alleen het RdS kent de prejudiciële of incidentele motie.58 Daarmee kan 
men het debat aan één of meer voorwaarden onderwerpen die verband 
houden met de tekst die aan de orde is.59 Indien de motie wordt aange
nomen, heeft dit tot gevolg dat het debat wordt uitgesteld tot aan de voor-
waardein) is voldaan. Het in vervulling gaan van de voorwaarde(n) is 
vaak zo onwaarschijnlijk of lijkt zo ver weg, dat het aannemen van de mo
tie in feite het einde van de behandeling van een tekst betekent.60 De mo
tie kan niet worden opgeworpen tegen wetsontwerpen en wetsvoorstellen 
die bij voorrang op de agenda zijn geplaatst61 en zij heeft dus een beperk
te reikwydte. 

De prejudiciële of incidentele motie komt zeer weinig voor.62 Een be
trekkelijk recent voorbeeld is de schorsing van een debat tot de dossiers 
in een bepaalde zaak opengingen.63 

54 Autin, J-L., Les exceptions d'irrecevabilité soulevées par les parlementaires fran
çais, RDP 1983, blz. 695-697. 

55 Zowel wetsvoorstellen als wetsontwerpen. 
56 Art. 91, zesde lid, RAN en art. 44, vijfde lid, RdS 
57 Les principales étapes, op. cit., blz. 50. 
58 Art. 44, vierde lid, RdS 
59 Deze motie kan zowel een heel voorstel betreffen als een of meer artikelen of zelfs 

een amendement. "... elle peut concerner soit l'ensemble d'un texte, soit, une fois la 
discussion des articles entamée, un article ou groupe d'articles ou même un amen
dement." Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 228. 

60 Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 228. 
61 Art. 44, zevende lid, RdS 
62 Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 228. 
63 Pouvoirs 1988 no 45, blz. 194 en Pouvoirs 1988 no 46, blz. 183. 
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2.6 Indiening, behandeling en gevolgen van aanneming64 

Aan de moties worden geen eisen gesteld wat betreft het aantal onderte
kenaars en de motivering. 

In de Assemblée wordt een motie ingediend door een of meer leden, 
maar in de praktijk vindt indiening meestal plaats uit naam van een frac
tie. Ook een commissie kan het initiatief nemen, zelfs tot het indienen 
van een motie ter terugzending naar de bevoegde commissie.66 De drie 
moties mogen ieder slechte éénmaal worden opgeworpen per lezing (per 
tekst).66 

Behandeling van de exceptie en de prealabele kwestie vindt in die volg
orde plaats na de presentatie van het rapport. De motie ter terugzending 
naar de bevoegde commissie wordt behandeld na sluiting van de algeme
ne beraadslaging.67 Tijdens de beraadslaging mogen slechts één van de 
ondertekenaars, de regering en de voorzitter of de rapporteur van de 
commissie "saisie au fond" het woord voeren. Hun spreektijd is onbe
perkt.68 Bij de herziening van het RAN in 1994 is geen spreektijdbeper
king opgenomen, hoewel bij velen die wens leefde. Er is wel een aanbeve
ling gedaan aan de fractievoorzitters om preciezer aan te geven hoelang 
interventies zullen duren.69 In 1991 is de mogelijkheid voor de tegenstan
der van de motie om in deze fase te interveniëren, geschrapt. In plaats 
daarvan is opgenomen, dat vóór de stemming een spreker van iedere frac
tie gedurende vijf minuten het woord krijgt.70 

64 Het betreft de exceptie, de prealabele kwestie en de motie ter terugzending naar de 
bevoegde commissie. Gebruik ik de term "motie", dan worden ze alledrie bedoeld. 

65 Les principales étapes, op. cit., biz. 51. 
66 Art. 91, vierde lid en zesde lid, RAN. Tijdens elk van de volgende lezingen kan op

nieuw ieder van de drie moties éénmaal per lezing worden opgeworpen. Zie Autin, 
J-L., art. cité., blz. 704. Barré-Aivazzadeh, S., op. cit., blz. 179-180. Indien per le
zing bijvoorbeeld méér dan één exceptie wordt ingediend, komt alleen de eerst in
gediende in stemming. Dit levert wel eens een "race" op. 

67 Art. 91, zesde lid, RAN 
66 In de Assemblée nationale dient men vaak een exceptie in om spreektijd te verkrij

gen. Het komt voor dat er dan een uur gesproken wordt, maar niet over de Consti
tutie. Te wijzen valt ook op art. 56, derde lid, RAN: de voorzitter van de Assemblée 
kan een spreker toestemming verlenen de regering of de commissie te antwoorden. 
Deze bepaling kan worden gebruikt om een lid van de Assemblée de mogelijkheid te 
geven in een later stadium van het debat zijn mening kenbaar te maken. Zie Autin, 
J-L., art. cit., blz. 710. 

69 La réforme du Règlement de l'Assemblée nationale-travaux préparatoires, Les do
cuments d'information, D.I.A.N. no 9/94, blz. 12. De UDF-fractie had voorgesteld 
maximaal dertig minuten uit te trekken voor moties. Ibid. blz. 24. 

70 Art. 91, vierde lid, RAN. "On observe donc un élargissement des possibilités d'in
tervention au cours de la discussion d'une exception d'irrecevabilité à tous les 
groupes parlementaires et, simultanément, une rationalisation de ces possibilités 
d'intervention par leur réduction à ce qui est strictement nécessaire au débat et à la 
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In tegenstelling tot het RAN gaat het RdS wel uit van de mogelijkheid 
van indiening van een motie door de regering.71 Tegen het wetsontwerp 
"Renault" bijvoorbeeld hebben de communisten in de Sénat 2399 amende
menten ingediend. De regering heeft tegen 85 amendementen met succes 
een exceptie opgeworpen, aangezien deze amendementen volgens haar in 
strijd waren met het Reglement van Orde72 en met de jurisprudentie van 
de Conseil constitutionnel.73 Volgens het RdS mag de exceptie slechts 
éénmaal tijdens hetzelfde debat worden opgeworpen over een heel voor
stel.74 Dit dient te gebeuren vóór de beraadslaging over de artikelen. Deze 
regels gelden niet als de exceptie afkomstig is van de regering of van de 
commissie "saisie au fond": "Sauf lorsqu'elle émane du gouvernement ou 
de la commission au fond, elle ne peut être opposée qu'une fois au cours 
d'un même débat avant la discussion des articles.75 Dit impliceert dat re
gering en commissie "saisie au fond" meermalen, ook tijdens de artikels-
gewijze beraadslaging, een exceptie kunnen opwerpen, bijvoorbeeld tegen 
een (aantal) artikel(en) of een (aantal) amendement(en).76 

Een prealabele kwestie dient in de Sénat te worden opgeworpen vóór 
de artikelsgewijze behandeling. Een prealabele kwestie afkomstig van de 
regering of de commissie "saisie au fond", kan worden opgeworpen na het 
horen van de regering en de rapporteurs, ofwel vóór de beraadslaging 
over de verschillende artikelen, en in ieder geval na de beraadslaging 
over een eventueel opgeworpen exceptie.77 Ook een motie ter terugzen
ding naar de bevoegde commissie kan door de regering of de commissie 
"saisie au fond" worden ingediend. Wordt de motie door een individueel 
lid van de Sénat ingediend, dan is deze motie ontoelaatbaar, wanneer er 
reeds een stemming heeft plaatsgevonden over een verzoek tot terugzen
ding betreffende de gehele tekst.78 

Tijdens de beraadslaging over een motie mogen de initiatiefnemer of 
zijn vertegenwoordiger, een tegenstander van de motie, de voorzitter of de 
rapporteur van de commissie "saisie au fond" en de regering het woord 

conservation de son caractère contradictoire." Barré-Aivazzadeh, S., op. cit., blz. 
116. 

71 Art. 44, tweede, derde en vijfde lid, RdS. Pimont is het hier niet mee eens. Hij vindt 
dat de prealabele kwestie die tot doel heeft de beraadslaging over een tekst te 
verhinderen, bij uitstek toekomt aan de "pouvoir délibérant". Het betreft zijns 
inziens een maatregel "d'ordre intérieur". Zie Pimont, Y., art. cit., blz. 352. 

72 Namelijk art. 48, derde lid, RdS 
73 Maus, D., La pratique constitutionnelle française, 1er octobre 1989-30 septembre 

1990, blz. 87-88. 
74 Hier geldt ook dat per lezing éénmaal een motie kan worden opgeworpen. 
75 Art. 44, tweede lid, tweede volzin, RdS 
76 Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 226. 
77 Art. 44, derde lid, RdS. Het opwerpen van de prealabele kwestie kan maar eenmaal 

per lezing. 
78 Art. 44, vyfde lid, RdS 
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voeren. Het RdS kent een spreektijdbeperking voor de initiatieihemer en 
de tegenstander van de motie: maximaal 15 minuten wanneer het de ge
hele tekst betreft en maximaal vijf minuten in de andere gevallen, name
lijk wanneer het een gedeelte van de tekst betreft.79 Vóór de stemming 
over de motie kan het woord worden verleend aan een vertegenwoordiger 
van iedere fractie80, die dan een stemverklaring kan afleggen van maxi
maal vijf minuten.81 

Men kan zich afvragen of het niet de voorkeur verdient moties in de 
commissiefase af te handelen met het oog op het versnellen van de wets
procedure. Art. 90 RAN stelt dat geen tekst of voorstel in behandeling 
mag komen noch in stemming worden gebracht, als niet tevoren rapport 
is uitgebracht door de bevoegde commissie. Een rapport is echter niet ver
plicht over onder andere excepties, prealabele kwesties en moties ter te
rugzending naar de bevoegde commissie. Behandeling door de bevoegde 
commissie is niet voorgeschreven. Als wel behandeling in de commissie 
plaatsvindt, zegt dit niets over het verdere lot van de motie. De commissie 
kan de motie afwijzen, maar dit vormt geen belemmering voor de indiener 
de motie tijdens de plenaire beraadslaging aan de orde te stellen. Indien 
de commissie positief oordeelt over de motie, staan de regering middelen 
ter beschikking de desbetreffende tekst toch aan de orde te laten ko
men.82 Kortom, behandeling in de commissie is niet verplicht en als be
handeling in die fase wel plaatsvindt, is dat niet beslissend.83 Voor de Sé
nat geldt hetzelfde.84 

Indien de exceptie of de prealabele kwestie wordt aangenomen, bete
kent dit dat de desbetreffende tekst is verworpen. Worden deze moties 
verworpen, dan wordt de beraadslaging voortgezet volgens de normale 
gang van zaken. Aanneming van één van beide moties heeft geen conse
quenties voor het verloop van de "navette".85 Wordt bijvoorbeeld in de As-

79 Art. 44, achtete lid, RdS 
80 Dit betreft niet de motie ter terugzending naar de bevoegde commissie, zie art. 44, 

achtste lid, laatste volzin RdS 
81 Art. 44, achtste lid, laatste volzin RdS 
82 Via art. 48, eerste lid, Const, inzake de vaststelling van de "ordre du jour priori

taire". Zie Autin, J-L., art. cit., blz. 698-700. 
83 Autin, J-L., art. cit., blz. 698. 
84 Dit kan met name afgeleid worden uit art. 42, eerste lid, Const, waarin staat dat de 

beraadslaging over wetsontwerpen betrekking heeft op de door de regering 
voorgestelde tekst. De mening van de commissie heeft dus geen beslissende invloed. 
Wellicht wel een politieke. Zie Pimont, Y., art. cit., blz. 372-373. 

85 Als het een wetsontwerp betreft, brengt de voorzitter van de Kamer de regering er
van op de hoogte dat het ontwerp verworpen is. De regering dient dan het ontwerp 
bij de andere Kamer in: de "navette" wordt vervolgd. Vanzelfsprekend is de rege
ring vrij de "navette" hier te onderbreken. Als een wetsvoorstel is verworpen, vindt 
behandeling in de andere Kamer plaats behalve wanneer een Kamer haar eigen 
voorstel verwerpt: in dat geval is het gebruikelijk het voorstel niet door te zenden 
naar de andere Kamer. Het aannemen van een exceptie betekent in een dergelijk 
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semblée nationale in eerste lezing een exceptie aangenomen, dan is daar
mee de tekst in die lezing verworpen. Vervolgens vindt een lezing in de 
Sénat plaats enzovoorts. De Sénat zet zichzelf mogelijk buiten spel, wan
neer hij keer op keer een exceptie of prealabele kwestie zou aannemen. 
De regering heeft immers de mogelijkheid het laatste woord te geven aan 
de Assemblée nationale.86 Het aannemen van een motie ter terugzending 
naar de commissie schort de behandeling van de voorliggende tekst op 
totdat een nieuw rapport is uitgebracht. Wanneer het een tekst betreft 
die bij voorrang op de agenda is geplaatst, bepaalt de regering de datum 
en het uur waarop het nieuwe rapport moet worden uitgebracht. In de 
andere gevallen bepaalt de Assemblée deze termijn.87 In de Sénat, dient 
de commissie haar conclusies uit te brengen in de loop van dezelfde ver
gadering wanneer het een tekst betreft die bij voorrang op de agenda is 
geplaatst, behalve wanneer de regering anders oordeelt.88 

Als een motie wordt verworpen (of als er geen is voorgesteld), vindt de 
artikelsgewijze behandeling van het wetsontwerp plaats89 of, als het om 
een wetsvoorstel gaat, behandeling van de tekst zoals gewijzigd door de 
commissie.90 

geval de definitieve verwerping van het voorstel, Barré-Aivazzadeh, S., op. cit., blz. 
179. 

86 Art. 45, vierde lid, Const. De regering kan de voor haar negatieve gevolgen van het 
aannemen van een exceptie omzeilen door bijvoorbeeld de inhoud van een wets
ontwerp dat ontoelaatbaar verklaard is, toe te voegen aan een ander wetsontwerp 
in de vorm van een "lettre rectificative". Zie Autin, J-L., art. cit., blz. 718-719. Ook 
is het natuurlijk mogelijk een nieuw wetsontwerp te concipiëren dat wèl toelaat
baar wordt geacht of het verworpen wetsontwerp zodanig te amenderen dat het wèl 
toelaatbaar wordt geacht. In het uiterste geval kan de regering de vertrou
wenskwestie stellen. 

87 Art. 91, zesde en zevende lid, RAN. 
88 Art. 44, vijfde lid, RdS. Het komt wel eens voor dat een tekst waartegen een motie 

ter terugzending is aangenomen, niet opnieuw op de agenda wordt geplaatst. Zie 
Maus, D., La pratique constitutionnelle française, op. cit., 1992, blz. 91, waar het 
ging om een wetsvoorstel "relative à la création d'un Conservatoire national des 
patrimoines maritimes". 

89 In de Assemblée nationale wordt dan in principe opnieuw de rapporteur gehoord. 
Er zijn gevallen bekend waarin de "Conférence des Présidents" besloten heeft de 
algemene beraadslaging te heropenen. Les principales étapes, op. cit., blz. 54. 

90 Art. 91, achtste lid, RAN. Het RdS stelt dit niet met zoveel woorden. Ook hier zal 
bij verwerpen van de motie overgegaan worden tot de artikelsgewijze beraadsla
ging. 
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2.7 Praktijk, functioneren en frequentie 

Hoe functioneren de hiervoor besproken moties nu in de praktijk? 
De bedoeling kan zijn te verhinderen dat de voorliggende tekst in stem

ming komt.91 Door het opwerpen van een exceptie of een prealabele kwes
tie wordt het debat opgeschort, aangezien er eerst beraadslaagd dient te 
worden over de motie. Als de motie wordt aangenomen, komt de tekst ten 
principale niet in stemming. De voorliggende tekst is dan op een snelle 
wijze verworpen.92 

Aan de exceptie zitten verschillende aspecten vast. Ten eerste biedt de 
exceptie kamerleden de mogelijkheid zélf de grondwettigheid van voor
stellen van wet te beoordelen. Het is een vorm van zelf-contrôle.93 Vervol
gens fungeert de exceptie de laatste jaren vaak als voorfase van de proce
dure brj de Conseil constitutionnel. Autin stelt dat waar een exceptie nog 
al eens faalt, de procedure voor de Conseil constitutionnel vaak met suc
ces wordt afgerond. Hij concludeert dat de "saisine parlementaire", het 
adiëren van de Conseil constitutionnel door kamerleden, gunstig is voor 
de oppositie.94 In de derde plaats kan de exceptie een waarschuwing zijn 
aan het adres van de regering. Wanneer duidelijk is dat leden van het 
parlement alle middelen die hun ten dienste staan zullen benutten (waar
onder het adiëren van de Conseil constitutionnel), kan de regering ertoe 
geneigd zijn haar wetsontwerpen te wijzigen of zelfs in te trekken, gelet 
op een eventueel negatief oordeel van de Conseil.95 De belangrijkste func
tie van een exceptie is die van obstructiemiddel. Op deze manier kan het 
onderzoek van een tekst worden vertraagd alsook de aanneming ervan. 
Hier komt bij dat degene die de motie opwerpt als eerste aan het woord 
komt en vóór alle anderen zijn standpunt kan uitdragen.96 De combinatie 
exceptie-prealabele kwestie-motie ter terugzending naar de bevoegde 
commissie zijn bij uitstek middelen tot parlementaire obstructie. In dit 
verband wordt wel gesproken van "la triangulation habituelle".97 Het kan 
ook zijn dat een motie wordt opgeworpen als "wapen" tegen de middelen 
die de regering ten dienste staan de parlementaire behandeling naar haar 
hand te zetten.98 Een voorbeeld hiervan is het opwerpen van een preala
bele kwestie als reactie op het feit dat de regering vaak aan het einde van 

91 Autin, J-L., art. cit., blz. 691-692. 
92 In de desbetreffende lezing. Zie verder art. 45 Const, jo art. 109 RAN 
93 Zoals reeds gesteld, kunnen sinds 1974 ook zestig leden van de Assemblee of zestig 

leden van de Sénat de Conseil constitutionnel adiëren. Op twee momenten in het 
wetgevingsproces kunnen zij dus de grondwettigheid ter discussie stellen. 

94 Autin, J-L., art. cit., blz. 733. 
95 Autin, J-L., art. cit., blz. 735-736. 
96 Autin, J-L., art. cit., blz. 726-727. 
97 Avril, P., Gicquel, J., CCF 1976-1982, blz. 173 en Pouvoirs 1983 no 27, blz. 182. 
98 Of zelfs als uitdrukking van ongenoegen tegen de regering zelf en haar beleid, Pi-

mont, Y., art. cit., blz. 377. 
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een zittingsperiode een groot aantal wetsontwerpen op de agenda zet die 
de bevoegde commissies en leden van het parlement door tijdgebrek niet 
zorgvuldig kunnen bestuderen. Hier is geen sprake (meer) van parlemen
taire obstructie; de prealabele kwestie wordt hier gebruikt als middel de 
regering te dwingen het debat naar een andere datum te verplaatsen." 
Een ander voorbeeld is het gebruik van de prealabele kwestie tegen toe
passing van art. 40 Const100 en de "vote bloqué".101 De exceptie kan bij
voorbeeld ook gehanteerd worden als een instrument om het initiatief
recht van de regering te beperken.102 

De wetsprocedure kan versneld worden door het opwerpen van een mo
tie. Een nieuw gebruik van de prealabele kwestie, in dit kader de "ques
tion préalable positive" genoemd, laat dit zien. In de jaren 1986-1988 
steunde de socialistische President Mitterrand niet op een socialistische 
meerderheid in de Assemblée nationale. Deze periode wordt de periode 
van de "cohabitation" genoemd.103 In deze jaren weigerde voormalig Pre
sident Mitterrand van tijd tot tijd een aan hem voorgelegde "ordonnance" 
te ondertekenen. Hierdoor kon het programma van de regering vertraging 
oplopen, waarvoor zij de volgende oplossing had bedacht. Men nam de in
houd van de "ordonnance" in een wetsontwerp over en legde dit voor aan 
het parlement. Het is herhaalde malen voorgekomen dat dan in de Sénat 
de prealabele kwestie werd aangenomen, er was immers al eerder over de 
inhoud beraadslaagd.104 Met het aannemen van de prealabele kwestie is 
de tekst verworpen en kan een ingestelde "commission mixte paritaire" 
snel een compromis-tekst opstellen die dan ook snel kan worden aange-

99 Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 227. Hier wordt het voorbeeld gegeven 
van een wetsvoorstel dat na verworpen te zyn op de hier genoemde grond in de 
volgende zittingsperiode door de Sénat "en seconde lecture" is aangenomen. Pimont 
stelt dat dan sprake is van een "vote indirect sur l'ordre du jour prioritaire'', Pi
mont, Y., art. cit., blz. 365. Ook de motie ter terugzending naar de bevoegde com-
misie kan fungeren als middel van verzet tegen de "ordre du jour prioritaire". 
Barré-Aivazzadeh, S., op. cit., blz. 218-221 komt tot dezelfde conclusie voor wat be
treft de exceptie. Inmiddels is overigens een "session unique" ingevoerd. 

100 Betreffende de financiële ontoelaatbaarheid van wetsvoorstellen en amendementen. 
101 De "vote bloqué" geeft de regering de mogelijkheid ongewenste amendementen weg 

te werken. In de hier genoemde gevallen kan volgens Pimont de prealabele kwestie 
fungeren als een "motion de renvoi au Gouvernement". Als de regering wenst dat 
haar wetsontwerp een wet wordt, zal ze het zodanig moeten wijzigen dat de indie
ners van de prealabele kwestie ermee in kunnen stemmen, Pimont, Y., art. cit., blz. 
367-370. 

102 Barré-Aivazzadeh, S., op. cit., blz. 221-224. 
103 Onder "cohabitation" dient te worden verstaan dat "il n'y a plus coïncidence entre 

la majorité présidentielle et la nouvelle majorité parlementaire." Luchaire, F., 
Coñac, G., Le droit constitutionnel de la cohabitation. Bilan juridique d'une expé
rience politique 23 mars 1986 - 8 mai 1988, Paris, 1989, blz. 4. 

104 In het kader van de procedure zoals geregeld in art. 38 Const. 
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nomen.105 Het aannemen van een prealabele kwestie in eerste lezing 
drukt iedere mogelijkheid in die fase te amenderen de kop in. Op de com
promis-tekst van de cmp zijn geen amendementen mogelijk, behalve 
wanneer de regering ermee instemt.106 Op deze wyze wordt dus ook nog 
eens voorkomen dat de procedure vertraagd wordt door een overvloed aan 
amendementen. De Conseil constitutionnel heeft in 1986107 deze gang 
van zaken geaccepteerd door te stellen dat de tekst "a été rejeté par le 
Sénat du fait de l'adoption par cette assemblée de la question préalable, 
dans des conditions qui n'affectent pas, au cas présent, la régularité de la 
procédure législative." Genevois merkt op dat de woorden "au cas présent" 
erop kunnen wijzen dat er andere situaties mogelijk zijn waarin een 
"question préalable positive" wel ontoelaatbaar is.108 Het gebruik van de 
"question préalable positive" vindt niet alom waardering. M. Dreyfus-
Schmidt verzet zich ertegen, omdat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan 
het recht van amendement: "Enfin, j 'attends du Conseil constitutionnel 
qu'il se décide à juger contraire à la loi suprême que la majorité sénato
riale rejette un texte par le vote de la question préalable lorsqu'il est ma
nifeste qu'elle souhaite en précipiter l'adoption en paralysant le droit 
d'amendement tant de ses membres que de ceux de l'opposition."109 Deze 
bedoeling zou natuurlijk zelden te bewijzen zijn. Bovendien zou realise
ring van de opvatting van Dreyfus-Schmidt de Conseil constitutionnel nog 
machtiger maken. 

Uit cijfers blijkt dat lang niet alle ingediende moties in stemming wor
den gebracht. Voor zover ze wel in stemming worden gebracht, worden ze 
zelden aangenomen.110 Excepties en prealabele kwesties worden vaak op-

105 Voorbeelden zijn te vinden in Pouvoire 1987 no 40, blz. 189, Pouvoirs 1987 no 41, 
biz. 221 en Pouvoirs 1987 no 42, blz. 190-191. Opgemerkt dient te worden dat het 
niet uitsluitend om wetsontwerpen hoeft te gaan waarvan de inhoud eerder in een 
"ordonnance" was opgenomen. Het kan ook om nieuwe wetsontwerpen gaan. 

106 Art. 45, derde lid, Const., Genevois, В., op. cit., blz. 147. 
107 C.C. 86-218 D.C., 18 november 1986. 
108 Genevois, В., op. cit., blz. 147. 
109 Dreyftis-Schmidt, M., Le métier de sénateur, in: Pouvoirs 1988 no 44, blz. 68. 
110 De cijfers betreffen de Assemblée nationale. In 1990 zijn 16 excepties ingediend, 12 

in stemming gebracht en 0 aangenomen. Voor 1991 zijn deze cijfers respectievelijk 
33, 11 en 0. Voor 1992 18, 8 en 0, voor 1993 51, 22 en 0, voor 1994 61, 15 en 0, voor 
1995 14, 12 en 0. In 1996 zijn 15 excepties in stemming gebracht, 0 aangenomen. In 
1990 zijn 25 prealabele kwesties ingediend, 11 in stemming gebracht en 0 
aangenomen. Voor 1991 гцп deze cijfers respectievelijk 48, 21 en 0. Voor 1992 31, 
15 en 0, voor 1993 56, 29 en 0, voor 1994 66, 21 en 0 en voor 1995 10, 8 en 0. In 
1996 zijn 24 prealabele kwesties in stemming gebracht, 0 aangenomen. In 1990 zijn 
24 moties ter terugzending naar de bevoegde commissie ingediend, 15 zijn in 
stemming gebracht en 0 zijn aangenomen. Voor 1991 zijn deze cijfers respectieve
lijk 43, 15 en 0. Voor 1992 23, 5 en 1, voor 1993 46, 15 en 0, voor 1994 57, 10 en 0 
en voor 1995 5, 3 en 0. In 1996 zijn 8 van deze moties in stemming gebracht, 0 aan
genomen. BAN Statistiques 1990, blz. 24, 1991, blz. 24, 1992, blz. 24, 1993, blz. 53, 
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geworpen aangezien ze de indiener - meestal een fractie - extra tijd ver
schaffen tijdens de algemene beraadslaging. Dit is dan ook de reden 
waarom ze uiteindelijk worden ingetrokken en dus niet in stemming ko
men. Moties worden zelden aangenomen. Ze worden namelijk vaak inge
diend door de oppositie en behalen dan niet de vereiste meerderheid.111 

Als een exceptie of prealabele kwestie wordt aangenomen, komt de tekst, 
zoals eerder opgemerkt, niet in behandeling. Het recht van amendement 
kan niet uitgeoefend worden. Als fundamenteel bezwaar wordt dan ook 
aangevoerd, dat het aannemen van een motie een ontkenning van de rol 
van het parlement inhoudt, te weten beraadslagen en stemmen.112 Moties 
ter terugzending naar de bevoegde commissie worden eveneens zelden 
aangenomen en zij fungeren vaak ook als middel spreektijd te krijgen. 

2.8 Beroep op het Reglement 

Het beroep op het Reglement113 is een middel de desbetreffende Kamer 
eraan te herinneren hoe een bepaling uit het Reglement precies moet 
worden toegepast. In het algemeen beoogt men hiermee te verhinderen 
dat een bepaalde procedure wordt toegepast of een beraadslaging plaats
vindt die niet in overeenstemming met de regels is, of de procedure dan 
wel de beraadslaging te laten ophouden wanneer het erop lijkt dat het 
debat plaatsvindt in strijd met het parlementsrecht.114116 

Het beroep kan op ieder moment van de plenaire beraadslaging worden 
gedaan.116 Ieder lid van de Assemblée nationale kan hiertoe het woord 

1994, blz. 27, 1995, blz. 27, 1995/1996, blz. 26. De cijfers voor 1996 betreffen de 
periode 2 oktober 1995 tot 30 september 1996. 

111 Autin, J-L., art. cit., blz. 719. Vgl. Barré-Aivazzadeh, S., op. cit., blz. 214: "Le très 
faible nombre d'exceptions d'irrecevabilité adoptées est la conséquence de la dé
termination politique des parlementaires. La présence de majorités stables, larges 
et globalement fidèles, mais aussi les négociations entre des parlementaires et le 
gouvernement en cas de majorité relative, conduisent au rejet quasi systématique 
des exceptions d'irrecevabilité." 

112 Autin, J-L„ art. cit., blz. 714-715. 
113 Art. 58, eerste, tweede en vyfde lid, RAN, art. 36, derde lid, RdS. Het RdS is korter 

dan het RAN, reden waarom de regeling volgens het RAN hier besproken zal wor
den. De verschillen met het RdS zullen, voor zover relevant, aan de orde komen. 

114 Vgl. Chazelle, R., Laflandre, M., Le rappel au Règlement dans la procédure parle
mentaire de la Ve République, RDP 1990, blz. 678 "...il s'agit, pour l'intervenant, de 
rappeler l'assemblée à l'exacte application d'une disposition de son Règlement, soit 
pour lui éviter d'engager une procédure ou une discussion jugée irrégulière, soit 
pour la faire cesser lorsque le débat semble se poursuivre en méconnaissance des 
règles du droit parlementaire." 

115 Het kan vanzelfsprekend ook om het Reglement van het Congrès (beide Kamers in 
verenigde vergadering) gaan. Chazelle, R, Laflandre, M., art. cit., blz. 679. 

116 Het beroep moet tijdens het debat worden gedaan. Dit betekent dat het niet tijdens 
schorsingen, buiten vergaderingen en zittingen en tijdens stemmingen kan worden 
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vragen: hij krijgt het woord meteen, maar als iemand andere aan het 
woord is, moet hij het einde van diens interventie afwachten.117 De 
spreektijd is maximaal vijf minuten.118 Als het beroep geen betrekking 
heeft op het Reglement van Orde of het verloop van de plenaire kamer
vergadering of als het beroep de agenda ter discussie stelt, ontneemt de 
voorzitter de spreker het woord.119 In het RdS is geregeld dat degene die 
een beroep doet op het Reglement, een specifieke bepaling uit het Regle
ment moet noemen. Doet hij dat niet, dan wordt hem het woord ontno
men.120 In de Sénat roept de voorzitter een spreker tot de orde, als deze 
zich niet aan het onderwerp houdt.121 Als de spreker al tweemaal een 
waarschuwing heeft gekregen en deze niet opvolgt, raadpleegt de voorzit
ter de Sénat, maar by twijfel behoudt de spreker het woord.122 De maxi
male spreektijd van vijf minuten kan verlengd worden, wanneer de voor
zitter dat nodig acht in het kader van de informatievoorziening van de 
Sénat.123 Het beroep op het Reglement heeft voorrang op hetgeen aan de 
orde is en schort behandeling daarvan op.124 

Hoe functioneert nu dit beroep in de praktijk?125 Chazelle en Laflandre 
onderscheiden twee vormen van beroep: die van meer juridische aard en 
die van meer politieke aard. Het beroep wordt vaak gebruikt om het ge
heel aan geschreven en ongeschreven recht dat betrekking heeft op het 
"droit parlementaire" te beschermen. Hieronder vallen dus niet alleen be
roepen op de Constitutie maar ook beroepen op de traditie enzovoorts.126 

De politieke beroepen betreffen met name beroepen om de desbetreffende 

gedaan. Een beroep is tevens ontoelaatbaar gedurende een beperkt debat, tussen 
stemverklaringen en tijdens het stellen van vragen aan de regering. Chazelle, R., 
Laflandre, M., blz. 690-691. Avril, P. en Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 114, merken 
op dat een beroep ook ontoelaatbaar is na stemverklaringen of voor een stemming. 

117 Art. 56, eerste lid, tweede volzin, RAN. Zie ook art. 36, derde lid, eerste volzin, RdS 
en art. 31, eerste lid, Const, betreffende het "droit inconditionnel de parole du Gou
vernement". 

118 Art. 68, vijfde lid, RAN, art. 36, derde lid, laatste volzin RdS 
119 Art. 58, tweede lid, RAN 
120 Art. 36, derde lid, tweede volzin RdS. Het mag niet dit artikellid zijn. 
121 Art. 36, achtste lid, RdS 
122 Art. 36, negende lid, RdS 
123 Art. 36, zesde lid, RdS 
124 Art. 58, eerste lid, eerste volzin, RAN. Dit geldt voor alle verzoeken die betrekking 

hebben op het verloop van de vergadering. 
125 In 1990 is in de Assemblee nationale 204 maal een beroep op het Reglement ge

daan, in 1991 278 maal, in 1992 155 maal, in 1993 202 maal, in 1994 86 maal, in 
1995 68 maal en in 1996 128 maal. BAN Statistiques 1990, blz. 25, 1991, blz. 25, 
1992, blz. 25, 1993, blz. 53, 1994, blz. 27, 1995, blz. 27, 1995/1996, blz. 26. De cijfers 
voor 1996 betreffen de periode 2 oktober 1995 tot 30 september 1996. 

126 Chazelle, R., Laflandre, M., art. cit., blz. 680-682. 
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Kamer te informeren of kritiek uit te oefenen op de regering of een andere 
fractie. Het betreft dan niet een werkelijk beroep op het Reglement.127 

Chenevoy onderscheidt echte en onechte beroepen. De "echte" beroepen 
hebben tot doel de rechten van de leden van het parlement te bescher
men. De "onechte" beroepen beogen een "détournement de procédure".128 

In de Constitutie komen verschillende bepalingen voor die een beperking 
inhouden van de bevoegdheden van het parlement, aangevuld en nader 
omschreven in de Reglementen van Orde. Kamerleden hebben in de loop 
der tijd deze beperkingen aan de orde gesteld. De beroepen op het Regle
ment, gedaan om het respect voor de regels over de wetsprocedure te ga
randeren, zijn talrijk. De onderwerpen die het meest aan bod komen zijn 
de regels over de spreektijd en het recht van amendement. Het beroep be
treft vaak de gang van zaken tijdens het plenaire debat.129 

Een belangrijke functie van het beroep is dat van obstructiemiddel130, 
een onecht beroep in de visie van Chenevoy. Zo kan men ervoor zorgen 
dat de beperkingen die het parlement sinds 1958 zijn opgelegd niet of in 
geringe mate toegepast worden. Deze beroepen betreffen met name de 
agenda en de gang van zaken tijdens de plenaire vergaderingen.131 In 
1991 bijvoorbeeld zijn veel beroepen gedaan "à souligner avec malice tous 
les dysfonctionnements constatés au fil des jours et des séances." Deze be
roepen betroffen onder andere de misrekeningen in het bepalen van de 
duur van een debat, de herhaalde toepassing van de "vote bloqué", de af
wezigheid van een commissievoorzitter tijdens de behandeling van tek
sten die tot de bevoegdheid van zijn commissie behoren en de wijzigingen 
op de agenda.132 Het beroep kan de wetsprocedure hinderen, aangezien 
het een onderbreking133 van de gang van zaken tijdens de kamervergade
ring oplevert, alsmede een middel het woord te krijgen, wanneer men er 

127 "L'intention réelle de l'orateur est seulement d'effectuer une intervention publi
que,..", Chazelle, R.F Laflandre, M., art. cit., blz. 684-689. 

128 "Vrais rappels" en "faux rappels", Chenevoy, M., L'utilisation de la procédure du 
rappel au Règlement à l'Assemblée Nationale sous la Ve République, in: Annales de 
la faculté de droit et de science politique de l'Université de Clermont-Ferrand, 
L.G.D.J., 1977, blz. 287-346. 

129 Dit is niet altijd het geval. Het beroep kan ook betrekking hebben op beslissingen 
van interne instanties binnen de desbetreffende Kamer, bijvoorbeeld een vaste 
commissie, Chazelle, R., Laflandre, M., art. cit., blz. 682-683. 

130 Chazelle, R. en Laflandre, M., art. cit., blz. 683-684 wijzen erop dat het beroep ook 
gebruikt kan worden in de plaats van andere procedures waarin het Reglement of 
de Constitutie voorziet. Zij spreken van een "détournement intentionnel de procé
dure". Voorbeeld: via een beroep verzoeken om een tweede beraadslaging over een 
amendement. 

131 Chenevoy, M„ art. cit., blz. 322-340. 
132 Maus, D., La pratique constitutionnelle française, 1er octobre 1990-30 septembre 

1991, Paris 1992, blz. 83. 
133 Vaak gecombineerd met een schorsing van de vergadering. 
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eigenlijk geen recht op heeft. Indien veelvuldig opgeworpen, kan het tot 
ernstige vertragingen leiden.134 

2.9 Persoonlijke kwestie 

Zowel het RAN als het RdS kennen het verzoek het woord te krijgen om 
een persoonlijke kwestie aan de orde te stellen.136 Het aanvallen van een 
ander kamerlid is daarbij verboden.136 Men krijgt het woord aan het ein
de van de vergadering gedurende maximaal vijf minuten.137 

2.10 Schorsingsverzoek 

De regering, de voorzitter of rapporteur van de commissie "saisie au fond" 
en een fractievoorzitter of diens plaatsvervanger hebben hier een bevoor
rechte positie. Als zij namelijk om schorsing van de vergadering vragen, 
vindt deze verplicht plaats.138 In alle andere gevallen beslist de Assem
blee.139 Het RdS is hier zeer kort. De voorzitter kan de vergadering op ie
der moment schorsen. Eén en ander is dus overgelaten aan het oordeel 
van de voorzitter.140 In de praktijk raadpleegt hij de Sénat, wanneer het 
verzoek wordt gedaan op basis van politieke motieven.141 Waarom wor
den schorsingsverzoeken gedaan? Ten eerste kan een fractievoorzitter een 
schorsing wensen om een fractievergadering te beleggen. Een andere mo
gelijkheid is het geval waarin de bevoegde commissie niet vóór het debat 
in de gelegenheid is geweest bepaalde amendementen te onderzoeken 
vanwege hun late indiening. In dergelijke gevallen kan de voorzitter van 
de commissie om schorsing van de vergadering vragen om genoemde 
amendementen te onderzoeken.142 Tenslotte kan het schorsingsverzoek 

134 Zo is de behandeling van het wetsontwerp over de pers op deze manier in de As
semblee vertraagd: 5 beroepen bij de opening van de eerste vergadering, 9 aan het 
einde daarvan en een veelvoud aan beroepen tijdens de tweede vergadering. Pou
voirs 1984 no 29, biz. 190 en Pouvoirs 1984 no 31, blz. 195. 

135 Art. 58, vierde lid, RAN, art. 36, derde lid, derde volzin RdS 
136 Art. 58, zesde lid, RAN, art. 36, tiende lid, RdS 
137 Art. 58, vierde en vjjfde lid, RAN, art. 36, derde lid, derde en vierde volzin RdS 
138 De voorzitter kan wel de duur van de schorsing bepalen. Avril, P., Gicquel, J., op. 

cit., 1996, blz. 116. 
139 Art. 58, derde lid, RAN 
140 Art. 33, tweede lid, 2e volzin RdS. Art. 52 RAN opent voor de voorzitter van de As

semblée eveneens de mogelijkheid de vergadering op ieder moment te schorsen. 
Het oordeel dient dan gebaseerd te zijn op het zich voordoen van wanorde tijdens 
de vergadering. Vgl. Pouvoirs 1983 no 26, blz. 191. 

141 Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 116. 
142 Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 237. 
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fungeren als een obstructiemiddel.143 De behandeling van de wet op de 
pers is hiervan een goed voorbeeld. Hierbij werd 70 maal een schorsing 
toegestaan, in totaal een onderbreking van bijna 18 uur. De voorzitter 
van de socialistische fractie heeft hierover opgemerkt dat een aantal 
schorsingsverzoeken, afkomstig van fractievoorzitters, niet eens gevolgd 
is door fractievergaderingen en gedaan is door een vertegenwoordiger van 
een fractie die als enige tijdens de vergadering aanwezig was.144 Het 
komt wel eens voor dat een schorsing geweigerd wordt door de voorzitter, 
bijvoorbeeld het schorsingsverzoek van de plaatsvervanger van de voor
zitter van de communistische fractie om een fractievergadering te hou
den, i « 

2.11 Verzoek om voorrang of uitstel 

De behandeling van een artikel of een amendement kan uitgesteld wor
den. Men beoogt dan de volgorde van behandeling te wijzigen. Het uitstel 
vindt verplicht plaats, wanneer de regering of de commissie "saisie au 
fond" erom verzoekt, in de andere gevallen beslist de voorzitter.146 In de 
Sénat kan de regering zich verzetten tegen het verzoek van de commissie 
"saisie au fond". In dat geval wordt het verzoek voorgelegd aan de Sénat 
die een beslissing neemt.147 Het RdS kent naast het verzoek om uitstel 
ook het verzoek om voorrang. De regels met betrekking tot het uitstel zijn 
hierop van toepassing.148 Voorrang kan bijvoorbeeld gevraagd worden ten 
aanzien van bepaalde artikelen die men van essentieel belang acht. Tij
dens de behandeling van het wetsontwerp-Renault vroeg de commissie 
voorrang van behandeling "pour les articles jugés essentiels afín de re
jeter à la fin les amendements "lourds"."149 

Belangrijker dan uitstel van behandeling is uitstel van stemming over 
bepaalde artikelen of amendementen.150 De regering past dit middel vaak 
toe in combinatie met de "vote bloqué"151 en het stellen van de vertrou
wenskwestie. Het uitstellen van stemming over artikel(en) en/of amen
dementen) betekent dat erover beraadslaagd kan worden zonder dat er 

143 Vaak gecombineerd met een beroep op het Reglement. 
144 Pouvoirs 1984 no 30, blz. 1β4. 
145 Pouvoirs 1990 no 54, blz. 209. 
146 Art. 95, vierde en vijfde lid, RAN 
147 Art. 44, zesde lid, RdS 
148 Zie met name art. 44, achtste lid, RdS waar de spreektijd voor de indiener en de te

genstander van het verzoek is beperkt tot vijf minuten. 
149 Maus, D., La pratique constitutionnelle française, 1er octobre 1989-30 septembre 

1990, blz. 88. 
150 Art. 96 RAN. Vgl. de behandeling van het begrotingswetsontwerp 1992, BAN 19 

november 1991, no 92, blz. 15-18. 
151 Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 156. 
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gestemd wordt. Op deze manier "spaart" de regering amendementen op. 
Uiteindelijk vindt dan stemming plaats waarbij slechts die amendemen
ten in stemming komen die de regering heeft voorgesteld of aanvaard.162 

Ook in geval van de vertrouwenskwestie bepaalt de regering de inhoud 
van de tekst en bepaalt zij ten aanzien van welke amendementen zij het 
vertrouwen van de Assemblée vraagt.163 

Van tijd tot tijd wordt scherpe kritiek geuit op deze gang van zaken. Zo 
wees M. Edmond Alphandéry (U.D.C.) op de "conditions ahurissantes" 
waarin de behandeling van het eerste gedeelte van het begrotingswets
ontwerp voor 1992 heeft plaatsgevonden.164 De Assemblée heeft slechts 
over één van de 39 artikelen en over 2 amendementen gestemd, aange
zien de regering uitstel had gevraagd met betrekking tot de 38 andere ar
tikelen en de 235 andere amendementen. Jacques Chirac spreekt over het 
"recours systématique et intempestif à la réserve".156 Toen na een tweede 
beraadslaging E. Cresson de vertrouwenskwestie stelde om te bewerkstel
ligen dat in eerste lezing een aantal artikelen en amendementen in de re
dactie zoals voorgesteld door de regering alsmede het gehele begrotings
wetsontwerp 1992 werden aangenomen, heeft een aantal kamerleden een 
motie van wantrouwen ingediend tegen onder andere "l'usage répété et 
systématique, tout au long du débat budgétaire, de procédures contraig
nantes à l'encontre du Parlement, comme la réserve des votes."156 

3. Artikelsgewijze beraadslaging 

Na de algemene beraadslaging volgt die over alle artikelen, amendemen
ten en subamendementen.167 

Amendementen moeten op schrift worden ingediend en ondertekend 
zijn door ten minste één van de indieners. Ze moeten beknopt zijn gemo
tiveerd.168 Een amendement moet precies aangeven wat de indiener wil, 
welk (gedeelte van een) artikel hij wil schrappen, aanvullen of vervan
gen.159 Een amendement mag maar op één artikel betrekking hebben.160 

152 Art. 44, derde lid, Const. 
153 Art. 49, derde lid, Const. 
154 BAN 29 oktober 1991, no 89, blz. 12-13. 
155 BAN 19 november 1991, no 92, blz. 6. 
156 BAN 19 november 1991, no 92, blz. 19. 
157 Art. 91, achtste lid, RAN, art. 42, vijfde en zevende lid, RdS 
15Θ Art. 98, tweede en derde lid, RAN, art. 48, tweede lid, RdS 
159 Voor de inhoudelijke eisen die aan amendementen gesteld worden zie art. 98, vijfde 

lid, RAN en art. 48, derde lid, RdS 
160 De toelaatbaarheid wordt beoordeeld door de voorzitter, art. 98, vierde lid, RAN. 

Vóór 1958 was het toegestaan een heel "tegenontwerp" in te dienen. Dit is nu niet 
meer mogelijk: "Les contre-projets sont présentés sous forme d'amendements, arti
cle par article, au texte en discussion." Vgl. Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 249-252. 
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In de Assemblée vindt indiening plaats bij het Bureau maar ze kunnen 
ook worden voorgesteld in een commissie161 , indien ze zowel ondertekend 
zy η door de rapporteur als de indiener.1 6 2 

De amendementen worden aan de commissie "saisie au fond" doorgege
ven, gedrukt en verspreid. Het niet drukken of verspreiden staat niet in 
de weg aan behandeling in plenaire kamervergadering. 1 6 3 Tot januari 
1994 stelde het RAN dat de commissie "saisie au fond" bijeenkomt op de 
vergaderdag waarop een voorstel geagendeerd is voor plenaire behande
ling, om de ingediende amendementen van andere kamerleden te bestu
deren. 1 6 4 De praktijk was dat deze amendementen pas in de plenaire ver
gadering werden onderzocht, waardoor deze plenaire vergadering een te 
technisch karakter kreeg. De commissievergaderingen vonden wel plaats 
maar dan vlak vóór de opening van de plenaire vergadering waardoor het 
onderzoek te snel moest plaatsvinden. Een vertegenwoordiger van de re
gering was niet aanwezig, de opstellers van amendementen ontbraken 
vaak. 1 6 5 De nieuwe redactie van het relevante artikel in het Reglement 
van Orde1 6 6 beoogt de hier geschetste problemen op te lossen1 6 7 , waar zij 
stelt dat eventueel de dag vóór maar in ieder geval de vergaderdag zelf 
waarop plenaire behandeling is geagendeerd, de commissie één of meer-

Amendementen op titels zijn toegestaan "si leur objet se borne bien à la creation, la 
suppression ou la modification rédactionnelle de ces intitulés." Baufumé, В., op. 
cit., 1993, blz. 252. 

161 Art. 98, tweede lid, RAN. Deze amendementen dienen om in plenaire kamerverga
dering aan de orde gesteld te worden ook bij het bureau te zijn ingediend. Vgl. 
Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 163 en art. 100, tweede lid, RAN: "Le Prési
dent ne met en discussion que les amendements déposés sur le bureau de l'Assem
blée". Zo ook art. 49, vierde lid, RdS 

162 Art. premier (2e) van de Instruction générale du bureau de l'Assemblée nationale. 
163 Art. 98, derde lid, RAN. Amendementen moeten in ieder geval wel op schrift staan. 

Zie echter Les principales étapes, op. cit., blz. 55-56: "Cette exigence ne fait pas ob
stacle à ce que le président de séance accepte, par tolérance, des sous-amendements 
oraux ou des rectifications orales, qui surgissent naturellement du cours même de 
la discussion. Mais il est parfaitement en droit de refuser la mise en discussion d'un 
amendement dont il n'est pas saisi par écrit..." De voorzitter kan de vergadering 
schorsen om voor alle leden de amendementen te drukken en te verspreiden. "Il est 
arrivé également que des suspensions de séance...soient sollicitées par des 
parlementaires désireux de classer le grand nombre d'amendements qui leur 
avaient été distribués.." Amendementen worden namelijk ingedeeld op volgorde 
van binnenkomst. Het kan nodig zijn ze opnieuw te rangschikken. Baufumé, В., op. 
cit., 1993, blz. 301. 

164 Art. 88, eerste lid oud, RAN. Zij beraadslaagt over de amendementen die binnen de 
in art. 99 RAN gestelde termijnen zijn ingediend. Zij onderzoekt de later ingediende 
amendementen om te bekijken of zij behandeling accepteert. Art. 88, tweede en 
derde lid oud, RAN. Vgl. Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1988, blz. 157. 

165 Rapport no. 955, blz. 70-71. 
166 Art. 88, eerste lid, RAN 
167 Res. no 151 van 26-1-1994. 
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dere malen in vergadering bijeen komt. Het is wenselijk dat opstellers 
van amendementen, rapporteurs "pour avis" en de regering deelnemen 
aan deze vergaderingen.168 

Het kan gebeuren dat na de commissievergadering169 nog amendemen
ten zijn ingediend. Volgens de oude regeling werd vóór de opening van de 
beraadslaging over de artikelen het debat eventueel geschorst, opdat de 
commissie onmiddellijk de later ingediende amendementen kon bestude
ren.170 Avril stelt: "L'idée générale est que la commission saisie au fond 
soit à même de donner un avis sur tous les amendements au texte en dis
cussion. En pratique, il n'en va pas toujours ainsi."171 De observatie van 
Avril is juist. Deze weg werd zelden gevolgd. Dit kwam met name omdat 
leden amendementen mochten voorstellen tot het moment waarop de As
semblée overging tot de plenaire behandeling van de artikelen.172 Het re
levante artikel is inmiddels gewijzigd in die zin dat amendementen van 
kamerleden niet meer toelaatbaar zijn vanaf het begin van de algemene 
beraadslaging.173 Aan het einde van de algemene beraadslaging, kan de 
commissie nu in staat worden geacht zich een oordeel te kunnen vormen 
over praktisch alle ingediende amendementen174 zodat commissieverga
deringen (weer) zin hebben. Vóór de opening van de artikelsgewijze be
handeling worden nu de voorzitter en de rapporteur van de commissie ge
raadpleegd over het houden van een commissievergadering. Als een der
gelijke vergadering plaatsvindt, wordt het debat geschorst en pas voort
gezet na de vergadering.175 

Na indiening van een amendement kan de auteur dit nog wijzigen of 
intrekken tot het moment waarop het in stemming wordt gebracht. 

168 Art. 86, vijfde lid en 87, derde lid, RAN. De opsteller van een amendement kan aan 
een dergelijke vergadering deelnemen. De deelname is voor de regering als een 
verplichting geformuleerd. De rapporteur "pour avis" dient de door zijn commissie 
aangenomen amendementen te verdedigen. 

169 Als bedoeld in art. 88, eerste lid oud, RAN 
170 Art. 91, negende lid oud, RAN 
171 Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1988, blz. 157. Het is duidelijk dat een commissie geen 

finale beslissing neemt. De Kamer beslist. 
172 Art. 99, derde lid oud, RAN 
173 Het begin van de algemene beraadslaging is het moment waarop de eerste spreker 

het woord krijgt. Dit moment ligt na de bijdragen) van de rapporteurs), de rege
ring en na de behandeling van een exceptie of een prealabele kwestie. Rapport no 
955, blz. 78. 

174 Regeringsamendementen, amendementen van een commissie en subamendemen
ten zijn niet aan de hier genoemde termijn gebonden, art. 99, vierde tot en met 
achtste lid, RAN. Zie ook art. 99, negende en tiende lid, RAN 

175 Art. 91, negende lid, RAN. Art. 86, vijfde lid en 87, derde lid, RAN zijn van toepas
sing. Zie Rapport no 955, blz. 70-73. Sermet merkt op dat er ook na deze herziening 
van het RAN nog steeds voorbeelden zijn van amendementen die niet op tijd zijn 
onderzocht. Sermet, L., art. cit., blz. 735. De tegenhanger van art. 88, eerste lid en 
art. 91, negende lid RAN in de Sénat is art. 20 lid Ibis RdS 
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De leden kunnen amendementen voorstellen binnen vier werkdagen na 
de verspreiding van het rapport.176 In de praktijk komt het wel voor dat 
al binnen deze termijn met de beraadslaging wordt begonnen, maar 
amendementen zijn niet meer toelaatbaar vanaf het begin van de alge
mene beraadslaging.177 

N a het verstrijken van de termijnen zijn nog slechts de door de rege
ring of de commissie "au fond" ingediende amendementen toelaatbaar, of 
die waarvan ofwel de regering ofwel de genoemde commissie de behande
ling aanvaardt1 7 8; de amendementen die ingediend zijn in naam van een 
commissie "saisie pour avis".1 7 9 Om nu nieuwe onevenwichtigheden te 
voorkomen, is in het herziene RAN opgenomen dat leden amendementen 
mogen indienen, indien de regering of de commissie na het verstrijken 
van de termijnen nog amendementen hebben ingediend.1 8 0 De termijnen 
zijn niet van toepassing op subamendementen.1 8 1 

176 Art. 99, eerste lid, RAN. Art. 99, tweede lid, RAN geeft een regeling voor de situatie 
waarin de behandeling van een tekst op de agenda is gezet tijdens een andere 
zittingsperiode dan die gedurende welke het rapport is verspreid. Er begint dan een 
nieuwe termijn van twee werkdagen te lopen te rekenen vanaf agendering. 

177 Art. 99, derde lid, RAN. De werkgroep die zich heeft beziggehouden met de her
ziening van het RAN in 1994 heeft de voorzitters van de vergadering aanbevolen, 
welwillend te reageren op schorsingsverzoeken die gedaan worden vlak voor het 
verstrijken van de termijn opdat nog laatste amendementen ingediend kunnen 
worden, rapport no 955, blz. 78-79. Dit staat haaks op het streven amendementen 
"van het laatste uur" te vermijden. 

178 Art. 99, vierde en vijfde lid, RAN. Er wordt veel geklaagd over (te) late indiening 
van regeringsamendementen, vgl. Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 288 en Camby, J-
P., Servent, P., op. cit., blz. 75: "Mais il faut voir dans ce dépôt tardif d'amende
ments parfois substantiels un des principaux obstacles à un travail parlementaire 
de qualité. Pour le Gouvernement, le fait de ne pas dévoiler trop tôt ses intentions 
permet, évidemment, de disposer d'une plus grande marge de manoeuvre vis-à-vis 
des parlementaires. On ne peut que regretter qu'aucun mécanisme ne limite sur ce 
point le Gouvernement, qui, en ayant recours à l'amendement plutôt qu'au projet, 
peut chercher à éviter certains arbitrages entre les ministères, un examen par le 
Conseil d'Etat - qui n'est requis que pour les projets de loi - et, parfois, une attaque 
préalable de l'opposition". Ph. Séguin in BAN, no 24 van 5 jan. 1994 stelde voor dat 
kamerleden die geen deel uitmaken van een commissie "saisie au fond" de moge
lijkheid zullen krijgen om in de commissievergadering hun amendementen te ver
dedigen met alle mogelijke publiciteit. "Ainsi, dans un cas comme dans l'autre, 
pourrions-nous éviter le dépôt d'amendements tardifs qui, n'ayant pas fait l'objet 
d'un examen préalable par les commissions, remettent en cause les prérogatives de 
ces dernières et les conduisent souvent à s'interroger sur l'utilité même de leur in
tervention." Dit is inmiddels ingevoerd, art. 86, vijfde lid, RAN. 

179 Art. 99, vierde en zesde lid, RAN 
180 Het moet dan wel gaan om amendementen die artikelen betreffen waarop de rege

ring of de commissie "saisie au fond" na het verstrijken van de termijnen één of 
meer amendementen heeft ingediend, art. 99, zevende en negende lid, RAN. Zie ook 
art. 99, zevende en tiende lid, RAN 

181 Art. 99, zevende en achtste lid, RAN 
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De amendementen die leden na het verstrijken van de termijnen voorstel
len, kunnen worden "gesauveerd", wanneer de regering of de commissie 
"saisie au fond" de behandeling aanvaardt. Dit moet schriftelijk blij
ken.182 Een andere mogelijkheid is dat het amendement aan de commis
sie "saisie au fond" is voorgelegd en in haar rapport is gepubliceerd.183 

Het Reglement van Orde van de Sénat stelt geen termijnen en regelt 
het volgende: "A la demande de la commission intéressée, la Conférence 
des Présidents peut décider de fixer un délai limite pour le dépôt des 
amendements. La décision de la Conférence des Présidents figure à l'or
dre du jour".184 Dit systeem lijkt soepel maar in de praktijk is het zo dat 
de "Conférence" de dag voorafgaande aan het debat als termijn stelt.185 

Een termijn is niet van toepassing op regeringsamendementen en 
amendementen van de commissie "saisie au fond" alsmede op subamen
dementen en "amendements rectifiés".186 De Sénat gaat uit van de toe
laatbaarheid van alle amendementen. Zij acht het de taak van de rege
ring de ontoelaatbaarheid op te werpen, hoewel het RdS stelt dat de 
vraag naar de toelaatbaarheid van (sub)amendementen vóór hun behan
deling ter beoordeling aan de Sénat wordt voorgelegd.187 

In de Assemblee nationale worden de verschillende artikelen achter
eenvolgens behandeld.188 Ieder lid dat wenst te spreken, kan zich daartoe 
inschrijven, waarbij zowel de leden als de commissies maximaal vijf mi
nuten spreektijd hebben.189 Wanneer de voorzitter echter van oordeel is 
dat de Assemblée voldoende geïnformeerd is, kan hij de spreker uitnodi
gen zijn betoog afte ronden. Hij kan hem ook meer tijd toekennen, wan
neer hij dat nodig oordeelt in het belang van het debat.190 Wanneer ten 
minste twee sprekers met een tegengestelde mening hebben gesproken 
over een bepaald artikel, kan de voorzitter de beraadslaging daarover 
sluiten. Tevens kan een lid een daartoe strekkend verzoek doen. Wanneer 

182 Art. HIGduBAn 
183 Zie art. 86, tweede lid, RAN. Vgl. Les principales étapes, op. cit., blz. 58. 
184 Art. 50 RdS 
185 "En pratique, c'est souvent la veille du débat qui est retenue par la conférence des 

Présidents. Il s'agit alors, paradoxalement, d'un délai plus strict que celui qui 
existe à l'Assemblée nationale.", Camby, J-P., Servent, P., op. cit., blz. 75. 

186 Art. V IG du В du S 
187 Art. 48, vierde lid, RdS 
188 Art. 95, eerste lid, RAN 
189 Art. 54, tweede lid en art. 95, tweede lid, RAN. Dit laatste artikellid stelt: "Les in

terventions des commissions et des députés sur les articles du texte en discussion 
ou sur les articles nouveaux proposés par le Gouvernement ou les commissions, par 
voie d'amendements, ne peuvent excéder cinq minutes, sous réserve des disposi
tions de l'article 54, alinéa 5". Zie hierover ook Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 326. 
Zie voor de Sénat art. 42, achtste lid, RdS 

190 Art. 54, vijfde lid, RAN 
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dit zich voordoet, dient de Assemblée een beslissing te nemen zonder de
bat."» 

Vervolgens komen de amendementen aan de orde die zijn ingediend bij 
het Bureau van de Assemblée192, met uitzondering van amendementen 
die niet tijdens de vergadering worden gesteund door de auteur of één van 
zijn collega's193 en met uitzondering van amendementen die niet zijn 
voorgelegd aan de commissie en ten aanzien van welke de regering het 
verzoek om niet te beraadslagen heeft gedaan op het moment dat het 
amendement tijdens de vergadering aan de orde wordt gesteld.194 

Tijdens de behandeling van amendementen werkt men eerst van alge
meen naar bijzonder, bijvoorbeeld eerst een amendement dat een heel ar
tikel schrapt, vervolgens een amendement dat een artikellid schrapt en
zovoorts. Ten tweede bespreekt men achtereenvolgens ieder onderdeel 
van een tekst. Men behandelt bijvoorbeeld eerst alle amendementen die 
betrekking hebben op het eerste lid, vervolgens alle amendementen die 
betrekking hebben op het tweede lid enzovoorts.195 Als eerste komen 
amendementen aan de orde die een tekst(gedeelte) schrappen ("amende
ments de suppression"). Vervolgens de andere amendementen, te begin
nen met de amendementen die het minst in verband staan met de voorge
stelde tekst "et dans l'ordre ou ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajou
tent".196 Het RdS geeft dezelfde volgorde aan voor de stemming over 
amendementen.197 Zoals eerder opgemerkt, vindt het toevoegen van een 
artikel plaats door een "article additionnel" dat wordt aangemerkt als een 
amendement. Het voorgaande geldt dus eveneens voor deze artikelen. 

Normaal gesproken worden amendementen één voor één behandeld en 
in stemming gebracht. Het kan dan gebeuren dat bepaalde amendemen
ten niet in behandeling komen, omdat een ander daarmee strijdig amen
dement al eerder is behandeld en aangenomen. Om dit te voorkomen kan 

191 Art. 57, eerste en derde lid, RAN 
192 Art. 100, eerste en tweede lid, RAN; art. 49, eerste lid, RdS 
193 Les principales étapes, op. cit., biz. 60. 
194 Art. 100, derde lid, RAN in deze zin gewijzigd bij rés. no 151 van 26-1-1994. Deze 

formulering maakt het mogelijk dat andere amendementen wel worden behandeld. 
Art. 100, derde lid, RAN wordt met name toegepast "pour éviter un débat au fond 
plutôt que pour régulariser le moment du dépôt des amendements. Camby, J-P., 
Servent, P., op. cit., blz. 86. Art. 100, derde lid, RAN moet gelezen worden in sa
menhang met art. 44, tweede lid, Const. Zie ook art. 49, vijfde lid en art. 48, vierde 
lid, RdS 

195 Les principales étapes, op. cit., blz. 59. 
196 Art. 100, vierde lid, RAN. De amendementen van regering en commissie "saisie au 

fond" worden bij voorrang behandeld, wanneer er ook amendementen zijn van in
dividuele kamerleden die hetzelfde onderwerp betreffen, zie art. 100, vijfde lid, 
RAN. 

197 Art. 49, tweede lid, RdS. De volgorde kan gewijzigd worden. 
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de voorzitter deze amendementen gezamenlijk doen behandelen, waarbij 
iedere auteur het woord krijgt voordat er gestemd wordt.198 

Tijdens de beraadslaging over amendementen krijgen slechts het 
woord: één van de auteurs, de regering, de voorzitter of de rapporteur van 
de commissie "saisie au fond"199, de voorzitter of de rapporteur van de 
commissie "saisie pour avis" en een spreker die een tegengestelde mening 
is toegedaan.200 De spreektijd is maximaal vijf minuten201, maar dit geldt 
niet voor de regering. 

In de Sénat beschikken de ondertekenaar en een tegenstander van het 
amendement ieder over vijf minuten spreektijd. Voor de regering en de 
voorzitter of de rapporteur van de commissie zijn geen spreektijdbeper
kingen opgenomen. Stemverklaringen mogen maximaal vijf minuten be
dragen.202 

In de Assemblée kan de voorzitter in het belang van de beraadslaging 
en in voorkomende gevallen op verzoek van de commissie "saisie au fond" 
één of meer artikelen en de daarop betrekking hebbende amendementen 
terugzenden naar de commissie.203 In de Sénat geldt dat, wanneer de 
commissie van oordeel is dat bepaalde amendementen, mochten ze wor
den aangenomen, een tekst ingrijpend zouden wijzigen, deze op haar ver
zoek naar haar dienen te worden teruggezonden voor een nieuw onder
zoek.204 

198 Art. 100, zesde lid, RAN, art. 49, tweede lid, RdS. In de Sénat kan de "Conférence" 
(voorheen het Bureau) besluiten dat geen gezamenlijke behandeling plaatsvindt. 

199 De rapporteur "n'est habilité, en principe, à faire état d'une position de la commis
sion que si celle-ci a pu examiner l'amendement au cours de l'une de ses réunions, 
mais il ne lui est pas interdit, à défaut, de faire valoir, à titre personnel, des obser
vations techniques.", Les principales étapes, op. cit., blz. 61. Zie ook Baufumé, В., 
op. cit., versie 1983, blz. 395. 

200 Art. 100, zevende lid, RAN. Deze regeling geldt niet voor nieuwe artikelen die de 
regering of de commissie bij amendement heeft voorgesteld. In dat geval kunnen 
alle leden het woord voeren voor maximaal vijf minuten, art. 95, tweede lid, RAN 

201 Ook hier kan art. 54, vijfde lid, RAN toegepast worden. Het "droit de parole" is 
strikt omschreven. Slechts één tegenstander kan over een amendement het woord 
voeren. Daarom is het Reglement van Orde wel soepeler toegepast, met name art. 
56, derde lid, RAN waarin staat: "Le Président peut autoriser un orateur à 
répondre au Gouvernement ou à la commission." Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, 
blz. 155. 

202 Art. 49, zesde lid, RdS. Opvallend is dat art. 100, zevende lid, RAN niet over stem
verklaringen rept. In de Assemblée zijn stemverklaringen over (sub)amendementen 
niet toegestaan. Stemverklaringen over artikelen van maximaal vijf minuten per 
spreker гцп toegestaan na toestemming van de voorzitter, art. 54, derde lid, RAN 
en Avril, P., op. cit., 1996, blz. 113. Zo ook in de Sénat, art. 42, achtete lid, RdS. 
Overigens is het zo dat in beide Kamers de voorzitter een spreker meer spreektijd 
kan verlenen, zie art. 54, vijfde lid, RAN en art. 36, zesde lid, RdS. 

203 Art. 95, zesde lid, RAN 
204 Art. 49, zevende lid, RdS. Wanneer de commissie erom verzoekt, vindt terugzen

ding verplicht plaats. De commissie dient haar conclusies gedurende dezelfde ver-
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Wanneer er subamendementen206 zijn, wordt eerst beraadslaagd over het 
amendement waar ze betrekking op hebben. Vervolgens wordt beraad
slaagd over de subamendementen. De regels over volgorde en spreektijd 
zoals die gelden voor amendementen zijn eveneens van toepassing op sub
amendementen.206 De Assemblée stemt over de subamendementen alvo
rens te stemmen over het amendement en het artikel.207 Wanneer de be
raadslaging over het amendement voltooid is, brengt de voorzitter het in 
stemming. Dit gebeurt achtereenvolgens met alle amendementen op het
zelfde artikel. Uiteindelijk wordt het gehele artikel in stemming ge
bracht.2^ 

De Assemblée stemt over (sub)amendementen en artikelen.209 Als de 
materie complex is, kan ook gestemd worden over kleinere onderdelen via 
de zogenaamde "vote par division".210 Degene die hier om verzoekt, dient 
duidelijk aan te geven over welke onderdelen hij een aparte stemming 
wenst.211 Wanneer de regering of de commissie "saisie au fond" hierom 
verzoekt, vindt de "vote par division" verplicht plaats. In de andere geval
len beslist de voorzitter na eventueel overleg met de regering of de com
missie.212 

4. Tweede beraadslaging en stemming 

Vóór het begin van mogelijke stemverklaringen over een wetsontwerp of 
-voorstel, kan de Assemblée besluiten, dat een tweede beraadslaging zal 
plaatsvinden over de gehele tekst of een gedeelte van de voorliggende 
tekst.213 Deze "seconde délibération" verschaft de mogelijkheid terug te 
komen op bepalingen die reeds zijn aangenomen.214 Zij vindt verplicht 

gadering te presenteren behoudens instemming van de regering dit op een ander 
tijdstip te doen. 

205 Zoals reeds eerder opgemerkt, gelden geen termijnen voor het indienen van sub
amendementen, zie art. 99, zevende en achtste lid, RAN 

206 Les principales étapes, op. cit., biz. 61-62. Vgl. art. 48, lid 3bis, RdS 
207 Vgl. art. 49, eerste lid, RdS: "Les amendements sont mis en discussion après la dis

cussion du texte qu'ils tendent à moduler, et aux voix avant le vote sur ce texte". 
20Θ Art. 100, eerste lid, RAN. Deze gang van zaken vindt op dezelfde manier plaats ten 

aanzien van alle artikelen. 
209 Art. 96, derde lid, RAN 
210 Vgl. art. 42, negende lid, RdS: "Dans les questions complexes, la division du texte 

est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle peut être décidée par le Président". 
211 Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een artikellid, een deel van een zin of zelfs één 

woord. Zie Les principales étapes, op. cit., biz. 62. 
212 Art. 63, derde en vierde lid, RAN 
213 Art. 101, eerste lid, RAN 
214 "pour revenir sur les dispositions déjà votées et donc acquises." Avril, P., Gicquel, 

J., Lexique/droit constitutionnel, 1991, blz. 40. 
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plaats op verzoek van de regering215 of een commissie "saisie au fond"216. 
Als tot een tweede beraadslaging is besloten, betreft zij uitsluitend de be
palingen waarvoor ze is gevraagd. Amendementen kunnen worden inge
diend. De regering en de commissie mogen nieuwe artikelen voorstel
len.217 Daarna maakt de commissie "saisie au fond" een nieuw rapport, 
schriftelijk of mondeling.218 De tweede beraadslaging betreft de artikelen 
die tijdens de eerste beraadslaging zijn aangenomen of eventueel toege
voegde artikelen. Als geen amendementen zijn ingediend, wordt de tekst 
zoals hij tijdens de eerste beraadslaging is aangenomen niet (opnieuw) ter 
discussie gesteld.219 Het verwerpen van amendementen die tijdens de 
tweede beraadslaging zijn voorgesteld, betekent een bevestiging van de 
beslissing van de Assemblée tijdens de eerste beraadslaging.220 Bijgevolg 
wordt, indien alle ingediende amendementen op een artikel worden ver
worpen, dit artikel niet in stemming gebracht; het artikel blijft bestaan in 
de redactie zoals geformuleerd tijdens de eerste beraadslaging. Indien 
daarentegen een amendement wordt aangenomen, betekent dit dat het 
artikel in stemming wordt gebracht.221 

In de Sénat zijn twee procedures voorzien, namelijk het terugzenden 
naar de commissie om een tekst beter te redigeren ("renvoi en commission 
pour coordination")222 en het terugzenden naar een commissie in het ka
der van een tweede beraadslaging.223 Tot de eerste procedure kan de Sé
nat besluiten op verzoek van één van de leden maar zij vindt verplicht 
plaats wanneer de commissie erom verzoekt.224 De Sénat kan tot een 
tweede beraadslaging besluiten op verzoek van de regering of één van zijn 
leden onder voorwaarde van instemming van de regering.225 Ook hier 
brengt de commissie een nieuw rapport uit.226 Alleen de commissie en de 

215 Overwegingen voor de regering om het verzoek te doen zijn bijvoorbeeld de afwe
zigheid van regeringsgezinde parlementariërs of veel oppositie. 

216 Art. 101, tweede lid, RAN. Wanneer een lid erom verzoekt of bijvoorbeeld de rap
porteur van een commissie "saisie pour avis" vindt zij verplicht plaats als de com
missie "saisie au fond" ermee instemt. Is dit niet zo dan beslist de Assemblée. Zie 
ook Les principales étapes, op. cit., biz. 66. 

217 Les principales étapes, op. cit., blz. 67. 
218 Art. 101, derde lid, RAN 
219 Les principales étapes, op. cit., blz. 68. 
220 Art. 101, vierde lid, RAN 
221 Les principales étapes, op. cit., blz. 68. 
222 Deze procedure vindt plaats vóór de stemming over de gehele tekst en ná de 

stemming over de amendementen. Vgl. het terugzenden naar een commissie vóór 
de stemming over amendementen zoals geregeld in art. 95, zesde lid, RAN en art. 
49, zevende lid, RdS 

223 Ook deze procedure vindt plaats vóór de stemming over de gehele tekst. 
224 Art. 43, eerste, tweede en derde lid, RdS 
225 Art. 43, vierde lid, RdS 
226 Art. 43, vyfde lid, RdS 
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regering kunnen nieuwe voorstellen doen in de vorm van amendementen, 
de leden kunnen hierop subamendementen voorstellen.227 

Duidelijk is dat de regering haar gezichtspunten kan doen prevaleren 
door een tweede beraadslaging te vragen en vervolgens de "vote bloqué" 
toe te passen.228 Deze gang van zaken geeft aanleiding tot kritiek van 
met name Avril. Hij kritiseert niet zozeer de "vote bloqué" over de bepa
lingen die onderwerp zijn geweest van de tweede beraadslaging, maar hij 
uit ernstige bezwaren tegen een "vote bloqué" over een geheel voorstel na
dat er een tweede beraadslaging heeft plaatsgevonden. Tijdens de tweede 
beraadslaging kan men op bepaalde bepalingen terugkomen. Over deze 
gewijzigde bepalingen wordt nu niet afzonderlijk gestemd. Men spreekt 
zich bij één stemming uit over het gehele voorstel inclusief de gewijzigde 
bepalingen. Hiermee wordt afbreuk gedaan aan de "spécialité des votes", 
aldus Avril.229 

In beide Kamers kunnen vóór de stemming over het gehele voorstel 
stemverklaringen worden uitgebracht. Eén spreker per fractie gedurende 
maximaal vijf minuten in de Assemblée.230 Ook de leden van de Sénat 
mogen stemverklaringen uitbrengen van maximaal vijf minuten.231 

Na de stemming over het laatste artikel, vindt de stemming over het 
gehele voorstel plaats, behalve wanneer de "Conférence des Présidents" 
besluit dat er een openbare stemming dient plaats te vinden op een ande
re datum.232 

5. Stemprocedures 

Het Franse parlement kent vier stemprocedures, namelijk stemming door 
handopsteken, stemming door zitten en opstaan, de gewone openbare 
stemming ("scrutin public ordinaire") en de openbare stemming "à la tri
bune".233 Alle stemmingen zijn openbaar.234 

227 Art. 43, zesde lid, RdS en Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 238. Vgl. art. 
43, zevende lid, RdS: "Avant que le vote sur l'ensemble ne soit intervenu, aucun 
vote acquis ne peut être remis en question sans renvoi préalable à la commission 
soit pour coordination, soit pour seconde délibération". 

22Θ Les principales étapes, op. cit., blz. 66. 
229 Avril, P., Le vote bloqué, RDP, 1965, blz. 418-419 en Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 

1996, blz. 157-159. 
230 Art. 54, derde lid, RAN 
231 Art. 42, vijftiende lid, RdS 
232 Art. 95, achtste lid, RAN en art. 65-1 RAN. Zie voor de Sénat art. 42, dertiende lid, 

RdS. Wanneer een voorstel slechts uit één artikel bestaat, vallen stemming over 
het artikel en stemming over de gehele tekst samen, art. 95, negende lid, RAN en 
art. 42, veertiende lid, RdS 

233 Art. 63, eerste lid, RAN, art. 53 RdS 
234 Een uitzondering is te vinden in art. 63, tweede lid, RAN en art. 61 RdS, waar het 

gaat om benoemingen. 
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De stemprocedures in de Sénat zijn grotendeels gelijk aan die in de As
semblée. Eventuele verschillen worden hierna vermeld. 

Meestal wordt er gestemd door handopsteken.235 Het resultaat wordt 
vastgesteld door de griffiers en bekendgemaakt door de voorzitter;236 in 
geval van twijfel wordt overgegaan tot stemming door zitten en opstaan. 
Als er daarna nog twijfel is, vindt een gewone openbare stemming 
plaats.237 De voorzitter kan ook meteen een gewone openbare stemming 
gelasten, wanneer een stemming door handopsteken twijfelachtig is.238 

De gewone openbare stemming dankt haar naam aan het feit dat de 
namen van de voor- en tegenstemmers en van degenen die zich onthou
den van stemming of niet deelnemen, worden gepubliceerd in het verslag 
van de vergadering.239 Een gewone openbare stemming vindt verplicht 
plaats wanneer de voorzitter daartoe besloten heeft of de regering of de 
commissie "saisie au fond" daarom verzocht heeft, maar ook, wanneer er 
een schriftelijk verzoek ligt van een fractievoorzitter of zijn plaatsvervan
ger van wie de naam tevoren aan de voorzitter is bekendgemaakt.240 De 
"Conférence des Présidents" kan besluiten tot een gewone openbare stem
ming.241 Deze regeling beoogt een dergelijke stemming te laten plaatsvin
den op het meest gunstige moment, namelijk wanneer de meeste leden 
aanwezig zijn. 

Hiervóór kwam reeds aan de orde dat een gewone openbare stemming 
plaatsvindt in geval van twijfel over het resultaat van een stemming door 
zitten en opstaan. In de Sénat kan een gewone openbare stemming 
plaatsvinden in (nog) twee andere gevallen. Het eerste is dat wanneer 30 
senatoren daarom verzocht hebben. Hun aanwezigheid dient wel vastge
steld te worden bij hoofdelijke oproeping.242 Het tweede geval doet zich 
voor wanneer er stemmingen plaatsvinden over bepaalde specifieke voor
stellen. Het betreft dan het eerste deel van de begrotingswet van het des
betreffende jaar, begrotingswetten (behalve wanneer het gaat om stem
ming in eerste lezing over het gehele begrotingswetsontwerp voor het 

235 Art. 64, eerste lid, RAN, art. 54, eerste lid, RdS 
236 Art. 52, derde lid, RAN, art. 54, tweede lid, RdS 
237 Art. 64, tweede lid, RAN. Wanneer de griffiers van mening zijn dat er twijfel is, of 

wanneer ze het oneens zijn, wordt overgegaan tot stemming door zitten en opstaan. 
Bestaat er daarna nog twijfel of onenigheid, dan wordt overgegaan tot een gewone 
openbare stemming, aldus art. 54, derde lid, RdS 

238 Art. 64, derde lid, RAN 
239 Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 119, Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., 

blz. 250. 
240 Art. 65, eerste, tweede en derde lid, RAN. Gebleken is dat veelvuldig meer dan een 

plaatsvervanger optreedt. Art. 65, derde lid, is in 1994 gewijzigd door de volgende 
toevoeging: "Toute nouvelle délégation annule la précédente." 

241 Art. 65-1 RAN ingevoerd bij res. no 151 van 26-1-1994. 
242 Art. 60 RdS 
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jaar), organieke wetten, grondwetswijzigingen en voorstellen die ertoe 
strekken wetsontwerpen aan een referendum te onderwerpen.243 

Een gewone openbare stemming in de Assemblée nationale vindt elek
tronisch plaats.244 Ieder kamerlid heeft op zijn plaats drie contactblokjes, 
Ρ (Pour), С (Contre) en A (Abstention). Het kamerlid kan zijn keuze ken
baar maken door middel van een sleutel die hoogst persoonlijk is. Deze 
sleutel mag niet aan een ander worden gegeven, noch mag een kamerlid 
de sleutel van één van zijn collega's gebruiken.245 Deze regel wordt niet 
strikt opgevolgd, om het zacht uit te drukken. Wanneer het elektronisch 
mechanisme om wat voor reden dan ook niet werkt, vindt stemming 
plaats door middel van briefjes. Ieder kamerlid beschikt over briefjes die 
op zijn naam staan, wit betekent voor, blauw tegen en rood betekent dat 
het lid lid zich onthoudt van stemming. Het kamerlid deponeert het brief
je van zijn keuze in een stembus.246 Wanneer niemand meer vraagt te 
stemmen, spreekt de voorzitter uit dat de stemming gesloten is. Hij deelt 
vervolgens de uitslag mede.247 

In de Sénat vindt de gewone openbare stemming plaats door middel 
van briefjes. De voorstemmers overhandigen een wit briefje aan de grif
fier die zich in de rechtergang van de vergaderzaal bevindt, zij die tegen
stemmen overhandigen een blauw briefje aan de griffier die zich in de lin
kergang bevindt. Degenen die zich van stemming onthouden, overhandi
gen een rood briefje aan de griffier die zich in het midden van de verga
derzaal bevindt. De voorzitter sluit de stemming, wanneer hij constateert 
dat alle senatoren die wilden, ook konden stemmen.248 

De openbare stemming "à la tribune" in de Assemblée nationale is ver
plicht,249 wanneer de Constitutie een gekwalificeerde meerderheid eist. 
Dit geldt onder andere voor de motie van wantrouwen250 en voor organie
ke wetten, wanneer de Assemblée de eindbeslissing neemt zonder tot 
overeenstemming te zijn gekomen met de Sénat.251 In deze gevallen is 
een absolute meerderheid vereist van het aantal leden. Deze meerderheid 
wordt berekend op basis van het aantal zetels dat daadwerkelijk bezet 
is.262 Een openbare stemming "à la tribune" is tevens verplicht wanneer 

243 Art. 59BdS 
244 Art. 66, tweede lid, RAN 
245 Art. 13 ten derde IG du BAn 
246 Art. 66, derde lid, RAN 
247 Art. 66, vierde lid, RAN 
248 Art. 56RdS 
249 Art. 65, vierde en vyfde lid, RAN 
250 Art. 49, tweede lid, Const. 
251 Art. 46, derde lid, Const. 
252 Art. 68, eerste lid, RAN, Avril, P., Gicquel, op. cit., 1996, biz. 120. 
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de minister-president de vertrouwenskwestie heeft gesteld.253 In dat ge
val is de meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen bepalend.254 

In de Sénat wordt overgegaan tot een openbare stemming "à la tribu
ne", wanneer de "Conference des Présidents" daartoe besloten heeft waar 
het voorstellen in hun geheel betreft. Bovendien is een dergelijke stem
ming verplicht in geval van stemming over het begrotingswetsontwerp 
van het desbetreffende jaar in zijn geheel in eerste lezing, alsmede wan
neer de regering om goedkeuring van de regeringsverklaring vraagt.255 

In geval van een openbare stemming "à la tribune" worden alle kamer
leden hoofdelijk opgeroepen door de bodes. In de Assemblée vindt stem
ming in beginsel elektronisch plaats. Is er een defect, dan vindt stemming 
plaats door middel van stembriefjes. Er kan gedurende een uur gestemd 
worden, gedurende 45 minuten in geval van een motie van wantrou
wen.256 In de Sénat vindt de openbare stemming "à la tribune" plaats 
door middel van stembriefjes.257268 

Een tekst is alleen aangenomen, wanneer hij de meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen heeft behaald.259 Na sluiting van de stemming kan 
de uitslag niet meer veranderd worden. Avril merkt op dat in het verslag 
van de vergadering vaak melding wordt gemaakt van het feit dat sommi
ge leden anders hebben gestemd dan ze eigenlijk wilden. Dit leidt niet tot 
wijziging van de uitslag.260 

In de Assemblée is geen quorum vereist behalve wanneer door een frac
tievoorzitter persoonlijk aan het Bureau is verzocht het quorum te contro
leren. Het quorum is bereikt, wanneer de absolute meerderheid van de 
leden aanwezig is, berekend op basis van het aantal daadwerkehjk inge
nomen zetels.261 Voor het beraadslagen over en vaststellen van de agenda 
is nooit een quorum vereist.262 Wanneer om vaststelling van het het quo
rum is gevraagd en het vereiste aantal leden is niet aanwezig, wordt de 
vergadering geschorst en de stemming uitgesteld tot de volgende verga-

253 Art. 49, eerste lid, Const. 
254 Zie Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 120. 
255 Zoals omschreven in art. 49, vierde lid, Const. Zie art. 60bis RdS 
256 Art. 66, vijfde, zesde en zevende lid, RAN 
257 Art. 56bisRdS 
25Θ Zowel de voorzitter van de Assemblee als die van de Sénat kunnen besluiten tot een 

contrôle van de openbare stemming. Art. 67, eerste lid, RAN. Art. 58, eerste lid, 
RdS. "Une telle opération n'intervient que lorsque l'écart entre les voix pour et 
contre est particulièrement faible. Les bulletins sont de nouveau décomptés et les 
résultats définitifs du scrutin sont publiée au Journal officiel." Pour mieux con
naître le Sénat, op. cit., blz. 251. 

259 Zie art. 68, eerste, tweede en derde lid, RAN. Zie ook art. 62 RdS 
260 Art. 68, vierde lid, RAN. Vgl. Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 121 die één 

geval bespreken waarin de voorzitter toch besloot dat er opnieuw gestemd moest 
worden. 

261 Art. 61, tweede lid, RAN 
262 Art. 61, eerste lid, RAN 
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dering die minimaal één uur later moet plaatsvinden. Op dat moment is 
de stemming geldig, ongeacht het aantal aanwezigen.263 In de Sénat 
kunnen 30 senatoren om verificatie van het quorum vragen die daartoe 
een schriftelijk verzoek doen. Hun aanwezigheid wordt vastgesteld door 
hoofdelijke oproeping.264 Deze bepaling is op 20 mei 1986 ingevoerd, aan
gezien er misbruik werd gemaakt van het recht om verificatie van het 
quorum te verzoeken.266 Het bleek dat dit recht als een obstructiemiddel 
werd gehanteerd. Gezien het feit dat het Franse parlement te lijden heeft 
aan "absenteïsme", zal het quorum vaak niet gehaald worden. Een geldige 
stemming kan echter na een uur alweer plaatsvinden. Het lijkt erop dat 
het vragen om verificatie van het quorum niet meer is dan een speldeprik. 
Het wordt anders, wanneer tijdens een debat verschillende keren om veri
ficatie gevraagd wordt.266 Dan kan het de behandeling van voorstellen 
ernstig belemmeren.267 

Tot slot van deze paragraaf dient art. 27 Const, aan de orde te komen, 
waar geregeld is dat het stemrecht van de leden van het parlement per
soonlijk is.2 6 8 Het derde lid van het grondwetsartikel stelt dat stemmen 
bij volmacht bij uitzondering is toegestaan en in dat geval mag slechts 
voor één ander lid gestemd worden.269 Er zijn zes gevallen waarin stem
men bij volmacht is toegestaan namelijk ziekte, ongeluk of familieom
standigheden, een missie in opdracht van de regering, vervullen van mili
taire dienst, deelname aan de werkzaamheden van een internationale or-

263 Art. 61, derde lid, RAN 
264 Art. 51 lid 2bis RdS 
265 Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 122. 
266 Op 19 december 1986 weigerde M. Mestre het quorum te controleren, omdat hij 

vond dat dit niet meerdere keren tijdens hetzelfde debat mag plaatsvinden "au 
motif qu'il n'est pas possible de procéder à cette vérification plusieurs fois au cours 
d'un même débat, car l'article 61 ne saurait 'avoir pour effet de mettre en échec les 
prérogatives' du Gouvernement en matière d'ordre du jour..." Pouvoirs 1987, no 41, 
blz. 221. Deze "jurisprudence Mestre" is later niet meer toegepast, Pouvoirs 1988, 
no 45, blz. 195. 

267 Zie Pouvoirs 1989, no 51, blz. 189 en Némery, J-C, Le principe du vote personnel 
dans la Constitution de la Ve République, RDP 1987, blz. 1023: "Toutefois l'opéra
tion peut être renouvelée sur tous les votes sur chaque amendement ou sous-
amendement. La vérification du quorum peut aboutir à l'obstruction totale du tra
vail parlementaire." 

268 Art. 27, tweede lid, Const. D. Hochedez bespreekt onder de titel "Le lancinant pro
blème du vote personnel" de problematiek van de "vote personnel" in de periode 
1958-1988. Hij staat stil bij verschillende voorstellen ter verbetering die niet tot 
resultaat hebben geleid. Zie La réforme du travail parlementaire à l'Assemblée na
tionale, op. cit., blz. 37-39. 

269 Stemmen bij volmacht speelt met name in geval van openbare stemmingen, Néme
ry, J-C, art. cit., blz. 1012. Het stemmen bij volmacht is geregeld in een organieke 
ordonnance 58-1066 "portant loi organique autorisant exceptionnellement les par
lementaires à déléguer leur droit de vote", aangevuld door de organieke wet 62-1 
van 3 januari 1962. 
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ganisatie, tijdens een buitengewone zittingsperiode zich binten Parijs be
vinden en tenslotte overmacht. Het Bureau van de betreffende Kamer 
stelt vast of er sprake is van overmacht. De regele die gelden bij het stem
men bij volmacht zijn strikt omschreven270 en op het niet in acht nemen 
van deze regels staan financiële sancties.271 Vermelding verdient hier art. 
77-1 RAN dat in 1994 is ingevoerd en een verscherping betekent ten op
zichte van de oude regeling. Het niet persoonlijk stemmen kent als sanc
tie het gedurende één maand ontnemen van een kwart van de schadeloos
stelling. Indien tijdens dezelfde zittingsperiode gerecidiveerd wordt, kan 
dit oplopen tot zes maanden. De sanctie wordt opgelegd door het Bureau 
op voorstel van de griffiers. 

De praktijk was onrustbarend. In zijn algemeenheid kan gesteld wor
den dat de "vote personnel" niet werd toegepast.272 De voorgeschreven 
sancties werden zelden tot niet toegepast.273 Het kwam geregeld voor dat 
enkele leden voor grote groepen andere leden stemmen.274 De kwalificatie 
"C'est une assemblée de serruriers", is sinds 1977 wijd en zijd bekend, 
omdat veel leden hun sleutel aan hun fractievertegenwoordiger gaven.275 

Het feit dat de "vote personnel" niet toegepast werd, kan niet los gezien 
worden van "l'absentéïsme parlementaire" en de fractiediscipline.276 Dit 
is opmerkelijk, aangezien de "vote personnel" nu juist in de Constitutie 
was opgenomen om het "absenteïsme" tegen te gaan en de onafhankelijk
heid van de kamerleden te waarborgen.277 Avril spreekt van een "conven
tion contra legem".278 In het verleden zijn wel pogingen gedaan om te ko-

270 Zie art. 2 ordonnance no 58-1066, art. 62 RAN, art. 13, ten eerste en ten derde IG 
du BAn, art. 16 en 67 RdS en hoofdstuk XIV IG du В du S 

271 Zie bijvoorbeeld art. 162 RAN 
272 Némery, J-C, art. cit., biz. 1011: "Les usages parlementaires en décideront autre

ment ouvrant la voie à un divorce complet entre la Constitution et son application 
par les Assemblées." Zie ook Némery, J-C., art. cit., blz. 1013-1014. R. Chiroux in 
Luchaire, F., Coñac, G., op. cit., blz. 705 stelt: "Ainsi, il est publiquement reconnu 
que le vote personnel n'est pas appliqué, en violation des dispositions constitution
nelles et des règlements des assemblées." 

273 Chiroux, R., in Luchaire, F., Coñac, G., op. cit., blz. 703 en Némery, J-C, art. cit., 
blz. 1020. 

274 Némery, J-C, art. cit., blz. 1024. Dit wordt "le tour de garde" genoemd. 
275 Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 124-125. Luchaire, F., Coñac, G„ op. cit., 

blz. 706. 
276 Luchaire, F., Coñac, G., op. cit., blz. 708. 
277 Némery, J-C, art. cit., blz. 1003-1004. Hier kan tegenin gebracht worden dat een 

kamerlid zijn recht kan uitoefenen als hij dat maar wil! "II peut être présent et ne 
pas respecter la discipline de vote, s'il est absent il peut ôter la clé de son boîtier ou 
encore laisser des consignes de vote. Il peut enfin obtenir la rectification de son vote 
dans les 24 heures qui suivent la publication du procès-verbal de la séance au 
Journal officiel." Némery, J-C, art. cit., blz. 1025. 

278 Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 123 en 124. 
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men tot een juiste toepassing van art. 27 Const, maar deze pogingen heb
ben lange tijd niet tot resultaat geleid.279 

De Conseil constitutionnel heeft overwogen, de praktijk accepterend, 
dat de gevolgde procedure pas nietig is, wanneer zou blijken dat voor 
sommige leden een stem is uitgebracht die zij zelf niet zouden hebben 
uitgebracht en zonder deze stemmen de benodigde meerderheid niet zou 
zijn behaald.280 Dit komt echter pas aan het licht, wanneer de Kamer dat 
zelf naar voren brengt in het proces-verbaal van de kamervergaderingen. 
Laat men het passeren, dan kan de Conseil ook niets doen.281 De uit
spraak van de Conseil constitutionnel droeg, op zijn zachtst gezegd, niet 
bij tot een strikte toepassing van de "vote personnel".282 

De voorzitter van de Assemblée nationale, Philippe Séguin, heeft op
nieuw het vraagstuk van de "vote personnel" aan de orde gesteld. Hij 
wenst een strikte toepassing: "Le vote personnel s'appliquera à tous les 
scrutins qu'ils soient solennels ou non, qu'ils portent sur les motions de 
procédure, les articles, les amendements ou l'ensemble des textes."283 De 
maatregelen van Séguin hadden succes. Sinds 1993 wordt art. 27 Const, 
strikt toegepast, niet in het minst vanwege de aanwezigheid van een sta
biele meerderheid en een nieuwe stemmachine.284 

Tot slot nog een enkel woord over het stemmen in een commissie. De 
leden moeten aanwezig zijn tijdens commissievergaderingen.286 Een com
missielid kan slechts één ander commissielid voor hem laten stemmen.286 

279 Némery, J-C, art. cit., blz. 1018-1020. 
280 C.C. 86-225 D.C., 23 januari 1987. De relevante overweging luidt: "La circonstance 

que, dans le cadre d'un scrutin public, le nombre de suffrages favorables à l'adop
tion d'un texte soit supérieur au nombre des députés effectivement présents au 
point de donner à penser que les délégations de vote utilisées excèdent les limites 
prévues par l'article 27 de la Constitution, ne saurait entacher de nullité la procé
dure que s'il est établi, d'une part, que des députés ont été portés comme ayant 
émis un vote contraire à leur opinion et, d'autre part, que sans la prise en compte 
de ces votes, la majorité requise n'aurait pas été acquise; en l'espèce, fait non établi 
ni même allégué." 

281 Zie de Villiers, M., La décision du 23 janvier 1987 Qu'est-ce qu'un amendement, in: 
La Revue administrative 1987, blz. 140: "Moralité: c'est aux parlementaires qu'il 
revient de prendre les dispositions permettant de faire respecter l'obligation de vote 
personnel. Le Conseil ne peut rien, dès lors que des irrégularités, incontestables, 
sont avalisées par l'Assemblée elle-même." Zie over deze uitspraak ook Némery, J-
C, art. cit., blz. 1026-1027. 

282 Zie Boudant, J., La crise identitaire du parlement francais, RDP 1992, blz. 1363. 
283 BAN 5 oktober 1993, no 14, blz. 26-27. 
284 Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 125. Bij een openbare stemming op verzoek 

van een fractievoorzitter, wordt geen aantekening gemaakt van de leden die afwe
zig zijn, maar bekend is wel wie wèl aanwezig waren. Genoemde auteurs vermoe
den dat hierdoor het aantal verzoeken om openbare stemmingen is afgenomen, 
Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 125. 

285 Art. 42, eerste lid, RAN, art. 15, eerste lid, RdS 
286 Art. 44, derde lid, RAN, art. 15, tweede lid, RdS 
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Het stemmen vindt plaats door handopsteken of via een stemming ("scru
tin").287 Némery signaleert dat als vanwege het aantal afwezigen, de poli
tieke minderheid meerderheid wordt, commissieleden vrijwillig de zaal 
verlaten om het evenwicht te herstellen.288 

6. Verkorte procedures in de Reglementen van Orde 

6.1 RAN 

6.1.1 Inleiding 

Niet lang geleden is in het RAN289 een vereenvoudigde wetsprocedure op
genomen, de "procédure d'adoption simplifiée".290 Het Reglement kende 
twee verkorte procedures namelijk de "vote sans débat" en de "vote avec 
débat restreint", de laatste jaren uitsluitend toegepast met betrekking tot 
wetsontwerpen houdende machtiging tot ratificatie van verdragen of 
goedkeuring van internationale overeenkomsten.291 Deze procedures ble
ken te zwaar te zijn, met name wat betreft de toepasselijke termijnen. 

6.1.2 Redenen voor invoering 

Waarom is een nieuwe vereenvoudigde wetsprocedure ingevoerd? Alge
meen gesteld, wilde men een modernisering van de werkzaamheden van 
de Assemblée nationale, kortom het verbeteren van de werkwijze.292 Het 
ontlasten van de plenaire vergadering was daarbij uitgangspunt. De ver
eenvoudigde wetsprocedure, beoogt behandeling in plenaire vergadering 
te vermijden, danwei deze tot een minimum te beperken.293 Een verkorte 
procedure is geen oplossing voor het probleem van de absentie in plenaire 

287 Art. 44, eerste lid, RAN, zie verder de paragraaf over de commissies. 
288 Némery, J-C, art. cit., blz. 1016: "Cet accommodement entre les groupes politiques 

est constant dans les majorités fortes. En revanche, lorsque les majorités sont 
courtes les délégations de vote sont à nouveau utilisées." 

289 Het gestelde in deze paragraaf is met name gebaseerd op het rapport no. 2019 van 
D. Migaud "fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa
tion et de l'administration générale de la République sur la proposition de résolu
tion (no 1952) de MM. Laurent Fabius, Jean Auroux, Bernard Pons, Charles Millón 
et Pierre Méhaignerie, tendant à modifier les articles 43, 83, 91, 103 à 107 et 146 
du Règlement de l'Assemblée nationale', seconde session ordinaire de 1990-1991, 
verder te noemen rapport. Zie ook BAN 14 mei 1991, no 77, blz. 7-8. 

290 Artt. 103 tot en met 107 RAN 
291 Rapport, blz. 17. 
292 Rapport blz. 5. 
293 Les principales étapes, op. cit., blz. 71. 
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vergadering maar, aldus het rapport, zij zal in ieder geval tijdwinst ople
veren, tijd die aan andere debatten kan worden besteed.294 

6.1.3 Voor welke voorstellen van wet geldt de vereenvoudigde wetsproce
dure? 

De vereenvoudigde procedure is met name ontworpen voor teksten waar
op geen amendementen worden ingediend, ofwel omdat dat niet toege
staan is2 9 6 , ofwel omdat de voorliggende tekst geen aanleiding geeft tot 
het indienen van amendementen, bijvoorbeeld omdat consensus bestaat 
over de inhoud. De vraag is in hoeverre dit van tevoren bekend kan zijn. 
Overigens is het recht van amendement in de vereenvoudigde wetsproce
dure gewaarborgd296, aangezien anders strijd zou ontstaan met de Consti
tutie.297 

De vereenvoudigde wetsprocedure mag niet worden toegepast op voor
stellen tot grondwetswijziging298 en voorstellen tot organieke wetge
ving.299 

6.1.4 Hoe ziet nu de vereenvoudigde wetsprocedure eruit? 

De voorzitter van de Assemblee, de regering, de voorzitter van de commis
sie "saisie au fond" of een fractievoorzitter kunnen in de "Conférence des 
Présidents" om behandeling van een voorstel van wet volgens de vereen
voudigde wetsprocedure.300 Opvallend is dat de voorzitter van de commis
sie op eigen initiatief het verzoek kan doen, ook ten aanzien van teksten 
waarover de commissie nog niet beraadslaagd heeft.301 Het verzoek is 
slechts toelaatbaar, wanneer het een tekst betreft waarvan de plenaire 
beraadslaging ("discussion") binnen één dag plaatsvindt.302 De vereen
voudigde wetsprocedure vindt plaats wanneer geen enkel verzet is gere
zen in de "Conférence des Présidents".303 Tot uiterlijk de dag vóór de be
raadslaging tot 18.00 uur, kunnen de regering, de voorzitter van de com-

294 Rapport, blz. 8. 
295 Dit is het geval met wetsontwerpen houdende machtiging tot ratificatie van een 

verdrag of tot goedkeuring van een internationale overeenkomst. De Assemblee 
kan slechts aannemen, verwerpen of opschorten, art. 128 RAN 

296 Rapport, blz. 18. 
297 Namelijk art. 44, eerste lid, Const. 
298 Art. 126, eerste lid, tweede volzin RAN 
299 Art. 127, vyfde lid, tweede volzin RAN 
300 Art. 103, eerste lid, RAN 
301 Rapport, blz. 18. 
302 Art. 103, tweede lid, RAN 
303 Art. 103, derde lid, RAN. Eenieder moet ermee instemmen waaronder alle fractie

voorzitters. 
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missie "saisie au fond" of een fractievoorzitter zich verzetten tegen toe
passing van de vereenvoudigde wetsprocedure.304 Als verzet gerezen is, 
geldt de gewone wetsprocedure.305 

Als om de vereenvoudigde wetsprocedure is gevraagd, is er geen plaats 
meer voor een exceptie, een prealabele kwestie of een motie ter terugzen
ding naar de commissie. Ten aanzien van wetsontwerpen houdende 
machtiging tot ratificatie van verdragen of goedkeuring van internationa
le overeenkomsten, is een verzoek tot uitstel niet meer mogelijk.306 

Zoals reeds gesteld, is het recht van amendement gewaarborgd. De uit
oefening wordt echter wel aan termijnen onderworpen. De amendemen
ten, afkomstig van leden van de Assemblée en van commissies, zijn 
slechts toelaatbaar tot uiterlijk de dag vóór de beraadslaging tot 18.00 
uur307 , een termijn gelijk aan de termijn voor verzet. Voor regerings
amendementen is geen termijn opgenomen. Maar als dergelijke amende
menten worden voorgesteld na het verstrijken van de verzetstermijn, 
heeft dit tot gevolg dat de desbetreffende tekst van de agenda wordt afge
voerd en in een volgende vergadering kan worden behandeld, maar dan 
volgens de gewone wetsprocedure.308 Deze regels hebben tot doel te voor
komen dat de regering belangrijke amendementen indient op een mo
ment, bijvoorbeeld in plenaire kamervergadering, dat geen verzet meer 
mogelijk is tegen de vereenvoudigde wetsprocedure.309 

De artikelen 106 en 107 RAN verwoorden de eigenlijke vereenvoudigde 
wetsprocedure. Wanneer geen enkel amendement is ingediend, brengt de 
voorzitter van de Assemblée de tekst in zijn geheel in stemming.310 Er 
vindt dan dus geen enkele beraadslaging plaats in de plenaire vergade
ring.311 Wanneer wel amendementen zijn ingediend312, roept de voorzit
ter slechts die artikelen af waarop deze amendementen betrekking heb
ben. Over ieder amendement kunnen de indiener of een lid van zijn frac
tie, de regering, de voorzitter en de rapporteur van de commissie "saisie 
au fond" en één tegenstander van het amendement het woord voeren.313 

Vervolgens brengt de voorzitter slechts de amendementen, de artikelen 
waarop zij betrekking hebben en vervolgens het gehele voorstel van wet 
in stemming, behoudens toepassing van een "vote bloqué".314 Het recht 

304 Art. 104, derde lid, RAN 
305 Art. 104, vijfde lid, RAN 
306 Art. 104, tweede lid, RAN 
307 Art. 105, eerste lid, RAN 
308 Art. 105, tweede en derde lid, RAN 
309 Rapport, blz. 20. 
310 Art. 106 RAN 
311 Rapport, blz. 20. 
312 In overeenstemming met art. 105, eerste lid, RAN 
313 Art. 107, eerste lid, RAN 
314 Art. 107, tweede lid, RAN 
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van de regering een "vote bloqué" te vragen is derhalve gewaarborgd.315 

Vóór de stemming over de gehele tekst, kan een vertegenwoordiger van 
iedere fractie gedurende vijf minuten het woord krijgen.316 Als amende
menten zijn ingediend, vindt dus een beperkte beraadslaging plaats. 

De vereenvoudigde wetsprocedure kan niet alleen in eerste maar ook in 
tweede en volgende lezingen toegepast worden. Dit kan met name zinvol 
zijn, wanneer beoogd wordt een tekst die afkomstig is van de Sénat, zon
der wijzigingen aan te nemen.317 

Op 23 mei 1991 heeft de Conseil constitutionnel de "procédure d'adop
tion simplifiée" in overeenstemming met de Constitutie verklaard.318 Hij 
heeft dit gedaan met de volgende voorbehouden. De procedure mag geen 
inbreuk maken op het recht van de regering bij voorrang de agenda te be
palen319 en de behandeling van een amendement te weigeren dat niet te
voren aan de commissie is voorgelegd320. De Conseil constitutionnel be
schermt niet alleen de belangen van de regering, maar ook van het par
lement: de vereenvoudigde wetsprocedure is slechts in overeenstemming 
met de Constitutie voorzover de commissie tevoren in staat is gesteld de 
tekst te bestuderen.321 

6.1.5 Praktijk 

In 1991 is voor 20 teksten een "procédure d'adoption simplifiée" gevraagd. 
In twee gevallen is hiertegen verzet gerezen. Uiteindelijk heeft de Assem
blée 18 teksten volgens deze procedure aangenomen, in vier gevallen was 
sprake van amendementen.322 Ter vergelijking: de Assemblée heeft in het 
jaar 1991 in totaal 94 voorstellen van wet definitief aangenomen.323 Het 
merendeel van de volgens de vereenvoudigde wetsprocedure aangenomen 
teksten betreft wetsontwerpen houdende machtiging tot ratificatie van 
een verdrag of tot goedkeuring van een internationale overeenkomst.324 

In 1995 zyn 18 voorstellen aangenomen volgens de vereenvoudigde wets
procedure. Het betrof in alle gevallen wetsontwerpen houdende machti-

315 Dit kan ook niet anders gezien de Constitutie. 
316 Art. 107, derde lid, RAN 
317 Vgl. rapport, blz. 21. Zie art. 108, eerste lid, RAN 
318 C.C. 91-292 D.C., 23 mei 1991. 
319 Zie art. 48, eerste lid, Const. 
320 Zie art. 44, tweede lid, Const. 
321 Le Monde, 26 mei 1991, blz. 9 en Rousseau, D., Chronique de jurisprudence consti

tutionnelle, juillet 1989-août 1991, RDP 1992, blz. 54. 
322 BAN Statistiques 1991, blz. 24. In 1991 zijn nog twee teksten aangenomen volgens 

de oude procedure "vote sans débat". 
323 BAN Statistiques 1991, blz. 17 en 18. 
324 Gegevens uit het Bulletin de l'Assemblée nationale nrs. 81,83, 84, 88, 94, 95, 96, en 

97, van 1991. 
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ging tot ratificatie van een verdrag waarbij amendering niet is toege
staan.326 

De "procédure d'adoption simplifiée" kan een nuttige functie vervullen. 
Door te vermijden dat men in de plenaire kamervergadering de discussie 
zoals die in de commissievergadering heeft plaatsgevonden nog eens over
doet, ontlast men de plenaire vergadering en versnelt men de procedure. 
De "procédure d'adoption simplifiée" heeft natuurlijk geen enkele kans 
van slagen, als het om politiek gevoelige wetgeving gaat. Haar toepassing 
is zinvol voor zover het om eenvoudige teksten gaat of teksten die niet tot 
discussie aanleiding geven zoals de wetsontwerpen houdende machtiging 
tot ratificatie van internationale overeenkomsten.326 Hierbij kan aangete
kend worden dat de tijdwinst uiteindelijk niet zo groot is, juist omdat de 
procedure wordt toegepast op wetsontwerpen die niet ingewikkeld zijn en 
toch al niet veel tijd kosten.327 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat ook voorstellen zijn gedaan de 
commissies de bevoegdheid te geven zelfstandig wetgeving tot stand te 
brengen.328 De Constitutie verbiedt dit echter. 

6.2 RdS 

6.2.1 Inleiding 

Ook in de Sénat is men niet lang geleden overgegaan tot opneming van 
verkorte procedures in het Reglement van Orde. Maart 1990 werd hiertoe 
een "proposition de résolution"329 ingediend en in juni van dat jaar een 
rapport330 van J. Larché met voorstellen voor een "vote sans débat" en 
een "vote après débat restreint". 

325 BAN Statistiques 1995, blz. 27. Voor 1996 (2 oktober 1995 tot 30 september 1996) 
geldt hetzelfde, BAN Statistiques 1995/1996, blz. 26. 

326 "Telle qu'elle est appliquée, elle permet de faire voter sans discussion les textes 
simples ou ceux qui, comme les projets portant ratification de conventions interna
tionales, n'appellent pas débat. Elle remplit donc largement son rôle." Service de la 
séance de l'Assemblée nationale dd. 9 juli 1992 in antwoord op vragenlijst. 

327 Dhr. J-Ph. Fournet, administrateur à la Commission des lois (An) dd. 10 juli 1992 
in antwoord op vragenlijst. 

328 Bijvoorbeeld de "proposition de loi constitutionnelle tendant à améliorer l'efficacité 
de la procédure législative', no 179, Sénat, première session extraordinaire de 1989-
1990. 

329 Proposition de résolution "tendant à modifier les articles 16, 21, 48 et 70 du Règle
ment du Sénat et tendant à insérer dans celui-ci un article 42 bis et un article 56 
bis A", no 195, Sénat, première session extraordinaire de 1989-1990. 

330 Rapport van J. Larché, no 433, Sénat, seconde session ordinaire de 1989-1990, ver
der te noemen rapport. 
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6.2.2 Waarom verkorte procedures'? De eerste voorstellen 

Doel van de voorstellen was om de werkzaamheden in plenaire vergade
ring aantrekkelijker te maken. Men wilde dit bereiken door in plenaire 
kamervergadering (slechts) fundamentele debatten te houden en de be
langrijkste teksten te behandelen. Er is voorgesteld de wetgevende rol 
van de commissies te versterken met name wat betreft de beraadslaging 
over amendementen.331 Het rapport maakt melding van de crisis waarin 
het parlement verkeert. Het inventariseert de problemen en de gevolgen: 
de agenda is overbelast, maar de aanwezigheid van leden is verminderd; 
diepgaande debatten vinden plaats in commissies, maar ze zijn saai en 
zonder verrassingen in plenaire vergaderingen; er is geen prioriteitstel
ling wat betreft onderwerpen, waardoor ieder voorstel van wet behandeld 
wordt volgens dezelfde procedure. De gevolgen van deze gebrekkige 
werkwijze zijn verspilling van tijd en talent; plenaire vergaderingen waar 
men zich verliest in details of amendementen die zo technisch zijn dat 
slechts enkele specialisten deze begrijpen; het gevoel dat het parlement 
niet in staat is zich met de belangrijke problemen bezig te houden, dat het 
datgene waar het om gaat verwaarloost.332 Het rapport ziet invoering van 
verkorte procedures als een middel om tegemoet te komen aan de gestelde 
problemen: "L'axe fondamental de la réflexion devient dès lors le rôle de 
la séance publique: elle symbolise aux yeux de tous la démocratie en ac
tion. Est-il acceptable dès lors qu'elle soit surchargée de textes exagéré
ment techniques et spécialisés qui ne peuvent, par nature, intéresser 
qu'un nombre très limité de parlementaires? D'autant que la nécessité 
d'organiser de façon rigoureuse le déroulement des débats en séance pu
blique ne facilite pas les discussions très techniques tandis que le débat 
en commission leur est en revanche parfaitement adapté. Le coeur de la 
réforme proposée par les auteurs de la proposition de résolution est donc 
l'instauration de procédures qui, sans jamais retirer à la séance publique 
le rôle décisif d'approbation ou de rejet, renforcent le rôle législatif des 
commissions en conférant à leur travail préparatoire une importance plus 
grande que celle qu'il a actuellement.."333 Het voorstel betreft niet het 
overdragen van wetgevende bevoegdheid aan parlementaire commissies 
zoals het Italiaanse parlement dat kent. Dit zou strijd met de Constitutie 
opleveren. Een dergelijk voorstel is gedaan door J. Larché.334 Dit voorstel 
is echter nooit behandeld. 

331 Zie de "exposé des motifs" van het voorstel, blz. 2 en het rapport, blz. 5. 
332 Rapport, blz. 4. 
333 Rapport, blz. 4-5. 
334 Proposition de loi constitutionnelle tendant à améliorer l'efficacité de la procédure 

législative, no 179, Sénat, première session extraordinaire de 1989-1990. 
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De resolutie die is aangenomen inhoudende wijziging van het RdS, is 
voorgelegd aan de Conseil constitutionnel.335 De Conseil heeft het nieuwe 
art. 47 quinquies RdS in strijd met de Constitutie verklaard, aangezien er 
onvoldoende waarborgen zijn voor de uitoefening van het recht van amen
dement. Het omstreden gedeelte van het artikel luidde als volgt: "Lorsqu' 
il y a lieu à vote sans débat en séance publique, le président met aux voix 
l'ensemble du texte, y compris les amendements adoptés par la commis
sion lorsqu'il n'en existe pas d'autres." Deze bepaling vormt een inbreuk 
op het recht van amendement van de leden van de Sénat, aangezien het 
een verbod inhoudt een amendement in plenaire vergadering aan de orde 
te stellen, als dat amendement door de commissie "saisie au fond" is ver
worpen.336 De Conseil constitutionnel is van mening dat alle bepalingen 
die betrekking hebben op de "vote sans débat" onlosmakelijk verbonden 
zijn met artikel 47 quinquies en daarom ook in strijd zijn met de Consti
tutie. Om nu toch een "vote sans débat" in te voeren die de grondwettig-
heidstoetsing kan doorstaan, wordt op 18 december 1991 een resolutie 
aangenomen die de Conseil constitutionnel op 15 januari 1992 in overeen
stemming met de Constitutie verklaart.337 Het nieuwe systeem dat is op
genomen in hoofdstuk VII bis "Des procédures abrégées" bestaat voor een 
belangrijk deel uit de bepalingen die al eerder door de Sénat waren aan
genomen338 met daarbij garanties wat betreft de uitoefening van het 
recht van amendement.339 

335 Zie art. 61, eerste lid, Const. 
336 "...s'il est loisible à une assemblée parlementaire de prévoir, par son règlement, 

que, dans le cadre de la procédure de "vote sans débat", le president met aux voix 
l'ensemble du texte, y compris les amendements adoptés par la commission lorsqu'il 
n'en existe pas d'autres, en revanche, porte atteinte au droit d'amendement, 
reconnu à chaque parlementaire par le premier alinéa de l'article 44 de la Consti
tution, l'interdiction faite à tout membre de l'assemblée saisie du texte de repren
dre en séance plénière un amendement relatif à celui-ci au motif que cet amende
ment aurait été écarté par la commission saisie au fond;" C.C. 90-278 D.C., 7 no
vember 1990. 

337 C.C. 91-301 D.C., 15 januari 1992. Zie de "proposition de résolution tendant à 
rendre le Règlement du Sénat conforme aux nouvelles dispositions de l'article 6 de 
l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d'enquête 
et de contrôle parlementaires ainsi qu'à modifier certains de ses articles en vue 
d'accroître l'efficacité des procédures en vigueur au Sénat", no 79, Sénat, première 
session ordinaire de 1991-1992; het hierop betrekking hebbende rapport van E. 
Dailly, no 185, Sénat première session ordinaire de 1991-1992; de op 18 december 
1991 aangenomen "résolution", no 76, Sénat, première session ordinaire de 1991-
1992. 

338 Resolutie van 4 oktober 1990. 
339 Resolutie van 18 december 1991. 
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6.2.3 Op welke wetgeving worden de verkorte procedures toegepast? 

In het RdS is een bepaling340 opgenomen, waarin omschreven staat welke 
wetgeving uitgesloten is van een verkorte procedure. Uitgesloten zijn 
voorstellen van wet, inhoudend een grondwetsherziening, voorstellen tot 
organieke wetgeving of amnestie, begrotingswetsontwerpen, wetsontwer
pen op basis van art. 38 Const., wetsontwerpen ter goedkeuring van de 
verlenging van de staat van beleg, voorstellen met betrekking tot het 
kiesstelsel van de kamers van het parlement en "assemblees locales". Te
vens zijn uitgesloten voorstellen betreffende fundamentele principes van 
"libre administration" toegekend, aan lokale gemeenschappen, van hun 
bevoegdheden en inkomsten, voorstellen betreffende fundamentele garan
ties die aan de burgers zijn verleend om hun politieke vrijheden uit te 
oefenen en wetgeving die aan het parlement is voorgelegd volgens art. 10, 
tweede lid, Const.341 

6.2.4 Hoe zien de verkorte procedures eruit? 

Het RdS kent de "vote sans débat" en de "vote après débat restreint". Vol-
gens de eerstgenoemde procedure vindt het debat plaats in de commissie
vergadering, de rol van de plenaire vergadering is in deze procedure be
perkt tot het aannemen of het verwerpen van de beslissingen van de 
commissie. Volgens de "vote après débat restreint" vindt een debat van 
beperkte omvang plaats in de plenaire kamervergadering. 

De "Conférence des Présidents" kan op verzoek van de voorzitter van 
de Sénat, de voorzitter van de commissie "saisie au fond", een fractievoor
zitter of de regering besluiten tot één van de twee verkorte procedures. De 
"Conférence" bepaalt een termijn voor het indienen van amendemen
ten.342 In zijn beslissing van 7 november 1990, heeft de Conseil constitu
tionnel hierover opgemerkt dat deze termijn geen inbreuk mag maken op 
de daadwerkelijke uitoefening van het recht van amendement, noch de 
mogelijkheid om in een later stadium subamendementen in te dienen 
mag verbieden.343 Er kan slechts een verkorte procedure plaatsvinden, 
wanneer alle fractievoorzitters ermee hebben ingestemd.344 Voor beide 
procedures geldt dat alleen in de commissievergadering een motie kan 

340 Art. 47 nonies RdS 
341 De President van de Republiek kondigt aangenomen wetgeving af. Hij kan echter 

aan het parlement vragen opnieuw te beraadslagen over een aangenomen wet (of 
enkele artikelen ervan). 

342 Art. 47 ter, eerste lid, RdS 
343 C.C. 90-278 D.C., 7 november 1990. 
344 Art. 47 ter, tweede lid, RdS 
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worden opgeworpen.345 In de plenaire vergadering kan het ook, maar dan 
moet de exceptie afkomstig zijn van de bevoegde commissie of de rege
ring.346 

6.2.4.1 De "vote sans débat" 
Wanneer hiertoe besloten is, kan de commissie niet eerder bijeenkomen 
om het voorstel van wet en de daarop betrekking hebbende amendemen
ten te behandelen, dan 72 uur na het verstrijken van de termijn, gereser
veerd voor indiening van amendementen.347 De ondertekenaar of één van 
de ondertekenaars van ieder amendement, kan deelnemen aan de be
raadslagingen van de commissie. De regering neemt verplicht deel. Het is 
de ministers toegestaan de stemming(en) bij te wonen.348 Dit in tegenstel
ling tot de gang van zaken bij de gewone wetsprocedure, waar de minister 
zich moet terugtrekken, wanneer er in de commissie gestemd wordt.349 Er 
kan tijdens de commissievergadering een exceptie op grond van art. 41 
Const., art. 40 Const., of een bepaling uit de "ordonnance" no 59-2 van 2 
januari 1959 opgeworpen worden door de regering. In het eerste geval 
wordt bij verschil van mening over de (on)toelaatbaarheid tussen regering 
en voorzitter, de Conseil constitutionnel geadieerd. In het tweede en 
derde geval oordeelt de commissie "des Finances".350 

Als een "vote sans débat" in de plenaire vergadering plaats zal vinden, 
kunnen amendementen die door de commissie "saisie au fond" zijn ver
worpen door de indieners ervan vóór sluiting van de algemene beraadsla
ging aan de orde worden gesteld, zodat de Sénat zich erover kan uitspre
ken. De indieners krijgen hiertoe vijf minuten spreektijd. Het voorgaande 
geldt ook voor subamendementen, zowel subamendementen die door de 
commissie zijn verworpen als subamendementen waarover de commissie 
geen uitspraak heeft kunnen doen.351 De hier besproken regeling352 vol
doet aan de eisen die de Constitutie stelt met betrekking tot het recht van 
amendement. 

345 Het gaat dan om de exceptie, de prealabele kwestie, de prejudiciële of incidentele 
motie, de motie ter terugzending naar de bevoegde commissie en het verzoek om 
voorrang of uitstel. 

346 Art. 47 octies RdS. Deze bepaling levert geen strijd op met de Constitutie voorzover 
blijft gelden dat de prejudiciële of incidentele motie niet mag worden voorgesteld 
tijdens de behandeling van teksten die bij voorrang op de agenda zijn geplaatst 
volgens art. 48, eerste lid, Const., zie C.C. 90-278 D.C., 7 november 1990. 

347 Art. 47 quater, eerste lid, RdS 
348 Art. 47 quater, tweede lid, RdS 
349 Art. 18, eerste lid, RdS 
360 Art. 47 quater, derde, vierde en vyfde lid, RdS 
351 In tegenstelling tot amendementen bestaat er voor subamendementen geen termijn 

voor indiening, rapport no 185, blz. 15. 
352 Art. 47 quinquies, eerste lid, RdS 
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De stemming verloopt als volgt. De (sub)amendementen, waaronder ook 
de door de commissie aangenomen amendementen, worden in stemming 
gebracht alsmede het artikel waarop ze betrekking hebben. Uiteindelijk 
brengt de voorzitter de tekst in zijn geheel in stemming. Vóór de stem
ming over de gehele tekst kan gedurende vijf minuten het woord worden 
verleend aan een vertegenwoordiger van iedere fractie.353 

6.2.4.2 De "vote après débat restreint" 
De "vote sans débat" wordt verplicht omgezet in een "vote après débat 
restreint", wanneer de regering daarom verzoekt. Dit verzoek moet uiter
lijk vier dagen vóór de dag waarop in plenaire vergadering gestemd 
wordt, worden gedaan.354 Een "vote après débat restreint" vindt tevens 
verplicht plaats wanneer de regering één of meer amendementen heeft 
ingediend, nadat de commissie zich heeft uitgesproken.365 Gedurende het 
beperkte debat356 kunnen de regering, de voorzitter en de rapporteur van 
de commissie "saisie au fond", alsmede de ondertekenaars van amende
menten het woord voeren. Met betrekking tot ieder amendement kan een 
spreker die een andere mening is toegedaan het woord voeren. De inter
venties mogen niet langer duren dan vijf minuten, behalve die van de re
gering.357 Vervolgens brengt de voorzitter van de Sénat slechts de amen
dementen, de artikelen en het gehele voorstel van wet in stemming, be
houdens toepassing van de "vote bloqué".358 Het recht van de regering een 
"vote bloqué" te vragen is gewaarborgd. Vóór de stemming over de gehele 
tekst kan het woord gedurende vijf minuten worden verleend aan een 
vertegenwoordiger van iedere fractie.359 

6.2.5 Praktijk 

De "vote après débat restreint" is voor de eerste keer toegepast op 10 juni 
1991 inzake het wetsvoorstel "tendant à la suppression des sanctions con
tre les avocats au Conseil d'Etat".360 De procedure "vote sans débat" is 
nog niet toegepast.361 

353 Art. 47 quinquiee, tweede lid, RdS 
354 Art. 47 Bepties, eerste lid, RdS 
355 Art. 47 septies, tweede lid, RdS 
356 De algemene beraadslaging ontbreekt, zie Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 

159. 
357 Art. 47 sexies, eerste lid, RdS 
358 Art. 47 sexies, tweede lid, RdS 
359 Art. 47 sexies, derde lid, RdS 
360 BIRS 1991, blz. 8. Een tweede maal op 15 mei 199?, Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 

1996, blz. 160. 
361 Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 160. 
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Men kan zich afvragen in hoeverre de nieuwe procedures een daadwerke
lijke bijdrage leveren aan een versnelling van de wetsprocedure en een 
ontlasting van de plenaire vergadering, aangezien de verkorte procedures 
met name toepasselijk zijn op teksten die toch al niet veel tijd vragen in 
plenaire vergadering. 

7. 'Vote bloqué" 

7.1 Inleiding 

Artikel 44, derde lid, Const, luidt in vertaling als volgt: op verzoek van de 
regering spreekt de Kamer, waar een tekst in behandeling is, zich bij één 
stemming uit over de gehele tekst of een gedeelte daarvan, waarbij 
slechts die amendementen worden betrokken die door de regering zijn 
voorgesteld of aanvaard. Hier is sprake van de "vote bloqué", een proce
dure die zowel tegenover de Assemblée nationale als de Sénat toegepast 
kan worden. Het is een "alles of niets-procedure", waarbij de regering het 
recht van amendement beheerst. Lezing van dit artikel roept een aantal 
vragen op, namelijk: 1. wat dient te worden verstaan onder "de gehele 
tekst of een gedeelte daarvan waarbij slechts die amendementen worden 
betrokken die door de regering zijn voorgesteld of aanvaard"?; 2. op welk 
moment mag de "vote bloqué" worden toegepast?; 3. welke zijn de gevol
gen van toepassing?; 4. waarom wordt de "vote bloqué' toegepast?; 5. kri
tiek op het gebruik en voorstellen tot verandering. Deze vragen komen 
hierna aan de orde. 

7.2 Inhoud 

Zoals gesteld, is de regering vrij de "vote bloqué" toe te passen op de gehe
le tekst362 of een gedeelte daarvan. De Conseil constitutionnel heeft in 
zijn uitspraak van 15 januari I960363 aangegeven wat hieronder dient te 
worden verstaan.364 Aan de ene kant kan de regering vragen dat één 

362 Het kan zowel om wetsontwerpen als wetsvoorstellen gaan. Vgl. CCF, Pouvoirs 
1990 no 55, biz. 224: de minister belast met de betrekkingen met het parlement, 
vroeg vóór de opening van de artikelsgewijze beraadslaging, een "vote bloqué" over 
het gehele wetsvoorstel met betrekking tot een hervorming van het nationaliteits-
recht. Dit voorstel was overigens op de agenda gezet volgens de procedure van de 
"discussion immédiate", art. 30 RdS. 

363 C.C. 59-6 D.C., 16 januari 1960. Zie Les principales étapes, op. cit., biz. 133-134, 
Avril, P., Le vote bloqué, RDP, 1965, blz. 399-457, met name blz. 404-407, Terneyre, 
Ph., art. cité, blz. 719, Genevois, В., La jurisprudence du Conseil constitutionnel. 
Principes directeurs, Paris, 1988, blz. 130-131. 

364 De relevante overweging luidt: "Qu'en vertu desdites dispositions, le Gouvernement 
peut, d'une part, en cours de discussion, demander qu'il soit émis un seul vote 
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stemming plaatsvindt over een gedeelte van de tekst - in voorkomende 
gevallen kan het ook om een deel van een artikel gaan - en de daarop be
trekking hebbende amendementen die door de regering zijn voorgesteld of 
aanvaard. Aan de andere kant kan de regering verzoeken dat een Kamer 
zich bij één stemming over de gehele tekst uitspreekt, waarbij slechts die 
amendementen worden betrokken die door haar zijn voorgesteld of aan
vaard; de stemming over de gehele tekst betreft dan tegelijkertijd alle ar
tikelen of gedeelten van artikelen, in voorkomende gevallen gewijzigd 
door nieuwe bepalingen die door de regering zijn voorgesteld of aanvaard. 
Het doet er niet toe of deze (gedeelten van) artikelen al of niet eerder in 
stemming zijn gebracht366 en of ze al of niet gereserveerd zijn tijdens het 
onderzoek door de desbetreffende Kamer.366 De vrijheid van de regering 
gaat zeer ver, zoals uit het voorgaande blijkt, zjj bepaalt namelijk de om
vang van de voorliggende tekst, waarbij zij de mogelijkheid heeft bepaal
de amendementen erbij te betrekken ofwel iedere wijziging van de tekst 
door welk amendement dan ook te voorkomen.367 Deze procedure biedt de 
regering de mogelijkheid de stemming over een voorstel van wet verstrek
kend naar haar hand te zetten, zowel tegenover de Assemblée nationale 
als de Sénat.368 Echter, de beraadslaging dient plaats te vinden: "..en au-

portant à la fois sur une partie du texte - laquelle peut, le cas échéant, être la partie 
d'un article quand un vote par division intervient - et sur les amendements 
proposés ou acceptés par lui, dont cette partie du texte viendrait à faire l'objet; Que 
le Gouvernement peut, d'autre part, obtenir que l'Assemblée se prononce par un 
seul vote sur tout le texte en discussion en ne retenant que les amendements qu'il a 
proposés ou acceptés; que le vote à émettre ainsi sur la totalité du texte porte alors 
nécessairement et simultanément sur tous les articles ou parties d'articles du texte, 
amendés le cas échéant par les dispositions nouvelles proposées ou acceptées par le 
Gouvernement, que ces articles ou parties d'articles aient ou non déjà mis aux voix 
et qu'ils aient été ou non réservés lors de leur examen par l'Assemblée saisie;" 

365 Het is dus mogelijk dat ten aanzien van reeds aangenomen bepalingen de "vote 
bloqué" wordt toegepast. Baufumé verwijst hier naar de tweede beraadslaging, een 
procedure die het ook mogelijk maakt terug te komen op reeds aangenomen bepa
lingen, Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 408-409. 

366 Aanleiding voor de uitspraak van 15 januari 1960 was de stelling dat een "vote 
bloqué" over een gedeelte en het geheel niet mogelijk is aangezien de Constitutie 
spreekt van "tout ou partie". De uitspraak van de Conseil constitutionnel maakt 
duidelijk dat het ook om een deel en het geheel mag gaan. Baufumé concludeert dat 
de regering over een totale vrijheid beschikt aangezien zij een "vote unique" kan 
vragen over "l'ensemble du texte", "une partie du texte", "plusieurs parties du 
texte", "l'ensemble et une partie du texte", Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 408. 

367 Eventuele amendementen zijn niet noodzakelijkerwijs van de hand van de rege
ring. De term "acceptés" (aanvaard) maakt dit duidelijk. 

368 Zie voor de toepassing van de "vote bloqué" tegenover de beide Kamers over de pe
riode 1959-1970, Avril, P., art. cit., RDP 1965, blz. 419-429 en Avril, P., Le vote 
bloqué, RDP 1971, blz. 469-503, met name blz. 479-486. Tot heden zie Maus, D., 
Les grands textes de la pratique institutionnelle de la Ve Republique, Paris, 1992, 
blz. 160 en BAN Statistiques 1990 en volgende alsmede Le Senat BIRS 1990 en 
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сил cas, l'application de l'article 44, troisième alinea, de la Constitution 
ne peut faire obstacle à la discussion de chacune des dispositions du texte 
sur lequel il est demandé à l'Assemblée saisie de se prononcer par un seul 
vote;"369 De "vote bloqué" betreft de stemming, niet de beraadslaging.370 

Volgens Terneyre levert toepassing van de "vote bloqué" geen tijdwinst 
op: "Parce que chaque disposition du texte, sur lequel il est demandé à 
l'Assemblée saisie de se prononcer par un seul vote, doit être discutée, le 
vote bloqué n'abrège en rien le processus législatif; il permet seulement.. 
de garder au projet de loi sa cohérence mais n'empêche nullement les par
lementaires de s'exprimer."371 De stelling van Terneyre is correct voor zo
ver het de beraadslagingen betreft. De tijdwinst die toepassing van de 
"vote bloqué" wel kan opleveren betreft de stemming, met name als er 
veel amendementen zijn. 

7.3 Moment 

De "vote bloqué" kan in alle stadia van de wetsprocedure toegepast wor
den: tijdens de "navette"372 (in eerste lezing, tweede lezing enzovoorts), 
tijdens de conciliatieprocedure373 en na de conciliatieprocedure374 (in 
nieuwe en laatste lezing). Wanneer na twee lezingen (in geval van door de 
regering gestelde urgentie: één lezing) door beide Kamers het voorstel 
niet in een gelijkluidende versie is aanvaard, kan de minister-president 
een "commission mixte paritaire"376 doen bijeenkomen. De cmp stelt een 
compromis-tekst op. Deze compromis-tekst kan door de regering ter goed
keuring aan beide Kamers worden voorgelegd. Geen enkel amendement is 
dan toelaatbaar, behalve als de regering ermee instemt.376 De regering 
kan amendementen op de conclusies van de cmp voorstellen377 of aan-

volgende. Luchaire, F., op. cit., blz. 674 merkt op: "un maniement subtil du vote 
bloqué dans l'une et l'autre assemblée permet de donner plus d'importance à l'une 
qu'à l'autre." 

369 C.C. 69-5 D.C., 15 januari 1960. 
370 Art. 96 RAN, art. 42, zevende lid, RdS 
371 Terneyre, Ph., art. cit., blz. 719. 
372 Art. 45, eerste lid, Const. 
373 Art. 45, tweede en derde lid, Const. 
374 Art. 45, vierde lid, Const. 
375 Verder te noemen cmp. 
376 Aldus art. 45, derde lid, Const. 
377 Pierre merkt hier over op: "Si l'on s'en tient à la lettre de la Constitution, le Gou

vernement n'est pas autorisé à déposer des amendements sur un texte élaboré par 
une commission mixte paritaire." Pierre, M.-D., L'article 45 de la Constitution du 4 
octobre 1958: rationalisation de la navette parlementaire et équilibre des pouvoirs 
constitutionnels, Paris, 1981, blz. 124. Inderdaad komt de term "proposer" niet voor 
in art. 45, derde lid, Const. Algemeen wordt aangenomen dat dat wel bedoeld is. Zie 
bijvoorbeeld Avril, P., art. cit., RDP 1965, blz. 415. 
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vaarden378 . De vraag dringt zich nu op hoe de "vote bloqué" hier een rol 
kan spelen.379 Het RAN stelt dat de Assemblée zich eerst uitspreekt over 
de amendementen, vervolgens spreekt ze zich bij één stemming uit over 
de gehele tekst.380 Er blijft dus de mogelijkheid bestaan dat de amende
menten verworpen worden en men kiest voor de tekst van de cmp. Hier 
nu kan de "vote bloqué" een voor de regering nuttige functie vervullen: de 
regering kan de Assemblée of de Sénat verplichten zich bij één stemming 
uit te spreken over de tekst van de cmp en haar amendementen (dat wil 
zeggen door de regering voorgesteld of aanvaard).381 In de situatie dat de 
Sénat zich moet uitspreken over de compromis-tekst nadat de Assemblee 
nationale dat heeft gedaan, spreekt de Sénat zich verplicht bij één stem
ming uit over de gehele tekst afkomstig van de cmp, waarbij slechts die 
amendementen betrokken worden die de instemming van de regering 
hebben.382 Dit zijn dan logischerwijs amendementen die al door de As
semblée nationale zijn aangenomen. De Sénat kan de nu voorliggende 
tekst slechts aannemen of verwerpen: "s'il en allait autrement, le texte 
qu'il serait amené à adopter pourrait être différent de celui qu'a adopté 
l'Assemblée nationale.383 

Wanneer de cmp niet tot een compromis-tekst komt of de compromis
tekst niet door beide Kamers in een gelijkluidende versie wordt aanvaard, 
volgt er een nieuwe lezing door beide Kamers, waarna eventueel de As
semblee in laatste instantie beslist. De "vote bloqué" kan zowel in nieuwe 
als in laatste lezing toegepast worden. Wanneer de Assemblée het laatste 
woord heeft, oordeelt zij ofwel over de compromis-tekst van de cmp, ofwel 
over de tekst die het laatst door haar ie aangenomen, in voorkomende ge
vallen gewijzigd door één of meer door de Sénat aangenomen amende
menten.3 8 4 De commissie "saisie au fond" bepaalt in welke volgorde de 
twee teksten aan de orde komen. Als één van de twee wordt verworpen, 

378 De leden van de Assemblée nationale kunnen amendementen indienen, maar deze 
worden voorgelegd aan de regering en pas rondgedeeld, wanneer ze haar instem
ming hebben, zie art. 113, tweede lid, RAN; zie voor wat betreft de Sénat art. 42, 
twaalfde lid, eerste volzin RdS. 

379 Een andere vraag is in hoeverre amendementen in deze fase van de wetsprocedure 
nieuwe bepalingen mogen inhouden of zelfs artikelen die tevoren in een gelijklui
dende versie door beide Kamers zijn aangenomen opnieuw ter discussie mogen 
stellen. Deze vraag komt later aan de orde. Zie ook Genevois, В., op. cit., biz. 144-
145. 

380 Art. 113, derde lid, RAN; dit geldt ook voor de Sénat "lorsque le Sénat est appelé à 
se prononcer avant l'Assemblée nationale..", art. 42, twaalfde lid, tweede volzin 
RdS. 

381 Avril, P., art. cit., RDP 1966, biz. 415 stelt: "Il (dwz. de regering, MN) superpose 
ainsi le vote bloqué de l'article 44, 3e alinéa à l'irrecevabilité de l'article 45". 

382 Art. 42, twaalfde lid, derde volzin RdS 
383 Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 258. 
384 Art. 45, vierde lid, Const. 
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komt de andere onmiddellijk in stemming.385 Uit deze bepalingen blijkt 
dat de Assemblee over de gehele tekst stemt. Zij kan slechts tussen twee 
redacties kiezen. Er is dus eigenlijk geen plaats voor een "vote bloqué" en 
als hij toch wordt gesteld is dat eigenlijk overbodig: "Toutefois le recours à 
cette procédure est tellement machinal chez certains ministres que M. 
Boulin le 20 juin 1963 et M. Debré le 8 décembre 1967, ont fait référence 
à l'article 44, 3, pour l'adoption en dernière lecture de la loi de finances 
rectificative (le premier) et de la loi de finances pour 1968 (le second)."386 

De "vote bloqué" kan ook worden toegepast tijdens de tweede beraad
slaging, de "seconde délibération". Na de stemming over het laatste arti
kel en vóór het begin van stemverklaringen over het gehele voorstel van 
wet, kan de Assemblée op verzoek van de regering of een lid besluiten dat 
een tweede beraadslaging zal plaatsvinden over de gehele of een gedeelte 
van de voorliggende tekst.387 Doel van deze procedure is terug te komen 
op bepalingen die reeds zijn aangenomen. Duidelijk is dat een tweede be
raadslaging gecombineerd met een "vote bloqué" de regering de mogelijk
heid biedt haar gezichtspunten te doen prevaleren.388 

De regering is vrij in de keuze van het moment waarop van art. 44, 
derde lid, Constitutie gebruik wordt gemaakt.389 Het kan zijn dat de re
gering meteen al aankondigt gebruik te zullen maken van deze procedure, 
maar "généralement, il n'engage cette procédure qu'au cours de la discus
sion des articles, par une simple demande, au moment de la mise aux 
voix, tendant à ce que l'Assemblée ne se prononce pas dans l'immédiat sur 
tel amendement ou tel article en cours de discussion."390 De vrijheid van 
de regering de "vote bloqué" toe te passen wanneer zij wil, biedt haar de 
mogelijkheid de vrijheid van het parlement vergaand in te perken. Het is 
voorgekomen dat de regering vóór behandeling van het eerste artikel om 
uitstel van iedere stemming verzocht en een "vote bloqué" vroeg over de 
gehele tekst en de door haar geselecteerde amendementen.391 

385 Art. 114, derde lid, RAN. Als beide teksten worden verworpen, is het voorstel defi
nitief afgewezen. 

386 Zie Avril, P., art. cit., RDP 1971, blz. 479 alsmede Avril, P., art. cit., RDP 1965, blz. 
418. 

387 Vgl. art. 101, eerste lid, RAN. Zie ook art. 43, vierde lid, RdS 
388 Les principales étapes, op. cit., blz. 66. 
389 De Conseil constitutionnel heeft in zijn uitspraak van 15 januari 1960 art. 96, 

tweede lid, RAN in strijd met de Constitutie verklaard aangezien deze bepaling de 
regering verbood een "vote bloqué" te vragen wanneer al tot stemming over een ge
deelte van de tekst was overgegaan. 

390 Les principales étapes, op. cit., blz. 73. Zie ook Luchaire, F., op. cit., blz. 873. 
391 Maus, D., La pratique constitutionnelle française, 1er octobre 1990-30 septembre 

1991, Paris, 1992, blz. 93. Zie ook RFDC, no. 9, 1992, blz. 85. 
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7.4 Gevolgen van toepassing 

Als de regering om een "vote bloqué" vraagt, betekent dit dat de desbe
treffende Kamer zich bij één stemming dient uit te spreken over de voor
liggende tekst. Zij kan de tekst in een vorm die bepaald is door de rege
ring, slechts in zyn geheel aannemen of verwerpen. Hiermee kan de rege
ring dus voorkomen dat amendementen afzonderlijk in stemming ko
men392: "Ainsi est-il393 en mesure soit d'imposer l'adoption d'une disposi
tion susceptible d'être rejetée en la liant à celle d'une autre ou à celle de 
l'ensemble du texte, soit d'empêcher l'adoption d'un ou de plusiers amen
dements qu'il juge inopportuns en liant leur exclusion à l'adoption de telle 
ou telle disposition du texte en discussion."394 In dit verband valt te wij
zen op een vergaande verfijning van de toepassing van de "vote bloqué", 
namelijk de zogenaamde "vote déformant", vooral gebruikt tegenover de 
Sénat. De gang van zaken is als volgt: de regering vraagt een "vote blo
qué" over een amendement, ingediend door een lid van het parlement met 
daaraan gehecht een subamendement van de regering dat het amende
ment tegenspreekt. De Sénat wordt hiermee gedwongen om ofwel een ab
surde tekst te aanvaarden, ofwel de twee wijzigingen te verwerpen voor 
zover het amendement al niet eerder was ingetrokken.395 

De "vote bloqué" kan gecombineerd worden met uitstel van stem
ming3 9 6 en het stellen van de vertrouwenskwestie.397 Door uitstel van 
stemming (de "réserve du vote"), kan de regering de bepalingen waarover 
zij één stemming vraagt, hergroeperen. 

392 Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 158. 
393 De regering, MN. 
394 Les principales étapes, op. cit., blz. 74. Zie ook Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, 

blz. 158: "..il impose l'adoption (ou le rejet) d'une disposition particulière en la liant 
à celle d'une autre ou à l'ensemble". 

395 Mastias, J., Le Sénat de la Ve République: réforme et renouveau, Paris, 1980, blz. 
131. Om een einde te maken aan deze praktijk heeft de Sénat in april 1973 besloten 
de toelaatbaarheid van subamendementen aan twee voorwaarden te onderwerpen. 
Subamendementen mogen niet "dénaturer l'esprit" of "contredire le sens des 
amendements auxquels ils s'appliquent". Het element "dénaturer l'esprit" is door de 
Conseil constitutionnel veroordeeld in zijn beslissing C.C. 73-49 D.C., 17 mei 1973. 
Zie Genevois, В., op. cit., blz. 135. 

396 Een voorbeeld hiervan is de gang van zaken met betrekking tot het wetsontwerp 
over de "liberté de communication" in de Sénat. De minister van cultuur vroeg 18 
maal om een "vote bloqué" over artikelen van het wetsontwerp, vervolgens vroeg hij 
uitstel van stemming over de artikelen 64 tot 107 en uiteindelijk heeft hij de ar
tikelen die eerder waren gereserveerd tijdens de beraadslaging over het begin van 
de tekst betrokken bij de "vote bloqué". Zie CCF, Pouvoirs, 1987 no 40, blz. 191. Zie 
voor een ander voorbeeld CCF, Pouvoirs, 1990 no 55, blz. 224. 

397 Op grond van art. 49, derde lid, Const. 
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7.5 Waarom toepassing? 

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom de "vote bloqué" 
wordt toegepast. In de uitspraak van de Conseil constitutionnel van 15 ja
nuari 1960 is gesteld dat de regering met de "vote bloqué" een resultaat 
kan bereiken dat onder de Constitutie van 1946 slechts met het stellen 
van de vertrouwenskwestie kon worden bereikt.398 De "vote bloqué" biedt 
het voordeel dat de positie van de regering niet in het geding komt.399 Dit 
is ook de reden waarom de regering vaak de voorkeur geeft aan de "vote 
bloqué" boven het stellen van de vertrouwenskwestie.400 Hier komt bij dat 
in tegenstelling tot het stellen van de vertrouwenskwestie, de toepassing 
van de "vote bloqué" geen termijnen kent. Avril schrijft hierover: "..la fi
nalité du 3e alinéa de l'article 44 de la Constitution est bien de donner au 
Gouvernement les moyens pratiques de faire adopter un texte dans l'état 
le mieux approprié, sans avoir pour autant à jeter sa responsabilité dans 
la balance, sans non plus que la discussion se trouve arrêtée par l'enga
gement de cette responsabilité."401 De Assemblée nationale kan in geval 
van een "vote bloqué" wel een spontane motie van wantrouwen indienen, 
maar deze moet door tenminste 1/10 van het aantal leden van de Assem
blée zijn ondertekend. Alleen de stemmen ten gunste van de motie wor
den geteld. Zij is aangenomen als ze de meerderheid van de leden van de 
Assemblée heeft gehaald. Een lid van de Assemblee mag gedurende een 
gewone zittingsperiode niet meer dan drie moties van wantrouwen onder
tekenen, tijdens een buitengewone zittingsperiode niet meer dan een.402 

De Sénat kan geen spontane motie van wantrouwen indienen. 

398 "Que ces dispositions ont pour objet de permettre au Gouvernement d'obtenir, par 
une procédure ne mettant pas en jeu sa responsabilité politique, un résultat ana
logue à celui qui ne pouvait être atteint sous le régime de la Constitution de 1946 et 
en vertu de la coutume parlementaire, que par la pratique de la question de 
confiance;". 

399 Hoewel natuurlijk altijd een spontane motie van wantrouwen ingediend kan wor
den, art. 49, tweede lid, Const. 

400 Het stellen van de vertrouwenskwestie op grond van* art. 49, derde lid, Const, is 
uiteindelijk wel het sterkste middel, aangezien wetgeving geacht wordt te zijn 
aangenomen, wanneer een ingediende motie van wantrouwen niet de absolute 
meerderheid van de leden van de Assemblée haalt (of als geen motie is ingediend). 
In geval van een "vote bloqué" kan de voorliggende tekst altijd nog worden verwor
pen. 

401 Avril, P., art. cit., RDP 1965, blz. 430. 
402 Art. 49, tweede lid, Const. Deze beperkingen gelden niet wanneer de regering de 

vertrouwenskwestie heeft gesteld op basis van art. 49, derde lid, Const. De huidige 
redaktie van art. 49, tweede lid, Const, is ingevoerd bij de grondwetswijzigingen 
van augustus 1995. Geen enkele beperking stellen aan het aantal mogelijk in te 
dienen moties, zou de activiteiten van de Assemblee kunnen verlammen, aldus P. 
Mazeaud, voorzitter van de commissie "des lois". De regeling van maximaal drie 
moties per gewone zittingsperiode waarborgt in ieder geval de rechten van de As
semblée, aldus B. Derosier. Zie hierover An 1ère séance van 11 juli 1995, La loi 
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Een reden voor de regering de "vote bloqué" toe te passen kan zijn dat zij 
vindt dat haar tekst teveel gewijzigd is door amendering en dat zij in een 
volgende lezing een tekst naar haar zin wenst.403 

Een volgende belangrijke reden de "vote bloque" toe te passen is dat de 
regering onsamenhangende amendementen terzijde kan stellen, zodat de 
samenhang van haar wetsontwerpen gewaarborgd is. Het kan natuurlijk 
ook gaan om amendementen van politieke aard die de regering niet 
wenst. 

Soms gebruikt de regering de "vote bloqué" in plaats van het inroepen 
van niet-toelaatbaarheid404 of uit een oogpunt van tijdwinst.406 De "vote 
bloqué" kan ook worden toegepast als amendementen niet op basis van 
andere regels terzijde gesteld kunnen worden. 

De "vote bloqué" kan vervolgens als pressiemiddel fungeren, bijvoor
beeld wanneer de regering een "vote bloqué" vraagt over een omstreden 
artikel en de gehele tekst van een voorstel van wet waarover geen onenig
heid bestaat of tijdens de fase van de cmp gedurende welke de verschil
lende gevoeligheden duidelijk worden. De regering kan in die fase gebruik 
maken van haar recht van amendement om bijvoorbeeld een bepaling die 
door de cmp is verworpen in combinatie met de "vote bloqué" door te voe
ren.406 

Verder biedt de "vote bloqué" de regering de mogelijkheid tot overeen
stemming te geraken met de meerderheidsfracties. Avril heeft het in dit 
verband over een "procédure majoritaire".407 De regering kan, terwijl de 
beraadslagingen doorgaan, via onderhandelingen met deze fracties tot 
een compromis komen, dat afgerond wordt met een "vote bloqué".408 Een 
combinatie met uitstel van stemming vindt dan vaak plaats. 

constitutionnelle du 4 août 1995 Référendum-Session unique-Immunités. Travaux 
préparatoires/Texte de la Constitution révisée. D.I.A.N. no 40/95, blz. 933-934. Het 
is opmerkelijk dat kamerleden zelf deze regeling wensen. 

403 Luchaire, F., op. cit., blz. S74. Luchaire merkt op dat een verzoek om een tweede 
beraadslaging eenzelfde doel heeft. 

404 zoals de artikelen 37, 40 en 41 Const. 
405 In geval van art. 41 Const, bijvoorbeeld kan de gang naar de Conseil constitution

nel vermeden worden. Ander voorbeeld: de regering kan snel terugkomen op reeds 
aangenomen bepalingen (zie hetgeen gesteld is met betrekking tot de "seconde dé
libération"). Soms doet de regering geen beroep op art. 40 Const, maar stelt zelf een 
amendement voor dat het financiële evenwicht herstelt en vraagt vervolgens voor 
het geheel een "vote bloqué". Zie Avril, P., art. cit., RDP 1965, blz. 433-440 en Avril, 
P., art. cit., RDP 1971, blz. 487-490. 

406 Avril, P., art. cit., RDP 1965, blz. 440-446 en Avril, P., art. cit., RDP 1971, blz. 490-
498, met name blz. 492. 

407 Avril, P., art. cit., RDP 1965, blz. 446-452 en Avril, P., art. cit., RDP 1971, blz. 498-
500. 

408 Vgl. CCF, Pouvoirs, 1986 no 39, blz. 178 "-AN. Le Gouvernement a eu recoure à 
l'article 44, al. 3 С à cinq reprises depuis le début de la 8e législature: le 27-5, en 2e 
délibération (p. 1290), pour sanctionner de manière classique, le compromis passé 
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Het kan ook een middel zijn de meerderheid te beschermen: zij kan "en 
bloc" haar loyaliteit tonen zonder zich over details te hoeven uitspre
ken409; de "vote bloqué" "évite à la majorité la tentation d'approuver, con
tre l'avis du Gouvernement, un amendement de la minorité, ou l'obliga
tion de devoir adopter, seule, une disposition impopulaire."410 Dit kan ook 
aanleiding zijn voor leden van de meerderheid de regering zelfs te vragen 
de "vote bloque" toe te passen, nadat men tot een compromis is gekomen. 
Op die manier worden amendementen van de oppositie niet in stemming 
gebracht en blijven de verschillende opinies over impopulaire maatrege
len voor de kiezers onduidelijk.411 

De "vote bloqué" kan echter ook als middel fungeren de leden van het 
parlement te dwingen bepaalde artikelen aan te nemen.412 Toepassing 
van de "vote bloqué" is met name nuttig voor de regering, wanneer zij wil 
voorkomen dat haar meerderheid bepalingen aanneemt waaraan deze 
hecht en die de regering niet wenst. De regering kan een onwillige meer
derheid "in de houding zetten": zij verwijdert haar onwelgevallige bepa
lingen en stelt vervolgens de leden van het parlement voor de keuze alles 
of niets.413 

Tenslotte fungeert de "vote bloqué" vaak als middel de wetsprocedure 
te versnellen, hoewel de beraadslaging doorgang moet vinden en is hij een 
middel tegen parlementaire obstructie, bijvoorbeeld tegen een toevloed 
van amendementen414 , tegen veelvuldige verzoeken om een openbare 

avec la majorité,..". Zie in gelijke zin Denquin, J-M., Recherches sur la notion de 
majorité sous la Ve Republique, RDP, 1993, blz. 985. Het is ook mogelijk dat de re
gering een "vote bloqué" vraagt omdat zij rekening wil houden met compromissen 
die zij met groepen buiten het parlement is overeengekomen, bijvoorbeeld vakbon
den of werkgeversorganisaties, zie Luchaire, F., op. cit., blz. 874 en Avril, P., Les 
Français et leur Parlement, Casterman, 1972, blz. 32. 

409 Symbolische amendementen om eventuele scrupules weg te nemen worden wel 
meegenomen in de "vote bloqué", Avril, P., art. cit., RDP 1966, blz. 448. 

410 Avril, P., art. cit., RDP 1971, blz. 498. Denquin merkt hierover op: "Plus subtile
ment encore, des procedures apparemment contraignantes pour les parlementaires 
peuvent permettre a ceux-ci de sauver la face, grace a une belle resistance et sans 
qu'ils soient obliges d'approuver explicitement des mesures peu propres a exalter 
leurs électeurs." Denquin, J-M., art. cit., blz. 985. 

411 Vgl. Clessis, C , ea., Exercices pratiques. Droit constitutionnel, Paris, 1992, blz. 
200. 

412 Vgl. Avril, P., Gicquel, J., CCF 1976-1982, blz. 470. 
413 Aldus desgevraagd de Service de la séance van de Assemblée nationale: "Le vote 

bloqué est particulièrement utile au Gouvernement lorsqu'il veut faire écarter par 
sa majorité des dispositions auxquelles celle-ci est favorable." In gelijke zin Den
quin, J-M., art. cit., blz. 994. 

414 Vgl. de gang van zaken bij het wetsontwerp Renault. Maus, D., La pratique consti
tutionnelle française, 1er octobre 1989-30 septembre 1990, Paris, 1991, blz. 88. 
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stemming415, of tegen een "vote par division"416. Avril zet zijn vraagte
kens bij het gebruik van de "vote bloqué" als middel tegen parlementaire 
obstructie: "Il peut certes éviter de trop nombreux scrutins publics, il ne 
fait pas gagner de temps sur la discussion (sauf sur les explications de 
vote) et ne constitue donc pas une arme très efficace contre l'obstruc
tion".4" 

Natuurlijk kan de "vote bloque" dienen als "wapen" tegen de oppositie. 
De "vote bloqué" wordt soms gebruikt, voorafgaand aan de toepassing 

van art. 49, derde lid, Constitutie om het ontbreken van een meerderheid 
te ondervangen.418 

7.6 Kritiek en voorstellen tot verandering 

De "vote bloqué" kan dienst doen als machtsmiddel tegen de oppositie of 
tegen de regeringsgezinde meerderheid.419 Dit kan zo ver gaan dat hij 
uiteindelijk leidt tot een volledige uitschakeling van het recht van amen
dement van de kamerleden. De grens tussen onsamenhangende amende
menten en amendementen die de regering niet wenst is soms moeilijk te 
trekken. De regering kan de samenhang van haar wetsontwerpen als ar
gument voor toepassing van een "vote bloqué" gebruiken, terwijl zij eigen
lijk beoogt een wet tot stand te brengen, die volledig voldoet aan haar op
vattingen. Het gaat er dan niet meer om de beraadslaging te vereenvou
digen en te ordenen, maar het parlement te verhinderen tussen twee tek
sten te kiezen of zich over een belangrijke bepaling uit te spreken.420·421 

In het verleden zijn onder andere de volgende voorstellen gedaan de 
procedure te veranderen: de "vote bloqué" mag slechts toegepast worden 

415 Vgl. CCF, Pouvoirs, 1986 no 37, biz. 201 en Turpin, D., op. cit., blz. 461-462. 
416 Een "vote par division" wil zeggen een stemming die een kleiner onderdeel betreft 

dan een artikel of een amendement, bijvoorbeeld een zin, zie Avril, P., Gicquel, J., 
Lexique, op. cit., blz. 132. Zie voor een toepassing hiervan in combinatie met een 
eventuele toepassing van art. 40 Const., CCF, Pouvoirs, 1989 no 49, blz. 219. 

417 Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 159. 
418 Onderhoud met B. Genevois dd. 30 april 1992. Zie ook de paragraaf over de ver

trouwenskwestie. 
419 Luchaire, F., op. cit., blz. 874. 
420 Avril, P., art. cit., RDP 1965, blz. 437: "Le souci legitime d'écarter des amende

ments incohérents cède en effet le pas a une restriction évidente apportée a la 
fonction législative elle-même. Π ne s'agit plus de simplifier la discussion et de l'or
donner, il s'agit d'empêcher le Parlement de choisir entre deux textes ou de se pro
noncer sur une disposition importante." 

421 Birnbaum, P., ea., op. cit., blz. 125 wijst erop dat het niet een minister zelf hoeft te 
zijn die toepassing geeft aan een "vote bloqué". Het kan ook om een gemachtigde 
van de regering gaan. Volgens André Chandernagor heeft men de "vote bloqué" 
vaak toegepast "uniquement parce qu'un commissaire du gouvernement, qui avait 
fabriqué le texte, pensait: "Mon texte est parfait." 
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na instemming van de voorzitter van de desbetreffende Kamer, de proce
dure mag slechts toegepast worden ten aanzien van wetsontwerpen zoals 
begrotingswetten, planwetten, programwetten, internationale verdragen 
en voorstellen met betrekking tot de "libertes publiques". Het is de vraag 
wat dit tweede voorstel zou kunnen betekenen, aangezien het reeds prak
tijk is dat de "vote bloqué" met name wordt toegepast op begrotingswetten 
en planwetten. Voorgesteld is ook de "vote bloqué" in eerste lezing te ver
bieden422, maar dit zou te zeer afbreuk doen aan de rechten van de rege
ring. Indien de regering tot urgent-verklaring overgaat, vindt één lezing 
in beide Kamers plaats. Als nu een verbod geldt de "vote bloque" toe te 
passen, kan het gebeuren dat wetgeving tot stand komt zonder dat de re
gering van haar prerogatief gebruik heeft kunnen maken, omdat immers 
beide Kamers in één lezing tot overeenstemming over een voorstel zijn 
geraakt.423 

Tijdens de grondwetswijzigingen van augustus 1995 heeft de socialisti
sche fractie in de Sénat vruchteloos voorgesteld de procedure van de "vote 
bloqué" afte schaffen.424 

Tot op heden zijn geen wijzigingen doorgevoerd. 

8. 'Engagement de responsabilité"425 

8.1 Inleiding 

Artikel 49, derde lid, Constitutie luidt in vertaling als volgt: de minister
president kan, na beraadslaging in de ministerraad, de vertrouwenskwes
tie stellen tegenover de Assemblée naar aanleiding van een tekst die in 
behandeling is. In dat geval wordt deze tekst geacht te zijn aangenomen, 
behalve wanneer een motie van wantrouwen, ingediend binnen 24 uur, is 
aangenomen in overeenstemming met het vorige lid.426 

422 De Sénat wenst hierbij als eerste een voorstel te behandelen (vóór de Assemblée 
nationale). Mastias, J., Le Sénat de la Ve République: réforme et renouveau, Paris, 
1980, blz. 62 en 151. Alain Poher, voorzitter van de Sénat heeft zich in zeer kriti
sche bewoordingen uitgelaten over het gebruik van de "vote bloqué" in eerste lezing 
voor de Sénat, zie Mastias, J., op. cit., blz. 417. 

423 Zie voor voorstellen Birnbaum, P., ea., op. cit., blz. 123-128 en Avril, P., art. cit., 
RDP 1971, blz. 472. 

424 Luchaire, F., La loi constitutionnelle du 4 août 1995, une avancée pour la democra
tie? RDP, 1995, blz. 1423. 

425 Art. 49, eerste lid, Const, inzake de vertrouwenskwestie over "le programme" of een 
"déclaration de politique générale", art. 49, tweede lid, inzake de spontane motie 
van wantrouwen en art. 49, vierde lid, inzake de mogelijkheid voor de minister
president aan de Sénat goedkeuring te vragen met betrekking tot een "déclaration 
de politique générale" laat ik hier buiten beschouwing. 

426 Zie voor de totstandkomingsgeschiedenis van deze bepaling Lecourt, R., L'origine 
mouvementée de l'article 49-3, France Forum, no 258-259 januari-maart 1990, blz. 
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Wanneer de vertrouwenskwestie wordt gesteld, wordt de beraadslaging 
geschorst gedurende 24 uur.4 2 7 Gedurende deze termijn kan een motie 
van wantrouwen by de voorzitter van de Assemblée worden ingediend.428 

Wanneer geen motie is ingediend, stelt de voorzitter vast dat de desbe
treffende tekst is aangenomen.429 Een motie moet door tenminste 1/10 
van het aantal leden van de Assemblée zijn ondertekend.430 Een lid van 
de Assemblée mag slechts één motie tegelijkertijd ondertekenen.431 Een 
motie kan worden gemotiveerd432, maar dit is niet verplicht. Zodra een 
motie is ingediend, is het niet meer mogelijk een ondertekening in te 
trekken of toe te voegen.433 Het is dus niet mogelijk dat een ingediende 
motie verdwijnt vanwege het ontbreken van het benodigde quorum.434 

Stemming kan pas 48 uur na indiening plaatsvinden. De reden hiervoor 
is het vermijden van stemming ab irato en de leden van de Assemblée tijd 
te geven hun afwegingen te maken.435 De "Conférence des Présidents" 
bepaalt de datum waarop de behandeling plaatsvindt. Dit is uiterlijk de 
derde vergaderdag na het verstrijken van de termijn van 48 uur.436 Een 
motie kan niet meer worden ingetrokken, nadat zij ter discussie is ge
steld. De beraadslaging moet dan worden voortgezet tot aan de stem
ming.437 Na de algemene beraadslaging kunnen stemverklaringen wor
den afgelegd: 15 minuten voor de door iedere fractie aangewezen spreker, 
andere sprekers krijgen hier ieder 5 minuten voor.438 Op de motie kunnen 
geen amendementen worden ingediend.439 De motie is aangenomen, 
wanneer de meerderheid van de leden van de Assemblee vóór gestemd 
heeft. Slechts de stemmen vóór worden geteld. 

25-30. Art. 49, derde lid, Const, dient gelezen te worden in samenhang met lid 2 
van datzelfde artikel en de artikelen 153 tot en met 155 RAN. 

427 Art. 155, eerste lid, RAN 
428 Art. 155, tweede lid, RAN 
429 Art. 155, derde lid, RAN 
430 Art. 49, tweede lid, Const. Art. 153, eerste lid, RAN regelt hoe dit bepaald wordt. 
431 Art. 153, tweede lid, RAN. Het is niet zo dat een lid maar één maal per zittingspe

riode een motie tegen de vertrouwenskwestie ex art. 49, derde lid, mag onderteke
nen: "Fort heureusement, la règle de limitation à une seule signature par session 
ne joue pas ici; cela se justifie aisément car, dans le cas contraire, on aurait pu 
imaginer que le gouvernement fasse s'épuiser le contingent de signataires virtuels 
sur quelques textes mineurs et sans risques pour lui, pour se trouver dans la situa
tion très confortable d'engager sa responsabilité sans réponse possible." Luchaire, 
F., op. cit., blz. 973 en art. 49, tweede lid, laatste volzin Const. 

432 Art. 153, derde lid, RAN 
433 Art. 153, vierde lid, RAN 
434 Luchaire, F., op. cit., blz. 972. 
435 Vgl. Luchaire, F., op. cit., blz. 975. 
436 Art. 154, eerste lid, RAN 
437 Art. 154, derde lid, RAN 
438 Art. 154, vierde lid, RAN 
439 Art. 154, vijfde lid, RAN 
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Art. 49, derde lid, Constitutie is een zeer sterk wapen in handen van de 
regering. Sommigen spreken van een "bombe atomique", omdat wetgeving 
tot stand kan komen zonder dat het parlement deze wetgeving heeft aan
genomen.440 

De volgende punten verdienen bespreking: 1. de positie van de minis
ter-president en de rol van de ministerraad, 2. wat dient te worden ver
staan onder tekst?, 3. op welk moment mag de vertrouwenskwestie wor
den gesteld?, 4. de gevolgen van toepassing van art. 49, derde lid, 5. de rol 
van de Sénat, 6. waarom wordt art. 49, derde lid, toegepast?, 7. kritiek op 
het gebruik en voorstellen tot verandering. 

8.2 Positie minister-president en rol ministerraad 

De minister-president kan de vertrouwenskwestie stellen na beraadsla
ging in de ministerraad.4 4 1 Beraadslaging in de ministerraad moet 
plaatsvinden. Hierbij zijn twee opmerkingen te maken. Ten eerste is de 
minister-president niet gebonden aan de besUssing van de ministerraad, 
hij heeft alle vrijheid om de vertrouwenskwestie al dan niet daadwerke
lijk te stellen.442 Ten tweede is één beraadslaging over eenzelfde voorstel 
voldoende. Dat wil zeggen dat de vertrouwenskwestie meer dan één keer 
gesteld kan worden naar aanleiding van één voorstel op basis van één be
raadslaging in de ministerraad.443 

8.3 Tekst 

De vertrouwenskwestie kan zowel gesteld worden naar aanleiding van 
wetsontwerpen als wetsvoorstellen.444 Op 18 juni 1986 bijvoorbeeld be-

440 "Il est certain que sans cette disposition, ni la création de la force de frappe, ni la 
dissuasion nucléaire comme base de notre défense, n'auraient été votées." Aldus 
Pierre, M.D., op. cit., blz. 325. 

441 De Conseil constitutionnel heeft in zijn beslissing C.C. 69-268 D.C., van 29 decem
ber 1989 uitgesproken dat de minister-president ad interim ook de vertrouwens
kwestie kan stellen. Zie Les principales étapes, op. cit., blz. 156-157 en de bijdrage 
van B. Genevois in Annuaire International de Justice Constitutionnelle V (Ex
traits) 1989, Paris/Aix-en-Provence, 1991, blz. 494-495. 

442 Les principales étapes, op. cit., blz. 76. 
443 Zie over de uitspraak van 29 december 1989 ook de bijdrage van Philip, L., RFDC, 

1990, blz. 122-124 alsmede Rousseau, D., Chronique de jurisprudence constitu
tionnelle, RDP, 1992, blz. 72-73. Zie tevens Genevois, В., A propos de Ia décision du 
Conseil constitutionnel no 89-268 DC du 29 décembre 1989, RFDA, maart-april 
1990, blz. 143-168. 

444 In 1960 hanteerde M. Debré art. 49, derde lid, Const, naar aanleiding van een mo
tie ter terugzending naar de bevoegde commissie. "Le président de l'Assemblée ac
cepta cette interprétation, pourtant difficilement défendable par rapport au texte 
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sloot de ministerraad dat Chirac de vertrouwenskwestie kon stellen naar 
aanleiding van een wetsvoorstel afkomstig van de Sénat betreffende "Ie 
régime juridique de la presse".445 Overigens is Chirac hiertoe niet overge
gaan, hij had hiertoe de vrijheid, zoals eerder gesteld. Tot op heden is de 
vertrouwenskwestie uitsluitend naar aanleiding van wetsontwerpen ge
steld.446 De vertrouwenskwestie hoeft niet een geheel wetsontwerp of 
wetsvoorstel te betreffen. Het kan ook om een gedeelte gaan.447 Het be
treft dan met name begrotingswetsontwerpen, bijvoorbeeld dat van 
1980.448 Als de vertrouwenskwestie een gedeelte van een tekst betreft, 
volgt de rest de gewone procedure. De term "texte" heeft een ruime bete
kenis. Hier komt bij dat het de regering is die de inhoud van de desbetref
fende tekst bepaalt, dat wil zeggen dat zij de tekst kan wijzigen door bij
voorbeeld bepaalde ingediende (subamendementen te behouden en ande
re niet. Zo kan de regering een tekst naar haar hand zetten. Haar vrijheid 
van handelen kent wel grenzen. Ten eerste kan de regering, wanneer de 
behandeling van de artikelen al begonnen is en de vertrouwenskwestie 
pas dan wordt gesteld, de Assemblée niet meer vragen terug te komen op 
bepalingen die reeds zijn aangenomen, althans dit is gebruikelijk. Het 
zou echter weer wel kunnen tijdens de "seconde délibération". Ten tweede 
kan een tekst niet meer worden gewijzigd, noch verbeterd, nadat de ver
trouwenskwestie is gesteld. De verklaring van de minister-president 
fixeert als het ware de tekst waar het om gaat.449 

8.4 Moment 

De vertrouwenskwestie kan op ieder moment van het debat worden ge
steld.450 Hiervoor is gesteld dat de beraadslaging over een tekst direct 
wordt gestaakt451, dit in tegenstelling tot de gang van zaken bij toepas
sing van de "vote bloqué", waar de beraadslaging doorgang vindt. Meestal 

constitutionnel, comme le démontra André Chandernagor..." Luchaire, F., op. cit., 
blz. 971. 

445 Zie Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 219. 
446 Zie Maus, D., op. cit., 1993, blz. 181-183. BAN Statistiques 1990 en volgende. 
447 Het kan ook om één artikel gaan. Turpin, D., Droit constitutionnel, Paris, 1992, blz. 

471. 
448 Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 219. Les principales étapes op. cit., blz. 76-

77. CCF 1976-1982, blz. 428. Terneyre, Ph., art. cit., blz. 720. Terneyre merkt op 
dat deze mogelijkheid niet alleen gunstig is voor de regering maar ook voor de As
semblee want, zoals P. Avril schrijn: "si Ie recours à l'article 49-3 n'était possible 
que sur l'ensemble du texte, l'Assemblée serait automatiquement privée du droit 
d'en discuter et d'en voter les dispositions autres que celles qui, faisant problème, 
justifient seules la mise enjeu de l'existence du Gouvernement.'' 

449 Les principales étapes, op. cit., blz. 77-78. 
450 Les principales étapes, op. cit., blz. 78. 
451 Art. 155, eerste lid, RAN 
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wacht de minister-president met het stellen van de vertrouwenskwestie 
totdat de algemene beraadslaging is afgerond, zodat de leden van de As
semblée in ieder geval hun standpunten duidelijk hebben kunnen maken. 
Hij kan er echter ook toe overgaan direct na het begin van de beraadsla
gingen.452 De vertrouwenskwestie kan in alle stadia van de wetsprocedu
re worden gesteld: vanaf de eerste lezing tot en met het laatste woord van 
de Assemblee nationale. Een voorbeeld is de begrotingswet 1990 waar "en 
première lecture", "en nouvelle lecture" en "en dernière lecture" de ver
trouwenskwestie is gesteld. 

De sluiting van de gewone zittingsperiode of van buitengewone zit
tingsperioden wordt verplicht uitgesteld om een eventuele toepassing van 
art. 49 afte ronden. Eventueel worden extra vergaderingen belegd.453 

8.5 Gevolgen van toepassing 

Zoals reeds gesteld, wordt de beraadslaging gedurende 24 uur geschorst. 
Als niet binnen deze 24 uur een motie wordt ingediend, wordt de tekst 
geacht te zijn aangenomen, zonder stemming en zonder beraadslaging. In 
de huidige praktijk vindt slechts sporadisch indiening van een motie 
plaats.454 Een verklaring kan zijn dat het veelvuldig indienen van moties 
leidt tot verzwakking van het middel: "Quand on dépose une motion, il 
faut que cela soit politiquement fort, parce que sinon c'est une arme qui 
s'émousse."466 

Als een motie is ingediend, vindt hierover een beraadslaging plaats. De 
Assemblée kan zich dus niet meer over de voorliggende tekst zelf uitspre
ken. Wordt de motie aangenomen dan betekent dit dat de minister-presi
dent het ontslag van de regering moet aanbieden.456 Tevens is de tekst 
verworpen. 

Het verwerpen van een motie heeft hetzelfde gevolg als het niet indie
nen van een motie: de tekst wordt geacht te zijn aangenomen. Vanaf 1958 
tot heden heeft nooit een ingediende motie naar aanleiding van het stel
len van de vertrouwenskwestie over een wetsontwerp de benodigde meer
derheid behaald.457 

452 Les principales étapes, op. cit., biz. 78. Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 218 
merken op: "Mais il arrive aussi, ce qui est plus insolite, que le Premier ministre 
applique l'article 49, 3 avant même que ne s'ouvre la discussion générale." 

453 Art. 51 Const. 
454 BAN Statistiques 1990 en volgende. 
455 Aldus desgevraagd J-S Klein van de Assemblée nationale. 
456 Art. 50 Const. 
457 Maus, D., op. cit., blz. 181-183 en BAN Statistiques 1990 en volgende. 
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8.6 Rol Sénat 

De vertrouwenskwestie ex art. 49, derde lid, Constitutie kan alleen tegen
over de Assemblée nationale gesteld worden. De uitkomst geldt voor de 
desbetreffende lezing en heeft geen invloed op het verloop van de "navet
te". Als bijvoorbeeld een wetsontwerp in eerste lezing bij de Assemblée 
nationale geacht wordt te zijn aangenomen overeenkomstig het onderha
vige artikel, wordt het vervolgens naar de Sénat gezonden, waar behande
ling plaatsvindt. De Sénat kan dan het wetsontwerp verwerpen of amen
deren. Het gaat vervolgens weer naar de Assemblée nationale. Als de As
semblée uiteindelijk het laatste woord krijgt458, staat de Sénat buiten 
spel. Het is dan alleen nog mogelijk dat de voorzitter van de Sénat of zes
tig senatoren de Conseil constitutionnel adiëren met de stelling dat de 
desbetreffende wet in strijd is met de Constitutie.459 Duidelijk is dat wet
ten tot stand kunnen komen zonder dat zij daadwerkelijk zijn aangeno
men, dat wil zeggen zonder dat erover gestemd is. Een voorbeeld is de "loi 
portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances socia
les" uit 1990. Ten aanzien van deze wet wordt in het Bulletin d'Informa
tions Rapides 1990 gesteld: "Fait exceptionnel sous la Ve République, ce 
dernier texte n'a été examiné au fond ni voté par aucune des deux cham
bres, à aucun moment de la procédure puisqu'en effet, le Gouvernement a 
fait usage, à l'Assemblée nationale, de l'article 49-3 de la Constitution en 
première, nouvelle et dernière lectures et que le Sénat y a opposé la 
question préalable et l'a, par conséquent, rejeté en première et nouvelle 
lectures."460 

8.7 Waarom toepassing? 

Er is een aantal redenen te noemen waarom de regering de vertrouwens
kwestie stelt. 

Ten eerste kan het voorkomen dat de regering slechts over een relatie
ve meerderheid in de Assemblée beschikt.461 J. Poperen, minister voor de 
betrekkingen met het parlement onder de regering-Cresson, antwoordde 
in 1991 op een kamervraag over het gebruik van art. 49, derde lid, dat 

458 Op basis van art. 45, vierde lid, Const. 
459 Art. 61, tweede lid, Const. 
460 BIRS 1990, blz. 7, zie ook BIRS 1991, blz. 6 en 42. 
461 Turpin zegt hierover: "De façon moins draconienne, le 49-3 est surtout utile au 

Gouvernement pour surmonter les inconvénients d'une majorité relative (cas de R. 
Barre en 1976-81, M. Rocard en 1988-91, E. Cresson depuis..)". Turpin, D., op. cit., 
blz. 470. In gelijke zin Denquin, J-M., art. cit., blz. 986-987. Deze auteur noemt hier 
ook de regering Bérégovoy. Wanneer de regering over een absolute meerderheid in 
de Assemblée nationale beschikt, heeft zij het eigenlijk niet nodig naar middelen 
als art. 49, derde lid, Const, te grijpen. 
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deze bepaling tot doel heeft "permettre à un gouvernement ne disposant 
pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale de faire cependant 
adopter les lois correspondant aux grands axes de sa politique en engage
ant sa responsabilité.462 Er moet wel een hele sterke politieke wil zijn om 
aanneming te voorkomen. Een wetsontwerp wordt namelijk geacht te zijn 
aangenomen wanneer geen motie van wantrouwen wordt ingediend of 
wanneer een ingediende motie niet de absolute meerderheid van de leden 
van de Assemblée haalt. Alleen de stemmen vóór de motie worden geteld. 
Dit betekent dat de leden die zich onthouden van stemming, in feite de 
regering steunen.463 

Wanneer een wetsontwerp aarzelingen oproept bij bepaalde fracties die 
deel uitmaken van de regeringsgezinde meerderheid, kan dat ook de rege
ring doen besluiten de vertrouwenskwestie te stellen. Deze procedure 
fungeert dan als een "instrument disciplinaire". Bijkomend voordeel van 
het stellen van de vertrouwenskwestie kan zijn dat de kamerleden zich 
niet over impopulaire maatregelen hoeven uit te spreken.464 

Een volgende niet onbelangrijke reden is dat het stellen van de ver
trouwenskwestie een antwoord vormt op parlementaire obstructie. Hier 
volgen enkele voorbeelden ter illustratie. Op het wetsontwerp "sur l'amé
nagement du temps de travail" werden 2365 amendementen en subamen
dementen ingediend, dat wil zeggen één op iedere twee woorden van het 
wetsontwerp. Dit was aanleiding voor de regering de vertrouwenskwestie 
te stellen.466 Een tamelijk recent voorbeeld is de obstructie door leden 
(communisten) van de Assemblée nationale naar aanleiding van het wets
ontwerp "relatif au statut et au capital de la Régie nationale des usines 
Renault". Maus zegt hierover: "Les députés communistes interprètent ce 
projet comme un chiffon rouge dans la mesure où il permet à des capitaux 
privés (en l'occurence ceux de Volvo) d'entrer (de façon minoritaire) dans 
la capitale de la "forteresse ouvrière" de Billancourt. Selon une tactique 
bien connue, ils déposent les trois motions de procédure et les défendent 
longuement. Ils ont également recours au dépôt en masse d'amende
ments. Pour contrer cette obstruction le Gouvernement engage, après la 

462 Maus, D. La pratique constitutionnelle française 1er octobre 1990-30 septembre 
1991, Paris, 1992, blz. 96. 

463 "..l'abstention traduit un choix politique puisque les députés qui ne prennent pas 
part au scrutin se rangent ipso facto du côté du gouvernement", in Birnbaum, P., 
Hamon, F., Troper, M., Réinventer le Parlement, Paris, 1977, blz. 132. Het vertrou
wen in de regering wordt verondersteld, zolang het bewijs van het tegendeel niet 
wordt geleverd. Vgl. Luchaire, F., op. cit., blz. 976. 

464 "La mise en oeuvre de l'article 49, alinea 3 ... semble confirmer que cette arme est 
plus destinée à surmonter une éventuelle indiscipline de la majorité ou à lui éviter 
de voter des mesures impopulaires qu'à contraindre l'opposition." Cahiers du Gé-
tupar 1991, blz. 14. Denquin spreekt van een "majorité indocile ou douteuse", Den-
quin, J-M., op. cit., blz. 986. 

465 CCF, Pouvoirs, 1986 no 37, blz. 198. 
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discussion générale, sa responsabilité sur le texte. Comme les députés 
communistes ne sont pas assez nombreux pour déposer une motion de 
censure et que les députés de l'opposition modérée sont favorables au pro
jet, celui est considéré comme adopté."466 

Tenslotte kan het zijn dat de vertrouwenskwestie gesteld wordt om de 
wetsprocedure te versnellen: de beraadslaging over het wetsontwerp dat 
aan de orde is wordt geschorst en men spreekt alleen nog maar over een 
eventueel ingediende motie van wantrouwen. Wanneer de regering in een 
vroeg stadium de vertrouwenskwestie stelt, kan dat tot gevolg hebben dat 
amendementen niet ingediend worden, danwei dat er niet over beraad
slaagd wordt.467 

Het stellen van de vertrouwenskwestie kan, zoals gezegd, gecombi
neerd worden met de "vote bloqué". Het resultaat hiervan laat zich als 
volgt samenvatten: "C'est la réserve du vote que permet cette procédure, 
plus que le vote bloqué lui-même, qui, associée à l'engagement de respon
sabilité, permet au Gouvernement de faire discuter un texte par l'Assem
blée nationale tout en obtenant, à l'issue de cette discussion, le texte de 
son choix."468 De mogelijkheid voor de regering een stemming uit te stel
len469 gecombineerd met de "vote bloqué" en het stellen van de vertrou
wenskwestie biedt de regering de mogelijkheid de stemming over een 
voorstel van wet verstrekkend naar haar hand te zetten. De regering be
paalt de inhoud van de voorliggende tekst "en ne retenant que les amen
dements proposés ou acceptés par le Gouvernement."470 De regering kan 
in verschillende fasen van de parlementaire behandeling de combinatie 
toepassen, bijvoorbeeld wanneer een cmp een compromistekst heeft opge
steld of wanneer de Assemblée nationale zich "en dernière lecture" uit
spreekt. 

Duidelijk is dat het gebruik van art. 49, derde lid, Constitutie nauw 
verbonden is met de politieke situatie van het moment.471 Avril heeft ge
constateerd dat in de periode 1988-1992 de vertrouwenskwestie veelvul-

466 Maus, D. La pratique constitutionnelle française 1er octobre 1989-30 septembre 
1990, Paris, 1991, blz. 95. 

467 Luchaire, F., Coñac, G., Le droit constitutionnel de la cohabitation. Bilan juridique 
d'une expérience politique 23 mars 1986-8 mai 1988, Paris, 1989, blz. 235. 

468 Aldus desgevraagd de Service de la séance de l'Assemblée nationale. 
469 Art. 96 RAN 
470 "Comme dans le cas du vote bloqué, le recours à l'article 49-3 permet de revenir sur 

les votes acquis..", Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 429. 
471 Aldus Rimmel, Α., L'Assemblée nationale sous la Cinquième République, Paris, 

1991, blz. 119. Hij geeft in zijn boek een analyse van de politieke praktijk vanaf 
1958 tot 1980. Zie ook Lascombe, M., Le Premier Ministre, clef de voûte des insti
tutions? L'article 49, alinéa 3 et les autres..., RDP, 1981, blz. 105-162. Zie met 
name blz. 120-132. Zie ook Detragiache-Dorlencourt, D., Responsabilité devant 
l'Assemblée ou devant le Président? La responsabilité gouvernementale pendant les 
quatre premières années du septennat de M. Pompidou, RDP, 1974, blz. 789-874, 
met name blz. 789-793. 
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dig is gesteld, niet om te "franchir en force un passage difficile en faisant 
violence à la majorité, mais bien de pallier l'absence de celle-ci en jouant 
sur l'abstention communiste et/ou le débauchage individuel. L'engage
ment de la responsabilité du gouvernement constitue alors le point d'or
gue d'une tactique d'évitement dont le vote bloqué est souvent le prélude, 
car il ne sert plus à <ficeler> un texte maie seulement à esquiver les 
scrutins par la réserve des votes jusqu'au moment fatal. C'est l'ensemble 
de la procédure législative qui se trouve ainsi dévoyée par un gouverne
ment minoritaire qui s'accroche et par le parti qui le soutient..."472 

8.8 Kritiek en voorstellen tot verandering 

Art. 49, derde lid, Constitutie verdraagt zich slecht met art. 34 Constitu
tie, waar de wetgevende bevoegdheid van het Franse parlement is om
schreven. Hier kan tegenin gebracht worden dat de Assemblée de moge
lijkheid heeft een tekst te verwerpen door de motie van wantrouwen te 
steunen. 

De parlementaire geschiedenis laat diverse voorbeelden zien van leden 
van de Assemblée die zich opwinden over het stellen van de vertrouwens
kwestie door de regering. In antwoord op de brief van Paul Reynaud dd. 
11 januari 1961, schreef minister-president Michel Debré op 20 januari 
1961: "il est évident que Ie recours aux dispositions du troisième alinéa de 
l'article 49 de la Constitution doit rester exceptionnel et ne se conçoit que 
pour les projets essentiels, c'était d'ailleurs incontestablement le cas." 
Gaston Defferre, voorzitter van de socialistische fractie constateerde in 
zijn brief van 13 december 1979 aan Valéry Giscard d'Estaing (op dat 
moment President van Frankrijk) een excessief gebruik van art. 49, derde 
lid. Giscard antwoordde op zyn beurt op 22 januari 1980: "..les textes aux
quels il s'applique doivent avoir pour le Gouvernement une importance 
essentielle qui les rendent indispensables à la poursuite et à la cohérence 
de son action et sur lesquels, par suite, il juge nécessaire d'engager son 
existence. C'est évidemment le cas du budget."473 De Assemblée heeft de 
mogelijkheid excessen tegen te gaan door een motie van wantrouwen aan 
te nemen, aldus de voormalige President.474 De kritiek gaat door tot op de 
dag van vandaag. François Mitterrand kondigde aan grondwetswijzigin-

472 Avril, P., Le vote bloqué et l'engagement de responsabilité, Les petites affiches, no 
54,1992, biz. 29-30. 

473 L. Fabius, tot voorjaar 1992 voorzitter van de Assemblee nationale, is van mening 
dat art. 49, derde lid, eigenlijk alleen maar op begrotingswetsontwerpen toegepast 
mag worden. Aldus J. Klein dd. 9 juli 1992. 

474 Brieven afgedrukt in Maus, D., Les grands textes de la pratique institutionnelle de 
la Cinquième République, Paris, 1988, blz. 150-153. In de correspondentie van 1961 
ging het om de "force de frappe", in 1980 om de begrotingswet 1980. Zie over de 
briefwisseling Defferre-Giscard d'Estaing Lascombe, M., art. cit., blz. 129-130. 
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gen voor te stellen eind 1992. Naar aanleiding van dit bericht zijn in de 
krant Le Monde van 5 december 1991 G. Vedel475 en O. Duhamel476 met 
elkaar in discussie gegaan. Het (veelvuldig) gebruik van art. 49, derde lid, 
vormde een punt van discussie. O. Duhamel noemt twee oplossingen te 
weten: 1. art. 49, derde lid, Constitutie mag alleen toegepast worden op 
teksten die de regering van belang acht, dit dient gecontroleerd te worden 
door de Conseil constitutionnel; 2. de regering mag art. 49, derde lid, be
perkt toepassen, bijvoorbeeld éénmaal per zittingsperiode.477 Samengevat 
gaat het hier om een kwalitatief en een kwantitatief criterium. Aan beide 
oplossingen zitten nadelen vast. Een lijst van belangrijke teksten is moei
lijk vast te stellen. Een kwantitatief criterium kan tot kunstgrepen lei
den: de oppositie zou bijvoorbeeld de regering kunnen bewegen art. 49, 
derde lid, toe te passen op onbelangrijke teksten. Er is een derde oplos
sing die niet door Vedel en Duhamel genoemd wordt, die inhoudt dat art. 
49, derde lid, alleen mag worden toegepast na sluiting van de algemene 
beraadslaging. Het gaat hier om een formeel criterium waardoor een mi
nimum aan debat gegarandeerd is. 

Mitterrand heeft uiteindelijk op 30 november 1992 voorgesteld de toe
passing van art. 49, derde lid, te beperken tot begrotingswetten en een 
klein aantal wetten per zittingsperiode.478 Het comité-Vedel, dat is inge
steld om te adviseren over de voorstellen van Mitterrand en aanbevelin
gen te doen, heeft geoordeeld dat de mogelijkheid de vertrouwenskwestie 
te stellen noodzakelijk is voor de doelmatigheid van het regeringshande-
len, maar dat er wel misbruik van gemaakt kan worden. Het comité ziet 
niet veel in de voorstellen van Mitterrand, omdat die leiden tot een "para
lysie excessive du mécanisme". Het comité wil dat de regering een redelijk 
gebruik479 maakt van haar mogelijkheden. Daarom is het van mening dat 
de regering moet afwegen of het stellen van de vertrouwenskwestie wel 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van het regeringsprogramma.480 Te
vens stelt het comité voor het stellen van de vertrouwenskwestie niet al
leen open te stellen voor een tekst maar ook tegen een tekst. De reden die 
hieraan ten grondslag ligt is dat wanneer het initiatiefrecht van kamerle-

475 Oud-lid van de Conseil constitutionnel. 
476 Hoogleraar aan het "Institut d'études politiques" te Parys en adviseur van R. Ba

dinter, president van de Conseil constitutionnel. 
477 Een variant hierop is al eerder voorgesteld. Een wetsvoorstel van senator Caillavet, 

een zogenaamde "proposition de loi constitutionnelle" strekte ertoe het gebruik te 
beperken tot een maximum van drie maal per gewone zittingsperiode. J.O., Sénat, 
Doc. Pari., 1979-1980, no. 167. Genoemd bij Lascombe, M., art. cit, biz. 131. 

478 J.O. 3 december 1992, 16468-16459. 
479 Ameller vraagt zich af wat onder een redelijk gebruik verstaan moet worden. 

Ameller, M., Le comité consultatif pour la révision de la Constitution et le Parle
ment, RFDC 1993, blz. 259-270. Deze schrijver wil alles bij het oude laten gelet op 
de huidige "stabilité gouvernementale". 

480 J.O. 16 februari 1993,2542. 
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den belangrijker wordt, de regering ook de mogelijkheid moet hebben om 
de vertrouwenskwestie tegen een wetsvoorstel te stellen.481 

Uiteindelijk zijn in een "projet de loi constitutionnelle" bepalingen van 
de volgende inhoud opgenomen: "Lorsque l'adoption d'un texte lui paraît 
nécessaire pour l'exécution du programme du Gouvernement, le Premier 
ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la res
ponsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur ce texte. 
Le texte est consideré comme adopté sauf si une motion de censure, dépo
sée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions 
prévues à l'alinéa précédent. 

Le Premier ministre peut également engager la responsabilité du Gou
vernement dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sur le rejet 
d'un texte qui lui paraît contraire à l'exécution de sa politique. Le texte 
est considéré comme rejeté sauf si une motion de censure est votée dans 
les conditions définies au troisième alinéa."482 

Deze voorstellen zijn nooit geagendeerd. 
Het voorgaande heeft in de literatuur veel discussie opgeleverd. Zo 

meent Avril dat de oplossing gezocht moet worden bij de President van de 
Republiek. Hij is voorzitter van de ministerraad en op grond van art. 5, 
eerste lid, Const, dient hij te zorgen voor een juiste toepassing van de 
Constitutie.483 

Carcassonne ziet niets in een kwantitatieve beperking. Hij wijst op het 
gevaar van mogelijke D.D.O.L, "diverses dispositions d'ordre législatif', 
een verzamelontwerp waarin dan alle problematische bepalingen worden 
opgenomen waarover dan de vertrouwenskwestie wordt gesteld. Zijn 
voorstel is tussen het moment waarop de minister-president aankondigt 
art. 49, derde lid, toe te willen passen en het moment dat hij het daad
werkelijk doet een soort afkoelingsperiode in te lassen van ongeveer een 
kwartier of een half uur, behalve als er sprake is van begrotingswetsont
werpen. In deze periode zou de Assemblée dan een prealabele motie aan 
kunnen nemen waardoor toepassing van art. 49, derde lid, niet doorgaat. 
Voor deze motie zou een absolute meerderheid vereist zijn. Op deze ma
nier kan de regering duidelijk gemaakt worden dat de Assemblée niet de 

481 J.O. 16 februari, 2546. Avril merkt op dat de regering natuurlijk over andere 
middelen beschikt om het aannemen van haar onwelgevallige bepalingen te 
voorkomen zoals het bij voorrang bepalen van de agenda en de "vote bloqué". Avril, 
P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 220. 

482 Projet de loi constitutionnelle, no 232 Sénat, première session extraordinaire de 
1992-1993, blz. 25. 

483 Avril, P., art. cit., blz. 30 en Réviser la Constitution? Débat avec Pierre Avril et 
Hugues Portelli sous la présidence de Benoît Jeanneau, France Forum no 277-278 
april-juni 1992, blz. 6. 
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val van de regering wenst, maar ook geen wetgeving wil die zonder on
derhandelingen tot stand komt.484 

Tot op heden zijn geen grondwetswijzigingen doorgevoerd. De voorstel
len tot grondwetswijzigingen van 1995 besteedden geen enkele aandacht 
aan art. 49, derde lid, Const. 

484 Carcassonne, G., Le Parlement in: La révision de la Constitution, Journées d'études 
des 20 mars et 16 décembre 1992, Paris, 1993, blz. 227. 
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DEEL 3 VAN NAVETTE TOT AFKONDIGING 

1. "Navette" 

1.1 Behandeling 

De Franse Constitutie gaat uit van de gelijkwaardigheid van beide Ka
mers.1 Een voorstel van wet gaat dan ook net zo lang heen en weer tussen 
beide Kamers, totdat er overeenstemming over een gelijkluidende versie 
is bereikt.2 Een wet is tot stand gekomen wanneer de ene Kamer het ont
werp zoals dit door de andere Kamer was aangenomen, heeft aanvaard.3 

De voorzitter van de Assemblée stuurt ieder wetsontwerp dat niet de
finitief door de Assemblée is aangenomen, meteen door naar de regering. 
Ingeval van verwerping van het wetsontwerp, brengt de voorziter de re
gering hiervan op de hoogte4 en draagt de minister-president zorg voor 
toezending aan de andere Kamer, al is het mogelijk dat de minister-pre
sident hiertoe niet overgaat.5 

De gang van zaken met betrekking tot een wetsvoorstel is iets anders. 
Ieder wetsvoorstel dat niet definitief door de Assemblée is aangenomen, 
wordt meteen doorgezonden naar de voorzitter van de Sénat.6 Men brengt 
de regering hiervan op de hoogte. Wanneer een wetsvoorstel afkomstig 
van de Sénat, is verworpen, stelt de voorzitter van de Assemblée de voor
zitter van de Sénat en de regering hiervan in kennis.7 Het valt op dat de 
regering in geval van een wetsontwerp de vrijheid heeft om het ontwerp 

1 Art. 45, eerste lid, Const. Het zogenaamde "bicaméralisme egalitaire". Pierre 
spreekt van een "procédure egalitaire de conciliation", Pierre, M.D., L'article 45 de 
la Constitution du 4 octobre 1958, Paris, 1981, blz. 88. 

2 Art. 45, eerste lid, Const, luidt aldus: "Tout projet ou proposition de loi est examiné 
successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un 
texte identique." 

3 Wanneer de Assemblée een voorstel van wet dat door de Sénat is aangenomen zon
der wijzigingen aanneemt, wordt de definitieve tekst ter afkondiging naar de Pre
sident van de Republiek gezonden, aldus art. 115, derde lid, 3 RAN. Vgl. voor het 
omgekeerde geval art. 65, derde lid, RdS. 

4 Art. 115, eerste lid, RAN. In art. 65, eerste lid, RdS staat hetzelfde te lezen vanuit 
het gezichtspunt van de Sénat. 

5 Dit zou in feite neerkomen op intrekking door de regering, aldus Les principales 
étapes, op. cit., blz. 84. Hier kunnen vraagtekens bij geplaatst worden. Bij intrek
king is er "niets" meer, als de minister-president niet doorzendt, kan hij dat echter 
nog altijd doen in een later stadium. 

6 Dit betekent niet dat een wetsvoorstel dan ook automatisch geagendeerd wordt, Le 
Mire, P., art. cit., RFDC, 1991, blz. 231-232. 

7 Art. 115, tweede lid, RAN. In art. 65, tweede lid, RdS staat hetzelfde te lezen van
uit het gezichtspunt van de Sénat. 
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al dan niet naar de andere Kamer te zenden. Zij kan dus de "navette" on
derbreken. De regering heeft deze vrijheid niet ten aanzien van wetsvoor
stellen, maar zij zou eventueel wel de gang van zaken kunnen vertragen 
door ten volle gebruik te maken van art. 48 Const, inzake de "ordre du 
jour prioritaire".8 

Verwerping van een voorstel van wet heeft geen consequenties voor het 
verloop van de "navette".9 Echter, wanneer beide Kamers achtereenvol
gens eenzelfde wetsontwerp verwerpen, dan is gezien de overeenstem
ming de tekst definitief verworpen.10 Wanneer een Kamer in eerste lezing 
een wetsvoorstel van één of meer leden verwerpt, betekent dit het einde 
van dat wetsvoorstel. Verwerping van een wetsvoorstel van de andere 
Kamer behoeft de "navette" niet te onderbreken: het staat de andere Ka
mer vrij het voorstel in tweede lezing te onderzoeken.11 Voor de gang van 
zaken bij "changement de législature" verwijs ik naar de paragraaf over 
intrekking. 

1.2 De inhoud van de "navette" 

In eerste lezing beraadslaagt de desbetreffende Kamer over de regerings
tekst in geval van een wetsontwerp12 en op basis van het rapport van de 
commissie "saisie au fond" in geval van een wetsvoorstel in de Sénat13 of 
de tekst van de commissie "saisie au fond" in de Assemblée nationale.14 

De andere Kamer behandelt vervolgens in eerste lezing de tekst zoals die 
door de andere Kamer in eerste instantie is aangenomen.15 Indien de an
dere Kamer het voorstel zonder wijzigingen aanneemt, is het voorstel de
finitief aangenomen en de "navette" dus beëindigd. Indien de andere Ka
mer één of meer amendementen aanneemt is een tweede lezing noodza
kelijk. 

Zoals reeds gesteld, heeft verwerping van een voorstel van wet geen 
consequenties voor het verloop van de "navette". Echter, het is de vraag 
op basis van welke tekst een Kamer moet beraadslagen indien eerder de 
andere Kamer het voorstel heeft verworpen. In de beide Reglementen van 
Orde zijn hieromtrent bepalingen opgenomen. Wanneer een wetsontwerp 
is ingediend bij de Sénat en in eerste lezing door de Sénat is verworpen, 
beraadslaagt de Assemblée over de door de regering bij de Sénat inge-

8 Pierre, M.D., op. cit., blz. 90-91. 
9 Art. 109, eerste lid, RAN 
10 Les principales étapes, op. cit., blz. 84. 
11 Les principales étapes, op. cit., blz. 84-85, Pierre, M.D., op. cit., blz. 91-92. 
12 Art. 42, eerste lid, Const, en art. 42, zesde lid, sub a RdS 
13 Art. 42, zesde lid, sub с RdS 
14 Art. 91, achtste lid, RAN 
15 Art. 42, tweede lid, Const, en art. 42, zesde lid, sub b RdS. In deze artikelen wordt 

gesproken van "texte transmis". 

120 



Gewone wetsprocedure 

diende tekst. Wanneer een tekst door de Sénat in tweede lezing is ver
worpen, beraadslaagt de Assemblee vervolgens over de tekst die tevoren 
door haar was aangenomen.16 Wanneer een tekst in eerste instantie door 
de Assemblée nationale is verworpen, beraadslaagt de Sénat op basis van 
de door de regering naar hem gezonden tekst.17 Indien na doorzending de 
Assemblée opnieuw verwerpt, beraadslaagt de Sénat vervolgens op basis 
van de tekst die tevoren door de Sénat was aangenomen.18 

In geval van een wetsvoorstel is de gang van zaken als volgt. Indien het 
rapport van de vaste commissie geen conclusies bevat of indien de conclu
sies worden verworpen, beraadslaagt de Sénat op basis van de oorspron
kelijke tekst van het wetsvoorstel.19 In de Assemblée nationale is de gang 
van zaken als volgt. Indien de vaste commissie het voorstel verwerpt, 
stemt de Assemblée over de conclusies die tot verwerping hebben geleid. 
Als de conclusies niet worden aangenomen, beraadslaagt de Kamer over 
het voorstel.20 Indien de commissie geen conclusies presenteert, neemt de 
Assemblée een beslissing over de voortgang van de behandeling op basis 
van de oorspronkelijke tekst en als de Assemblée besluit niet over te gaan 
tot behandeling van de artikelen, verklaart de voorzitter dat het voorstel 
niet is aangenomen.21 

Tijdens de tweede lezing van voorstellen van wet worden slechts díe ar
tikelen behandeld die de beide Kamers niet in een eensluidende versie 
hebben aangenomen.22 Op de artikelen die in een eensluidende versie zijn 
aangenomen, kunnen geen amendementen worden ingediend die de reeds 
aangenomen bepalingen opnieuw ter discussie stellen, behalve wanneer 
het erom gaat de samenhang tussen bepalingen te garanderen of een cor
rectie aan te brengen.23 Verwerping van de gehele tekst in tweede of late
re lezing, betekent dat er geen overeenstemming meer is over de tot dan 

16 Art. 109, tweede lid, RAN 
17 Art. 42, zesde lid, sub a RdS 
18 Art. 42, zesde lid, sub b bis RdS 
19 Art. 42, zesde lid, sub с RdS 
20 Art. 94, eerste en tweede lid, RAN 
21 Art. 94, eerste en derde lid, RAN 
22 Art. 108, eerste en tweede lid, RAN, art. 42, tiende lid, RdS 
23 "En conséquence, les articles votés par l'une et l'autre assemblée dans un texte 

identique ne peuvent faire l'objet d'amendements qui remettraient en cause, soit 
directement, soit par des additions incompatibles, les dispositions adoptées. Il ne 
peut être fait exception aux règles ci-dessus édictées qu'en vue d'assurer la coordi
nation des dispositions adoptées ou de procéder à une rectification matérielle." Al
dus art. 108, derde en vierde lid, RAN. Zie ook art. 42, elfde lid en Ubis RdS. Deze 
gevallen kunnen zich voordoen: - tijdens een debat, om de samenhang te verzekeren 
van bepalingen die in eenzelfde tekst voorkomen: Débats, 24 november 1982, blz. 
7620; 28 december 1982, blz. 8527, 8528, - tijdens een vergadering van een cmp: 
Annexe au débat van 29 november 1984, Rapport no 2471, 1984, - ofwel vanwege 
het bestaan van een andere tekst die in behandeling is: 20 december 1984, blz. 
7354. 
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toe behandelde artikelen. Zij worden opnieuw ter discussie gesteld en er 
kunnen opnieuw amendementen op worden ingediend.24 

De "articles conformes" worden niet doorgezonden.26 Dit is logisch want 
in het andere geval zou tijdens iedere lezing de gehele tekst opnieuw in 
behandeling komen. De "navette" fungeert als het ware als een trechter, 
aangezien het debat steeds beperkter wordt telkens als de procedure ver
der gaat.26 Het kan zijn dat beide Kamers niet tot overeenstemming ko
men en de "navette" tot in het oneindige zou doorgaan. 

De vraag is wanneer er gesproken kan worden van "articles confor
mes". Deze vraag speelt met name wanneer complexe artikelen aan de or
de zijn.27 Een bepaald artikel kan bijvoorbeeld uit een aantal paragrafen 
bestaan of een aantal artikelen herschrijven. Het is gebruik geworden om 
slechts die onderdelen weer te geven die gewijzigd zijn: de andere delen 
krijgen het label "non modifié" (niet gewijzigd). Deze andere delen worden 
echter niet als conform aangemerkt. Er kunnen nog amendementen op 
worden ingediend zolang het gehele artikel waar ze bij horen niet in een 
gelijkluidende versie is aangenomen.28 Titelaanduidingen worden niet als 
conform aangemerkt. 

Tijdene de tweede en volgende lezingen wordt er niet meer beraad
slaagd over bepalingen die in een gelijkluidende versie zijn aangenomen, 
behalve wanneer het noodzakelijk is om te zorgen voor de samenhang 
tussen bepalingen of om fouten te herstellen.29 Zoals eerder opgemerkt, 
zijn amendementen op artikelen die in een eensluidende versie zijn aan
genomen in beginsel ontoelaatbaar. Deze gang van zaken is echter op los
se schroeven gezet door de Conseil constitutionnel. Avril merkt hierover 
op: "La conséquence traditionnelle est l'irrecevabilité d'amendements in
troduisant des dispositions entièrement nouvelles après la première lec
ture, ou remettant en cause les dispositions adoptées (ou rejetées) par un 
vote conforme des deux assemblées. Ces règles s'imposent aux amende
ments d'initiative parlementaire, mais la jurisprudence du Conseil consti
tutionnel y déroge en ce qui concerne les initiatives du Gouvernement."30 

De Conseil heeft enkele uitspraken gedaan waardoor de trechtertheorie 
geen of minder opgeld doet door toe te staan dat nieuwe bepalingen in de 
vorm van toegevoegde artikelen tijdens de nieuwe lezing worden geïntro-

24 Les principales étapes, op. cit., biz. 88. 
25 Les principales étapes, op. cit., blz. 85-86. 
26 De zogenaamde theorie van de "entonnoir", zie Genevois, В., op. cit., blz. 143. 
27 Het navolgende is ontleend aan Les principales étapes, op. cit., blz. 86. 
28 Avril merkt hierover op: "L'unité de discussion étant l'article, il suffit qu'un seul 

mot ait été modifié pour que la totalité de l'article reste en navette, ce qui permet 
d'amender à nouveau des parties de cet article adoptées en termes identiques par 
les deux assemblées". Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 174. 

29 Art. 108, tweede lid, RAN, art. 42, tiende lid en lid 11 bis RdS 
30 Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 179. 
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duceerd.31 Genevois schrijft hierover: "Par sa décision no 81-136 DC du 31 
décembre 1981..., le Conseil constitutionnel a estimé qu'aucune disposi
tion de l'article 45 de la Constitution ne prévoit une limitation du droit 
d'amendement lors de la lecture devant les assemblées qui suit l'échec de 
la procédure de la commission mixte et que le Gouvernement (! MN) peut, 
par suite, introduire à ce stade de la procédure législative des dispositions 
entièrement nouvelles dans le texte en discussion, sous la seule réserve 
qu'elles soient soumises tour à tour à chaque assemblée."32 Zie ook de uit
spraak van 22 juli 1980.33 Daar ging het om een amendement dat door de 
regering in tweede lezing bij de Assemblée was ingediend. In tweede le
zing bij de Sénat onderging dit amendement een wijziging. De uiteindelijk 
door de Sénat aangenomen tekst is definitief door de Assemblée aangeno
men in derde lezing. Deze gang van zaken levert volgens de Conseil con
stitutionnel geen strijd op met art. 42, tweede lid, Const.34 en art. 45, eer
ste lid, Const. De ontwikkeling die in gang is gezet met de uitspraak van 
1981 is in latere uitspraken bevestigd. Zij zullen aan de orde komen bij de 
bespreking van het recht van amendement in het kader van de concilia-
tieprocedure.35 

2. Conciliatieprocedure 

2.1 Het ontbreken van consensus 

Wanneer beide Kamers niet tot overeenstemming hebben kunnen komen 
en het voorstel van wet na twee lezingen door iedere Kamer (of, als de re
gering het voorstel urgent heeft verklaard, na één lezing door iedere Ka
mer), niet is aangenomen, kan de minister-president een zogenaamde 
"commission mixte paritaire" (cmp) doen bijeenkomen die tot taak krijgt 
een compromis-tekst op te stellen ten aanzien van de bepalingen die nog 
ter discussie staan.36 

31 De nieuwe lezing is de lezing die in beide Kamers kan plaatsvinden na het misluk
ken van de cmp, zie art. 45, vierde lid, Const. In deze fase van de wetsprocedure 
bestaan geen beperkingen op het recht van amendement, aldus de C.C. 81-136 
D.C., 31 december 1981. Zie voor de tekst Les principales étapes, op.cit., biz. 139-
140. 

32 Genevois, В., op. cit., blz. 143-144. 
33 C.C. 80-117 D.C., 22 juli 1980. 
34 "Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui 

lui est transmis." 
35 Het gaat om de volgende uitspraken: C.C. 88-251 D.C., 12 januari 1989; C.C. 89-

268 D.C., 29 december 1989; C.C. 90-274 D.C., 29 mei 1990. 
36 Art. 45, tweede lid, Const. De minister-president kan een cmp bijeenroepen. Hij 

kan ook de "navette" laten voortduren. Een cmp hoeft niet per se na één of twee le
zingen bijeengeroepen te worden. Het kan ook na meer lezingen. Dit staat ter be-
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Wat verstaat men onder bepalingen die nog ter discussie staan ("les dis
positions restant en discussion")? Alleen over de artikelen die niet in een 
gelijkluidende versie zijn aangenomen, wordt door de cmp beraadslaagd. 
Dit is al het geval als men het niet eens is over één woord in een artikel. 
Men beraadslaagt dan over het gehele artikel.37 De commissie beraad
slaagt ofwel op basis van twee of meer versies van eenzelfde artikel, ofwel 
op basis van één versie wanneer één van de twee Kamers de voorliggende 
tekst in zijn geheel heeft verworpen.38 De Conseil constitutionnel heeft 
een aantal uitspraken gedaan waarin duidelijk naar voren komt wat 
dient te worden verstaan onder "dispositions restant en discussion". Het 
betreft allereerst de uitspraken van 28 december 1976.39 Het ging in dit 
geval om twee begrotingswetten.40 In beide gevallen waren de wetsont
werpen ingediend bij de Assemblée41, maar nieuwe artikelen waren ver
volgens aan de Sénat voorgesteld door de regering. De omstreden artike
len werden vervolgens overgenomen door de cmp zonder onderzocht te 
zijn door de Assemblee. Aangezien de begrotingswetsontwerpen urgent 
verklaard waren, vond er in ieder Kamer slechts één lezing plaats.42 De 
Assemblée had nu geen gelegenheid de desbetreffende artikelen te be
handelen en amendementen voor te stellen.43 De gang van zaken was 
aanleiding voor de voorzitter en een aantal leden van de Assemblée na
tionale de Conseil constitutionnel te adiëren. Stelling was dat onder 'be
palingen die ter discussie staan' niet mogen worden begrepen bepalingen 
die wèl door de ene Kamer maar niet door de andere Kamer zijn onder
zocht.44 Deze stelling is niet gehonoreerd: onder 'bepalingen die ter dis

oordeling van de minister-president. Zie voor voorbeelden Les principales étapes, 
op. cit., biz. 90-91. 

37 G. Roederer in antwoord op vragenlijst. 
38 Pierre, M.D., op. cit., blz. 111. 
39 C.C. 76-73 D.C., 28 december 1976 en C.C. 76-74 D.C., 28 december 1976. Het na

volgende is gebaseerd op Philip, L., Les décisions du 28 décembre 1976 relatives 
aux lois de finances de 1976 et 1977, RDP, 1977, blz. 961-1027, met name de blz. 
975-997 en 1000-1004. Zie ook Baufumé, В., Le droit d'amendement et la Constitu
tion de la Ve République, Paris, 1993, blz. 370-373. 

40 De begrotingswet 1977 en de begrotingswet "rectificative" 1976. 
41 Dit is verplicht bij begrotingswetsontwerpen, art. 39, tweede lid, tweede volzin, 

Const. 
42 Art. 47 Const., art. 39 Ordonnance no 59-2 van 2 januari 1959. 
43 Zie art. 45, derde lid, Const. De compromistekst kan door de regering ter goedkeu

ring aan beide Kamers worden voorgelegd. In dat geval zijn amendementen slechts 
toelaatbaar wanneer de regering ermee instemt. 

44 De leden van de Assemblée stelden dat de gang van zaken in strijd is met art. 44 
Const, dat het recht van amendement waarborgt. Nieuwe artikelen waarover één 
van de twee Kamers niet heeft kunnen beraadslagen, vallen in deze visie niet onder 
"dispositions restant en discussion". De leden zijn van mening dat wanneer de 
regering gebruik maakt van de "procédure d'urgence", zij geen nieuwe bepalingen 
mag voorstellen, ofwel de andere Kamer in dat geval in de gelegenheid moet stellen 
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cuBsie staan' dienen ook begrepen te worden bepalingen die wèl door de 
ene maar niet door de andere Kamer zijn onderzocht. Bepalingen die ter 
discussie staan zijn bepalingen die niet in een gelijkluidende versie door 
beide Kamers zijn aangenomen.46 Dit was in casu het geval.46 Philip 
maakt enkele kritische kanttekeningen bij deze uitspraak. Zo vraagt hij 
zich af wat nu eigenlijk de functie van de cmp is, het bewerkstelligen van 
een compromis, of een middel in handen van de regering om de wetspro
cedure te versnellen. Het lijkt erop dat de Conseil constitutionnel meer 
tot de tweede interpretatie neigt, hoewel hij er zich niet expliciet over uit
spreekt.47 De uitspraak, die ongunstig uitpakt voor de Kamer bij wie een 
voorstel van wet als eerste wordt ingediend48, is bevestigd in de uitspraak 
C.C. 80-127 D.C. van 19 en 20 januari 1981.49 De uitspraak vloeit voort 

zich uit te spreken over deze artikelen voordat de cmp bijeen komt. Deze argu
mentatie is niet gehonoreerd door de Conseil constitutionnel. Zie RDP 1977, biz. 
982-983. 

45 "Considérant qu'il résulte des termes de cet article que la commission mixte pari
taire ne peut proposer un texte que si celui-ci porte sur des dispositions restant en 
discussion, c'est-à-dire qui n'ont pas été adoptées dans les mêmes termes par l'une 
et l'autre assemblée; Considérant que les articles 6, 16 et 22 résultent de disposi
tions présentées devant le Sénat et qui n'avaient pas été adoptées dans les mêmes 
termes par l'une et l'autre assemblée au moment de la réunion de la commission 
mixte paritaire; qu'ainsi ces articles ont été régulièrement introduits dans les pro
positions de ladite commission et, dès lors, n'ont pas été adoptés définitivement en 
méconnaissance des dispositions de l'article 45 précité;... C.C. 76-74 D.C., 28 de
cember 1976, RDP 1977, blz. 1001. 

46 Zie ook CCF 1976-1982, blz. 35, Frier, P-L., L'urgence, Paris, 1987, blz. 421-423. 
47 RDP 1977, blz. 979-980. 
48 Deze uitspraak bevestigt de interpretatie die sinds 1959 aan artikel 45 Const, ge

geven wordt: "- le droit pour le Gouvernement de réunir une cmp après une seule 
lecture dans chaque assemblée, en cas d'urgence déclarée, même si des dispositions 
nouvelles ont été adoptées par la seconde assemblée saisie sans que la première ait 
pu les examiner et éventuellement les amender; - le droit pour la cmp d'introduire 
dans ses propositions lee dispositions qui n'auraient été adoptées que par la der
nière assemblée saisie." In: Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 371. 

49 Daar ging het om urgent verklaarde gewone wetgeving, Frier, P-L., op. cit., blz. 
423. Zie ook Terneyre, Ph., art. cit., RDP, 1985, blz. 725-726. De relevante overwe
ging luidt als volgt: "Considérant qu'il résulte des termes de cet article que la Com
mission mixte paritaire ne peut proposer un texte que si celui-ci porte sur des dis
positions restant en discussion, c'est-à-dire qui n'ont pas été adoptées dans les 
mêmes termes par l'une et l'autre assemblée sans qu'il soit nécessaire, au surplus, 
que ces dispositions aient été introduites avant la dernière lecture devant l'assem
blée saisie en second; qu'ainsi il ne saurait être reproché à la Commission mixte 
paritaire d'avoir proposé des textes sur des dispositions ne figurant pas parmi celles 
discutées par l'Assemblée nationale saisie en premier du projet de loi déclaré 
d'urgence et dont le vote par le Sénat résultait de l'exercice normal de la fonction 
législative et du droit d'amendement;" 
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uit art. 45 Const, dat erin voorziet dat in geval van urgent-verklaring na 
één lezing in iedere Kamer een cmp bijeen kan worden geroepen.60 

Baufumé bespreekt een aantal voorbeelden uit de parlementaire prak
tijk en constateert onschuldige gevallen zoals het toevoegen van een 
nieuw artikel aan een compromis-tekst om de samenhang te waarborgen, 
tot meer ernstige zoals het opnemen door de cmp van bepalingen die tevo
ren door beide Kamers waren verworpen of het opnemen van volledig 
nieuwe additionele artikelen zonder dat daar technische redenen voor zijn 
aan te wijzen. Het gaat dan om louter politieke motieven. Het duidelijkste 
voorbeeld van een onregelmatig gebruik van de cmp-procedure is de be
handeling van het begrotingswetsontwerp 1973. Tijdens de behandeling 
bij de Sénat, dus nadat de Assemblée zich had uitgesproken, stelde de 
minister van Financiën maatregelen voor om de inflatie tegen te gaan. De 
hele begroting werd hierdoor beïnvloed. De beste oplossing was nu ge
weest, aldus Baufumé, om een begrotingswetsontwerp "rectificative" in te 
dienen, maar dat deed de regering niet. In plaats daarvan koos zij de 
cmp-procedure om geheel nieuwe bepalingen in te voegen. Dit gebeurde 
tijdens de vergadering van de cmp die regeringsamendementen in haar 
tekst opnam. Tijdens de plenaire vergadering over de compromis-tekst 
stelde de regering nogmaals geheel nieuwe bepalingen voor.51 

2.2 De procedure van "urgence" 

Hiervoor is reeds gesteld dat de regering een voorstel van wet urgent kan 
verklaren. Dit houdt in dat de minister-president na één lezing in iedere 
Kamer een cmp kan doen bijeenkomen. Alleen de regering kan een voor
stel van wet urgent verklaren52, alleen zij beoordeelt of een urgent-ver
klaring opportuun is zonder de verplichting haar beweegredenen kenbaar 
te maken.53 De regering is zelf niet gebonden aan een urgent-verklaring, 

50 De cmp kan in haar voorstellen dus bepalingen overnemen die voor het eerst voor
gesteld worden in een lezing die direct voorafgaat aan haar vergadering. Poullain, 
В., La pratique française de la justice constitutionnelle, Economica, 1990, blz. 186. 

51 Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 372-373. 
52 Art. 45, tweede lid, Const. De Constitutie kent nog andere vormen van urgentie 

naast art. 45, tweede lid, Const, namelijk in geval van de behandeling van begro
tingswetten (art. 39 van de ordonnance 59-2 van 2 januari 1959), de grondwettig-
heidstoetsing (art. 61 Const.) en de vaststelling van het wettelijk of reglementair 
karakter van een tekst (art. 37 Const, en de artikelen 25 en 26 van de ordonnance 
58-1067 van 7 november 1958). In de eerste twee gevallen gaat het om verminde
ring van het aantal lezingen. In de laatste twee gevallen betreft het een verkorting 
van de termijn waarbinnen de Conseil constitutionnel uitspraak dient te doen (in 
plaats van één maand acht dagen). 

53 Robert, J., Les situations d'urgence en droit constitutionnel, R.I.D.C. 2-1990, blz. 
755. Robert merkt op dat de regering nooit misbruik heeft gemaakt van haar pre
rogatief. 
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een cmp kan bij urgentie bijeengeroepen worden na één lezing in iedere 
Kamer, maar er mogen ook meer lezingen plaatsvinden. De regering kan 
dus de "navette" doorgang laten vinden ook al is een voorstel urgent ver
klaard. Is eenmaal een voorstel urgent verklaard, dan geldt dit voor beide 
Kamers.54 

Een urgent-verklaring kan plaatsvinden vanaf het moment waarop een 
voorstel van wet is ingediend bij een Kamer. De regering heeft in de As
semblée de tijd tot sluiting van de algemene beraadslaging.55 In art. 102 
RAN staat niet van welke lezing. Het is dus mogelijk dat de regering nog 
tot urgent-verklaring overgaat voor sluiting van de algemene beraadsla
ging tijdens de tweede lezing van de Kamer bij wie het voorstel als eerste 
is ingediend. Hierdoor zou het dus voor kunnen komen dat een cmp bij
eengeroepen wordt voordat een tweede lezing bij de "tweede" Kamer heeft 
plaatsgevonden.66 Het RdS kent geen bepaling vergelijkbaar met art. 102 
RAN. maar in de praktijk wordt deze bepaling ook in de Sénat toege
past.57 

Er is een aantal redenen aan te wijzen waarom tot urgent-verklaring 
wordt overgegaan. Frier onderscheidt politieke en technische redenen en 
redenen van urgentie in eigenlijke zin.58 Urgent-verklaring kan een mid
del zijn voor de regering om door haar belangrijk geachte wetgeving snel 
tot stand te brengen.59 Duidelijk is dat het middel gehanteerd kan wor
den om de wetsprocedure te versnellen.60 Wanneer het einde van een zit
tingsperiode of een "législature" in zicht is of verkiezingen op stapel 
staan, gaat de regering vaak tot urgent-verklaring over om nog snel be
paalde wetgeving tot stand te brengen. Tenslotte kan urgent-verklaring 
nodig zijn omdat direct bepaalde maatregelen nodig zijn. 

Aan urgent-verklaring kleven niet alleen voordelen maar ook nade
len.61 In plaats van twee lezingen in iedere Kamer vindt er in beginsel 
slechts één lezing in iedere Kamer plaats. Dit levert een beperking van de 
rechten van het parlement op62, omdat urgent-verklaring in deze fase van 
de parlementaire behandeling verhindert dat een dialoog tussen beide 

54 Pierre, M.D., op. cit., blz. 99. 
55 Art. 102 RAN. De procedure is informeel. Een simpele mededeling aan de voorzit

ter van de Assemblee is voldoende. Deze stelt op zijn beurt de Kamer op de hoogte. 
Art. 102 RAN heeft geen tegenhanger in het RdS. Het RdS verbiedt geen urgent-
verklaringen na sluiting van de algemene beraadslaging. 

56 Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 398. 
57 Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 398. 
58 Frier, P-L., op. cit., blz. 414-421. 
59 De combinatie met andere constitutionele middelen zoals art. 49, derde lid, Const, 

biedt de regering extra mogelijkheden. 
60 Robert, J., art. cit., blz. 755. Service de la séance An in antwoord op vragenlijst. 
61 Zie Frier, P-L., op. cit., blz. 421-430 en Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 401. 
62 Zie hierover ook hoofdstuk 2, Deel 3, paragraaf 2.1. 
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Kamers tot stand komt.63 Bovendien kan een te snelle behandeling af
breuk doen aan de kwaliteit van wetgeving.64 

2.3 De "commission mixte paritaire" 

2.3.1 Samenstellingen benoemingsprocedure 

Een "commission mixte paritaire" (cmp) bestaat uit zeven vertegenwoor
digers van de Assemblée nationale en zeven vertegenwoordigers van de 
Sénat.65 Er worden tevens zeven plaatsvervangers in iedere Kamer aan
gewezen.66 

De benoemingsprocedure in de Assemblée nationale verloopt als volgt. 
De vaste of bijzondere commissie die zich met een bepaalde wetstekst be
zighoudt, stelt kandidaten voor binnen een door de voorzitter bepaalde 
termijn67 zonder de verplichting kandidaten uit eigen kring voor te stel
len.68 Kandidaten uit een andere commissie, waaronder een commissie 
"saisie pour avis" kunnen worden voorgesteld alsook kamerleden die spe
cifieke kennis van het onderwerp hebben of degene die een wetsvoorstel 
heeft opgesteld. Hetzelfde geldt voor de Sénat.69 De Reglementen van 
Orde geven geen enkele aanwijzing over hoe te stemmen in de commissie. 
Het is mogelijk dat ieder lid een lijst van zeven namen opstelt. De zeven 
met de meeste stemmen worden dan voorgesteld, maar ook zonder stem
ming kan men tot overeenstemming komen.70 Iedere fractievoorzitter kan 
binnen dezelfde termijn aan de voorzitter kandidaten kenbaar maken.71 

Als na afloop van de termijn het aantal kandidaten het aantal plaatsen 

63 Avril merkt op: "Lorsque la décision du Premier ministre de provoquer la réunion 
d'une CMP intervient après deux lectures, députés et sénateurs ont pu confronter 
leurs rédactions respectives avant que le désaccord se cristallise. En revanche, 
lorsque l'urgence est déclarée, et dans l'hypothèse où le texte a d'abord été discuté 
devant l'Assemblée (ce qui est le cas le plus fréquent), la rédaction sénatoriale n'est 
pas examinée par les députés mais directement transmise à la CMP, ce qui ex
plique les critiques adressées par le président du Sénat à la procédure d'urgence 
depuis que celle-ci s'est banalisée... Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 175. 

64 Pierre, M.D., op. cit., blz. 300-312. Frier pleit voor contrôle van de noodzaak van 
een urgente behandeling door de Conseil constitutionnel, Frier, P-L., op. cit., blz. 
426-429. 

65 Art. 111, eerste lid, RAN, art. 12, eerste lid, RdS 
66 Art. I l l , tweede lid, RAN, art. 12, vijfde lid, RdS 
67 Art. 111, derde lid, RAN 
68 In de praktijk recruteert de commissie "saisie au fond" vaak uit eigen kring. Zie 

Trnka, H., La commission mixte paritaire, RDP 1963, blz. 490 en Pierre, M.D., op. 
cit., blz. 186, 190 en 192-193. 

69 Pierre, M.D., op. cit., blz. 104, Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 256. 
70 Pierre, M.D., op. cit., blz. 104. 
71 Art. 111, vierde lid, RAN. Dit lid biedt leden van de oppositie de mogelijkheid kan

didaten voor te stellen. 
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niet te boven gaat, vindt benoeming automatisch plaats.72 In het andere 
geval vindt er een geheime stemming plaats door de Assemblee.73 Om ge
kozen te worden is de absolute meerderheid van het aantal uitgebrachte 
stemmen noodzakelijk. Is een derde ronde vereist, dan is een relatieve 
meerderheid voldoende.74 

De voorzitter van de bevoegde commissie in de Sénat stuurt de vastge
stelde lijst aan de voorzitter van de Sénat. Deze afficheert de lijst. Hierna 
hebben dertig leden van de Sénat of iedere fractievoorzitter één uur de 
tijd om verzet aan te tekenen. Als de Sénat het verzet niet in overweging 
neemt, vindt benoeming automatisch plaats. Neemt de Sénat het verzet 
wèl in overweging, dan wordt er gestemd over de kandidatuur door de Sé
nat.75 De laatste jaren is het zowel in de Assemblée als in de Sénat niet 
nodig gebleken leden te benoemen na stemming.76 Het is wel eens voor
gekomen dat commissies "saisies au fond" aan het eind van een zittings
periode bij voorbaat leden aanwijzen met het oog op het eventueel tot 
stand komen van een cmp.77 

De Conseil constitutionnel heeft twee uitspraken gedaan in verband 
met de totstandkoming van een cmp. Uitgemaakt is dat er geen enkele 
regel "de valeur constitutionnelle" bestaat die eist dat voor de totstand
koming van een cmp de namen van haar leden tevoren dienen te zijn ge
publiceerd in het Journal Officiel.78 Uit deze uitspraken volgt dat een ver
gadering mag plaatsvinden voordat publicatie heeft plaatsgevonden. 

Het is de vraag in hoeverre de politieke samenstelling van beide Ka
mers tot uitdrukking dient te komen in de samenstelling van cmp's. Con
stitutie en Reglementen van Orde geven hier geen regels over.79 Hiervoor 
is aangegeven dat de commissies in de regel de samenstelling van de cmp-
delegatie bepalen. Relevant is dan in dit kader de vraag hoe de commis
sies zijn samengesteld. Hier geven de Reglementen van Orde wèl uitsluit-

72 Op deze wijze wordt de gang van zaken versneld mede gelet op het feit dat in de 
meeste gevallen geen andere kandidaten worden voorgesteld dan de kandidaten die 
voorgesteld zijn door de commissie "saisie au fond", Pierre, M.D., op. cit., blz. 106-
107. 

73 Art. 111, vijfde lid, RAN jo. art. 26 RAN. Het is afhankelijk van de politieke ver
houdingen of kandidaten van de oppositie daadwerkelijk gekozen worden. Pierre, 
M.D., op. cit., blz. 107. 

74 Pierre, M.D., op. cit., blz. 108, waar een voorbeeld gegeven wordt. 
75 Art. 12, tweede, derde en vierde lid jo. art. 9, vijfde tot en met negende lid, RdS 
76 Les commissions à l'Assemblée nationale, op. cit., blz. 48-49. De laatste keer in de 

Assemblée is december 1980 ter gelegenheid van de wet "Sécurité et liberté". 
77 Pierre, M.D., op. cit., blz. 215. 
78 C.C. 81-129 D.C., 30 en 31 oktober 1981 en C.C. 81-130 D.C., 30 oktober 1981. Zie 

Les commissions à l'Assemblee nationale, op. cit., blz. 155-156: "...aucune règle de 
valeur constitutionnelle n'exige que, pour la constitution d'une telle commission, les 
noms de ses membres aient fait au préalable l'objet d'une publication au Journal 
Officiel;" 

79 Zie Pierre, M.D., op. cit., blz. 109. 
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sel over. De fracties zijn evenredig vertegenwoordigd in iedere vaste of 
bijzondere commissie.8 0 Voorzover vertegenwoordigd in een commissie, 
kan een fractie dus haar politieke voorkeuren kenbaar maken. Indien de 
meerderheidsfractie reeds zeven kandidaten heeft voorgesteld, heeft het 
voorstellen van extra kandidaten door de oppositie weinig zin, aangezien 
dan een stemming moet volgen die gelet op de politieke verhoudingen 
weinig zal opleveren.8 1 Voor wat betreft de politieke samenstelling van 
cmp's, kunnen voorts drie mogelijkheden onderscheiden worden.82 Ten 
eerste de opvatting dat een cmp een afspiegeling dient te zijn van de poli
tieke meerderheid in iedere Kamer of in ieder geval de meerderheid die 
zich ten gunste van een bepaalde tekst heeft uitgesproken. Vervolgens 
kan men de mening zijn toegedaan dat geen rekening gehouden dient te 
worden met politieke verhoudingen, maar slechts met technische eisen.8 3 

Tot slot kan men van mening zijn dat de fracties in beide Kamers evenre
dig vertegenwoordigd dienen te zijn in cmp's. Voor iedere optie zijn argu
menten pro en contra aan te voeren. Sinds 1981 is het praktijk dat de po
litieke minderheid vertegenwoordigd is in iedere kamerdelegatie, ove
rigens zonder verstoring van het politieke evenwicht.8 4 De Kamers letten 
onderling goed op de politieke verhoudingen: als de Assemblée bijvoor
beeld vijf socialistische kandidaten voorstelt en twee kandidaten van 
rechtse partijen, stelt de Sénat precies het omgekeerde voor dat wil zeg
gen twee socialistische en vijf rechtse kandidaten opdat de politieke ver
houdingen gewaarborgd zijn.85 Bepaalde personen maken vrijwel stan
daard deel uit van een cmp, namelijk de voorzitters en de rapporteurs van 
de commissies "saisies au fond" uit zowel de Assemblée als de Sénat.8 6 

80 Art. 33 en art. 37 RAN, art. θ en art. 10 RdS 
81 Zie Pierre, M.D., op. cit., blz. 196-196. 
82 Naar Trnka, H., La commission mixte paritaire, art. cit., blz. 509. Zie ook Trnka, 

H., Evolution de la procédure de la commission mixte paritaire au cours de la se
conde législature de la Ve République, RDP 1967, blz. 739-770. 

83 Indien men technische deskundigheid van doorslaggevend belang acht, ligt het voor 
de hand om de specialisten uit verschillende commissies voor te stellen. 

84 Les commissions à l'Assemblée nationale, op. cit., blz. 49. De Sénat heeft er altijd 
aan gehecht de cmp een afspiegeling te doen zijn van de politieke verhoudingen in 
die Kamer door leden aan te wijzen uit alle fracties, Pour mieux connaître le Sénat, 
op. cit., blz. 256. 

85 G. Roederer, service de la communication du Sénat in antwoord op vragenlijst dd. 4 
mei 1992. De stelling van Luchaire dat "un accord de fait entre les présidences des 
deux assemblées assure aujourd'hui à la majorité présidentielle une majorité au 
sein de la cmp in Luchaire, F., op. cit., blz. 892 is onjuist. 

86 Trnka, H., art. cit., 1963, blz. 491. Wanneer er één of meer commissies "saisies pour 
avis" zijn, maken de rapporteurs) in de regel ook deel uit van de cmp. De overige 
plaatsen worden meestal ingenomen door leden van de commissie "saisie au fond", 
aldus G. Roederer, of leden die zich voor de desbetreffende wet interesseren, J-Ph. 
Fournet. 
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Tot slot een enkel woord over de rol van plaatsvervangers. De Reglemen
ten van Orde kennen hun een rol toe indien er gestemd moet worden en 
er leden van de cmp ontbreken.87 Dat hun rol in de praktijk uitgebreid is 
blijkt uit het feit dat zij vergaderingen bijwonen en deelnemen aan debat
ten.88 

2.3.2 Aanwijzen van organen 

Iedere cmp heeft een Bureau dat zij zelf kiest.89 Daarnaast kent iedere 
cmp twee rapporteurs: één lid van de Sénat, dat verslag doet in de Sénat 
en één lid van de Assemblée, dat verslag doet in de Assemblée.90 

Het is gebruik dat de voorzitter van de cmp de voorzitter van de vaste 
of bijzondere commissie is die zich met de voorliggende tekst heeft bezig
gehouden in de Kamer waar de cmp zitting houdt.91 De vice-voorzitter is 
dan de voorzitter van de desbetreffende commissie in de andere Kamer. 
De rapporteurs zijn in de regel de rapporteurs "au fond" van de vaste of 
bijzondere commissies in beide Kamers.92 In het algemeen zijn de leden 
van het Bureau afkomstig uit het Bureau van de commissies "saisies au 
fond" in iedere Kamer. Pierre vindt dit een goede zaak, zowel technisch 
als politiek gezien, "car elle (la solution adoptée) aboutit à canaliser vers 
la Commission mixte paritaire les compétences les plus sûres des commis
sions saisies au fond." Als eenmaal overeenstemming is bereikt, zullen 
toch de voorzitters en de rapporteurs van de commissies ervoor moeten 
zorgen dat iedere Kamer met het akkoord instemt.93 

2.3.3 Werkzaamheden van de cmp en stemprocedure 

De cmp's komen bij toerbeurt bijeen in de Assemblée nationale en in de 
Sénat.94 Alle vergaderingen van een bepaalde cmp vinden plaats in de ge
bouwen van dezelfde Kamer. De bepalingen in de Reglementen van Orde 
betekenen dat als tijdens een bepaalde zittingsperiode bijvoorbeeld zes 
cmp's zijn samengesteld, drie daarvan bijeenkomen in de Assemblée na-

87 Art. 111, tweede lid, RAN en art. 12, vijfde lid, RdS 
88 Trnka, H., art. cit., 1967, blz. 745, Pierre M.D., op. cit., blz. 214. 
89 Art. 112, tweede lid, RAN, art. 70, tweede lid, RdS 
90 Art. 112, vierde lid, RAN, art. 70, vierde lid, RdS 
91 Zie hierna. 
92 Les commissions à l'Assemblée nationale, op. cit., blz. 50, Pour mieux connaître le 

Sénat, op. cit., blz. 256-257. Pierre, M.D., op. cit., blz. 213. Laatstgenoemde auteur 
merkt op dat er een aantal uitzonderingen zijn op genoemde verdeling. 

93 Pierre, M.D., op. cit., blz. 213. 
94 Art. 112, eerste lid, RAN, art. 70, eerste lid, RdS 
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tionale en drie in de Sénat.95 Pierre merkt op dat de lokatie soms proble
men kan opleveren gelet op de haast waarmee soms vergaderd moet wor
den96 of gelet op de samenstelling van cmp's die soms gedeeltelijk uit de
zelfde personen bestaan. 

Een cmp kan vergaderingen houden in de periode waarin het Parle
ment niet in zitting is, haar werkzaamheden mogen afgewikkeld worden 
buiten de zittingsperioden.97 Het feit dat cmp's officiële vergaderingen 
houden, neemt niet weg dat informele contacten plaatsvinden om al in 
een eerder stadium tot overeenstemming te komen.98 

De cmp heeft tot taak een compromis-tekst te maken ten aanzien van 
de bepalingen die nog ter discussie staan.99 De werkzaamheden vinden 
plaats volgens de regels zoals die gelden voor gewone commissies100 en de 
uitkomst ervan wordt opgenomen in twee rapporten die in beide Kamers 
worden verspreid en waarvan de minister-president officieel in kennis 
wordt gesteld.101 

De cmp kiest uiteindelijk voor de redactie van één van beide Kamers 
ofwel formuleert zelf een nieuwe tekst.102 Benadrukt dient te worden dat 
het hier om een onderhandelingsproces gaat met als doel het compro
mis.1 0 3 Met name de Sénat kan belang hebben bij het totstandbrengen 
van een compromis, immers de regering kan het laatste woord geven aan 
de Assemblée.104 Tijdene de vergadering hebben de rapporteurs een do
minante rol: de discussie is grotendeels een dialoog tussen beide rappor
teurs.105 Ministers kunnen cmp-vergaderingen bijwonen en ze moeten ge
hoord worden wanneer ze daarom verzocht hebben.106 Volgens het RAN 

96 Pierre, M.D., op. cit., blz. 110-111. 
96 De cmp-fase kan snel afgewikkeld worden: verkiezing van leden, beraadslaging en 

stemming op één dag is mogelijk. Pierre, M.D., op. cit., blz. 118-119. 
97 C.C. 81-129 D.C., 30 en 31 oktober 1981; C.C. 81-130 D.C., 30 oktober 1981. De re

levante overweging luidt als volgt: "Considérant que, si Ie Parlement ne peut exer
cer son pouvoir de décision qu'au cours des sessions ordinaires ou extraordinaires, 
aucune disposition de la Constitution ne fait obstacle à ce que les travaux d'une 
commission mixte paritaire soient accomplis en dehors des sessions;" 

98 Pierre, M.D., op. cit., blz. 215-216. 
99 Art. 46, tweede lid, Const. 
100 Art. 112, derde lid, RAN, art. 70, derde lid, RdS. Zie de desbetreffende paragraaf. 
101 Art. 112, vierde lid, RAN, art. 70, vierde lid, RdS 
102 Het mag niet een geheel nieuw voorstel zijn: de cmp's "ne peuvent agir que dans le 

cadre des dispositions adoptées par les Assemblées et non substituer totalement 
leur propre volonté aux leurs." Trnka, H., art. cit., 1967, blz. 752. 

103 Les commissions à l'Assemblée nationale, op. cit., blz. 50-51. 
104 Art. 45, vierde lid, Const. 
105 Les commissions à l'Assemblée nationale, op. cit., blz. 50. 
106 Art. 45, eerste lid, RAN en art. 18, eerste lid, RdS. Volgens het RdS moet een mi

nister zich terugtrekken op het moment dat er gestemd gaat worden. 
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kan de voorzitter van een cmp het verzoek doen dat een lid van de rege
ring wordt gehoord.107 

Er is in het verleden verschil van mening geweest over de vraag of een 
compromis-tekst als afkomstig van het parlement of van de regering ge
kwalificeerd dient te worden. De tekst wordt weliswaar opgesteld door le
den van het parlement maar aan de Kamers voorgelegd door de regering. 
In het eerste geval zijn de artikelen 40 en 41 Const, van toepassing, in het 
tweede geval niet.108 Theorie en praktijk gaan uit van een parlementaire 
oorsprong109, maar door sommigen is een tussenoplossing geformuleerd: 
onderscheid dient gemaakt te worden tussen bepalingen die door beide 
Kamers zijn aangenomen en overgenomen door de cmp en bepalingen die 
pas tijdens de vergadering van de cmp zijn aangenomen. In het eerste ge
val mag art. 40 Const, niet tegengeworpen worden: "Il est en effet un 
principe traditionnel qui impose à chaque assemblée de ne pas se pronon
cer sur la constitutionnalité des dispositions votées par l'autre assem
blée." In het tweede geval mag art. 40 Const, wel toegepast worden.110 

Pierre stelt dat het in de praktijk nauwelijks een probleem is, aangezien 
de regering via amendementen ("de suppression") of toepassing van de 
"vote bloqué" kan proberen financiële bepalingen om te buigen.111 Het
zelfde geldt dan voor toepassing van art. 41 Const. 

Uiteindelijk wordt er gestemd, in de regel via handopsteken. De com
promis-tekst is aangenomen wanneer 8 leden van de commissie vóór 
stemmen.112 In de praktijk komen de meeste besluiten tot stand zonder 
stemming.113 Als er gestemd moet worden en de 14 leden van de cmp zijn 
niet allen aanwezig, stemmen plaatsvervangers voor de afwezigen. Zij 
doen dit slechts als het nodig is om de pariteit tussen beide Kamers te be
waren.114 

107 Art. 45, tweede lid, RAN 
108 Art. 40 Const, betreft de zogenaamde "irrecevabilité financière", art. 41 Const, de 

"irrecevabilité législative", zie de desbetreffende paragraaf. 
109 Pierre, M.D., op. cit., blz. 111-117, Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 373-375, Rapport 

Barrot, blz. 220. 
110 "...seules les dispositions nouvelles introduites pour la première fois par la Com

mission mixte paritaire sont passibles d'une exception d'irrecevabilité." Baufumé, 
В., op. cit., 1993, blz. 375. 

111 Barrot is van mening dat een compromis-tekst "un acte "mixte"" is, waarop art. 40 
Const niet van toepassing is, Rapport Barrot, blz. 223. 

112 Er wordt niet gedifferentieerd naar Kamer. Het kan dus zo zijn dat bijvoorbeeld 7 
leden van de Assemblée en 1 lid van de Sénat vóór gestemd hebben. De tekst is dan 
aangenomen, hoewel 6 leden van de Sénat tegen zijn. Pierre, M.D., op. cit., blz. 117-
118. 

113 Les commissions à l'Assemblée nationale, op. cit., blz. 51. 
114 Art. 111, tweede lid, RAN, art. 12, vijfde lid, RdS. "L'ordre d'appel est celui de leur 

élection." (RAN) "L'ordre d'appel est l'ordre dans lequel ils ont été proclamés." 
(RdS) In ieder geval bewaart men het evenwicht. Stel dat er 7 senatoren en 3 leden 
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Een cmp wordt ingesteld om tot een compromis te komen met betrekking 
tot een bepaald voorstel van wet. Na indiening van het rapport is haar rol 
officieel uitgespeeld. 

2.4 Slagen van de conciliatieprocedure 

Indien een compromis-tekst116 tot stand is gekomen, kan deze door de re
gering ter goedkeuring aan beide Kamers worden voorgelegd. Men 
spreekt hier niet van lezing, maar van behandeling van de compromis
tekst.116 Amendementen zijn ontoelaatbaar behoudens instemming van 
de regering.117 De Constitutie stelt dat de regering het voorstel aan beide 
Kamers kan voorleggen. Zij heeft hiertoe de vrijheid.118 Het komt zelden 
voor dat een compromis-tekst met wordt voorgelegd. Een recent voorbeeld 
is het wetsontwerp "relatif à l'Agence du médicament". De gang van za
ken rondom dit wetsontwerp is slecht ontvangen door de leden van het 
parlement.119 Vraag is waarom de regering zou besluiten een compromis
tekst niet voor te leggen aan de Kamers. Het kan zijn dat "soit que, comp
te tenu des solutions choisies par la commission mixte paritaire, il ne 
souhaite pas que la discussion se poursuive; soit qu'il préfère en définitive 

van de Assemblée aanwezig zijn, dan stemmen er 3 senatoren en 3 leden van de 
Assemblée. Dhr. Fournet in antwoord op vragenlijst. 

115 "Parfois même, la persistance d'un désaccord sur une disposition particulière n'a 
pas empêché la commission de présenter un texte incomplet au vote des assem
blées, dans l'attente d'un amendement gouvernemental portant sur la disposition 
contestée." Les commissions à l'Assemblée nationale, op. cit., blz. 51. Zie ook Pierre, 
M.D., op. cit., blz. 222. 

116 Pierre, M.D., op. cit., blz. 131. 
117 Art. 45, derde lid, Const. 
118 De regering zou hier een politiek spel kunnen spelen: "Il y a là incontestablement 

une possibilité de jeu politique permettant au Gouvernement de faire prévaloir soit 
la rédaction de la Commission mixte paritaire, soit celle de l'Assemblée Nationale, 
soit sa propre rédaction. Le Premier Ministre peut, en effet, au moyen du vote 
bloqué ou de l'engagement de la responsabilité du Gouvernement, faire prévaloir le 
texte de l'Assemblée Nationale ou le sien, par le biais d'amendements rétablissant 
le texte original. Et, dans ce cadre, l'article 48, alinéa 1er, lui permet de fixer l'ordre 
du jour prioritaire des deux assemblées. Il n'aura alors qu'à inscrire le texte soit à 
l'Assemblée Nationale, soit au Sénat." Zie Pierre, M.D., op. cit., blz. 119. Het is ook 
voorstelbaar dat leden van het parlement door te beloven dat zij de compromis-
tekst zullen aannemen, enkele concessies van de regering gedaan krijgen, Trnka, 
H., art. cit., 1963, blz. 521. 

119 "Il convient de relever que le projet de loi relatif à l'Agence du médicament, exami
né au cours de la session d'automne par le Parlement, a lui aussi fait l'objet d'un 
accord en C.M.P. Toutefois, le Gouvernement n'a pas inscrit la discussion de cet ac
cord à l'ordre du jour des assemblées, estimant qu'il différait par trop du projet de 
loi initial. Il s'agit là d'une première dans les annales de la Ve République, qui a été 
vivement regrettée par le Sénat. " BffîS 1991, blz. 6. 
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laisser se poursuivre la navette, sans se donner alors la possibilité de de
mander à l'Assemblée de se prononcer de manière définitive."120 In het 
hiervoor gememoreerde voorbeeld vond de regering dat de compromis
tekst te veel afweek van het oorspronkelijke wetsontwerp. Ook in 1992 is 
een compromis-tekst, namelijk die betreffende het wetsontwerp "relatif à 
la responsabilité du fait du défaut de sécurité des produits", niet ter goed
keuring voorgelegd aan het parlement. De regering was het niet eens met 
de conclusies van de cmp. Opnieuw reageerden kamerleden ontstemd: 
"C'est ainsi la deuxième fois, depuis 1958, que l'exécutif applique à la let
tre les dispositions du troisième alinéa de l'article 45 de la Constitution et 
renonce à la ratification d'un texte qui est le fruit d'un dialogue direct en
tre députés et sénateurs."121 Door het niet voorleggen kan de regering 
bewerkstelligen dat de wetsprocedure onderbroken wordt, maar de "na
vette" kan toch doorgang vinden, indien één van beide Kamers daartoe 
het initiatief neemt. Als de regering niet binnen 15 dagen na indiening 
van het rapport van de cmp de compromis-tekst ter goedkeuring aan het 
parlement heeft voorgelegd, kan de Kamer die vóór de vergadering van de 
cmp als laatste de desbetreffende tekst in behandeling had, opnieuw deze 
tekst in behandeling nemen.122 

De compromis-tekst kan eerst aan de Assemblée worden voorgelegd 
maar dat hoeft niet per se: het is mogelijk dat de Sénat als eerste aan de 
beurt komt.123 Soms eist de agenda dat voor één van beide Kamers geko
zen wordt. De minister is aanwezig, hij kan niet op twee plaatsen tegelijk 
zijn, dus behandeling moet achtereenvolgens plaatsvinden. De volgorde is 
onbelangrijk, essentieel is wel dat beide Kamers tot overeenstemming ko
men. Als beide Kamers een gelijkluidende tekst aannemen, is de wet aan
genomen en de "navette" daarmee beëindigd. 

2.5 Falen van de conciliatieprocedure 

Als de cmp er niet in slaagt een compromis-tekst tot stand te brengen of 
wanneer een tot stand gebrachte compromis-tekst niet door beide Kamers 
is aangenomen, kan de regering, nadat een nieuwe lezing heeft plaatsge
vonden in de Assemblée en de Sénat, de Assemblée nationale verzoeken 
een definitieve beslissing te nemen.124 In dat geval beraadslaagt de As
semblée ofwel over de compromis-tekst ofwel over de laatst door haar 
aangenomen tekst, in voorkomend geval gewijzigd door één of meer door 

120 Service de la séance An in antwoord op vragenlijst. De dienst voegt er aan toe dat 
deze "hypothèses sont exceptionnelles". 

121 BIRS 1992, biz. 9. 
122 Art. 113, eerste lid, RAN 
123 Art. 72, eerste lid, RdS 
124 Uit de Constitutie blijkt dat "Ie dernier mot" mogelijk is. Dit impliceert dat het niet 

verplicht is, het is dus mogelijk dat de "navette" doorgang vindt. 
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de Sénat aangenomen amendementen.1 2 5 De Assemblée mag op initiatief 
van de regering tot een nieuwe lezing overgaan in twee gevallen: 1. een 
compromis-tekst is tot stand gekomen en door de Assemblée behandeld 
maar niet door beide Kamers aangenomen, 2. er is geen compromis-tekst 
tot stand gekomen.1 2 6 Iedere fase van art. 45 Const, moet doorlopen wor
den voordat een definitieve beslissing genomen mag worden. Het is dus 
niet zo dat de regering de instelling van een cmp mag overslaan en ver
volgens het laatste woord geven aan de Assemblee. Tevens is het zo dat 
een nieuwe lezing door beide Kamers vooraf dient te gaan aan een even
tuele laatste lezing door de Assemblée. Indien een compromis-tekst niet 
aan de Kamers is voorgelegd, mag niet het laatste woord aan de Assem
blée gegeven worden maar kan de "navette" weer van voren af aan begin
nen. 1 2 7 

In tegenstelling tot de behandeling van de compromis-tekst, waar zo
wel de Assemblée als de Sénat als eerste geraadpleegd mogen worden, 
moet na het mislukken van een cmp volgens sommigen de Assemblée als 
eerste (in nieuwe lezing) beraadslagen.1 2 8 Anderen stellen dat het omge
keerde ook mogelijk i s . 1 2 9 In het eerste geval vindt de beraadslaging 
plaats op basis van de laatste tekst waar de Assemblée zich mee bezig
hield voor de instelling van de cmp. 1 3 0 De Sénat beraadslaagt vervolgens 
op basis van de door de Assemblée aangenomen tekst.1 3 1 

Als na nieuwe lezing beide Kamers nog steeds van mening verschil
len 1 3 2 , kan, zoals reeds eerder is gesteld, de regering de Assemblée het 

125 Art. 45, vierde lid, Const. "Par cette disposition, les Constituants ont souhaité que 
les députés tiennent compte, éventuellement, de l'avis du Sénat, soit au moyen du 
texte de compromis précédemment élaboré, soit au moyen d'amendements émanant 
de ses membres." Pierre, M.D., op. cit., blz. 133. Dit lid dient gelezen te worden in 
samenhang met art. 114 RAN. 

126 Art. 114, eerste lid, RAN 
127 Art. 113, eerste lid, RAN. Zie Pierre, M.D., op. cit., blz. 131. 
128 G. Roederer, service de la communication du Senat, in antwoord op vragenlijst. 
129 Vgl. Baufumé, В., op. cit., 1983, blz. 515 die stelt dat ook de Sénat als eerste aan de 

beurt kan zijn, "l'expression constitutionnelle "après une nouvelle lecture par l'As
semblée Nationale sí le Sénat" ne signifiant pas de façon absolue "par l'Assemblée 
Nationale puis le Sénat". 

130 Art. 114, tweede lid, RAN. De Assemblée beraadslaagt dan op basis van de laatst 
aangenomen tekst. Als dit een tekst van de Sénat betreft die hij heeft verworpen, 
geldt art. 109, tweede lid, RAN. De Assemblée beraadslaagt dan op basis van de 
tekst die zij tevoren had aangenomen, Pierre, M.D., op. cit., blz. 129. 

131 Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 258. 
132 Als men tot overeenstemming komt, eindigt hier de "navette". Dit komt zelden 

voor: "Enfin, fait original en matière législative, la loi portant diverses dispositions 
d'ordre fiscal a été adoptée par les deux assemblées en nouvelle lecture malgré 
l'échec antérieur de la réunion de la commission mixte paritaire, le Sénat ayant 
trouvé satisfaisant le texte amendé, sur propositions du Gouvernement, par l'As
semblée nationale en nouvelle lecture." BIRS 1992, blz. 10. 
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laatste woord geven.133 De bevoegde commissie "saisie au fond" bepaalt in 
dat geval de volgorde waarin de compromis-tekst en de laatste tekst die 
door de Assemblee is aangenomen (in voorkomende gevallen door één of 
meer door de Sénat aangenomen amendementen gewijzigd) worden be
handeld. Wanneer één van deze twee teksten wordt verworpen, wordt de 
andere onmiddellijk in stemming gebracht. Wanneer ze beide worden ver
worpen, is het voorstel definitief verworpen.134 Als de regering nalaat om 
binnen 15 dagen nadat een voorstel dat in nieuwe lezing door de Sénat is 
aangenomen, is gezonden naar de Assemblée, aan de Assemblée te vragen 
definitief te beslissen, kan de "navette" opnieuw beginnen.135 

De cmp is een politiek instrument dat niet ten gunste van de Sénat 
werkt. De Assemblee kan zich het falen van een cmp veroorloven, aange
zien ze dan toch nog het laatste woord kan krijgen, terwijl de Sénat alle 
belang heeft bij een compromis als hij bepaalde zaken tot stand wil bren
gen.136 

2.6 Art. 45 Constitutie en het recht van amendement 

Wie hebben het recht van amendement en op welk moment in de proce
dure? Wat is de inhoud van het recht, dat wil zeggen hoe ver mogen voor
gestelde wijzigingen gaan? De Conseil constitutionnel heeft over deze 
punten de nodige uitspraken gedaan. 

De leden van het parlement en de regering hebben het recht van 
amendement137, hetgeen een andere formulering is dan de onze. In feite 
zijn het in Frankrijk voorstellen tot amendering. De Conseil brengt iedere 
keer wanneer art. 45 Const, aangehaald wordt om een uitspraak over het 
recht van amendement uit te lokken in herinnering dat dat recht "est Ie 
corollaire de l'initiative législative" en "peut, sous réserve des limitations 
posées aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article 45, s'exercer à 
chaque stade de la procédure législative...". Beperkingen op het recht van 
amendement doen zich in twee gevallen voor, namelijk de situatie dat een 

133 Zij kan ook niet tussenbeide komen en de "navette" laten voortgaan. 
134 Art. 114, derde lid, RAN. Zie art. 84, derde lid, RAN: "Les propositions repoussées 

par l'Assemblée ne peuvent être reproduites avant un délai d'un an". Met betrek
king tot wetsontwerpen bevat het RAN niet een dergelijke bepaling. 

135 Art. 114, vierde lid, RAN jo art. 45, eerste lid, Const. Het RAN bepaalt in de laatste 
volzin van art. 114, vierde lid "La procédure prévue par l'alinéa 4 dudit article (45 
Const. MN) ne peut plus recevoir d'application après la reprise de cet examen." Dit 
betekent dat in dit geval niet (opnieuw) aan de Assemblée het laatste woord mag 
worden gegeven. 

136 G. Roederer in antwoord op vragenlijst. Volgens deze medewerker van de Sénat 
heeft ook de regering belang bij compromissen aangezien het beter is dat het me
rendeel der wetgeving door beide Kamers is aangenomen. 

137 Art. 44, eerste lid, Const. 
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cmp succesvol is geweest en een compromis-tekst tot stand heeft ge
bracht 1 3 8 en vervolgens de situatie waarin de Assemblée het laatste 
woord krijgt.139 

Tijdens de "navette" hebben zowel de regering als de leden van het par
lement het recht van amendement. Hoe zit het nu met het recht tijdene 
de vergadering van de cmp? De regering maakt geen deel uit van de cmp, 
zij heeft niet het recht van amendement tijdens deze fase van de wetspro
cedure. Dit neemt niet weg dat in bepaalde gevallen officieuze contacten 
tussen regering en cmp-leden plaatsvinden. De gecompliceerdheid van 
bepaalde wetsteksten kan hier soms zelfs toe noodzaken. In de praktijk 
komt het wel eens voor dat de regering aan een cmp voorstelt bepaalde 
wijzigingen over te nemen hoewel hiervoor geen juridische grond be
staat.140 Tijdens de parlementaire behandeling van het begrotingswets
ontwerp "rectificative" 1982 was een exceptie "d'irrecevabilité" opgewor
pen, omdat de regering amendementen bij de cmp had ingediend, terwijl 
de cmp zich alleen maar dient bezig te houden met bepalingen die nog ter 
discussie staan. De algemeen rapporteur van de "commission des Finan
ces" van de Sénat wilde deze amendementen niet behandelen, hetgeen 
volgens de vertegenwoordiger van de Assemblée nationale wel tot misluk
ken van de besluitvorming over de resultaten van de cmp moest leiden.141 

Men kan het ook anders bekijken: door al tijdens de cmp-vergadering te 
interveniëren wil de regering geen compromis frustreren, maar er juist 
één bewerkstelligen.142 Men zou zich zelfs af kunnen vragen of het niet 
beter zou zijn de regering meer bevoegdheden toe te kennen tijdens cmp-
vergaderingen.143 De begrotingswet "rectificative" 1982 is tevens aan de 
Conseil constitutionnel voorgelegd. Leden van de oppositie in de Assem
blée stelden onder andere dat de door de regering voorgestelde amende-

138 Art. 45, derde lid, Const. 
139 Art. 45, vierde lid, Const. 
140 Bauftimé spreekt hier van een "intrusion gouvernementale", zie Baufumé, В., op. 

cit., 1983, blz. 465-467. Deze schrijver is 10 jaar later heel stellig: "Lors de la réu
nion de la C.M.P., seul peut s'exercer le droit d'amendement parlementaire puisque 
seuls des députés et des sénateurs composent cette Commission." Baufumé, В., op. 
cit., 1993, blz. 370. 

141 CCF, Pouvoirs 1983 no 25, blz. 182. 
142 Zie vorige noot. 
143 Zie in deze zin Foucher, В., Le dernier mot à l'Assemblée nationale, RDP, 1981, blz. 

1221-1222: "l'on pourrait se demander s'il ne serait pas préférable d'obliger le 
Gouvernement à participer à la décision de la Commission mixte.. Certes, pour des 
raisons évidentes de vote dans la procédure actuelle, le texte ne peut formellement 
résulter que d'un accord à deux et non pas à trois, mais la présence de représen
tants du Gouvernement permettrait un "trilogue" qui éviterait de revenir sur le 
texte adopté et de dénaturer le rôle des Commissions mixtes." Hierbij kan aange
tekend worden dat ministers gehoord kunnen worden tijdens cmp-vergaderingen. 
Dit biedt mogelijkheden tot samenwerking voor wat betreft het tot stand brengen 
van compromis-teksten. Zie voor een voorbeeld Pierre, M.D., op. cit., blz. 285. 
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menten, waarvan sommige geheel nieuwe fiscale bepalingen inhielden, bij 
voorrang aan de Assemblee voorgesteld hadden moeten worden conform 
art. 39 Const. De Conseil constitutionnel verwerpt het standpunt van 
klagers. Er is geen sprake van strijd met art. 39 "puisque, lors de la nou
velle lecture ayant suivi l'échec de la commission mixte paritaire, les 
amendements incriminés ont été soumis en priorité à l'Assemblée natio
nale;".144 De leden van de cmp kunnen amendementen voorstellen, waar
bij men dan gebonden is aan de bepalingen die nog ter discussie staan.146 

Het komt wel voor dat cmp-leden andere wijzigingen aanbrengen. Strikt 
genomen mag dit niet, maar één en ander wordt gerechtvaardigd met de 
stelling dat op deze manier de samenhang tussen bepalingen gewaar
borgd wordt of bepaalde verbeteringen aangebracht worden.146 

De uitkomst van de cmp heeft consequenties voor de uitoefening van 
het recht van amendement. In geval van falen kan het recht uitgeoefend 
worden alsof geen vergadering heeft plaatsgevonden. Indien de cmp daar
entegen succesvol is, zijn alleen amendementen toelaatbaar die de in
stemming van de regering hebben.147 Art. 113, tweede lid, RAN stelt dat 
amendementen door leden van de Assemblée kunnen worden ingediend, 
maar deze worden voorgelegd aan de regering en pas rondgedeeld wan
neer ze haar instemming hebben.148 "Ainsi les députés, livrés à eux-
mêmes, ne peuvent qu'adopter ou rejeter; ..." De regering kan amende
menten voorstellen of aanvaarden "..et la majorité qui le soutient à l'As
semblée nationale pourra passer outre à la proposition de la commission 
paritaire, voir obtenir du gouvernement de nouvelles concessions par l'ac
ceptation de ses amendements."149 

144 Tevens was gesteld dat, aangezien de cmp zitting hield in de gebouwen van de As
semblée, de cmp de procedure zoals voorgeschreven door het RAN had moeten vol
gen. Deze stelling is eveneens verworpen: "Considérant que ni les violations allé
guées du règlement de l'AN, ni les circonstances ayant provoqué l'échec de la CMP 
ne sont de nature à justifier une déclaration de non-conformité à la Constitution;" 
C.C. 82-155 D.C., 30 december 1982. 

145 Art. 108, derde lid, RAN 
146 Art. 108, vierde lid, RAN. Zie ook Pierre, M.D., op. cit., biz. 222-225. Bauftimé geeft 

enkele voorbeelden van lichte inbreuken tot heel zware, zowel door de cmp zelf als 
door de regering, Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 372-373. 

147 "Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement", art. 45, derde 
lid, Const. 

148 Als dit gebeult is art. 88, eerste lid, RAN van toepassing, onderzoek van amende
menten door de commissie "saisie au fond". Zie voor de Sénat art. 72 RdS. Art. 88 
RAN is tijdens het debat betreffende het amendement Séguin (ingediend nadat een 
akkoord in cmp was bereikt) als volgt uitgelegd: een vergadering van de commissie 
"saisie au fond" vindt slechts plaats wanneer er amendementen van leden aan de 
orde zijn. Art. 113, tweede lid, RAN is tevens van toepassing geacht op subamen
dementen. Zie débats A.N. 19 december 1986, blz. 7960 en blz. 7961 aangehaald in 
dossier Genevois. 

149 Luchaire, F., op. cit., blz. 894. 
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Waarom nu bezit de regering deze verregaande bevoegdheid? De volgende 
punten kunnen worden aangevoerd. De regering maakt geen deel uit van 
de cmp en heeft daar niet het recht van amendement. Indien kamerleden 
onbeperkt amendementen kunnen indienen op de compromis-tekst, zou 
deze tegen de zin van de regering gewijzigd kunnen worden. Een volgend 
punt is dat de regering optreedt als instituut dat het compromis waar
borgt. De compromis-tekst gaat namelijk niet heen en weer tussen beide 
Kamers, maar de tekst wordt achtereenvolgens aan beide Kamers voorge
legd. Alleen de regering kent de standpunten van beide Kamers. Haar in
stemming met amendementen van kamerleden is te verdedigen met het 
oog op het instandhouden van het akkoord.150 

Echter, de jurisprudentie van de Conseil constitutionnel laat zien dat 
aan de regering zeer ruime bevoegdheden worden toegekend. De Conseil 
staat de regering toe een cmp-akkoord aan te tasten, terwijl de leden van 
het parlement behoudens instemming van de regering niet mogen amen
deren.151 Deze gang van zaken wordt in het algemeen slecht ontvangen 
door de Sénat die dergelijke amendementen meestal verwerpt.152 

In verband met art. 45, derde lid, Const, zijn de volgende uitspraken 
van belang: in zijn uitspraak van 29 december 1986153 stelt de Conseil 
dat de regering een compromis-tekst die zij ter goedkeuring aan beide Ka
mers voorlegt, mag wijzigen154, het mogen zonodig toegevoegde artikelen 
zijn, ja zelfs mogen de amendementen bepalingen treffen of wijzigen die 
al in een gelijkluidende versie door beide Kamers zijn aangenomen.155 De 
Conseil formuleert wel een beperking. De toevoegingen of wijzigingen op 
de tekst moeten in verband staan met die tekst en mogen niet de beper
kingen die eigen zijn aan de uitoefening van het recht van amendement 
door hun onderwerp en hun reikwijdte schenden. Dit zou namelijk een 
miskenning opleveren van de artikelen 39, eerste lid en 44, eerste lid, 

150 Vgl. de uitspraak van M. Debré A.N. 17 december 1959, blz. 3441 "Ce n'est pas ce 
qu'une Assemblée vote qui est adressé à l'autre Assemblée: c'est le texte issu des 
délibérations de la commission mixte paritaire qui est déposé tant devant l'Assem
blée Nationale que devant le Sénat. D'où la réglementation particulière des amen
dements qui fait que seuls les amendements pris à son compte par le Gouverne
ment peuvent être discutés parce que seuls ces amendements peuvent être joints 
au texte de la Commission qui est déposé à la fois devant l'une et l'autre Assem
blée". Zie ook Baufumé, В., op. cit., 1983, blz. 470-471. 

151 Pierre stelt dat strikt genomen de regering geen recht van amendement heeft op 
een compromis-tekst, gelet op de tekst van de Constitutie, Pierre, M.D., op. cit., blz. 
124. Zie voor argumenten pro en argumenten contra Baufumé, В., op. cit., 1983, 
blz. 472-474. 

152 G. Roederer in antwoord op vragenlijst. 
153 C.C. 86-221 D.C., 29 december 1986 over "l'amendement Barzach". 
154 "modifie ou complète celui-ci par les amendements de son choix" 
155 "que ces amendements peuvent même avoir pour effet d'affecter des dispositions 

qui ont déjà été votées dans les mêmes termes par les deux assemblées" 
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Const.156 De Conseil constateert in casu dat het onderwerp van de wijzi
gingen voldoende specifiek is157 en hun reikwijdte beperkt is.158 

In de uitspraak van 23 januari 1987159 is de uitkomst anders. De casus 
is als volgt. Op 10 december 1986 wordt in de ministerraad een "ordon
nance" aangenomen betreffende een werktijdregeling, voorbereid door de 
minister van arbeid, Ph. Séguin. Op 17 december maakt President Mit
terrand duidelijk dat hij weigert deze ordonnance te tekenen160, terwijl de 
gewone zittingsperiode van het parlement binnen 3 dagen afloopt. De re
gering besluit dan om de 20 artikelen van de ordonnance in de vorm van 
een amendement in te brengen in een 'verzamelwet' waarvan de behande
ling bijna voltooid is, namelijk het wetsontwerp houdende diverse econo
mische en sociale maatregelen. Op 20 december wordt de wet aangeno
men.161 In zijn uitspraak van 23 januari 1987 stelt de Conseil constitu
tionnel dat het amendement Séguin in strijd is met de Constitutie. De 
Conseil herhaalt hetgeen hij heeft gesteld in zijn uitspraak van 29 decem
ber 1986. Echter, na een inhoudelijke beoordeling constateert hij dat de 
aan de orde zijnde bepalingen "tant de leur ampleur que de leur impor
tance" de beperkingen overschrijden die onlosmakelijk verbonden zijn 
met de uitoefening van het recht van amendement. Als ze toch aanvaard 
zouden worden, zou dat afbreuk doen aan het onderscheid tussen wets
ontwerpen en wetsvoorstellen enerzijds en amendementen anderzijds.162 

Conclusie is dat het amendement Séguin op onregelmatige wijze is aange
nomen. 

Deze twee uitspraken zijn bevestigd in de uitspraak van 12 januari 
1989.163 Op de hier besproken uitspraken is veel kritiek geuit.164 De kri
tiek op die van 29 december 1986 spitst zich toe op het feit dat de Conseil 
constitutionnel toestaat dat regeringsamendementen op de compromis
tekst bepalingen mogen wijzigen, die al eerder in een gelijkluidende ver-

156 "... que toutefois, les adjonctions ou modifications аіпві apportées au texte en cours 
de discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 
1, de la Constitution, ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et 
leur portée, les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement;" 

157 "étroitement spécifié" 
15Θ "portée restreinte" 
159 C.C. 86-225 D.C., 23 januari 1987 over "l'amendement Séguin". 
160 Cohabitation! 
161 Favoreu, L., Le droit constitutionnel jurisprudentiel, RDP 1989, blz. 399-503, zie 

met name blz. 470. 
162 "Le Conseil constitutionnel distingue donc ce qui peut être introduit par amende

ment - à quelles conditions et dans quelles limites - de ce qui exige le recours à une 
loi." Aldus Baumont, S., Le Conseil constitutionnel et le droit d'amendement du 
Gouvernement. De l'amendement Tour Eiffel à l'amendement Séguin., Annales de 
l'Université des sciences sociales de Toulouse, 1987, blz. 182. 

163 C.C. 88-251 D.C., 12 januari 1989. 
164 Zie voor een overzicht Favoreu, L., Le droit constitutionnel jurisprudentiel, RDP 

1989, blz. 469-472. 
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sie zijn aangenomen terwijl art. 45, tweede lid, Const, de bevoegdheid van 
de cmp beperkt tot de bepalingen die nog ter discussie staan. 

Ten aanzien van de "limites inhérentes" stelt men dat voor die gevallen 
art. 98, vijfde lid, RAN is geschreven, een bepaling die de Kamer zelf moet 
toepassen. Sommigen vragen zich af of de Conseil door bepalingen te toet
sen aan zogenaamde "limites inherentes" zich niet een controlemiddel toe
eigent dat hem eigenlijk niet toekomt.165 Carcassonne is het felst in zijn 
kritiek.166 Hij stelt dat de Conseil constitutionnel de parlementaire proce
dure de genadeslag heeft gegeven en heeft toegestaan dat een ernstige in
breuk is gemaakt op de rechten van het parlement. De interpretatie die 
de Conseil constitutionnel geeft aan art. 45, derde lid, Const, leidt tot een 
".."Parlement bloqué" puisque confronté à des dispositions entièrement 
nouvelles, il ne peut ni voter des amendements, ni les discuter, ni même 
les déposer."167 Het parlement verwordt op deze manier tot een "machine 
à voter".168 Hier is wel tegenin gebracht dat inhoudelijke beperkingen 
aan het recht van amendement worden gesteld.169 

Op de uitspraak dd. 23 januari 1987 is ook de nodige kritiek geuit. 
Avril en Gicquel herhalen hun kritiek voor wat betreft de vergaande toet
sing door de Conseil constitutionnel. Zij stellen dat de Constitutie de toe
laatbaarheid van amendementen in bepaalde limitatief opgesomde geval
len regelt.170 Door ook in andere gevallen te toetsen maakt de Conseil in
breuk op de rechten en de autonomie van het parlement.171 Er zijn echter 
ook schrijvers die in deze uitspraak een bevestiging van de rechten van 
het parlement en een beperking van die van de regering zien "sachant dé-

165 Avril, P., Gicquel, J., Pouvoirs 1987 no 41, biz. 201-202. 
166 Carcassonne, G., A propos du droit d'amendement: les errements du Conseil consti

tutionnel, Pouvoirs 1987 no 41, blz. 163-170. 
167 Carcassonne, G., art. cit., blz. 168. Art. 45, derde lid, Const, stelt immers dat amen

dementen op een compromis-tekst ontoelaatbaar zijn behalve als de regering ermee 
instemt. 

168 Carcassonne, G., art. cit., blz. 169. 
169 Aldus Genevois, В., aangehaald door Favoreu, L., art. cit., blz. 469-470. Wat moet 

nu precies verstaan worden onder 'inhoudelijke beperkingen'? Carcassonne en an
deren vinden deze kwalificatie te vaag en te zeer uitnodigen tot subjectief oordelen, 
zie Camby, J-P, Servent, P., op. cit., 1994, blz. 98-99. 

170 Zie de artikelen 40, 41, 44, tweede en derde lid, 45, derde en vierde lid, Const. 
171 Pouvoirs 1987 no 42, blz. 169-170. F. Goguel is erg fel. Hij merkt op dat naast de in 

de vorige noot genoemde grondwetsartikelen de "ordonnance portant loi organique 
sur les lois de finances" en de beide Reglementen van Orde (art. 98, vijfde lid, RAN 
en art. 48, derde lid, RdS) beperkingen inhouden op het recht van amendement. De 
Conseil constitutionnel heeft een nieuwe regel gesteld. Door dit te doen gaat hij zijn 
bevoegdheden te buiten: "Mais j'estime avoir le droit d'écrire que, selon moi, le Con
seil constitutionnel a cédé ce jour-là à la tentation qu'éprouve nécessairement tout 
organisme disposant d'un pouvoir sans contrôle autre que celui de l'opinion, d'exer
cer ce pouvoir au-delà des limites qu'il doit normalement comporter." Aldus Goguel, 
F., "A propos du Conseil constitutionnel", in Projet, no. 204, blz. 97. 

142 



Gewone wetsprocedure 

sonnais que tout amendement ayant la même ampleur que celui de l'a
mendement Séguin - large réforme du Code du Travail - serait à l'avenir, 
déclaré inconstitutionnel."172 Regeringsamendementen mogen niet zo ver 
gaan dat ze zich begeven op het terrein van het recht van initiatief.173 F. 
Goguel merkte echter in Le Figaro van 6-2-'87 op dat de hier aan de orde 
zijnde toetsing toegepast kan worden op alle amendementen, of ze nu van 
de regering afkomstig zijn of van kamerleden. Reeds is opgemerkt dat art. 
45, derde lid, Const, aan amendementen van kamerleden al de nodige be
perkingen oplegt. 

De beide kamervoorzitters hebben laatstgenoemde uitspraak scherp 
veroordeeld. Niet moet worden vergeten dat we te maken hebben met een 
periode van "cohabitation", waarin de regering en haar kamermeerder
heid tegenover de President van de Republiek staan. Indien regering en 
kamermeerderheid samen bepaalde amendementen aangenomen willen 
hebben, kan dit geblokkeerd worden door de toetsing van de Conseil con
stitutionnel.174 

Samengevat kunnen de volgende lessen uit de uitspraak C.C. 86-225 
D.C. van 23 januari 1987 getrokken worden: 1. de Conseil constitutionnel 
heeft een materieel criterium, een inhoudelijke omschrijving gegeven ten 
aanzien van amendementen, 2. voorheen behoorde dit tot de taak van de 
desbetreffende Kamer, 3. in casu lijkt de oppositie 'gewonnen' te hebben, 
maar de regels kunnen een andere politieke betekenis krijgen bij een an
dere politieke constellatie.175 

Een cmp kan, zoals reeds eerder gesteld mislukken: ofwel er komt geen 
compromis-tekst tot stand, ofwel een totstandgekomen compromis-tekst is 
niet in een gelijkluidende versie door beide Kamers aangenomen.176 Er 

172 Baumont, S., art. cit., blz. 183. 
173 Ook Luchaire stelt dat de beslissing gezien kan worden als een bescherming van de 

rechten van het parlement. Zie Luchaire F., Coñac, G., op. cit., blz. 220. 
174 Zie ook Hamon, L., noot onder C.C. 88-251 D.C., 12 januari 1989, Dalloz, 1989, blz. 

575. 
175 Naar Villiers, M. de., La décision du 23 janvier 1987 du Conseil constitutionnel: qu' 

est-ce qu'un amendement? in: La Revue administrative, no. 236, mars-avril 1987, 
blz. 144. In C.C. 93-329 D.C. van 13 januari 1994 (bevestigd in C.C. 93-334 D.C. 
van 20 januari 1994) heeft de Conseil zijn contrôle op de uitoefening van het recht 
van amendement nog verder verruimd met de volgende overweging: "que même si 
certains de ces amendements (afkomstig van leden van de oppositie, MN) ont pu 
être écartés sans justification appropriée, cette restriction au droit d'amendement 
qui doit être appréciée au regard du contenu des amendements dont s'agit et des 
conditions générales du débat n'a pas revêtu en l'espèce un caractère substantiel et 
n'est donc pas susceptible d'entacher de nullité la procédure législative;" Zie hier
over, Rousseau, D., op. cit., 1995, blz. 254-255 en Reestman, J.H., op. cit., blz. 141-
142. 

176 Avril merkt hierover op: "Ce refus peut être "accidentel" (la composition de la délé
gation de cette assemblée ne reflétait pas suffisamment sa majorité, ou elle avait 
consenti des concessions jugées excessives), mais il peut aussi sanctionner la re-
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zijn nu twee mogelijkheden. De "navette" kan weer beginnen. In dat geval 
kan het recht van amendement weer zonder beperkingen worden uitgeoe
fend, i " 

De andere mogelijkheid is de procedure zoals omschreven in art. 45, 
vierde lid, Const.: een nieuwe lezing in beide Kamers en vervolgens kan 
de regering het laatste woord geven aan de Assemblée. Ook in nieuwe le
zing kan het recht van amendement zowel door de leden van het parle
ment als de regering zonder beperkingen worden uitgeoefend178, het kan 
dan zelfs om nieuwe artikelen gaan. Dit is uitgemaakt in de uitspraak 
van 31 december 1981, hiervoor al aan de orde geweest.179 Voorwaarde is 
wel dat het desbetreffende amendement aan beide Kamers is voorgelegd 
alvorens de Assemblée het laatste woord krijgt.180 Het hoeft dan niet zo te 

mise en cause par Ie Gouvernement des dispositions sur lesquelles la CMP était 
parvenue à un accord. Le rejet se produit dans la quasi-totalité des cas au Sénat, 
devant lequel la responsabilité du Gouvernement ne peut être engagée". Avril, P., 
Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 178. 
Stemming over een cmp-tekst vindt als volgt plaats. De Assemblee spreekt zich 
eerst uit over de amendementen. Vervolgens spreekt ze zich bij één stemming uit 
over de gehele tekst. Zie art. 113, derde lid, RAN. Zie voor de kwestie hoe een "vote 
bloqué" een rol kan spelen de desbetreffende paragraaf. Wanneer de Sénat zich 
moet uitspreken vóór de Assemblée, spreekt hij zich ook eerst uit over de amende
menten en neemt vervolgens via één stemming, een besluit over de gehele tekst. 
Als de Sénat ná de Assemblée moet stemmen, neemt hij in één stemming een be
slissing over de gehele tekst, waarbij slechts die amendementen betrokken worden 
die de instemming van de regering hebben. Zie art. 42, twaalfde lid, RdS. De Regle
menten van Orde verschillen: het RAN voorziet niet in de situatie dat de Sénat als 
eerste stemt. Zelfs als de Assemblée na de Sénat stemt, behoudt de Assemblée het 
recht om over ieder amendement afzonderlijk een beslissing te nemen. Baufumé, 
В., op. cit., 1983, blz. 481 merkt hierover op: "Même saisie en second, l'Assemblée 
conserve donc le droit de statuer sur chaque amendement, droit dont le Sénat, dans 
un souci de cohérence, s'est dépouillé puisqu'un vote différent de ceux émis par la 
première Assemblée saisie, ne serait-ce que sur un seul amendement, signifie 
l'échec de la procédure de c.m.p." Je zou zeggen dat dit omgekeerd ook geldt. 

177 Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 387-388. 
178 "La navette se poursuivant selon les règles du droit commun, et la lecture succé

dant à la fermeture de la parenthèse de la C.M.P. pouvant être aussi bien, tant que 
le Gouvernement n'a pas annoncé son intention de donner le dernier mot à l'As
semblée nationale, une lecture s'inscrivent dans la recherche de l'accord spontané 
de l'article 45, alinéa 1, qu'une nouvelle lecture préludant à la mise en oeuvre du 
dernier alinéa de cet article, le droit d'amendement, gouvernemental comme par
lementaire, doit s'exercer de façon habituelle." Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 388. 
Zie ook C.C. 85-199 D.C., 28 december 1985. 

179 C.C. 81-136 D.C., 31 december 1981. Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 388. 
180 De relevante overweging maakt dit duidelijk: "....que l'article 14 de la loi est issu 

d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet 
après la réunion de la commission mixte paritaire et qui a été soumis au Sénat lors 
de la dernière lecture devant cette assemblée; qu'ainsi il a été statué définitivement 
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zijn dat de Sénat het desbetreffende amendement heeft aangenomen.181 

De uitspraak werkt sterk ten gunste van de regering (en de Assemblee 
nationale), want bij succes van de cmp beheerst ze geheel het recht van 
amendement, terwijl bij falen de jurisprudentie haar toestaat de tekst te 
amenderen zowel door middel van toegevoegde artikelen als door het wij
zigen van hetgeen reeds was aangenomen.182 In twee uitspraken uit 1985 
is deze gang van zaken bevestigd.183 De Conseil constitutionnel bevestigt 
dat het recht van amendement, behalve in laatste lezing, bij de Assem
blée zonder beperkingen kan worden uitgeoefend na de vergadering van 
de cmp. In casu kon de regering dus vrijelijk amendementen voorstellen. 
Hieraan zijn echter twee voorwaarden verbonden. Ten eerste moeten de 
amendementen in verband staan met de andere bepalingen van de wet184 

sur cet article par l'Assemblée nationale dans Ie respect des dispositions de l'article 
45 de la Constitution;" 

181 Dit blijkt uit de term "soumis".. Zie ook Favoreu, L., Le droit constitutionnel juris-
prudentiel en 1981-1982, RDP 1983, blz. 372: "en d'autres termes, après l'échec de 
la Commission mixte paritaire, l'Assemblée peut voter en troisième lecture ... un 
texte durèrent de celui sur lequel la Commission mixte paritaire a tenté de trouver 
un accord, dès lors que ce texte est soumis au Sénat en troisième lecture, et l'adop
ter définitivement en quatrième et dernière lecture, même si le Sénat a encore ma
nifesté son opposition à ce texte." 

182 G. Carcassonne wijst op het gevaar van een "Gouvernement peu scrupuleux". Hij 
stelt: "Ainsi un Gouvernement peu scrupuleux pourrait-il désormais minimiser le 
nombre des lectures prévues par l'article 45 de la Constitution: il lui suffirait de 
transformer un de ses projets en une série d'articles additionnels à un texte déjà 
examiné en commission pour faire en sorte que ces dispositions nouvelles ne soient 
soumises qu'à une seule discussion dans chaque assemblée avant que, éventuelle
ment, les députés soient appelés à statuer définitivement." Carcassonne, G., art. 
cit., blz. 164. 

183 C.C. 85-191 D.C., 10 juli 1985 en C.C. 85-198 D.C., 13 december 1985 (l'amende
ment Tour Eiffel), note Boulouis, J., AJDA 1986, blz. 171-173. 

184 Zie ook C.C. 86-221 D.C. Dit kan worden geïnterpreteerd als een waarschuwing 
aan de regering niet alles maar in een wet te stoppen dat er geen verband mee 
houdt, het ging hier namelijk om een ddef, een verzamelwet ("diverses dispositions 
d'ordre économique et financier"), Pouvoirs 1985 no 35, blz. 178. Het is tevens een 
antwoord op de zorgen van de klagers die stelden dat op deze manier de regering de 
procedurele eisen die gelden voor wetsontwerpen kon omzeilen ofwel verras
singsamendementen kon indienen, zie Favoreu, L., Le droit constitutionnel juris-
prudentiel (mars 1983-mars 1986), RDP 1986, blz. 452 en Luchaire, F., Dalloz, 
1986, blz. 345-351: "Cette procédure (zoals die gold vóór deze uitspraak MN) n'est 
pas exempte de toute critique; certes le ministre qui représente le Gouvernement 
lors du débat doit s'assurer de l'accord préalable du Premier Ministre; mais il ne le 
fait pas toujours; utilisant sans contrôle ce droit d'amendement, un ministre peut, 
en fait, modifier le projet de loi sans aucune délibération du conseil des ministres 
qui, pourtant, l'avait adopté et ainsi passer outre aux objections prévisibles de cer
tains de ses collègues; il lui arrive aussi de glisser quelques dispositions qui traî
naient depuis longtemps dans les cartons de son ministère ou, au contraire "foncer 
à la hussarde" par des amendements surprises que personne n'attendait." (blz. 
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en ten tweede moeten ze voordat ze definitief zijn aangenomen aan de 
Sénat zijn voorgelegd. Het is dus mogelijk dat de Sénat na een cmp 
slechts in één lezing over een amendement kan beraadslagen (eerste 
dépôt bij de Assemblée en na de Sénat de Assemblée het laatste woord). 

De Conseil constitutionnel bevestigt zijn uitspraken tot op heden.185 

De uitspraak C.C. 89-268 D.C. van 29 december 1989 bevestigt tevens 
dat ook in nieuwe lezing amendementen bepalingen die reeds in een ge
lijkluidende versie zijn aangenomen mogen wijzigen. In dit verband is in 
1990 een opmerkelijke uitspraak gedaan.186 In deze casus heeft de rege
ring in nieuwe lezing amendementen ingediend die opnieuw bepalingen 
introduceren die in eerste lezing zowel door de Assemblée nationale als 
door de Sénat zijn afgewezen ("supprimés"). De Conseil staat dit toe. 

In laatste lezing is het recht van amendement volgens de Constitutie 
aan beperkingen onderworpen. In dat geval kan de Assemblee ofwel de 
compromis-tekst tot uitgangspunt van haar beraadslagingen nemen ofwel 
de laatst door haar aangenomen tekst, in voorkomende gevallen gewijzigd 
door één of meer door de Sénat aangenomen amendementen, aldus art. 
45, vierde lid, Const.187 In het tweede geval kunnen slechts amendemen
ten worden aangenomen "votés par le Sénat lors de la dernière lecture 
par lui du texte en discussion".188 In het geval dat leidde tot de uitspraak 
van 9 mei 1991189 heeft de Sénat in nieuwe lezing de prealabele kwestie 
aangenomen. De Conseil stelt dat de Sénat door dit te doen afgezien heeft 
van zijn recht om in deze fase van de procedure amendementen voor te 
stellen. Nu hadden leden van de Assemblée in laatste lezing amendemen
ten voorgesteld die de Sénat in eerste lezing vóór de cmp had aangeno
men. Deze amendementen zijn terecht ontoelaatbaar verklaard. Dergelij
ke amendementen kunnen niet in laatste lezing aan de orde worden ge
steld. 

2.7 Functioneren van art. 45 Constitutie in de praktijk 

Art. 45 Const, is ingevoerd om een einde te maken aan de onbevredigende 
situatie die bestond tijdens de Ille en IVe Republiek. De wetsprocedure 

347). Overigens is Luchaire er niet gerust op dat vaak de ongrondwettigheid wordt 
uitgesproken: door een wetsontwerp een vage titel te geven zou het toch mogelijk 
blijven verrassingsamendementen voor te stellen (blz. 348). 

185 Zie C.C. 89-258 D.C., 8 juli 1989, C.C. 89-268 D.C., 29 december 1989, C.C. 89-269 
D.C., 22 januari 1990. 

186 C.C. 90-274 D.C., 29 mei 1990. 
187 In laatste lezing kan de regering geen nieuwe amendementen meer voorstellen. 
188 Zie Luchaire, F., Le statut de la collectivité territoriale de Corse, RDP 1991, blz. 

943-979, met name blz. 961: alleen amendementen op de laatst door de Assemblee 
aangenomen tekst zijn toelaatbaar. 

189 C.C. 91-290 D.C., 9 mei 1991. 
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kon toen eindeloos lang duren en daardoor in een impasse geraken, aan
gezien beide Kamers gelijke bevoegdheden hadden. Uit het nieuwe 
grondwetsartikel blijkt een ander tweekamerstelsel. Hoewel beide Ka
mers in beginsel een gelijkwaardige positie innemen, kan uiteindelijk het 
laatste woord aan de rechtstreeks gekozen Kamer verleend worden.190 

Zoals in het voorgaande is gebleken, kan de regering een dominante posi
tie innemen, omdat zij op verschillende momenten de loop van de wets
procedure kan beïnvloeden. 

De overwegingen die hebben geleid tot de huidige redactie zijn te ken
nen uit de grondwetsgeschiedenis. Hieruit blijkt dat de Sénat-lobby ge
tracht heeft zijn positie op z'n minst te behouden, zo niet te versterken.191 

Dit blijkt onder meer uit de redactie die tot stand kwam tijdens de be
raadslagingen in het "Comité consultatif constitutionnel". Op basis van 
deze tekst hadden zowel de minister-president als beide Kamers de be
voegdheid een cmp bijeen te roepen. Ten tweede beoogde deze tekst het 
verwerpen van een compromis-tekst ernstig te bemoeilijken door te stel
len dat amendementen op deze tekst pas zijn aangenomen, indien de 
meerderheid van de leden van de Kamer waar ze zijn ingediend vóór heeft 
gestemd.192 In geval van een laatste lezing door de Assemblée voorzag de 
hier aan de orde zijnde versie van art. 45, vierde lid, Const, in een ver
sterkte rol voor de Sénat: "En ce cas, l'Assemblée nationale peut re
prendre le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou 
plusieurs amendements proposés par le Sénat soit à la majorité des mem
bres la composant, soit, si cette majorité n'est pas atteinte, à la majorité 
des suffrages exprimés après une dernière lecture devant le Sénat."193 

Zoals bekend, laat de uiteindelijke versie veel minder ruimte aan de Sé
nat. Dat de regering de procedure beheerst, kreeg indertijd niet zo veel 
aandacht. Men vreesde namelijk meer de prerogatieven die de Assemblee 
kreeg toebedeeld en dacht de regering een scheidsrechtersrol toe.194 

190 "S'il pose, en principe, l'égalité des pouvoirs législatifs des deux chambres, cet arti
cle 45 limite cette égalité par une procédure de conciliation sanctionnée par un vote 
définitif de la Chambre basse, à l'initiative du Gouvernement." Trnka, H., art. cit., 
1963, blz. 480. 

191 Zie Maus, D., Etudes sur la Constitution de la Ve République, Parie, 1990 het on
derdeel "L'écriture des dispositions relatives au Sénat dans la Constitution de 1958, 
blz. 66-117, met name blz. 87-105. 

192 "Des amendements à ce texte ne peuvent être adoptée qu'à la majorité des mem
bres composant l'assemblée devant laquelle ils ont été déposés, sauf s'ils ont déjà 
été adoptée dans ces conditions par l'autre assemblée." Maus, D., art. cit., blz. 97-
98. 

193 Idem. 
194 "... lors des travaux préparatoires, très peu de membres du Comité Consultatif se 

sont élevés contre cette prérogative gouvernementale... Bien au contraire, la plu
part se montrèrent beaucoup plus jaloux des prérogatives que semblaient donner à 
l'Assemblée Nationale l'article 45, que de l'emprise du Gouvernement sur le pouvoir 
législatif. Ils préférèrent alors abandonner l'initiative de la procédure au Gou-
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Art. 45 Const, biedt mogelijkheden tot samenwerking èn tot confronta
t i e 1 9 5 tussen regering en Kamers. Of de ene of de andere situatie zich 
voordoet, is afhankelijk van politieke verhoudingen. Samenwerking kan 
zich op verschillende manieren voordoen: ofwel op initiatief van de rege
ring, ofwel op initiatief van de Kamers.1 9 6 Pierre geeft een aantal voor
beelden: de regering grijpt niet in en laat de "navette" voortgaan in af
wachting van consensus tussen beide Kamers, de regering neemt een po
sitieve en constructieve houding in tijdens cmp-vergaderingen, aanvaardt 
de cmp-tekst en de door leden van het parlement ingediende amendemen
ten. Samenwerking op initiatief van de Kamers doet zich voor wanneer 
wetgeving snel wordt aangenomen of amendementen door de verschillen
de deelnemers aan het wetgevingsproces worden gesteund. 

Art. 45 Const, biedt de regering met name mogelijkheden de gang van 
zaken naar haar hand te zetten. Zij kan dit doen om de procedure te ver
snellen door bijvoorbeeld veelvuldig voorstellen van wet urgent te verkla
ren of om politieke doelen te bereiken middels bijvoorbeeld het manipule
ren van het recht van amendement. Art. 45, derde lid, Const, alsmede de 
jurisprudentie van de Conseil constitutionnel bieden de regering de mo
gelijkheid om een zorgvuldig totstandgekomen compromis aan te tasten. 
De positie van de regering is nog sterker als ze art. 45 Const, combineert 
met art. 44, derde lid, Const., de "vote bloqué"197 en/of art. 49, derde lid, 
Const., "engagement de responsabilité".198 Het parlement kan wetgeving 
verwerpen of in het uiterste geval kan de Assemblee een motie van wan
trouwen indienen. Echter, art. 49 Const.1 9 9 is niet van toepassing op de 

vemement, en espérant qu'il garderait la neutralité digne d'un arbitre." Foucher, 
В., art. cit., blz. 1201. 

195 In combinatie met andere constitutionele middelen. 
196 Het navolgende is ontleend aan Pierre, M.D., op. cit., blz. 279-296. 
197 "Combiné avec l'article 45, ce teste permet au Gouvernement de proposer aux deux 

Chambres le vote global des décisions de la commission mixte paritaire assorties 
d'un certain nombre d'amendements proposés par lui. L'intérêt de cette procédure 
est de permettre à l'exécutif, tout en maintenant un certain nombre de décisions de 
la commission mixte, de revenir sur celles qui lui sont défavorables." Trnka, H., 
1963, art. cit., blz. 519. 

198 Wetgeving kan tot stand komen zonder dat zij daadwerkelijk is aangenomen door 
beide Kamers. Vgl. "En cas de lecture définitive par l'Assemblée, si les amende
ments sont votés, ils peuvent figurer dans le texte définitif, même s'ils n'ont pas été 
adoptés par le Sénat (81-136 D.C., 31 december 1981). Ainsi, une disposition, intro
duite après la c.m.p. par le Gouvernement et adoptée, éventuellement après usage 
d'un vote bloqué ou de l'article 49 alinéa 3 par la seule Assemblée peut devenir loi 
sans que le droit d'amendement parlementaire puisse, à ce stade s'exercer." Aldus 
B. Genevois in antwoord op vragenlijst. 

199 Met uitzondering van het vierde lid. 
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Sénat. De Sénat heeft dus niet de mogelijkheid een motie van wantrou
wen in te dienen.200 

Hoe functioneert art. 45 Const, gelet op onderscheiden politieke ver
houdingen?201 Verschillende situaties zijn te onderscheiden. Als de rege
ring op een meerderheid in de Assemblée nationale steunt, heeft zij nau
welijks problemen om haar wetsontwerpen aangenomen te zien. In deze 
situatie is het aanwenden van constitutionele middelen vaak niet nodig. 
Eventuele tegenstand van de Sénat kan overwonnen worden door gebruik 
te maken van art. 45, vierde lid, Const. Als de Sénat een wetsvoorstel 
aanneemt, kan de regering gebruik maken van haar meerderheid in de 
Assemblée om definitieve aanneming te voorkomen. 

Indien de regering niet over een stabiele meerderheid in de Assemblée 
beschikt, kan zij tijdens de verschillende fasen van art. 45 Const, gebruik 
maken van de "vote bloqué" of art. 49, derde lid, Const. Voor wat betreft 
wetsvoorstellen, heeft zij art. 48 Const, tot haar beschikking. De regering 
kan ervoor zorgen dat wetsvoorstellen niet op de agenda komen. Bij ge
bleken onenigheid tussen beide Kamers, kan zij besluiten geen cmp bijeen 
te roepen waardoor de behandeling van het wetsvoorstel tot in het on
eindige kan voortduren. Beschikt de regering over een meerderheid in de 
Sénat, dan kan zij het aannemen van wetsvoorstellen afkomstig van le
den van de Assemblée met diens steun voorkomen. De Sénat verwerpt en 
de regering laat de "navette" eindeloos lang doorgaan. Als de regering het 
eens is met het wetsvoorstel, kan zij het voorleggen aan beide Kamers en 
gebruik maken van de verschillende middelen die de Constitutie haar 
biedt. 

Indien de regering niet over een meerderheid in de Assemblée beschikt, 
wordt haar positie moeilijk. Art. 49, derde lid, Const, is moeilijk toe te 
passen want in dat geval zal een motie van wantrouwen waarschijnlijk 
worden aangenomen. De President van de Republiek kan de Assemblée 
ontbinden202, waarbij het echter de vraag blijft hoe de politieke verhou
dingen na de verkiezingen eruit zullen zien. Ook hier kan de regering 
echter wetsvoorstellen van leden van de Assemblée die haar niet beval
len, tegenhouden als er een meerderheid in de Sénat is die haar steunt. In 
dat geval laat zij de "navette" eindeloos lang doorgaan. 

Uit het voorgaande blijkt dat de regering beide Kamers tegen elkaar 
kan uitspelen. Als de regering steunt op een meerderheid in de Assemblée 

200 Trnka heeft hierop de volgende kritiek: "Certes, la procédure législative est accélé
rée au détriment du pouvoir législatif. Cela n'eet pas politiquement critiquable. 
L'arme essentielle donnée par la Constitution à l'Assemblée Nationale pour mani
fester son opposition est la censure... Mais l'article 49 n'est pas applicable au Sénat 
et le Gouvernement peut de cette manière briser la résistance de la Haute Assem
blée. C'est le reproche que l'on peut faire à l'association des articles 45 et 49." 
Tmka, H., art. cit., 1963, blz. 518. 

201 Zie Pierre, M.D., blz. 138-143. 
202 Art. 12 jo. art. 19 Const. 
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nationale, kan zij de Assemblée het laatste woord geven. In het omge
keerde geval maakt ze geen gebruik van de mogelijkheid die art. 45, 
vierde lid, Const, haar biedt.203 Foucher signaleert hier een onevenwich
tigheid. Het kan namelijk gebeuren dat de Assemblée in laatste lezing 
wetgeving met een krappe meerderheid aanneemt, terwijl de Sénat de
zelfde wetgeving met een ruime meerderheid had verworpen.204 Het enige 
dat de Sénat nog kan doen nadat wetgeving in laatste lezing is aangeno
men, is de desbetreffende wet voorleggen aan de Conseil constitution
nel.205 

Op het gebruik van art. 45 Const, wordt veel kritiek uitgeoefend. Een 
veelgehoorde klacht is de dominante positie die de regering inneemt.206 

Hier kan tegenin gebracht worden dat art. 45 Const, wel een mogelijkheid 
biedt de wetsprocedure te versnellen.207 Dit artikel, indertijd in de Con
stitutie opgenomen om een conciliatieprocedure vast te leggen, is in feite 
tot een instrument in handen van de regering geworden. In de praktijk 
betreft het artikel de tegenstelling executive-legislatieve.208 L. Hamon 
heeft de macht van de regering als volgt samengevat: "Avec la priorité du 
texte gouvernemental, comme avec la priorité du gouvernement pour 
l'inscription à l'ordre du jour, comme avec la limitation du nombre des 
commissions, comme avec la possibilité d'instituer une commission pari
taire mixte et de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale, c'est tou
jours le gouvernement qui est le maître d'oeuvre; il ne peut sans doute 
pas, juridiquement, commander le vote des parlementaires, mais, par la 
procédure même choisie, il peut faciliter à ces parlementaires les votes les 
plus favorables à la conduite générale de la politique nationale telle qu' 
elle est déterminée par ce gouvernement procédant normalement du chef 
de l'Etat."209 

In het verleden zijn verschillende voorstellen tot wijziging van art. 45 
Const, gedaan, maar zij hebben niet tot resultaat geleid. Bij brief dd. 30 

203 "... si Ie Gouvernement decide de ne pas demander le dernier mot à l'Assemblée 
Nationale, il peut maintenir un veto sénatorial qui lui est favorable..." Maar "Le 
Sénat est un allié beaucoup moins sûr que l'Assemblée Nationale: on l'a dit, il réa
git plus en tant qu'insitution qu'en raison de ses affinités politiques. De plus le veto 
sénatorial permet d'empêcher mais non pas de faire." Foucher, В., art. cit., blz. 
1231. 

204 Foucher, В., art. cit., blz. 1234. 
205 Art. 61, tweede lid, Const. Het gaat dan om de grondwettigheid van de voorliggende 

tekst en niet om het gebruik van het laatste woord. Vgl. Foucher, В., art. cit., blz. 
1215-1216. 

206 Zie met name de recente uitspraken van de Conseil constitutionnel met betrekking 
tot de uitoefening van het recht van amendement door de regering. 

207 Dit kan ook negatief geïnterpreteerd worden. 
208 Vgl. de conclusies van Pierre, "En fait, la réalité révèle une lutte constante entre 

l'Exécutif et le Législatif." Pierre, M.D., op. cit., blz. 347-354. 
209 Luchaire, F., op. cit., blz. 897-898. 
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november 1992210 zag ook de toenmalige President F. Mitterrand de 
noodzaak in van veranderingen en heeft hij een aantal voorstellen tot 
grondwetswijziging gedaan die tot doel hebben "d'assurer un meilleur 
équilibre des pouvoirs". Opvallend is dat Mitterrand geen zelfstandige 
voorstellen doet om art. 45 Const., het artikel dat bij uitstek het even
wicht tussen uitvoerende en wetgevende macht verstoort, althans in de 
uitleg die er momenteel aan gegeven wordt, te wijzigen. 

Op 2 december 1992 is bij decreet no 92-1247 een "Comité consultatif' 
ingesteld dat moest adviseren over de voorstellen.211 Het rapport van dit 
Comité, dat onder voorzitterschap stond van G. Vedel is op 15 februari 
1993 uitgebracht.212 Het comité constateert dat met name de Assemblée 
nationale in extreme mate ondergeschikt is geworden aan de uitvoerende 
macht. Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen, namelijk ten eerste ri
gide grondwettelijke regels en ten tweede de groeiende rol die de uitvoe
rende macht speelt in het wetgevingsproces in de meeste parlementaire 
democratieën. Het comité maakt hierbij de kanttekening dat de grond
wettelijke regels niet alleen verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor 
de malaise waarin het parlement zich momenteel bevindt. De politieke 
verhoudingen zijn minstens zo belangrijk.213 Ook het comité-Vedel doet 
geen zelfstandige voorstellen art. 45 Const, te wijzigen. Meer invloed op 
de agenda214 dient in de ogen van het comité wel te leiden tot meer in
vloed op het verloop van de "navette". Voorgesteld wordt dan ook de voor
zitters van beide Kamers de mogelijkheid te bieden een cmp bijeen te roe
pen: "Cette initiative est indispensable si l'on veut que les assemblées 
puissent faire aboutir les propositions de loi qu'elles estiment prioritai
res."215 Art. 45, tweede lid, Const, zou er dan als volgt komen uit te zien: 
"Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou 
une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque 
assemblée, le Premier ministre ou les présidents des deux assemblées 
conjointement ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission 
mixte paritaire chargée de préparer un texte sur les dispositions restant 
en discussion. Lorsque l'urgence a été déclarée, la commission mixte pari
taire peut être réunie après une seule lecture." Deze redactie opent tevens 
de mogelijkheid voor beide kamervoorzitters in geval van wetsontwerpen 
een cmp bijeen te roepen. 

210 J.O. 3 december 1992, 16458-16469. 
211 Idem. 
212 J.O. 16 februari 1993, 2537-2555. 
213 blz.2544. 
214 Mitterrand had voorgesteld de leden van het parlement de mogelijkheid te bieden 

bij iedere zittingsperiode een aantal wetsvoorstellen bij voorrang op de agenda te 
plaatsen. 

215 blz.2546. 
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Over het amenderen van compromis-teksten door de regering merkt het 
comité voorzichtig op dat die gang van zaken niet in overeenstemming 
lijkt met de logica van de (conciliatie)procedure. Het comité stelt dan ook 
voor het recht van amendement op compromis-teksten aan banden te leg
gen met de volgende redactie van art. 45, derde lid, Const.: "Le texte éla
boré par la commission mixte paritaire peut être inscrit pour approbation 
à l'ordre du jour des deux assemblées. Aucun amendement n'est receva-
ble, sauf si les propositions de la commission mixte paritaire ont pour 
conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création 
ou l'aggravation d'une charge publique."216 Amendementen zijn ontoe
laatbaar behalve wanneer de voorstellen van de cmp zouden leiden tot 
een vermindering van de staatsinkomsten dan wel tot de instelling, of 
verzwaring van een publieke last.217 Deze redactie wordt geadviseerd om 
te voorkomen dat op het laatste moment verrassingsbepalingen worden 
aangenomen. 

Het "projet de loi constitutionnelle" no 232, dat niet alleen de minister-
president maar ook de beide kamervoorzitters gezamenlijk de mogelijk
heid wil bieden een cmp bijeen te roepen218, is nooit geagendeerd.219 

3. Van definitieve tekst tot afkondiging 

3.1 "Nouvelle déUbération" 

De President van de RepubUek kondigt een definitief aangenomen wet af 
binnen 15 dagen nadat deze naar de regering is gezonden, aldus art. 10, 
eerste lid, Const. 

Ingevolge art. 10, tweede lid, Const., is de President bevoegd binnen 
deze termijn een hernieuwde behandeling van de wet of van een gedeelte 
ervan door het parlement te eisen. Weigering van deze hernieuwde be
handeling is niet mogelijk.220 

216 blz. 2546. 
217 Zie ook art. 40 Const. 
218 Ameller zet hier de nodige vraagtekens bij. Hij vraagt zich of de voorzitter van de 

Sénat wel wil meewerken aan een procedure die uiteindelijk leidt tot het laatste 
woord aan de Assemblée, als beide Kamers het niet eens zijn. Ameller, M., art. cit., 
blz. 265. 

219 Van art. 45, derde lid, Const, zou volgens dit voorstel alleen de eerste zin als volgt 
gewijzigd dienen te worden: "Le texte élaboré par la commission mixte paritaire 
peut être inscrit pour approbation à l'ordre du jour des deux Assemblées." Mij is 
onduidelijk welke verandering hier nu mee wordt beoogd. 

220 Zie over art. 10 Const, de bijdrage van Massot, J., in Luchaire, F., Coñac, G., op. 
cit., blz. 397-408. Zie over afkondiging Sauvignon, E., La promulgation des lois: 
réflexions sur la jurisprudence Desreumeaux, RDP 1981, blz. 989-1016. 
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Sinds 1958 is deze procedure slechts twee maal toegepast.221 

Een hernieuwde behandeling kan in een aantal gevallen noodzakelijk 
zijn. Prélot noemt drie redenen, namelijk het herstellen van fouten, het 
op elkaar afstemmen van teksten en grondwettigheidstoetsing.222 Het 
eerste geval dat zich na 1958 heeft voorgedaan laat zien dat ook politieke 
redenen een rol kunnen spelen. 

De wet inzake de "exposition universelle" van 1989 werd in de loop van 
1983 definitief aangenomen. Inmiddels besloot President Mitterrand in 
verband met onoverkomelijke financiële problemen af te zien van het or
ganiseren van de expositie. De wet had nu geen zin meer, omdat toepas
sing onmogelijk was. Toch dient een definitief aangenomen wet afgekon
digd te worden. Mitterrand besloot hiermee te wachten en om een her
nieuwde behandeling te vragen van de hele tekst.223 In dit geval diende 
de Assemblée zich als eerste uit spreken.224 Ingevolge art. 116, tweede 
lid, RAN raadpleegt de voorzitter de Kamer of een andere commissie de 
wet moet onderzoeken. In casu werd de wet naar de oorspronkelijke com
missie gezonden. Zo'n commissie dient zich binnen 15 dagen uit te spre
ken.225 Dit gebeurde echter niet en behandeling van de wet werd ook niet 
geagendeerd. Deze gang van zaken leidde tot de vreemde situatie dat een 
definitief aangenomen wet niet is afgekondigd en ook niet opnieuw is be
handeld. Baufumé merkt terecht op: "La loi sur l'Exposition universelle 
de 1989, juridiquement parfaite bien que pratiquement dénuée d'intérêt, 
a par conséquent échappé à la fois à la promulgation et à la nouvelle déli
bération..: on ne peut que constater l'apparition, dans le fonctionnement 
des institutions de la Ve République d'une procédure nouvelle: un droit de 
veto quasiment définitif à la disposition du Président de la République 
avec l'accord du Premier Ministre et de la majorité gouvernementale de 
l'Assemblée nationale.."226 Genoemde schrijver gaat zelfs zover dat hij 
spreekt van "détournement de procédure".227 

Het tweede geval betreft de wet "sur l'évolution de la Nouvelle-Calédo
nie" uit 1985. Art. 4, tweede lid, van deze wet werd door de Conseil consti-

221 Zie over de toepassing vóór 1958 Plouvin, J.-Y., Le droit présidentiel de demander 
une nouvelle délibération de la loi, RDP 1980, blz. 1563-1592. 

222 Aangehaald bij Baufumé, В., Le droit présidentiel de demander une nouvelle déli
bération de la loi: le précédent du 13 juillet 1983 (loi sur l'exposition universelle de 
1989), RDP 1985, blz. 1257. 

223 Щ had ook de wet aan de Conseil constitutionnel kunnen voorleggen ter toetsing 
op haar grondwettigheid, art. 61, tweede lid, Const. Dit zou echter hoogstens enig 
uitstel hebben opgeleverd, aangenomen dat de wet in overeenstemming met de 
Constitutie was. 

224 De President bepaalt aan welke Kamer een voorstel als eerste wordt voorgelegd. 
Vgl. Avril, P., Gicquel, op. cit., 1996, blz. 181. 

225 Art. 116, derde lid, RAN 
226 Baufumé, В., art. cit., blz. 1249. 
227 Baufumé, В., art. cit., blz. 1258. 
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tutionnel in strijd met de Const, geacht. Art. 23, eerste lid van de "ordon
nance" no. 58 van 7 november 1958 stelt dat, wanneer de Conseil consti
tutionnel van oordeel is dat een aan hem voorgelegde wet een bepaling 
bevat die in strijd is met de Constitutie en hij niet constateert dat deze 
bepaling onlosmakelijk met deze wet verbonden is, de President ofwel 
deze wet kan afkondigen met uitzondering van deze bepaling, ofwel aan 
beide Kamers een nieuwe lezing kan vragen. Onder een nieuwe lezing 
dient hetzelfde te worden verstaan als onder een hernieuwde behande
ling.228 Ook in geval van strijd met de Constitutie is, zoals uit het voor
gaande blijkt, een hernieuwde behandeling mogelijk. De "navette" kan 
plaatsvinden met eventueel het laatste woord aan de Assemblée. De re
gels zoals die gelden voor de gewone wetsprocedure kunnen hier worden 
toegepast, met uitzondering van een procedure zoals de "question préala
ble", aangezien dat strijd zou opleveren met de slotwoorden van art. 10, 
tweede lid, Const, inhoudende dat een hernieuwde behandeling niet ge
weigerd mag worden.229 

De vrijheid van de President om een hernieuwde behandeling te ver
zoeken is aan geen enkele eis onderworpen behalve de eis van het contra
seign van de minister-president zoals omschreven in art. 19 Const.230 

Al met al kan niet worden gesproken van een presidentieel veto, want 
het parlement kan bij gewone meerderheid de wet weer in haar oorspron
kelijke vorm aannemen.231 

Hierdoor kan de positie van de President politiek zelfs verzwakt wor
den.232 

228 C.C. 85-197 D.C., 23 augustus 1985. In dit geval is voor de gehele wet een her
nieuwde behandeling gevraagd inclusief de gewraakte bepaling, overigens een "dis
position détachable". Avril en Gicquel merken op: "...la demande de nouvelle délibé
ration ne peut être présentée à la suite d'une décision de non conformité totale ou 
visant des dispositions non détachables." Avril, P., Gicquel, J., op. cit., 1996, blz. 
183. 

229 Les principales étapes, op. cit., blz. 103. 
230 Zie Luchaire, F. in zijn noot onder de uitspraak C.C. 85-197 D.C., 23 augustus 1985 

in Recueil Dalloz Sirey, 1986, 9e cahier, jurisprudence, blz. 50 en Hamon, L, in zijn 
noot onder dezelfde uitspraak in AJDA, 20 november 1985, blz. 611. In de hier aan 
de orde zijnde gevallen is het verzoek gedaan middels gecontrasigneerd decreet. 
Men kan stellen dat het eigenlijk via een "message" had dienen te gebeuren. Vgl. 
Baufumé, В., art. cit., blz. 1251-1253. 

231 Vgl. Plouvin, J.-Y., art. cit., blz. 1571: "... Ie président français court le risque de 
voir confirmer le vote initial du Parlement et d'être désavoué: aussi y a-t-il quelque 
excès à parler de veto." Plouvin analyseert in hetzelfde artikel de redenen waarom 
art. 10, tweede lid, Const, zo weinig wordt toegepast, zie blz. 1579-1584. 

232 Plouvin, J.-Y., art. cit., blz. 1589. Zie over het tweede geval ook Avril, P., Gicquel, 
J., CCF, Pouvoirs 1986 no 36, blz. 180-182. 
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3.2 Rol Conseil constitutionnel 

Aangezien de wetsprocedure onderwerp van dit onderzoek is, zal ik mij 
hier beperken tot uitspraken die de Conseil constitutionnel233 hierover 
heeft gedaan.234 Het gaat om uitspraken gedaan bij de beoordeling van de 
Reglementen van Orde en om uitspraken over de grondwettigheid van 
wetten. 

De Reglementen van Orde moeten vóór toepassing aan de Conseil con
stitutionnel worden voorgelegd. Deze toetst of ze in overeenstemming zijn 
met de Constitutie. Toetsing vindt dus verplicht plaats235, ook van alle la
ter voorgestelde wijzigingen.236 De voorzitter van de desbetreffende Ka
mer zendt het Reglement of een wijziging naar de Conseil.237 Er wordt ge
toetst aan de Constitutie, organieke wetten door de Constitutie voorzien 
en er werd getoetst aan de "mesures législatives nécessaires à la mise en 
place des institutions" zoals omschreven in art. 92, eerste lid, Const, (de 
wettelijke maatregelen die nodig waren om de verschillende instellingen 
van de Ve Republiek te regelen).238 De Conseil verwijst ook vaak naar 
zijn eigen uitspraken.239 

De interpretatiemethoden van de Conseil zijn geëvolueerd. Zo stelt Vier 
in 1972240 nog dat alles verboden is hetgeen niet met zoveel woorden is 
toegestaan. Guettier stelt dat, gelet op de "déclarations de conformité", de 
Conseil vooral bekijkt of de te controleren normen in overeenstemming, 
verenigbaar zijn met de normen "de référence", dat wil zeggen dat de eer
ste niet in tegenspraak zijn met de tweede.241 De bepalingen uit de Re
glementen van Orde dienen dus in overeenstemming, verenigbaar te zijn 

233 De Conseil bestaat, behoudens de oud-Presidenten van de Republiek die van 
rechtswege en voor het leven lid van de Conseil zijn, uit negen leden. Zij worden 
benoemd voor negen jaar en zijn niet herbenoembaar. Om de drie jaar treedt 1/3 
van de leden af. De President en de beide kamervoorzitters benoemen elk drie le
den. De voorzitter wordt door de President benoemd. In geval van staking van de 
stemmen is zijn stem doorslaggevend, art. 56 Const. Zie verder art. 63 Const, en de 
"ordonnance" no 56-1067 van 7 november 1958 "portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel". 

234 Onbesproken blijven dus de toetsing van eenmaal afgekondigde wetgeving en de 
eventuele invoering van een "exception d'inconstitutionnalité". 

235 Art. 61, eerste lid, Const. Dit geldt ook voor organieke wetten. 
236 Vier, Ch-L., Le contrôle du Conseil constitutionnel sur les règlements des assem

blées, RDP 1972, blz. 173-175. 
237 Art. 17, tweede lid, "ordonnance" no 58-1067 van 7 november 1958 "portant loi or

ganique sur le Conseil constitutionnel" 
238 C.C. 66-28 D.C., 8 juli 1966, C.C. 69-37 D.C., 20 november 1969 en C.C. 77-86 D.C., 

3 november 1977. Zie Genevois, В., op. cit., blz. 126. Art. 92 Const, is inmiddels 
vervallen. 

239 Vier, Ch-L., art. cit., blz. 181-182. 
240 Vier, Ch-L., art. cit., blz. 183-192. 
241 Guettier, C, Le Conseil constitutionnel et le droit parlementaire, These, Paris I, 

1986, blz. 54. 
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met de normen waaraan getoetst wordt. Leidraad hierbij is dat niet te
ruggekeerd wordt naar situaties zoals die bestonden tijdens de Г е Repu
bliek. Daarom laat de Conseil zich leiden door art. 20, eerste lid, Const.2 4 2 

In dit licht wordt duidelijk waarom de Conseil de "propositions de résolu
tion" in strijd met de Const, verklaart en de schriftelijke vragen niet, hoe
wel geen van beide procedures expliciet in de Const, zijn terug te vinden. 
De eerste kunnen namelijk de positie van de regering aantasten terwijl 
dat bij de tweede in geringe mate het geval zal zijn.243 De Conseil gaat bij 
voorkeur via een analytische methode te werk, maar sinds een aantal ja
ren hanteert hij ook synthetische methoden zoals de systematische inter
pretatie.244 De Conseil dient binnen een maand uitspraak te doen.245 De
ze uitspraak is gemotiveerd en wordt gepubliceerd in het Journal Offi
ciel.246 In de praktijk is het zo dat, indien de Conseil bepalingen van het 
Reglement in strijd met de Constitutie acht, de desbetreffende Kamer 
deze bepalingen aanpast en opnieuw voorlegt aan de Conseil, opdat deze 
ze alsnog in overeenstemming met de Constitutie kan verklaren. In der
gelijke gevallen vindt er dus tweemaal een onderzoek plaats. Dit noemt 
men "controle à double détente".247 Het is ook mogelijk dat een Kamer 
zich neerlegt bij een interpretatie. Dit noemt men de "technique de la con
formité sous réserve".248 

Gewone wetten kunnen vóór afkondiging249 ter toetsing aan de Conseil 
constitutionnel worden voorgelegd door de President, de minister-presi-

242 "Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation." 
243 Guettier, C , op. cit., blz. 55-60. 
244 Terneyre, Ph., art. cit., blz. 740-749. 
245 Art. 61, derde lid, Const. Wanneer de Conseil concludeert dat een aan hem voorge

legd Reglement een bepaling bevat die in strijd is met de Constitutie, mag deze be
paling niet toegepast worden, art. 62, eerste lid, Const, en art. 23, tweede lid, "or
donnance" no 58-1067. Vier merkt op dat de Conseil constitutionnel niet automa
tisch een uitspraak doet. Een kamervoorzitter dient de Conseil te adieren. Doet hij 
dit niet dan mogen de desbetreffende bepalingen niet toegepast worden. Doet de 
Assemblee nationale dit toch, dan is er de sanctie van de ontbinding door de Presi
dent, vgl. art. 5 en 12 Const. De Sénat kan niet ontbonden worden. Vier concludeert 
dat hier sprake is van een lacune. Vier, Ch-L., art. cit., blz. 176. 

246 Art. 20 "ordonnance" no 58-1067 
247 Sinds 1982 wordt dit ook toegepast op gewone wetgeving, zie Favoreu, L., Philip, 

L., Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Sirey 1991, blz. 41 (verder te 
noemen GDCC). 

248 Deze techniek wordt ook toegepast op gewone wetgeving, GDCC, blz. 42 en 45. 
249 Het is mogelijk dat de President een wet snel afkondigt en daarmee de termijn om 

de Conseil te adiëren afbreekt, Gaudemet, Y., Le Conseil constitutionnel et le 
Conseil d'Etat dans le processus législatif in: Conseil constitutionnel et Conseil 
d'Etat, Paris, 1988, blz. 98. Foyer meldt dat het wel eens is voorgekomen dat de 
oppositie iemand bij het gebouw van de Conseil constitutionnel liet wachten om di
rect na het definitief aannemen van een wet het beroep in te dienen: "En effet, le 
Conseil doit être saisi avant la promulgation. Il est arrivé que, dans la crainte d'une 
promulgation précipitée, l'opposition poste un émissaire à la porte du Conseil. 
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dent, de voorzitter van de Assemblée nationale, de voorzitter van de Sé
nat of zestig leden van ofwel de Assemblée ofwel de Sénat.250 Ook in het 
kader van deze toetsing, controleert de Conseil de gevolgde (wetsproce
dure: "Le controle de la régularité de la procédure législative est une com
posante du controle de constitutionnalité des lois exercé au titre de l'arti
cle 61 comme l'a énoncé avec force la décision no 75-57 DC du 23 juillet 
1975: "il appartient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en appli
cation de l'article 61 de la Constitution, d'une loi votée par le Parlement 
et en instance de promulgation, non seulement de se prononcer sur la con
formité des dispositions de cette loi à la Constitution ... mais encore d'exa
miner si elle (la loi) a été adoptée dans le respect des règles de valeur con
stitutionnelle relatives à la procédure législative"."251 

De volgende uitspraken zijn mogelijk.262 Ten eerste de uitspraak: er is 
geen strijd met de Constitutie. De wet moet dan afgekondigd worden.253 

Het is, zoals reeds is opgemerkt, ook mogelijk dat de President om een 
hernieuwde behandeling vraagt.254 

Vervolgens kan zich de situatie voordoen dat de wet een bepaling bevat 
die in strijd is met de Constitutie en onlosmakelijk met de gehele wet is 
verbonden. In dat geval kan de wet niet worden afgekondigd. Dit houdt 
tevens het einde van die wet in.255 

Averti par téléphone du vote définitif de la loi, l'émissaire dépose immédiatement 
le recours." Foyer, J., Le député dans la société française, Economica 1991, blz. 126. 

250 Art. 61, tweede lid, Const. De oppositie heeft hier een 'wapen' in handen. Vgl. 
Foyer, J., op. cit., blz. 126: "...la saisine du Conseil constitutionnel est devenu bien
tôt l'une des armes de l'opposition...Les députés ou sénateurs de l'opposition, qui 
sont versés dans les questions juridiques, se font les rédacteurs de recours." 

251 Genevois, В., op. cit., blz. 136-137. Aan bepalingen in het Reglement van Orde die 
een uitwerking vormen van grondwettelijke regels wordt ook getoetst ("la mise en 
oeuvre de règles constitutionnelles"). Terneyre, Ph., art. cit., blz. 698 rekent hier 
niet alleen geschreven regele onder, maar ook in navolging van de theorie van 
Luchaire, de "principes fondamentaux". Als voorbeeld geeft hij de spreektijd van de 
kamerleden. Een wet die tot stand is gekomen zonder dat bijvoorbeeld leden van de 
oppositie het woord hebben kunnen voeren is tot stand gekomen in strijd met het 
fundamentele beginsel "démocratie" of "l'égalité du suffrage". In zijn algemeenheid 
geldt dat de Reglementen van Orde geen "valeur constitutionnelle" hebben en geen 
deel uitmaken van het "bloc de constitutionnalité" zodat daaraan niet getoetst kan 
worden. Zie voor een overzicht van de relevante jurisprudentie GDCC, blz. 47-48. 

252 De Conseil dient binnen een maand uitspraak te doen. Op verzoek van de regering 
in geval van urgentie, dient hij dit binnen 8 dagen te doen, art. 61, derde lid, Const. 

253 Het adiëren van de Conseil schorst de afkondigingstermijn van 15 dagen, art. 61, 
vierde lid jo. art. 10, eerste lid, Const. De publikatie van de uitspraak van de Con
seil dat er geen strijd met de Constitutie is, beëindigt deze schorsing. Er dient dan 
afgekondigd te worden binnen de resterende termijn. 

254 Art. 21 "ordonnance" no 58-1067, art. 10, tweede lid, Const. 
255 Art. 62, eerste lid, Const., art. 22 "ordonnance" no 58-1067. Een bepaling wordt ge

acht niet onlosmakelijk met een wet verbonden te zijn tenzij de Conseil hieromtrent 
een ander oordeel velt, vgl. Gaudemet, Y., art. cit., blz. 104. De Conseil betrekt bij 
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Tenslotte is het mogelijk dat een bepaling die niet onlosmakelijk met de 
wet is verbonden, door de Conseil in strijd met de Constitutie wordt ge
acht. In dat geval mag de President de wet afkondigen met uitzondering 
van deze bepaling ofwel aan de Kamers een hernieuwde behandeling vra
gen.256 

De Conseil heeft in zijn uitspraak van 23 augustus 1985 zelf aangege
ven wat in zijn ogen de inhoud van de grondwettigheidstoetsing dient te 
zijn. De relevante overwegingen luiden: "Considérant que Ie controle de 
constitutionnalité établi par la Constitution du 4 octobre 1958 s'exerce à 
titre préventif après le vote de la loi et avant sa promulgation; que le Con
seil constitutionnel doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du 
jour où il est saisi et s'il y a urgence dans un délai de huit jours; qu'ainsi 
l'objet de ce contrôle est non de gêner ou de retarder l'exercice du pouvoir 
législatif mais d'assurer sa conformité à la Constitution et, le cas échéant, 
lorsqu'une loi n'est pas déclarée dans sa totalité contraire à la Constitu
tion, d'en permettre la promulgation, soit après amputation des disposi
tions déclarées contraires à la Constitution, soit après substitution à cel
les-ci de nouvelles dispositions réalisant une mise en conformité avec la 
Constitution; ...contrôle de constitutionnalité dont l'un des buts est de 
permettre à la loi votée, qui n'exprime la volonté générale que dans le res
pect de la Constitution, d'être sans retard amendé à cette fin;"257 

Uit de toetsing door de Conseil constitutionnel blijkt dat de regels met 
betrekking tot het "parlementarisme rationalisé" strikt worden toegepast 
en de prerogatieven van de regering worden gewaarborgd.258 

Zo dienen de leden van het parlement het recht van initiatief uit te oe
fenen via wetsvoorstellen en niet via moties ("résolutions").259 

dit oordeel de inhoud van de tekst alsmede de beraadslagingen in de Kamers, "Par 
là même, il prend en considération, non seulement la correction grammaticale du 
texte, mais aussi sa cohérence au regard notamment de l'intention exprimée par le 
législateur." Zie Genevois, В., op. cit., blz. 150. 

256 Art. 23, eerste lid, "ordonnance" no 58-1067. In de meeste gevallen kondigt de Pre
sident de wet af met uitzondering van de strijdige bepaling(en), Genevois, В., op. 
cit., blz. 151. Zie omtrent de problematiek ten aanzien van de hernieuwde behande
ling de desbetreffende paragraaf. Gaudemet vraagt zich af of ook om een hernieuw
de behandeling gevraagd kan worden in het geval dat de Conseil geen strijd met de 
Constitutie aanwezig acht. Hij beantwoordt deze vraag positief. Zie Gaudemet, Y., 
art. cit., blz. 105-106. 

257 C.C. 85-197 D.C., 23 augustus 1985, considérants 20 en 27. 
258 Zie Genevois, В., op. cit., blz. 125-152 en GDCC, blz. 47. 
259 "Que, dans la mesure où les propositions de résolution participeraient du droit 

d'initiative des parlementaires en matière législative, tel qu'il est défini et limité 
par les dispositions des articles 34, 40 et 41 de la Constitution, la pratique de telles 
propositions, outre qu'elle ferait double emploi avec celle des propositions de loi, se 
heurterait à la lettre de la Constitution, et notamment de ses articles 40 et 41, dont 
la rédaction ne vise que les propositions de loi,..." C.C. 59-2 D.C., 17, 18 en 24 juni 
1959. In deze uitspraak is tevens uitgemaakt dat "résolutions" niet kunnen dienen 
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Het vaststellen van de agenda mag op geen enkele wijze afbreuk doen 
aan de regel dat de agenda van de regering voorrang heeft.260 Overigens 
kent het RAN sinds 1995 wel een bepaling waarin geregeld is, dat de 
"Conférence" maandelijks een vergadering vaststelt waarin bij voorrang 
de agenda zoals vastgesteld door de Assemblee zelf aan de orde komt.261 

Art. 31 Const, wordt strikt toegepast, waaruit volgt dat leden van de re
gering een onbeperkte spreektijd in beide Kamers hebben.262 

De toepassing van de "vote bloqué" geeft de regering veel mogelijkhe
den de afloop van de wetsprocedure naar haar hand te zetten. 

Een aparte plaats neemt het recht van amendement in, zoals al eerder 
besproken. Volgens de Constitutie hebben de leden van het parlement en 
de regering het recht amendementen voor te stellen. Uit de jurisprudentie 
van de Conseil blijkt echter dat dit recht wat betreft de regering een gro
tere bescherming geniet dan wat betreft het parlement. De regering kan 
dit recht uitoefenen in iedere fase van de wetsprocedure, ook na misluk
ken of slagen van de cmp. Sterker nog, wanneer de cmp een akkoord heeft 
bereikt en de regering dit akkoord voorlegt aan de Kamers, dan mag zij 
op deze tekst amendementen indienen die zelfs bepalingen die al eerder 
in een gelijkluidende versie door beide Kamers zijn aangenomen, mogen 
wijzigen. Amendementen van leden van het parlement zijn ontoelaatbaar, 
behalve als de regering ermee instemt. De Conseil heeft wel een beper
king geformuleerd op de uitoefening van het recht van amendement zoals 
hier besproken. De toevoegingen of wijzigingen op de tekst moeten name
lijk in verband staan met die tekst en mogen niet de beperkingen die ei
gen zijn aan de uitoefening van het recht van amendement door hun on
derwerp en hun reikwijdte schenden. Sommige schrijvers stellen dat door 
deze beperking het evenwicht is hersteld. De uitspraak C.C. 86-221 D.C. 
van 29 december 1986 waarin dit is uitgemaakt, heeft zijn vervolg gevon-

als middel om de regering te controleren omdat de Constitutie daar de procedure 
van de artikelen 49 en 50 Const, voor kent. Zie ook de paragraaf over implementa
tie van EG-regelgeving in Frankrijk. 

260 Art. 48, zesde lid, oud RAN werd in overeenstemming met de Constitutie geacht 
"pour autant que ces dispositions ne prévoient un vote de l'Assemblée nationale que 
sur les propositions arrêtées par la conférence des présidente en complément des 
affaires inscrites par priorité à l'ordre du jour, sur décision gouvernementale, 
conformément aux dispositions de l'article 48 de la Constitution." C.C. 59-2 D.C., 
17, 18 en 24 juni 1959. 

261 Dit alles conform art. 48, derde lid, Const. 
262 "Par le motif que les dispositions de ce texte, en ce qu'elles assignent au gouverne

ment un temps de parole de cinq minutes, sont contraires à celles de l'article 31 de 
la Constitution, lequel précise que les membres du gouvernement sont entendus 
quand ils le demandent, sans que la durée de leur intervention puisse être limitée." 
C.C. 59-2 D.C., 17, 18 en 24 juni 1959. 
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den in C.C. 86-225 D.C. van 23 januari 1987 waar de notie "limites inhé
rentes" nader ingevuld wordt via de termen "ampleur" en "importance".263 

De rechten van het parlement worden gewaarborgd doordat de Conseil 
het recht van initiatief van de leden van het parlement beschermt.264 

Toepassing van de "vote bloqué" mag geen consequenties hebben voor de 
beraadslaging.265 

De rol van de Conseil kan niet los worden gezien van de politieke situa
tie van het moment. Zo heeft in 1981 de zogenaamde "alternance" plaats
gevonden. De socialisten hebben dan op alle fronten een meerderheid. Dit 
houdt in dat de President, de regering en de kamermeerderheid in de As
semblée nationale alle drie van linkse signatuur zijn. In een dergelijke 
politieke constellatie controleert de Conseil in feite de executieve: "Fina
lement, c'est la "législation gouvernementale", et non pas la législation 
parlementaire, qui est contrôlée par le Conseil constitutionnel dans le 
contexte suivant: une majorité à l'Assemblée nationale, un Gouvernement 
et un Président de la République de la même couleur, et une majorité dis
ciplinée. Dans cette hypothèse, de plus en plus, le Conseil contrôle en réa
lité la législation gouvernementale ou même présidentielle".266 In de pe
riode 1986-1988 is sprake van de "cohabitation" en ook vanaf 1993 gedu
rende het presidentschap van Mitterrand is dat het geval.267 Twee uit
spraken die illustratief zijn voor de manier waarop de Conseil zich in een 
periode van "cohabitation" opstelt, zijn die van 18 november 1986 en die 
van 23 januari 1987.268 In de eerste uitspraak laat de Conseil, zoals be
kend, de "question préalable positive" toe, waarschijnlijk vanwege de on
mogelijkheid via "ordonnances" regels te stellen door de weigering van de 
President te tekenen. Ook in het geval dat leidde tot de tweede uitspraak 
inzake het amendement-Seguin, ging het in feite om een conflict tussen 
de President en de minister-president. De beide kamervoorzitters zien 
deze uitspraak als een ernstige aantasting van de rechten van het parle
ment.269 

263 Zie ook de uitspraak C.C. 88-251 D.C., 12 januari 1989. Zie voor een gedetailleerde 
bespreking en kritiek op genoemde uitspraken de desbetreffende paragraaf. Zie 
voor een heldere samenvatting GDCC, blz. 752-758. 

264 Zie de desbetreffende paragraaf. 
265 Zie de desbetreffende paragraaf. 
266 Favoreu, L., La politique saisie par le droit, alternances, cohabitation et Conseil 

constitutionnel, Economica, 1988, blz. 66-67 en 70-73. 
267 Ook thans (juni 1997) is weer sprake van een "cohabitation": President Chirac te

genover een socialistische minister-president Jospin die steunt op een socialistische 
meerderheid in de Assemblee nationale. 

268 C.C. 86-218 D.C., 18 november 1986; C.C. 86-225 D.C., 23 januari 1987. 
269 Zie voor een bespreking de desbetreffende paragrafen en Favoreu, L., op. cit., blz. 

133-153. Zie ook Luchaire, F., Coñac, G., Le droit constitutionnel de la cohabita
tion, Bilan juridique d'une expérience politique 23 mars 1986-8 mai 1988, Econo
mica, 1989. 
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Ten aanzien van de rol van de Conseil constitutionnel worden verschillen
de standpunten verdedigd. Terneyre concludeert dat de "Conseil constitu
tionnel cherche à concilier les prérogatives respectives du Parlement et 
du Gouvernement".270 Een kanttekening die hierbij gemaakt dient te wor
den, betreft het feit dat zijn artikel in 1985 is gepubliceerd. De jongste ju
risprudentie met betrekking tot het recht van amendement heeft hij niet 
mee kunnen nemen.271 Rousseau spreekt van een "politique jurispruden-
tielle" die met name de rechten van de regering waarborgt.272 Hier tegen
over stelt Genevois dat dit laatste veeleer door kamerleden zo wordt ge
voeld: "C'est moins le Conseil et sa jurisprudence qu'il conviendrait d'in
criminer que la rigueur du texte constitutionnel et des ordonnances por
tant loi organique". Hij wijst erop dat leden de Constitutie kunnen omzei
len. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met het vragenuur op de woensdagmid
dag. Deze procedure is niet in het Reglement van Orde opgenomen en kan 
dus ook niet getoetst worden door de Conseil constitutionnel. Tevens wijst 
hij erop dat art. 27 Const, inzake de "vote personnel" soepel kan worden 
toegepast als de Kamer dat wil.273 In het algemeen, zo stelt hij, is de Con
seil constitutionnel een factor geweest die voor evenwicht heeft gezorgd 
"entre les acteurs du jeu politique".274 De Conseil noemt zichzelf "un or
gane régulateur de l'activité des pouvoirs publics".275 In een uitspraak 
stelt hij het volgende: "Il est loisible à une assemblée parlementaire, par 
les dispositions de son règlement, de définir des modalités d'examen, de 
discussion et de vote des textes dans le but de permettre une accélération 

270 Terneyre, Ph., art. cit., blz. 699-727. 
271 Terneyre stelt in het tweede gedeelte van zijn artikel dat volgens hem ook in het 

"droit constitutionnel" gesproken kan worden van een theorie van procedurefouten, 
een "théorie des vices de procédure", naar analogie van het "droit administratif'. 
Hij onderscheidt "procédures substantielles" en "formalités accessoires". De eerste 
dienen in acht genomen te worden. Gebeurt dat niet, dan is sprake van strijd met 
de Constitutie. Voorbeelden zijn het verplicht raadplegen van met-parlementaire 
instellingen zoals door de Constitutie voorgeschreven en de regel dat over ieder on
derdeel van een voorstel van wet een minimum aan debat dient te hebben plaats
gevonden. Zie over "vices de procédure" ook Guettier, C, op. cit., blz. 438-526. 

272 Rousseau, D., op. cit., blz. 249. Op blz. 257 nuanceert hij deze opinie: "...la politique 
du Conseil consiste à faire respecter les prérogatives du gouvernement dans la con
duite de la procédure législative, en veillant qu'il n'en fasse pas un usage excessif, 
de nature à priver le Parlement de son droit de parler, de délibérer, de voter. Poli
tique qui appelle des appréciations toute en nuances..." 

273 Genevois, В., op. cit., blz. 136. Deze opmerkingen maakt Genevois naar aanleiding 
van de toetsing van het Reglement van Orde. Over de toetsing van gewone wetge
ving neemt hij een nog gematigder standpunt in: "Autant la jurisprudence est 
stricte lors de l'examen de la constitutionnalité du règlement d'une assemblée, au
tant elle apparaît plus nuancée lorsque le Conseil est confronté concrètement à la 
manière dont la procédure législative s'est déroulée." Genevois, В., op. cit., blz. 137. 

274 Zo ook Guettier, C, op. cit., blz. 527-61Θ en 681-687. Zijn opmerkingen dateren van 
1986. 

275 C.C. 62-20 D.C., 6 november 1962. 
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de la procédure législative prise dans son ensemble. Cependant les moda
lités pratiques retenues à cet effet doivent être conformes aux règles de 
valeur constitutionnelle de la procédure législative; en particulier, il leur 
faut respecter aussi bien les prérogatives conférées au Gouvernement 
dans le cadre de cette procédure que les droits des membres de l'assem
blée concernée et, notamment, l'exercice effectif du droit d'amendement 
garanti par le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution."276 De 
Conseil heeft bijgedragen aan een redelijk gebruik van de regels die be
trekking hebben op het "parlementarisme rationalisé". Genevois wijst in 
dit verband op de mogelijkheid die in 1974 is geschapen dat de oppositie 
de Conseil kan adiëren: "De façon plus significative encore, la possibilité 
ouverte à l'opposition parlementaire de saisir le Conseil constitutionnel a 
créé, depuis 1974, une situation dans laquelle les contraintes du parle
mentarisme rationalisé jouent à l'égard aussi bien du Parlement que du 
Gouvernement."277 Tevens wijst hij erop dat de verschillende deelnemers 
aan het wetgevingsproces zich steeds meer bewust zijn van mogelijke 
strijdigheden met de Constitutie en er meer op letten dat deze voorkomen 
worden.2 7 8 Sommigen zijn het niet eens met deze juridisering van het 
wetgevingsproces.279 

276 C.C. 91-292 D.C., 23 mei 1991. 
277 Genevois, В., L'influence du Conseil constitutionnel, Pouvoirs 1989, blz. 49. Zie 

hierover ook Philip, L., Bilan et effets de la saisine du Conseil constitutionnel, 
RFSP 1984 no. 4-6, blz. 988-1001. 

278 Genevois, В., art. cit., blz. 52. Circulaire du Premier Ministre van 25 mei 1988. 
Belorgey, J-M., Le Parlement à refaire, Paris 1991, blz. 145-154. 

279 Vgl. M. Hérin, gesprekspartner in de Sénat. Guettier, C, op. cit., blz. 686: "En effet, 
il convient de se garder de tout juridictionnaliser". 

162 



3 SPECIALE PROCEDURES 

1. Organieke wetgeving 

1.1 Wat zijn organieke wetten? 

Onder de Constitutie van 1958 zijn volgens art. 46 de organieke wetten, 
die waarnaar de Constitutie met zoveel woorden verwijst.1 Grofweg kan 
de organieke wetgeving als volgt worden onderverdeeld.2 Een deel betreft 
het functioneren van organen van de Republiek, waaronder de status van 
de magistratuur en de incompatibiliteiten. Vervolgens zijn er twee artike
len in de Constitutie die verwijzen naar een organieke wet om de Consti
tutie aan te vullen.3 

Over de vraag hoe organieke wetgeving zich verhoudt tot andere vor
men van regelgeving, bestaat verschil van mening. Het gaat hier om de 
plaats van de organieke wet in de normenhiërarchie.4 Organieke wetten 
zijn onderworpen aan de Constitutie en staan in ieder geval in rang hoger 
dan de Reglementen van Orde. Dit impliceert dat de Reglementen van 
Orde niet in strijd mogen zijn met organieke wetten en de "ordonnances" 
ex art. 92, eerste lid, oud Const. De vraag is of het voorgaande ook geldt 
voor wetten in formele zin. Hier is aanvankelijk onduidelijkheid over ge-

1 Zie de artikelen 6, 13, 23, 25,27, 34,47, 47-1, 57, 63, 64,65, 67, 68-2, 71, 74, 88-3. 
2 Zie Camby, J-P., La loi organique dans la Constitution de 1958, RDP 1989, blz. 

1407-1412. Zie ook Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 213-216. 
3 Het betreft de artikelen 13 en 34 Const. Opmerkelijk is art. 34, zevende lid, Const. 

Dit lid stelt namelijk: "Les dispositions du présent article pourront être précisées et 
complétées par une loi organique". Indien men "compléter" interpreteert als het toe
voegen van nieuwe elementen, betekent dat, dat het "domaine législatif' gewijzigd 
kan worden, zonder dat de procedure voor grondwetswijziging wordt toegepast. 
Rem hierop is de verplichte toetsing door de Conseil constitutionnel. Rousset, M., 
La loi organique dans la Constitution du 4 octobre 1958, Recueil Sirey, 1960, 
Chronique, blz. 3. Sirat, Ch., La loi organique et la Constitution de 1958, Recueil 
Dalloz, 1960, Chronique, blz. 155-156. Amiel, H., Les lois organiques, RDP 1984, 
blz. 415-416. LeMire, P., commentaar op art. 46, in Luchaire, F., Coñac, G., op. cit., 
blz. 912-914. Tot op heden zijn er geen organieke wetten op basis van art. 34, ze
vende lid, Const. Wel is in 1988 een organieke wet die beoogde art. 34 Const, te 
verhelderen en aan te vullen in strijd met de Const, geacht. Deze wet voorzag erin 
dat het parlement ieder jaar over een wetsontwerp "sur les finances sociales" zou 
beraadslagen. De Conseil oordeelde dat de betreffende bepalingen "n'ont pas pour 
objet la détermination des matières qui sont du domaine de la loi, mais qu'elles 
sont afférentes à la procédure législative". C.C. 87-234 D.C., 7 januari 1988. Zie 
Camby, J-P., art. cit., blz. 1428-1433, Pouvoirs 1988 no 46, blz. 183 en Baufumé, В., 
op. cit., blz. 219-220. 

4 Zie hierover in het algemeen Morange, G., La hiérarchie des textes dans la Consti
tution du 4 octobre 1958, D 1959, blz. 21-26. 
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weest. In 1960 heeft de Conseil constitutionnel uitgesproken dat wetsbe
palingen die in strijd zijn met de "ordonnance" van 2 januari 1959 daar
door in strijd zijn met art. 34 Const., dat met zoveel woorden verwijst 
naar genoemde organieke regeling.5 M. Waline concludeert dat deze rede
nering alleen opgaat voor de twee organieke wetten waarnaar art. 34 
Const, verwijst.6 Toch concluderen verschillende andere schrijvers dat de 
organieke wet in rang boven de gewone wet staat. Zo stelt Camby dat de 
organieke wet de Constitutie toepast en naar de Constitutie verwijst.7 

Overigens neemt de "ordonnance" van 2 januari 1959 een bijzondere posi
tie in omdat deze regeling onder andere procedureregels bevat voor de tot
standkoming van begrotingswetten die zich richten tot de wetgever.8 Or
ganieke wetten behoren niet tot het zogenaamde "bloc de constitutionna-
lité".9 Zij zijn namelijk zelf onderworpen aan de Constitutie. Hierom 
noemt men ze wel "infra-constitutionnelles". Ze staan volgens sommigen 
echter boven de "lois ordinaires" en worden daarom ook "supra-législa-
tives" genoemd.10 Een gewone wet die in strijd is met een organieke wet 
kan ongrondwettig worden verklaard, omdat de Constitutie in een orga
nieke wet heeft voorzien: "...ce qui est censuré est moins la méconnais
sance de la loi organique que celle de la Constitution renvoyant expres
sément, pour des matières déterminées, à une loi organique."11 Car heeft 
hier enige nuanceringen op aangebracht door te stellen dat niet gedacht 
moet worden in termen van een normenhiërarchie maar in termen van 
bevoegdheid. Gewone wetten en organieke wetten bestrijken ieder hun 
eigen terrein. Wanneer een gewone wet een onderwerp betreft dat tot de 
competentie van een organieke wet behoort, dan dient er strijd met de 
Const, aangenomen te worden, omdat art. 46 Const, niet in acht is geno
men. Саг wijst in dit verband op art. 127 RAN.1 2 Volgens dit artikel mag 

5 C.C. 60-8 D.C., 11 augustus 1960. 
6 Camby, J-P., art. cit., blz. 1438. Favoreu en Philip verbazen zich over deze gang 

van zaken: "...le juge constitutionnel est ainsi amené, ..., à examiner la constitu-
tionnalité d'une loi votée par le législateur en s'appuyant sur le contenu d'un acte 
formel de l'exécutif et non sur le contenu de la Constitution elle-même!" GDCC blz. 
89. 

7 Camby, J-P., art. cit., blz. 1433-1441. Zo ook LeMire, P., op. cit., blz. 906-911 en 
Berramdane, Α., Loi organique et équilibre constitutionnel, RDP 1993, blz. 767-768. 

8 Zie hierover Car, J-C, Les lois organiques de l'article 46 de la Constitution du 4 oc
tobre 1958, Thèse Aix-en-Provence, 1993, blz. 709-710 en C.C. 92-309 D.C., 9 juni 
1992 waarin de Conseil constitutionnel heeft uitgesproken: "le constituant a habili
té la loi organique à fixer des modalités procédurales d'examen et de vote des lois 
de finances qui peuvent, le cas échéant, apporter des tempéraments aux règles du 
droit commun de la procédure législative". 

9 Rousseau, D., op. cit., blz. 99. 
10 Rousseau, D., op. cit., blz. 101. 
11 Rousseau, D., op. cit., blz. 101. 
12 Car, J-C, op. cit., blz. 708. 
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organieke wetgeving geen bepalingen van ni et-organieke aard bevatten.1 3 

Er mogen geen amendementen of additionele artikelen worden voorge
steld die niet van organieke aard zijn.14 Art. 127, vierde lid, RAN verbiedt 
het opnemen van organieke bepalingen in een gewone wet. Gebeurt dit 
toch, dan is zoals gezegd sprake van strijdigheid met de Constitutie, om
dat art. 46 Const, niet in acht is genomen. De Conseil constitutionnel 
staat wel toe dat in een organieke wet gewone wetsbepalingen voorkomen 
en beschouwt ze dan als "dispositions ordinaires.15 Ze kunnen eventueel 
later bij gewone wet worden gewijzigd.16 

1.2 Procedure van totstandkoming 

De procedure van totstandkoming komt hier aan de orde, voorzover spra
ke is van afwijkingen van de gewone wetsprocedure.17 

Het ontwerp of voorstel voor een organieke wet wordt pas behandeld en 
in stemming gebracht in de Kamer die in eerste instantie aan de beurt is, 
na het verstrijken van een termijn van 15 dagen na indiening.18 Deze 
termijn is naar de mening van M. Debré in de Constitutie opgenomen 
"pour conférer aux lois prévues pour compléter la Constitution, une solen-

13 Art. 127, eerste lid, RAN. Opmerkelijk is dat deze bepaling taalkundig slechts be
trekking heeft op de wetsvoorstellen door het gebruik van het woordje "elles", zie 
Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 216. 

14 Art. 127, derde lid, RAN. Dit ter voorkoming van zogenaamde "cavaliers législatifs". 
Avril, P., Gicquel, J., op. cit., blz. 195. 

15 Men spreekt van "déclassement", Luchaire, F., Les lois organiques devant le Con
seil constitutionnel, RDP 1992, blz. 398 en 404, Berramdane, Α., art. cit., blz. 736, 
Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 217-219, Car, J-C, op. cit., blz. 709. 

16 In het RdS is geen bepaling opgenomen vergelijkbaar met art. 127 RAN, zie hier
over Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 216-217. 

17 In deze paragraaf komt de totstandkoming volgens art. 46 Const, aan de orde. Or
ganieke wetgeving kan ook, voorzover zij betrekking heeft op de "pouvoirs publics", 
via een referendum tot stand komen, art. 11 Const. In het geval van een referen
dum is grondwettigheidstoetsing door de Conseil constitutionnel uitgesloten. C.C. 
62-20 D.C., 6 november 1962. Rousset, M., art. cit., blz. 5, Camby, J-P., art. cit., blz. 
1423-1424, Amiel, H., art. cit., blz. 444-446, LeMire, P., op. cit., blz. 903-904. De 
regering heeft door middel van "ordonnances" de meeste organieke wetten tot stand 
gebracht waarnaar de Constitutie verwijst in de periode 1958-1959. Dit op basis 
van art. 92, eerste lid, oud Const, waarin stond dat de wettelijke maatregelen die 
nodig z\jn voor het instellen van de organen van de Republiek en het functioneren 
daarvan, worden genomen in de ministerraad in de vorm van "ordonnances ayant 
force de loi" na advies door de Raad van State. Dit deed afbreuk aan de rol van het 
parlement, mede gelet op het feit dat deze "ordonnances" niet waren onderworpen 
aan grondwettigheidstoetsing. 

18 Art. 46, tweede lid, Const. Alleen in deze fase geldt de termijn van 15 dagen. Voor 
het overige gelden er geen termijnen. De termijn speelt alleen voor wat betren de 
behandeling in plenaire vergadering. Car, J-C, op. cit., blz. 226. 
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nité et une force particulière".19 Iedere haast dient vermeden te worden in 
een zo ernstige zaak als de totstandkoming van een organieke wet.2 0 

De termijn van 15 dagen loopt vanaf indiening. Over de vraag wanneer 
sprake is van indiening stelt het RAN in art. 127, tweede lid, "dépôt effec
tif'. De termijn vangt aan vanaf daadwerkelijke indiening en niet vanaf 
de officiële aankondiging van indiening.21 

De verkorte procedure mag niet toegepast worden.22 

De Constitutie garandeert in art. 46 een versterkte positie voor de Sé
nat. Indien de Assemblée volgens art. 45, vierde lid, Const, in laatste le
zing beslist, kan zij het voorstel slechts aanvaarden met de absolute 
meerderheid van het aantal leden.2 3 Te constateren valt dat de tegen
stand tegen een voorstel in de Sénat slechts geblokkeerd kan worden door 
een versterkte meerderheid in de Assemblée.2 4 De Conseil constitutionnel 
interpreteert deze bepaling strict. Zo heeft hij uitgesproken dat artikelen 
uit een organieke wet die verwijzen naar bepalingen in een gewone wet 
die niet volgens de regel van art. 46, derde lid, Const, zijn aangenomen, 
uit dien hoofde in strijd zijn met de Constitutie.25 Het mag niet gebeuren 
dat, nadat een organieke wet in een gelijkluidende versie is aangenomen 
door beide Kamers, de Assemblée nationale de gewone wet volgens art. 

19 Amiel, H., art. cit., blz. 432-433. De letterlijke uitspraak luidt: "Une procédure par
ticulière, simplement marquée par un long terme de réflexion et des pouvoirs ac
crus du Sénat, est destinée à faire des lois organiques des textes dotés d'une plus 
grande stabilité, c'est-à-dire comme il se doit, entourée d'un plus grand respect". 
Michel Debré, La nouvelle Constitution, discours prononcé devant l'Assemblée du 
Conseil d'Etat le 27 août 1958, RFSP maart 1959. 

20 Avril, P., Gicquel, J., op. cit., blz. 196. Avril merkt op dat deze termijn een belem
mering vormt voor de regering die overigens de "baas" is over de agenda. Zo ook 
Camby, J-P., art. cit., blz. 1417. 

21 Camby, J-P., art. cit., blz. 1417-1418: ""...il doit s'entendre comme la réception 
matérielle d'un texte complet à la présidence dont l'enregistrement fait foi". C'est 
bien cette interprétation qui prévaut". Zie ook Car, J-C, op. cit., blz. 227-232. In 
geval van een wetsvoorstel vindt beraadslaging plaats op basis van het commissie
rapport. Men kan van mening verschillen over de vraag wanneer in een dergelijk 
geval de termijn moet gaan lopen. Zie hierover ook Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 
209. 

22 Art. 127, vyfde lid, RAN, art. 47 nonies RdS 
23 Art. 46, derde lid, Const. Praktijk is dat de meeste organieke wetten via consensus 

tot stand komen, Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 224-233. Zie ook annexe 3 blz. 
592-597. 

24 Amiel, H., art. cit., blz. 434. 
25 C.C. 89-263 D.C., 11 januari 1990, zie GDCC 1991, blz. 196. Het gaat hier om de 

organieke wet "relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Pré
sident de la République et de celle des députés". De artikelen 1 en 4 van deze wet 
verwijzen naar de wet "relative à la limitation des dépenses électorales et à la cla
rification du financement des activités politiques". De nieuwe bepalingen van de 
wet betreffen onderwerpen die tot de organieke wet behoren. Hierdoor is de proce
dure van art. 46 toepasselijk. Zie ook Pouvoirs 1990 no 54, blz. 200. 
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45, vierde lid, Const, zou kunnen wijzigen. De Conseil constitutionnel wil 
niet dat art. 46, derde lid, Const, via deze weg omzeild wordt.26 Verschil
lende auteurs zijn het erover eens dat het niet mogelijk is dat de minis
ter-president in laatste lezing bij de Assemblee de vertrouwenskwestie 
stelt naar aanleiding van een ontwerp-organieke wet. De Constitutie eist 
een absolute meerderheid van het aantal leden van de Assemblée. Dit is 
iets anders dan de afwezigheid van een motie van wantrouwen of het niet 
aannemen van een dergelijke motie (in deze gevallen wordt de tekst ge
acht te zijn aangenomen).27 Camby is wat minder stellig. In voorkomende 
gevallen zal de Conseil constitutionnel zich naar zijn opvatting dienen uit 
te spreken. Art. 49 heeft in zijn visie een "universeel" karakter en dient 
dan ook zonder beperkingen toegepast te kunnen worden.28 Car merkt op 
dat de regering tot op heden nooit de vertrouwenskwestie naar aanleiding 
van een organieke wet heeft gesteld. De discussie is dus puur theoretisch. 
Toch is deze auteur van mening dat toepassing is toegestaan, behalve in 
laatste lezing bij de Assemblee nationale op grond van art. 46, derde lid, 
Const.29 

Organieke wetten betreffende de Sénat dienen door beide Kamers in 
een gelijkluidende versie te worden aangenomen.30 Hier kan de regering 
niet het laatste woord aan de Assemblée nationale geven.31 

Over de kwestie wat onder organieke wetten betreffende de Sénat dient 
te worden verstaan, zijn verschillende standpunten geformuleerd32 en ook 

26 Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 211. Renoux, Th.S., noot in RFDC 1990, blz. 320-
321. Zie ook C.C. 90-273 D.C., 4 mei 1990, met noot Renoux, Th. S., RFDC 1990, 
blz. 495-497 en Pouvoirs 1990 no 55, blz. 216-217. De relevante overweging uit deze 
uitspraak luidt als volgt: "Considérant, d'une part, que la loi organique a été 
adoptée dans le respect de la procédure prévue à l'article 46 de la Constitution; qu'à 
cet égard, il était loisible au législateur organique de rendre applicable à des 
matières relevant du domaine d'intervention d'une loi organique des dispositions 
ayant valeur de loi ordinaire insérées dans le code électoral, dès lors que celles-ci 
ont été adoptées antérieurement au vote de la loi organique;" In de uitspraak C.C. 
89-263 D.C. die hiervoor is besproken, was de gewone wet aangenomen ná de or
ganieke wet, zie Pouvoirs 1990 no 54, blz. 200. 

27 Zie Sirat, Ch., art. cit., blz. 158. Amiel, H., art. cit., blz. 434. 
28 Camby, J-P., art. cit., blz. 1422. Zie ook Pouvoirs 1991 no 56, blz. 210-211. 
29 Car, J-C, op. cit., blz. 317. 
30 Art. 46, vierde lid, Const. Zie over de vraag in hoeverre hier een cmp mogelijk is 

Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 223-224. Car stelt dat een cmp niet verboden is 
"dans la mesure où sa réunion permettrait d'aboutir à un texte commun adopté par 
les deux chambres, et ne serait pas, comme elle l'est souvent, qu'un préalable né
cessaire à l'attribution du droit de dernier mot à l'Assemblée nationale". Car, J-C, 
op. cit., blz. 232. 

31 Zie de bewoordingen van art. 46, vierde lid, Const: "Les lois organiques relatives au 
Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées." Aldus 
Car, J-C, op. cit., blz. 318. 

32 Amiel, H., art. cit., blz. 435-436, LeMire, P., op. cit., blz. 902, Camby, J-P., art. cit., 
blz. 1418-1420, GDCC 1991, blz. 197-200. 
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de Conseil constitutionnel heeft niet nagelaten hier een uitspraak over te 
doen. Larché stelt dat er drie interpretaties te geven zijn.33 Ten eerste 
kan eronder worden verstaan iedere wet die slechts de Sénat of de sena
toren betreft. Larché heeft ernstige kritiek op deze interpretatie. Zij is te 
restrictief en daarom ontoelaatbaar, zij vormt zelfs een "fraude à la Con
stitution", omdat in deze visie de mogelijkheid bestaat dat een wet wordt 
aangenomen die de positie van de Sénat tegen zijn zin wijzigt. 

Ten tweede kan eronder worden verstaan iedere wet die onder andere 
de Sénat of de senatoren betreft. Larché vreest dat hiermee het constitu
tionele evenwicht wordt verstoord. Te veel wetten zouden als wet betref
fende de Sénat worden gekwalificeerd. Dit voert te ver, de "loi relative au 
Sénat" mag niet begrepen worden als "loi relative au Parlement". 

Tenslotte kan onder wet betreffende de Sénat iedere wet worden ver
staan die de positie van de Sénat of de senatoren wijzigt, gelet op hetgeen 
de Constitutie dienaangaande bepaalt. Iedere keer dat de organieke wet 
het constitutionele evenwicht zou wijzigen, ten gunste of ten nadele van 
de Sénat, dient deze wet in een gelijkluidende versie door beide Kamers 
te worden aangenomen. De vraag die in de optiek van Larché gesteld 
dient te worden luidt: "le projet modifie-t-il la situation actuelle d'une as
semblée par rapport à l'autre, établit-elle des prérogatives ou une organi
sation particulière pour l'une ou l'autre des deux assemblées: alors elle 
doit être considérée comme "relative au Sénat"." 

Pas in 1985 heeft de Conseil constitutionnel over deze materie een uit
spraak gedaan.34 De relevante overweging luidt: "par les termes "lois or
ganiques relatives au Sénat" ... il faut entendre les dispositions législa
tives qui ont pour objet, dans les domaines réservés aux lois organiques, 
de poser, de modifier ou d'abroger des règles concernant le Sénat ou qui, 
sans se donner cet objet à titre principal, n'ont pas moins pour effet de po
ser, de modifier ou d'abroger des règles le concernant; qu'en revanche, si 
une loi organique ne présente pas ces caractères, la seule circonstance 
que son application affecterait indirectement la situation du Sénat ou de 
ses membres ne saurait la faire regarder comme relative au Sénat". 

Er is sprake van een organieke wet betreffende de Sénat wanneer het 
gaat om een organieke wet die tot onderwerp of tot gevolg heeft regels be
treffende de Sénat te stellen, te wijzigen of af te schaffen. Voldoende is 
dat de Sénat betrokken is. Er is geen sprake van een organieke wet be
treffende de Sénat wanneer het gaat om een wet die niet de hiervoor ge
memoreerde eigenschappen bezit en slechts toepassing ervan indirect de 
positie van de Sénat of zijn leden zou betreffen. In de hier aan de orde 
zijnde kwestie ging het onder andere om het verhogen van het aantal le
den van de Assemblée. Degenen die de Conseil constitutionnel geadieerd 

33 Larché, J., Le Conseil constitutionnel organe du pouvoir d'Etat, in AJDA 1972, blz. 
135-136. 

34 C.C. 85-196 D.C., 10 juli 1985, cons. 5. Zie ook Pouvoirs 1985 no 35, blz. 191-192. 
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hadden, stelden dat de leden van de Assemblée deel uitmaken van het 
kiescollege dat senatoren kiest. Door nu het aantal leden van de Assem
blee te verhogen, zouden op een indirecte wijze de voorwaarden waaron
der de Sénat wordt gekozen worden beïnvloed. Het tweede argument dat 
in stelling werd gebracht, was dat door de verhoging de verhoudingen in 
het Congrès verstoord zouden worden.35 De Conseil heeft deze argumen
ten verworpen.36 Volgens Baufumé lijkt het erop dat pas sprake is van 
een organieke wet betreffende de Sénat wanneer juridische regels ("les 
règles juridiques") die betrekking hebben op de Sénat worden gewijzigd.37 

De wet "sur les cumuls de mandats électifs" van 1985 is als een organieke 
wet betreffende de Sénat aangemerkt, hoewel zij ook betrekking had op 
leden van de Assemblee nationale.38 

In 1992 is de positie van de Sénat voor wat betreft organieke wetten op 
een derde punt versterkt. Het gaat om art. 88-3 Const. Dit grondwetsar
tikel betreft het recht van burgers van de EU die in Frankrijk verblijven 
te kiezen en gekozen te worden bij gelegenheid van gemeenteraadsverkie
zingen. De laatste volzin van dit artikel bepaalt dat een organieke wet die 
in een gelijkluidende versie door beide Kamers dient te worden aangeno
men, de verdere toepassing van art. 88-3 regelt.39 Avril en Gicquel mer
ken op dat het hier geen organieke wet betreffende de Sénat betreft.40 

Tot slot: organieke wetten mogen pas worden afgekondigd nadat zij 
door de Conseil constitutionnel in overeenstemming met de Constitutie 
zijn verklaard.41 Zij moeten vóór afkondiging aan de Conseil worden voor
gelegd.42 Dit doet de minister-president.43 

35 Van belang in verband met de procedure tot wijziging van de Constitutie. 
36 Fournier, J., Le travail gouvernemental, Paris, 1987, biz. 88. De relevante overwe

ging luidt: "Ne sont pas relatives au Sénat les dispositions d'une loi organique: - qui 
prévoient l'augmentation du nombre des députés à l'Assemblée nationale modifiant 
ainsi le nombre des membres des collèges élisant les sénateurs sans toucher aux 
règles de composition de ces collèges, ainsi que les proportions respectives de 
députés et de sénateurs au sein du Congrès sans toucher aux règles de composition 
de ce Congrès ni priver d'aucun droit ou prérogative les sénateurs en tant que 
tels;.." 

37 Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 223. 
38 Fournier, J., Le travail gouvernemental, Paris 1987, blz. 88. 
39 Zie over de positie van de Sénat in het kader van organieke wetgeving Berramdane, 

Α., art. cit., blz. 731-732: "De ce fait, la Haute Assemblée dispose désormais d'un 
droit de veto pour tout ce qui se rapporte à la citoyenneté européenne". 

40 Pouvoirs 1992 no 63, blz. 173. Hierover bestaat verschil van mening. Zie voor de 
verschillende opvattingen Car, J-C, op. cit., blz. 252-253. 

41 Art. 46, vijfde lid, Const. Luchaire, F., Les lois organiques devant le Conseil consti
tutionnel, RDP 1992, blz. 389-404. Berramdane, A-, art. cit., blz. 740-757. 

42 Art. 61, eerste lid, Const. 
43 Art. 17, eerste lid, Ordonnance no 58-1067 van 7 november 1958. 
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2. De wetten tot wijziging van de Constitutie en de réfé
rendaire wetten 

2.1 Procedure van totstandkoming 

Art. 89 Const, bevat de procedure tot wijziging van de Constitutie.44 Het 
eerste lid bepaalt dat het initiatief tot wijziging berust bij de President op 
voordracht van de minister-president46, en bij de leden van het parle
ment. In het eerste geval is sprake van een herzieningsontwerp, in het 
tweede geval van een herzieningsvoorstel.46 Het ontwerp of voorstel moet 
door beide Kamers in een gelijkluidende versie worden aangenomen.47 De 
beide Kamers zijn in dit opzicht gelijkwaardig en kunnen dus beiden "een 
veto uitspreken". De gewone wetsprocedure is van toepassing, op een be
perkt aantal uitzonderingen na.48 Zo mag de verkorte wetsprocedure niet 
toegepast worden49 en heeft het stellen van de vertrouwenskwestie wei
nig zin gelet op de bewoordingen van art. 89, tweede lid, Const, dat stelt 
dat het ontwerp of voorstel door beide Kamers in een gelijkluidende ver
sie moet worden aangenomen.50 Over de mogelijkheid van een cmp be
staat onenigheid.51 Het laatste woord aan de Assemblée nationale is in 

44 Wijziging van de Constitutie is niet mogelijk, wanneer het grondgebied van Frank
rijk wordt geschonden. Opheffing van de republikeinse staatsvorm is verboden. Zie 
art. 89, vierde en vijfde lid, Const. Art. 7, laatste lid, sluit herziening uit, wanneer 
het presidentschap vacant is of de President definitief buiten staat is verklaard zijn 
ambt te vervullen. Herziening van de Constitutie is niet toegestaan tijdens de 
toepassing van art. 16 Const. 

45 In de praktijk vindt de voordracht plaats nadat de President het besluit een voor
stel tot grondwetswijziging te doen, heeft genomen. De voordracht is dan niet meer 
dan een formaliteit. Roy, М-Р., L'application de l'article 89 de la Constitution de 
1958, RDP 1980, blz. 694. 

46 In de praktijk leiden herzieningsvoorstellen niet tot resultaat. Het blijven meestal 
proefballonnen. Oorzaken zijn het ontbreken van een rapport, het feit dat de rege
ring bij voorrang de agenda bepaalt en het vooruitzicht van een verplicht referen
dum, Roy, М-Р., art. cit., blz. 703-706. Het gaat vooral om politieke obstakels, zie 
Ardant, Ph., La révision constitutionnelle en France. Problématique générale, in: 
La révision de la Constitution, AFC, Economica 1993, blz. 87-88. Een herzienings
voorstel heeft logischerwijs meer kans van slagen wanneer de regering het over
neemt, Gaxie, D., in Luchaire, F., Coñac, G., op. cit., blz. 1332. 

47 Art. 89, tweede lid, Const. 
48 Art. 126, eerste lid, RAN 
49 Zie ook art. 47 nonies RdS 
50 Vergelijk hetgeen hieromtrent is opgemerkt in de paragraaf die handelt over or

ganieke wetgeving. 
51 Roy is de mening toegedaan dat het wel kan: "...si l'alinéa 2 de l'article 89 exclut 

manifestement le "dernier mot" de l'Assemblée nationale prévu par l'alinéa 4 de 
l'article 45, il ne s'oppose pas à la réunion d'une Commission mixte paritaire prévue 
par les alinéas 2 et 3. La réunion d'une telle commission ne va pas, en effet, à 
l'encontre du principe d'égalité entre les deux Chambres. Cette procédure est une 
procédure de conciliation. Elle peut jouer sans déboucher sur une décision finale de 
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ieder geval uitgesloten. De leden van het parlement en de regering heb
ben het recht van amendement.6 2 

Een herziening is definitief wanneer zij is goedgekeurd. In geval van 
een voorstel dient dit middels een referendum plaats te vinden. In geval 
van een ontwerp heeft de President de keuze5 3 , aangezien hij kan beslui
ten dat het aanvaarde ontwerp aan het "Congrès", de verenigde vergade
ring, wordt voorgelegd.54 Het Congrès moet het ontwerp met 3/5 van het 
aantal uitgebrachte stemmen goedkeuren5 6 , en mag niet amenderen.5 6 

Het is voorgekomen dat een aanvaard ontwerp noch aan een referendum 
is onderworpen, noch aan het Congrès is voorgelegd.67 Het is omstreden 
of de President wel de vrijheid heeft een grondwetswijziging op deze wijze 

l'Assemblée nationale". Roy, М-Р., art. cit., biz. 713. Baufumé is van mening dat 
slechts een officieuze commissie is toegestaan. Hij geeft een aantal argumenten te
gen de instelling van een cmp. De verschillende fasen van art. 45 Const, dienen 
hier naar zijn mening verplicht gescheiden te worden. Het toestaan van een cmp 
betekent dat art. 45, derde lid, Const, van toepassing wordt, "aucun amendement 
n'est recevable sauf accord du Gouvernement". Dit levert naar zijn opvatting een 
beperking van het recht van amendement van de leden van het parlement op. Ver
volgens stelt hij dat art. 89, tweede lid, Const, duidelijk een verwijzing inhoudt 
naar art. 45, eerste lid, Const, waardoor een cmp uitgesloten is. En tenslotte stelt 
art. Θ9 Const, in tegenstelling tot art. 46 Const, niet dat de procedure van art. 45 
Const, toepasselijk is. Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 193-194. Zie ook Gaxie, D., in 
Luchaire, F., Coñac, G., op. cit., blz. 1331. 

52 In de jaren '70 heeft een discussie plaatsgevonden over de vraag of amendementen 
van kamerleden op een herzieningsontwerp wel zijn toegestaan. Hierdoor zou in de 
visie van de tegenstanders het karakter van het ontwerp kunnen veranderen, het 
zou meer op een voorstel gaan lijken, waardoor het twijfelachtig wordt of de Presi
dent het ontwerp nog wel aan het Congrès mag voorleggen. Baufumé beargumen
teert dat deze redenering geen hout snijdt. Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 192-193. 

53 Juridische criteria voor een keuze tussen beide procedures zijn niet voorhanden. 
Echter, "l'esprit des institutions de la Ve République" impliceert dat het referen
dum wordt gebruikt als het gaat om het herzien van belangrijke bepalingen en de 
procedure voor het Congrès wanneer het gaat om het herzien van bepalingen van 
louter technische aard of in geval van urgentie, zie Roy, М-Р., art. cit., blz. 689-690. 

54 Het Reglement van Orde van het Congrès (RdC) is te vinden in Avril, P., Gicquel, 
J., op. cit., blz. 206-209. Met name kan gewezen worden op art. 10, tweede en vijfde 
lid. Eén spreker per fractie mag gedurende vijf minuten een stemverklaring afleg
gen. Een spreker moet zich aan het onderwerp houden. De regering kan op haar 
verzoek worden gehoord. Aangezien een gekwalificeerde meerderheid is vereist, 
vindt stemming plaats via een "scrutin public à la tribune", art. 14 jo 16 RdC. Al
leen de briefjes vóór en tegen worden geteld. Het bureau van het Congrès wordt 
gevormd door het bureau van de Assemblee nationale. De voorzitter van de Assem
blee fungeert ook als voorzitter van het Congrès, art. 89, derde lid, Const, jo art. 1 
RdC. 

55 Art. 89, derde lid, Const. 
56 Art. 19 RdC 
57 Het betreft het ontwerp tot wijziging van art. 6 Const, teneinde het mandaat van 

de President terug te brengen van 7 jaar tot 5 jaar (1973). 
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uit te stellen. Roussillon stelt dat het niet kan, waarbij hij met name 
steun zoekt in de tekst van art. 89, derde lid, Const, en de "travaux pré
paratoires".58 Als uitgegaan kan worden van de mogelijkheid van uitstel, 
dan rijst de vraag of er een termijn geldt waarbinnen goedkeuring dient 
plaats te vinden bij gebreke waarvan sprake is van afstel. Robert en Dra
go59 stellen dat, zolang de President, de Assemblée en de Sénat dezelfde 
zijn, een uitgestelde grondwetswijziging afgerond mag worden. 

Samengevat kan gesteld worden dat de President niet verplicht is de 
procedure te voltooien.60 

Een andere kwestie is of de President alsnog tot een referendum kan 
besluiten wanneer het Congrès het ontwerp heeft afgekeurd. Dit is niet 
mogelijk: de procedure moet dan van voren af aan beginnen.61 

In de praktijk blijkt dat de herzieningsprocedure een zware procedure 
is die vaak niet tot resultaat leidt. In het algemeen wordt dit aan de posi
tie van de Sénat geweten.62 Er zijn auteurs die deze gang van zaken posi
tief waarderen.63 De procedure tot wijziging van de Constitutie laat wel 
toe dat heel snel gewerkt kan worden. Zo is het "projet de loi constitution-

58 Roussillon, H., Le devenir du "projet Pompidou" de 1973. Réflexions sur le temps 
dans la procédure constitutionnelle, in: La révision de la Constitution, AFC, Eco
nomica, 1993, blz. 96-97. 

59 Aangehaald Ьц Roussillon, H., art. cit., blz. 101-102. 
60 Vgl. Maestre, J-Cl., Remarques sur les procédures utilisées pour réviser la Consti

tution en 20 ans de Vème République, in: Mélanges Kayser, 1979, blz. 217: "Le se
cond tempérament, c'est le droit (qui s'est affirmé depuis 1973) pour le chef de l'E
tat d'interrompre, dans le cadre de l'article 89, la procédure d'adoption en ne sou
mettant le texte approuvé par les deux chambres ni au peuple ni au Congrès. Et le 
chef de l'Etat dispose ainsi en matière de révision d'une position privilégiée qui 
n'avait pas été prévue expressément par la Constitution de 1958 qui avait retenu 
une conception arbitrale de la Présidence de la République". Zie hierover ook Roy, 
М-Р., art. cit., blz. 724-733. Hij voert de volgende argumenten aan. Het gebruik van 
de "indicatif impliceert geen "impératif". De President is niet verplicht zijn 
handtekening te zetten. Art. 89 Const, kent geen termijnen. Niemand kan de Pre
sident dwingen een beslissing te nemen, noch de Conseil constitutionnel, noch het 
Parlement. De President kan een ontwerp intrekken. Het kan politiek opportuun 
zijn de herzieningsprocedure te staken. 

61 Roy, М-Р., art. cit., blz. 740: "Le Chef de l'Etat ne peut envisager la filière du réfé
rendum qu'à condition de recommencer la procédure depuis son origine. C'est là la 
seule solution correcte." 

62 Zo bijvoorbeeld Hubrecht, Η-G., Réviser la Constitution....comment faire? Le verrou 
de l'article 89, in: Les petites affiches, no 54, 4 mei 1992, blz. 46: "Le diagnostic en 
souffre pas contestation: le système est verrouillé au profit du parlement dans son 
ensemble, et, plus précisément, du Sénat". 

63 Zo bijvoorbeeld Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 207: "Le bicamérisme absolu appa
raît ainsi non pas comme un privilège accordé au Sénat mais comme une garantie 
pour la stabilité des institutions, appelées certes à évoluer, mais selon un processus 
qui exclut toute précipitation hasardeuse et implique au contraire un examen 
sérieux de l'opportunité de la révision". 
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nelle" dat uiteindelijk leidde tot de "loi constitutionnelle no 95-880" van 4 
augustus 1995 op 29 juni 1995 geregistreerd bij de "Présidence" van de 
Assemblée nationale. Begin augustus 1995 is de herziening reeds vol
tooid. In de tussenliggende tijd hebben in beide Kamers twee lezingen 
plaatsgevonden en is het ontwerp behandeld door het Congrès! 

2.2 Voorstellen tot verandering 

Er zijn verschillende voorstellen gedaan om art. 89 Const, te wijzigen. 
Onder de meest recente is het voorstel van Hubrecht om iedere 10 of 15 
jaar de Constitutie aan een referendum te onderwerpen. De tekst van het 
herzieningsontwerp dient dan door een onafhankelijke commissie te wor
den bestudeerd.64 Ardant noemt de mogelijkheid van een referendum na
dat geconstateerd is dat beide Kamers niet tot overeenstemming hebben 
kunnen komen. Een andere optie in zijn visie is dat iedere 10, 12 of 15 
jaar bijvoorbeeld een debat wordt georganiseerd in het parlement of één 
van de Kamers die speciaal voor de gelegenheid is gekozen, waar de toe
passing van de Constitutie zal worden geëvalueerd en wijzigingsvoorstel
len zullen worden behandeld. Als derde mogelijkheid noemt hij de wense
lijkheid van een volksinitiatief om te komen tot een wijziging van de Con
stitutie.65 

Voormalig President Mitterrand heeft op 30 november 1992 een aantal 
voorstellen voor grondwetswijziging gedaan. Een wijziging van de herzie
ningsprocedure is uitgewerkt door het comité-Vedel. In het wetsontwerp 
no 23266 is een gewijzigd art. 89 Const, opgenomen, genummerd art. 82 
Const. Ik bespreek hier kort de veranderingen ten opzichte van het hui
dige artikel. Het eerste lid over het initiatiefrecht blijft onveranderd. Er 
wordt voor het overige geen onderscheid meer gemaakt tussen herzie-
ningsvoorstellen en -ontwerpen. Dit is met name van belang voor wat be
treft de mogelijkheid van goedkeuring door het Congrès. Dit is volgens 
het voorstel-Vedel ook mogelijk in geval van een voorstel. Als motivering 
voor deze wijziging wordt gesteld dat afgezien moet kunnen worden van 
een referendum zodra een meerderheid van 3/5 zich in het Congres afte
kent.67 

Het belangrijkste voorstel tot wijziging houdt het volgende in. Wanneer 
er na twee lezingen door iedere Kamer geen overeenstemming is over een 

64 Hubrecht, H-G., art. cit., blz. 49 formuleert het aldus "On peut songer par exemple 
à une révision obligatoire et approuvée par référendum tous les dix ou quinze ans. 
Dans un tel cas de figure, on peut également prévoir que le texte du projet de révi
sion soit étudié par une commission indépendante de sages." Deze gang van zaken 
lijkt een krankzinnig idee. 

65 Ardant, Ph., art. cit., blz. 90-91. 
66 Sénat première session extraordinaire de 1992-1993. 
67 J.O. 16 februari 1993, blz. 2550-2551. 
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eensluidende tekst, kan de President de tekst die in één van beide Ka
mers met 3/5 van het aantal uitgebrachte stemmen is aangenomen, aan 
een referendum onderwerpen. Dit kan een veto door één van beide Ka
mers voorkomen. Het gewijzigde artikel 89 moet volgens het comité-Vedel 
leiden tot een herverdeling van de bevoegdheden van het staatshoofd, de 
beide Kamers en het volk, "la nation". Dit is het geval, omdat het blokke
ren van de herzieningsprocedure niet meer mogelijk is, aldus het comité 
Vedel.68 

Naast een nieuw artikel 89 Const, is ook een nieuw artikel 11 Const, 
voorgesteld. Volgens art. 11 Const.69 kon de President op voorstel van de 
regering gedurende de zittingsperioden of op gezamenlijk voorstel van de 
beide Kamers ieder wetsontwerp inzake de inrichting van de staatsinstel
lingen aan een referendum onderwerpen.70 In het verleden zijn via deze 
weg grondwetswijzigingen doorgevoerd.71 De vraag of art. 11 Const, ge
bruikt mag worden om de Constitutie te wijzigen, heeft veel pennen in 
beweging gebracht.72 De Gaulle was een uitgesproken voorstander. Hij 
baseerde zich op de tekst van art. 11 oud Const, volgens welk artikel ieder 
wetsontwerp inzake de staatsinstellingen aan een referendum kon wor
den onderworpen. Het is de Constitutie die de organisatie van de staats
instellingen regelt. Ten tweede baseerde hij zich op art. 3 Const.73 

President Mitterrand was in 1988 nog dezelfde mening toegedaan. Hij 
zei toen in een interview met O. Duhamel: "l'usage établi et approuvé par 
le peuple peut désormais être considéré comme l'une des voies de la révi-

68 J.O. 16 februari 1993, blz. 2650-2551. 
69 In de redactie zoals die gold tot 4 augustus 1995. 
70 Het betreft de zogenaamde référendaire wetten. Procedureregels inzake een voor

stel hiertoe zijn te vinden in de artikelen 122-124 RAN en 67-69 RdS. 
71 In 1962 de rechtstreekse verkiezing van de President. Het succes van dit referen

dum kan niet los worden gezien van de persoon van President de Gaulle. In 1969 
deed de Gaulle een poging via een referendum de rol van de Sénat in het wetge
vingsproces te reduceren tot een adviserende rol. Het initiatief tot grondwetswijzi
ging zou nog slechts bij de President en de leden van de Assemblée berusten. De 
Sénat zou slechts een advies uitbrengen waarna de Assemblee stemt. Het ontwerp 
of voorstel is dan aangenomen, wanneer de absolute meerderheid van het aantal 
leden vóór heeft gestemd. Het Congrès zou worden vervangen door een nieuwe be
raadslaging in de Assemblee. Alsdan is een meerderheid van 2/3 van het aantal le
den vereist. Deze voorstellen hebben het niet gehaald. 

72 Zie voor een overzicht Luchaire, F., Coñac, G., op. cit., blz. 433-440. Branchet is van 
mening dat het referendum juist toegepast moet worden wanneer de tweede fase 
blokkeert, dus wanneer ofwel het parlement in zijn geheel ofwel één van beide 
Kamers het ontwerp verwerpt, zie art. 89, tweede lid, Const, en Branchet, В., L'ar
ticle 11 et Ie respect de la Constitution, RDP 1990, blz. 1725-1726. Deze opvatting 
strekt zich niet uit tot voorstellen, want dan zou er tweemaal sprake zijn van een 
referendum, Branchet, В., art. cit., blz. 1727. 

73 Het eerste lid stelt: "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce 
par ses représentants et par la voie du référendum". 
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sion, concurremment avec l'article 89. Mais l'article 11 doit être utilisé 
avec précaution, à propos de textes peu nombreux et simples dans leur 
rédaction. Sinon, il serait préférable que la consultation des Français fût 
éclairée par un large débat parlementaire".74 Later is hij van mening ver
anderd: art. 11 Const, mag niet meer gebruikt worden om de Constitutie 
te wijzigen.75 In deze visie dient de Conseil constitutionnel ervoor te zor
gen dat de juiste procedure wordt gevolgd.76 Volgens Pactet kan dit tot 
grote interpretatieproblemen leiden.77 

In 1995 is art. 11 Const, daadwerkelijk gewijzigd. Volgens het nieuwe 
eerste lid kan de President op voorstel van de regering gedurende de zit
tingsperioden of op gezamenlijk voorstel van de beide Kamers, ieder wets
ontwerp inzake de inrichting van de staatsinstellingen en ieder wetsont
werp inzake hervormingen die betrekking hebben op de economische of 
sociale politiek, aan een referendum onderwerpen.78 Uit de debatten 
blijkt dat men niet heeft willen uitsluiten dat via dit artikel grondwets
wijzigingen tot stand worden gebracht.79 Amendementen die beoogden 
een toetsing door de Conseil constitutionnel van "projets de loi référendai
res" aan de Constitutie in te voeren, zijn alle verworpen.80 Het nieuwe 
art. 11 Const, is zeer ruim geformuleerd. Regering en President kunnen 
buiten het parlement om een wetsontwerp dat de Constitutie wijzigt, aan 
een referendum onderwerpen. Dit heeft het nodige verzet opgeroepen in 
het parlement en vandaar dat een tweede lid is toegevoegd dat stelt dat 
wanneer een referendum wordt georganiseerd op voorstel van de rege
ring, de regering in iedere Kamer een verklaring zal afleggen die gevolgd 

74 Pouvoirs 1988 no 45, biz. 138. Zie ook Gicquel, J., Brèves observations sur un bi
nôme, Petites affiches, no 54, 4 mei 1992, blz. 13. Naar de mening van Ardant voert 
deze opinie van Mitterrand te ver. Art. 11 Const, zou in zijn ogen slechts gebruikt 
mogen worden wanneer één van beide Kamers blijft weigeren de Constitutie te 
herzien via art. 89 Const. Ardant, Ph., art. cit., blz. 90-91. 

75 Voorgesteld is toen om art. 11, eerste lid, in de volgende zin te wijzigen: "Le Prési
dent de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des ses
sions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal offi
ciel, peut soumettre au référendum tout projet de loi qui, sans modifier la Consti
tution, porte sur l'organisation des pouvoirs publics, ou sur les garanties fonda
mentales des libertés publiques, ou tend à autoriser la ratification d'un traité, si ce
lui-ci a les mêmes objets ou s'il est relatif à l'organisation internationale ou s'il a 
des incidences sur le fonctionnement des pouvoirs publics". 

76 Toelichting op het "projet de loi constitutionnelle" no 232, Sénat, première session 
extraordinaire, blz. 9. 

77 Pactet, P., Le projet de modification de l'article 11, in: La révision de la Constitu
tion, AFC, 1993, blz. 191. 

78 "Loi constitutionnelle" no 95-880 van 4 augustus 1995. 
79 Het kan ook om gewone wetten gaan. 
80 Luchaire, F., art. cit., blz. 1424. 
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wordt door een debat.81 Art. 89 Const, is bij deze gelegenheid niet gewij
zigd. 

3. De totstandkoming van begrotingswetten 

3.1 Het initiatief 

De totstandkomingsprocedure voor begrotingswetten is geregeld in art. 47 
Const.82, de "ordonnance organique" van 2 januari 195983 en de Regle
menten van Orde van beide Kamers. 

Het initiatief berust alleen bij de minister-president. De technische 
voorbereiding geschiedt door de "direction du budget", een dienst die res
sorteert onder de minister "du budget". De minister-president speelt een 
belangrijke politieke rol door aanwijzingen te geven ("directives") en hakt 
knopen door ("exerce son arbitrage"). Ook de President van de Republiek 
oefent invloed uit op de financiële politiek.84 

3.2 Indiening 

Het wetsontwerp met het daarbij behorende rapport en de "annexes ex
plicatives"85 dient uiterlijk de eerste dinsdag in oktober in het jaar dat 
voorafgaat aan de uitvoering van de begroting te zijn ingediend en ver
spreid. Het wordt onmiddellijk naar een kamercommissie gezonden.86 De 
genoemde datum is in de "ordonnance" opgenomen om ervoor te zorgen 
dat de kamerleden de stukken op tijd hebben, zodat ze hun rechten kun
nen uitoefenen.87 Een vertraging van vier dagen van de indiening van 

81 Er volgt geen stemming. Luchaire merkt op dat de Assemblée de procedure kan 
blokkeren door een motie van wantrouwen aan te nemen, Luchaire, F., art. cit., blz. 
1429. 

82 De wetsprocedure die van toepassing is op wetsontwerpen ter financiering van de 
sociale zekerheid is ontleend aan de procedure die geldt voor begrotingswetsont
werpen, zie art. 47-1 Const en Avril, P., Gicquel, J., op. cit., blz. 192-193. 

83 Ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, verder te 
noemen "ordonnance". Deze organieke regeling is tot stand gekomen op basis van 
art. 92 oud Const. De Constitutie verwijst ernaar in de artikelen 34 en 47 Const. 

84 Art. 37 "ordonnance"; Philip, L., L'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative 
aux lois de finances, Documents d'études no. 5.01, La Documentation française, 
1994, blz. 28. 

85 Het economische en financiële rapport is van essentieel belang. Het geeft een ana
lyse van de inkomsten en uitgaven van de Staat in het kader van het geheel van de 
openbare financiën afgezet tegen de economische situatie. De "annexes explica
tives" preciseren bepaalde uitgaven en inkomsten. Philip, L., op. cit., blz. 26. 

86 Art. 38 "ordonnance" 
87 Philip, L., op. cit., blz. 29. 
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"annexes explicatives", doet geen afbreuk aan de gevolgde procedure, al
dus de Conseil constitutionnel.88 Wanneer een begrotingswet "fixant les 
ressources et les charges d'un exercice" zodanig te laat is ingediend dat zij 
niet voor het begin van het begrotingsjaar kan worden afgekondigd, ver
zoekt de regering het parlement haar te machtigen belastingen te bijven 
innen en worden de kredieten bij decreet geregeld.89 

In de praktijk wordt het ontwerp in de loop van de tweede helft van 
september ingediend.90 

Begrotingswetsontwerpen moeten het eerst bij de Assemblee worden 
ingediend.91 Deze verplichting geldt voor de eigenlijke begrotingswetsont
werpen.92 Verzamelontwerpen zoals de zogenaamde "diverses dispositions 
d'ordre financier" en wetsontwerpen die wijzigingen op fiscaal terrein be
ogen, mogen ook in eerste instantie bij de Sénat worden ingediend.93 De 
Conseil constitutionnel heeft uitgesproken dat een amendement afkom
stig van de regering dat een geheel nieuwe financiële maatregel betreft 
("une mesure financière entièrement nouvelle"), niet in eerste instantie 

88 C.C. 82-154 D.C., 29 december 1982. De relevante overweging luidt: "Le délai prévu 
à l'article 38 a pour objet d'assurer l'information en temps utile des membres du 
Parlement afin de leur permettre de se prononcer sur le projet de loi de finances 
dans le délai imparti par l'article 47 de la Constitution. Le retard invoqué (quatre 
jours) n'a pu avoir pour effet de priver le Parlement de l'information à laquelle il a 
droit pendant toute la durée du délai dont il dispose pour l'examen de la loi de fi
nances." 

89 Art. 47, vierde lid, Const, en art. 44 "ordonnance". De regering heeft de keuze tus
sen twee procedures. Zij kan de Assemblée verzoeken te stemmen over het eerste 
deel van het begrotingswetsontwerp (dat onder andere een machtiging tot het in
nen van belastingen bevat) waarna dit gedeelte met spoed naar de Sénat gaat. Als 
deze procedure niet wordt gevolgd of is mislukt, kan de regering een speciaal wets
ontwerp indienen, dat haar machtigt belastingen te blijven innen totdat de begro
tingswet is aangenomen. De procedures van art. 44 "ordonnance" worden zelden 
toegepast. Gedurende de Ve Republiek is het pas twee maal voorgekomen namelijk 
in 1962 na de val van de regering Pompidou en in december 1979. Philip, L., op. 
cit., blz. 33. 

90 Philip, L., op. cit., blz. 29. Bonhoure merkt op dat het praktijk is dat het laatste do
cument verspreid wordt op 11 oktober of 12 oktober als 2 oktober geen werkdag is. 
Op deze manier valt namelijk het verstrijken van de termijn van 70 dagen samen 
met de laatste dag van de zittingsperiode, Bonhoure, J-P., Particularités de la dis
cussion budgétaire, Pouvoirs, 1985, blz. 3. Deze opmerking gaat in zoverre niet 
meer op dat in augustus 1995 één zittingsperiode ie ingevoerd die begint op de eer
ste werkdag in oktober en eindigt op de laatste werkdag van juni. 

91 Art. 39, tweede lid, tweede volzin, Const. Dit neemt niet weg dat in de praktijk de 
stukken aan de Sénat worden gezonden voordat deze Kamer officieel bij het wetge
vingsproces wordt betrokken. Philip merkt hierover op: "Ceci permet aux parle
mentaires de disposer d'un délai relativement important pour étudier l'ensemble de 
la documentation budgétaire." Philip, L., op. cit., blz. 29. 

92 Ook de wetsontwerpen ter financiering van de sociale zekerheid dienen het eerst by 
de Assemblée te worden ingediend. 

93 Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 423. 
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aan de Sénat mag worden voorgelegd. Dit levert strijd op met art. 39 
Const.9 4 De urgentieprocedure is van rechtswege van toepassing. Dit be
tekent dat na één lezing in elk van beide Kamers een cmp tot stand kan 
worden gebracht. Als nu nieuwe financiële maatregelen pas in eerste in
stantie aan de Sénat worden voorgelegd, zou dat betekenen dat de As
semblée ze niet onderzocht heeft9 5 en vervolgens zou de cmp ze toch over 
kunnen nemen. 9 6 Dit is op grond van de genoemde uitspraak niet toege
staan. Het is onzeker wat precies dient te worden verstaan onder geheel 
nieuwe financiële maatregelen. Philip noemt als voorbeeld een nieuwe be
lasting, maar toch blijft het in zijn ogen een vaag criterium. Genoemde 
auteur vraagt zich tevens af of de hier genoemde beperking op het recht 
van amendement alleen geldt voor de regering of ook voor de senatoren?97 

Genevois stelt dat deze beperking niet geldt voor de senatoren, voor zover 
althans de algemene beperkingen alsmede art. 40 Const, en art. 42 "or
donnance" in acht genomen worden.9 8 Peiser heeft een striktere opvat
ting. Zijns inziens is zowel het recht van initiatief als het recht van amen
dement voor de senatoren beperkt: in beide gevallen mag het niet gaan 
om geheel nieuwe financiële maatregelen.9 9 In de Sénat zelf klinkt een 

94 De desbetreffende overweging luidt: "Considérant que l'article 39 de la Constitution 
dispose, in fine, que "les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à 
l'Assemblée nationale"; qu'il est constant que l'article 16 prévoyant l'institution 
d'une taxe sanitaire et d'organisation du marché des viandes a été soumis par le 
gouvernement pour la première fois devant le Sénat, sous forme d'amendement, et 
que s'agissant d'une mesure financière entièrement nouvelle, il l'a été en mécon
naissance de l'article 39 susvisé de la Constitution;" C.C. 76-73 D.C., 28 december 
1976. Zie ook de uitspraak C.C. 82-155 D.C., 30 december 1982: "La circonstance 
que le Gouvernement ait informé la Commission mixte paritaire des amendements 
introduisant les mesures nouvelles qu'il envisageait de déposer postérieurement ne 
méconnaît pas le droit de priorité de l'Assemblée nationale en matière de projets de 
lois de finances, ces amendements ayant été, lors des lectures ultérieures, soumis 
en premier à l'Assemblée nationale." 

95 De Assemblee is immers al aan de beurt geweest, aangezien een ontwerp als eerste 
bij de Assemblée moet worden ingediend. 

96 Het is de vraag in hoeverre dit bezwaarlijk is, daar een cmp niet beslist. 
97 GDCC 1991, blz. 427-428. 
98 Genevois, В., op. cit., blz. 175. 
99 Natuurlijk blijven de overige eisen zoals verwoord in art. 40 Const, en art. 42 "or

donnance" ook van toepassing. Peiser, G., La priorité de l'Assemblée nationale sur 
le Sénat en matière de lois de finances, in: Mélanges Paul-Marie Gaudemet, Eco
nomica, 1984, blz. 213-216. Peiser concludeert dat de bevoegdheden van de twee 
Kamers inzake financiële wetgeving niet zo veel van elkaar verschillen. De voorge
nomen wetgeving moet als eerste bij de Assemblée nationale worden ingediend 
maar dat gebeurt in de praktijk ook al met veel gewone wetgeving. In de Sénat 
mogen geen geheel nieuwe bepalingen worden voorgesteld. Voor de Assemblée ligt 
dit ook moeilijk gelet op de regels die voor financiële bepalingen gelden. Tenslotte, 
zo stelt Peiser, heeft de Assemblee nationale niet alleen bij financiële wetgeving 
maar ook bij gewone wetgeving het laatste woord. Er is in zijn ogen slechts sprake 
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heel ander geluid: "Il convient toutefois de souligner que le droit d'amen
dement des sénateurs n'est pas concerné par cette limitation."100 

3.3 Behandeling 

Voor de behandeling van begrotingswetsontwerpen geldt, evenals bij de 
overige wetsontwerpen, een commissiefase en een behandeling in plenaire 
kamervergadering.101 In tegenstelling tot de vijf andere vaste commissies 
kent de "commission des finances" een algemene rapporteur. Hij speelt 
een belangrijke rol tijdens de behandeling van het eerste deel van het be
grotingswetsontwerp. Tijdens de plenaire vergadering doet hij verslag 
van de beraadslagingen in de commissie en verdedigt hij haar stellingna-
me. De "commission des finances" wijst verder nog speciale rapporteurs 
aan ("rapporteurs spéciaux"). Zij spelen een belangrijke rol met betrek
king tot het tweede deel van het begrotingswetsontwerp. Elke speciale 
rapporteur houdt zich bezig met een bepaald gebied dat in beginsel het 
terrein bestrijkt van een ministerie. Hij presenteert een rapport over de 
gevraagde kredieten. Tijdens de plenaire vergadering geeft hij hier een 
mondelinge toelichting op. De andere vaste commissies wijzen "rappor
teurs pour avis" aan die zich bezighouden met dat gedeelte van de begro
ting dat op hun terrein ligt.102 

3.4 Termijnen 

Met betrekking tot de termijnen waarbinnen de behandeling van begro
tingswetsontwerpen dient plaats te vinden, kan het volgende worden op
gemerkt. Art. 47, tweede lid, Const, stelt dat wanneer de Assemblée zich 
niet binnen 40 dagen103 na indiening in eerste lezing heeft uitgesproken, 
de regering de Sénat inschakelt die dan binnen 15 dagen een beslissing 
moet nemen. Vervolgens wordt art. 45 Const, toegepast. Art. 39 "ordon
nance" preciseert de bepalingen van art. 47 Const.104 Als de regering art. 
47, tweede lid, Const, niet toepast en de Assemblée toch een uitspraak 

van een "inégalité spécifique relative entre les deux chambres en matière budgé
taire", Peiser, G., art. cit., blz. 221. 

100 Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 275. 
101 Zie de artikelen 117 tot en met 121 RAN. Zie voor een gedetailleerde bespreking 

Pour mieux connaître le Sénat, 1993, blz. 425-432. 
102 ΒΑΝ β november 1994, no 86, blz. 23. 
103 Voor wetsontwerpen ter financiering van de sociale zekerheid geldt hier een ter

mijn van 20 dagen, art. 47-1, tweede lid, Const. 
104 "Π s'agit de dispositions essentielles qui permettent, depuis le début de la Ve Ré

publique, d'assurer effectivement le respect du principe de l'antériorité du budget." 
Philip, L., op. cit., blz. 29. 
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laat doen ná genoemde 40 dagen, levert deze gang van zaken geen strijd 
met de Constitutie op, als de Sénat maar over de hem door de Constitutie 
verleende termijn heeft kunnen beschikken.105 De termijnen hebben na
melijk tot doel "de permettre qu'interviennent en temps utile et plus spé
cialement avant le début d'un exercice les mesures d'ordre financier né
cessaires pour assurer la continuité de la vie nationale".106 Als de Assem
blée in eerste lezing niet tot een beslissing komt binnen 40 dagen, dan 
geldt voor de Sénat een behandelingstermijn in eerste lezing van 15 da
gen. Wanneer echter de Assemblée het wetsontwerp binnen 40 dagen 
heeft aangenomen, beschikt de Sénat over 20 dagen.107 Als de Sénat ver
volgens op zijn beurt het wetsontwerp dat voorzien is van eventueel door 
de Assemblée aangenomen amendementen, niet binnen de gestelde ter
mijn aanneemt, gaat het weer terug naar de Assemblee voorzien van 
eventueel door de Sénat aangenomen amendementen.1 0 8 Vervolgens 
wordt de urgentieprocedure van rechtswege toegepast.109 De regering 
hoeft dus niet te bepalen dat de urgentieprocedure van toepassing is. Voor 
de hele procedure van totstandkoming geldt een termijn van 70 dagen. 
Als het parlement het ontwerp niet binnen deze termijn heeft aangeno
men, kan de begroting bij "ordonnance" worden vastgesteld.110 Deze bepa
ling is nog nooit toegepast. Toepassing zou enkele lastige vragen oproepen 
namelijk: mag de President weigeren deze "ordonnance" te onderteke
nen?; is de "ordonnance" van wettelijke of reglementaire aard?; kan de 

105 "L'expiration du délai de quarante jours imparti à l'Assemblée nationale pour se 
prononcer en première lecture sur un projet de loi de finances rectificative doit 
conduire le Gouvernement à saisir le Sénat du projet. Le fait de ne pas déférer aux 
prescriptions de l'article 47 de la Constitution et de laisser ainsi l'Assemblée natio
nale statuer sur un projet dont elle n'est pas dessaisie ne constitue cependant une 
irrégularité de nature à vicier la procédure législative que s'il a pour conséquence 
de réduire le délai dont dispose le Sénat pour statuer en première lecture." C.C. 86-
209 D.C., 3 juli 1986. Zie ook Genevois, В., op. cit., blz. 176-177. Uit deze uitspraak 
blijkt tevens dat de procedureregels van art. 47 Const, niet alleen van toepassing 
zijn op begrotingewetsontwerpen maar ook op begrotingswetsontwerpen "rectifica
tives qui peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de 
l'année". 

106 C.C. 86-209 D.C.,3 juli 1986. 
107 Art. 39, tweede en derde lid, "ordonnance" en C.C. 71-43 D.C., 17 juni 1971. Gene

vois, В., op. cit., blz. 176 merkt hierover op: "En la circonstance, le Conseil a estimé 
que le Sénat pouvait lorsque l'Assemblée nationale s'est montrée diligente, bénéfi
cier d'un délai supplémentaire d'examen." 

108 Art. 39, vierde lid, "ordonnance" 
109 Art. 39, vijfde lid, "ordonnance" jo art. 45 Const. 
110 Art. 39, zesde lid, "ordonnance" en art. 47, derde lid, Const. Voor begrotingsont-

werpen ter financiering van de sociale zekerheid, geldt dezelfde regeling waarbij de 
termyn korter is, namelijk 50 dagen, art. 47-1, derde lid, Const. Art. 47, derde lid, 
Const, spreekt overigens van "mises en vigueur par ordonnance", terwijl het hier
mee corresponderende art. 47-1, derde lid, Const, spreekt van "mises en oeuvre par 
ordonnance". 
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"ordonnance" onderworpen worden aan een grondwettigheidstoetsing?111 

Het parlement heeft zich tot op heden binnen 70 dagen uitgesproken.112 

3.5 Behandeling van de twee delen 

Een begrotingswet bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een om
schrijving van het algemene financiële evenwicht en het tweede deel een 
overzicht van de nieuwe uitgaven.113 Art. 40 "ordonnance" stelt dat het 
tweede gedeelte niet door een Kamer in behandeling kan worden geno
men voordat er over het eerste gedeelte een "vote" heeft plaatsgevonden. 
Doel van art. 40 "ordonnance" is te voorkomen dat over uitgaven een be
slissing wordt genomen die afbreuk doet aan het algemene financiële 
evenwicht.114 De Conseil constitutionnel heeft uitgesproken dat onder 
"vote" "aanneming" dient te worden verstaan en niet "stemming". Het eer
ste deel dient dus te te zijn aangenomen voordat er over het tweede deel 
mag worden beraadslaagd. Niet alle bepalingen behoeven te zijn aange
nomen maar wel die "qui constituent sa raison d'être et sont indispensa
bles pour qu'elle (het eerste deel MN) puisse remplir son objet; qu'il en est 
ainsi, particulièrement de la disposition qui arrête en recettes et en dé
penses les données générales de l'équilibre; que, s'il en était autrement et, 
notamment, en cas de rejet de cette disposition, les décisions de la 
deuxième partie relatives aux dépenses n'auraient pas été précédées de la 
définition de l'équilibre, contrairement à ce qu'exige, dans sa lettre com
me dans son esprit, l'article 40 de l'ordonnance du 2 janvier 1959;"116 In 
1979 besloot de President van de Assemblée door te gaan met de beraad
slagingen over het begrotingsontwerp 1980, hoewel het "article d'équili
bre" was verworpen. De Conseil constitutionnel heeft deze gang van za
ken in strijd met de Constitutie geoordeeld, omdat de "ordonnance" is ge

i n Philip, L., op. cit., blz. 30. 
112 De genoemde termijnen worden opgeschort wanneer het parlement niet in zitting 

is, aldus art. 47, vijfde lid, Const. Art. 47-1, vierde lid, Const, stelt hetzelfde voor 
begrotingswetsontwerpen ter financiering van de sociale zekerheid en voegt daar 
nog aan toe dat de termijnen ook voor iedere Kamer worden opgeschort gedurende 
de weken waarin er geen vergaderingen zijn. Zie ook art. 28, tweede lid, Const. 

113 Het eerste gedeelte "autorise et évalue les recettes, fixe les plafonds des grandes 
catégories de dépenses et arrête les données générales de l'équilibre économique et 
financier", het tweede gedeelte "fixe le montant global des crédits applicables aux 
services votés et arrête les dépenses applicables aux autorisations nouvelles", C.C. 
79-110 D.C., 24 december 1979. 

114 Overweging 3 uit C.C. 79-110 D.C., 24 december 1979 stelt het aldus: "...qu'il tend à 
garantir qu'il ne sera pas porté atteinte, lors de l'examen des dépenses, aux 
grandes lignes de l'équilibre préalablement défini, tel qu'il a été arrêté par le Par
lement;" 

115 Overweging 4 uit C.C. 79-110 D.C., 24 december 1979. 
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schonden.116 Het parlement heeft uiteindelijk een wet aangenomen die de 
regering machtigde om in 1980 belastingen te blijven innen. Zoals hier
voor reeds besproken kan dit plaatsvinden wanneer een begrotingswets-
ontwerp op een dergelijk tijdstip is ingediend dat het niet op tijd kan wor
den afgekondigd. Dat was hier niet het geval. Toch heeft de Conseil con
stitutionnel de procedure in casu goedgekeurd. In dit geval, zo oordeelt 
hij, dient aansluiting te worden gezocht bij art. 47, vierde lid, Const, en 
art. 44 "ordonnance".117 Uiteindelijk is in een later stadium de reguliere 
begrotingswet voor 1980 volgens de regels aangenomen.118 In latere uit
spraken heeft de Conseil constitutionnel zijn standpunt inzake art. 40 
"ordonnance" verzacht. Er is bijvoorbeeld geen sprake van schending van 
art. 40 "ordonnance" in het geval dat tijdens behandeling van het tweede 
gedeelte bepalingen uit het eerste deel worden gewijzigd, op voorwaarde 
dat de wijzigingen van een beperkte reikwijdte zijn en geen afbreuk doen 
aan het financiële evenwicht zoals eerder vastgesteld.119 

In 1994 is een nieuw lid aan art. 118 RAN toegevoegd waarin staat dat 
over het eerste deel in zijn geheel gestemd wordt, net zoals dat bij gewone 
wetsontwerpen plaatevindt. Verwerping van het eerste deel van een be
grotingswetsontwerp impliceert verwerping van het hele ontwerp, inclu
sief het tweede deel.120 

116 C.C. 79-110 D.C., 24 december 1979. De minister-president heeft een aantal malen 
de vertrouwenskwestie gesteld. Dit levert ook strijd met de "ordonnance" op, aan
gezien de bepalingen van het eerste en tweede gedeelte niet "de façon distincte et 
successive" zijn aangenomen. Zie in dit verband ook C.C. 92-309 D.C., 9 juni 1992: 
"...le constituant a habilité la loi organique à fixer des modalités procédurales 
d'examen et de vote des lois de finances qui peuvent, le cas échéant, apporter des 
tempéraments aux règles de droit commun de la procédure législative, dès lors qu'il 
n'est pas porté atteinte à leur substance;" 

117 Overweging 2 uit C.C. 79-111 D.C., 30 december 1979: "Considérant que, dans cette 
situation et en l'absence de dispositions constitutionnelles ou organiques di
rectement applicables, il appartient, de toute évidence, au Parlement et au Gou
vernement, dans la sphère de leurs compétences respectives, de prendre toutes les 
mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale; 
qu'ils doivent, pour ce faire, s'inspirer des règles prévues, en cas de dépôt tardif du 
projet de loi de finances, par la Constitution et par l'ordonnance portant loi 
organique, en ce qui concerne tant les ressources que la répartition des crédits et 
des autorisations relatifs aux services votés;" 

11β Zie GDCC 1991, blz. 407-42Б. 
119 C.C. 82-154 D.C., 29 december 1982. 
120 Art. 118, vierde lid, RAN. De Sénat kende deze regeling al in art. 47 bis RdS. Zie 

over de stemming ook art. 41 "ordonnance". 
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3.6 Toelaatbaarheid van amendementen 

Artikel 40 Const, verklaart wetsvoorstellen en amendementen ontoelaat
baar, indien deze zouden leiden tot een vermindering van de staatsin-
komsten dan wel tot de instelling of verzwaring van een 'publieke last', 
dat wil zeggen een op een publiekrechtelijke instelling drukkende uitga
ve. Dit artikel uit de Franse Constitutie vormt een algemene beperking op 
het initiatiefrecht van de leden van het parlement.121 In de "ordonnance" 
is een vergelijkbaar artikel opgenomen dat speciaal van toepassing is op 
begrotingswetsontwerpen. Het betreft art. 42 "ordonnance" waarvan het 
eerste lid als volgt luidt: "Geen enkel additioneel artikel en geen enkel 
amendement mag op een begrotingswetsontwerp worden voorgesteld, be
halve wanneer het artikel of het amendement beoogt daadwerkelijk een 
uitgave afte schaffen of te verminderen dan wel een inkomst in te stellen 
of te verhogen of wel de contrôle op de publieke uitgaven te verzeke
ren."122 Uit de formulering van beide artikelen is een tweetal verschillen 
af te leiden. In de eerste plaats is art. 40 Const, alleen van toepassing op 
amendementen afkomstig van kamerleden. Art. 42, eerste lid, "ordon
nance" lijkt zowel op amendementen afkomstig van kamerleden als op re
geringsamendementen van toepassing te zijn. In de tweede plaats is art. 
42, eerste lid, "ordonnance" veel strikter geformuleerd. Het artikellid gaat 
uit van een 'nee, tenzij' terwijl art. 40 gelezen in combinatie met art. 39 
Const, uitgaat van een 'ja, tenzij'. Art. 42, tweede lid, "ordonnance" eist 
verder dat ieder additioneel artikel en ieder amendement gemotiveerd 
is.123 Additionele artikelen of amendementen die in strijd zijn met de be
palingen van art. 42 "ordonnance" legt men verplicht terzijde.124 

In het navolgende wordt (kort) de toepassing van art. 42 "ordonnance" 
besproken waarbij de relatie met art. 40 Const, aan de orde zal komen. 
Eén en ander is gebaseerd op het rapport van de voorzitter van de "com
mission des finances, de l'économie générale et du plan" in de Assemblée 
nationale, J. Barrot, getiteld "Article 40 de la Constitution."125 

121 Zie voor een bespreking de desbetreffende paragraaf. 
122 In de Reglementen van Orde zijn twee vergelijkbare artikelen opgenomen, art. 46, 

tweede lid, RdS en art. 119 RAN die hier buiten beschouwing blijven omdat ze zel
den worden toegepast. Zie verder hierover Roques, X., Les irrecevabilités finan
cières (en dehors de l'article 40 de la Constitution), RFDC, 16,1993, blz. 741-759. 

123 "Tout article additionnel et tout amendement doit être motivé et accompagné des 
développements des moyens qui le justifient." 

124 Art. 42, derde lid, "ordonnance": "La disjonction des articles additionnels ou amen
dements qui contreviennent aux dispositions du présent article est de droit." De 
contrôle op de juiste toepassing van art. 42 vindt plaats door de Kamer zelf, in dit 
geval de commissie "des finances". Eventueel kan in een later stadium de gang 
naar de Conseil constitutionnel gemaakt worden. 

125 Rapport d'information déposé par la commission des finances, de l'économie 
générale et du plan sur la recevabilité financière des amendements et présenté par 
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Toetsing vindt hier op dezelfde manier plaats als in het geval van art. 40 
Const, namelijk 'a priori' en 'a posteriori' door dezelfde instantie, in de 
praktijk de voorzitter van de "commission des finances" in de Assem
blée 1 2 6 en de "commission des finances" in de Sénat. 

Art. 42 "ordonnance" is voor tweeërlei uitleg vatbaar. Er is een letter
lijke interpretatie volgens welke het artikel slechts de indiening van drie 
soorten amendementen van kamerleden op begrotingswetsontwerpen toe
staat, te weten amendementen die een inkomst verhogen, amendementen 
die een publieke last verminderen en amendementen die de controle op de 
publieke uitgaven verbeteren. Volgens de andere interpretatie vormt art. 
42 "ordonnance" een toepassing van art. 40 Const, op begrotingswetten en 
verbiedt het het opnemen van bepalingen van niet-financiële aard in be
grotingswetten, de zogenaamde "cavaliers budgétaires".127 Het is in deze 
visie niet de bedoeling dat allerlei bepalingen van niet-financiële aard via 
de snelle procedure ex art. 47 Const, worden aangenomen.1 2 8 Het verbod 
van "cavaliers budgétaires" in begrotingswetten, baseert de Conseil con
stitutionnel veeleer op art. 1 "ordonnance".129 Ook hier geldt overigens 
dat de ontoelaatbaarheid op basis van art. 42 pas bij de Conseil opgewor
pen kan worden als dat ook in de wetsprocedure is gebeurd. Dit laatste 
geldt niet voor de toepassing van art. 1 "ordonnance" dat de Conseil con
stitutionnel zelfs ambtshalve toepast.1 3 0 

Hoewel de tekst van art. 42 "ordonnance" anders doet vermoeden, 
neemt men in het algemeen aan dat het artikel niet van toepassing is op 

J. Barrot, Assemblée nationale, dixième législature, no 1273, verder te noemen 
rapport Barrot. 

126 Art. 121 jo. 92 en 98 RAN en rapport Barrot, blz. 115-116. 
127 Rapport Barrot, blz. 117-118. 
128 Rapport Barrot, blz. 122-123. Zie verder Bergères, M-Ch., Les cavaliers budgé

taires, RDP 1978, blz. 1373-1399. Het opnemen van "cavaliers budgétaires" in be
grotingswetten hoeft niet bezwaarlijk te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om detail-
punten. Ook als het gaat om meer ingrijpende onderwerpen, kan het voor de sa
menhang van de regelgeving beter zijn ze in de desbetreffende begrotingswet op te 
nemen. Het voordeel van de snellere procedure is evident, gelet op de drukke 
agenda. Vgl. Bergères, M-Ch., art. cit., blz. 1375 en 1388. Deze schrijver bespreekt 
de mogelijkheid van verzamelontwerpen in de vorm van "diverses dispositions éco
nomiques et financières" in plaats van "cavaliers budgétaires", Bergères, M-Ch., 
art. cit., blz. 1393-1399. Hier kleven de nodige bezwaren aan, zoals nog zal blijken. 

129 Art. 1, eerste lid, "ordonnance" preciseert de inhoud van begrotingswetten: "Les lois 
de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des 
charges de l'Etat, compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles 
définissent." 

130 Rapport Barrot, blz. 117-118. 
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regeringsamendementen.131 Ook al zou het wel zo zijn132 dan zou het nog 
geen beperking voor de regering opleveren, aangezien zij gebruik kan ma
ken van de "lettre rectificative" die, zoals bekend, gelijkgesteld wordt met 
een wetsontwerp en niet met een amendement. Art. 1 "ordonnance" kan 
wel tegengeworpen worden en niet alleen tegen amendementen maar ook 
tegen bepalingen uit het wetsontwerp.133 

Het bestaan van een snellere totstandkomingsprocedure voor begro
tingswetten vereist een strikte bescherming van de inhoud van deze wet
ten. Het is namelijk niet de bedoeling dat de behandeling van allerlei be
palingen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de "fonctionnement finan
cier de l'administration durant l'exercice budgétaire" te verloopt ten nade
le van het parlement.134 

3.7 Kritiek 

Er is altijd veel kritiek op de procedure van totstandkoming van begro
tingswetten geweest. Edgar Faure heeft de kritiek indertijd kort en 
krachtig onder woorden gebracht: litanie, liturgie, léthargie. Over de rol 
van het parlement zijn veel auteurs somber gestemd.135 Van een werke
lijke invloed op de inhoud van begrotingswetten zou geen sprake zijn. 

131 Anders Philip, L., op. cit., blz. 31-32. Zie ook Baufumé, В., op. cit., 1993, blz. 105-
107. 

132 Dit zou tot vreemde consequenties leiden want niemand zou nog wijzigingen aan 
kunnen brengen: "Cela signifiait en clair qu'une fois le projet de loi de finances 
adopté par le Conseil des ministres, nul ne pouvait y apporter la moindre modifica
tion.", aldus Strauss-Kahn, D., Réflexions sur l'application de la loi organique par le 
Parlement, Revue française de finances publiques, no 26, 1989, blz. 55. 

133 Rapport Barrot, blz. 119 en Genevois, В., op. cit., blz. 179. De laatste 10 jaar wordt 
art. 42 ordonnance nauwelijks genoemd bij de Conseil constitutionnel als een arti
kel dat geschonden is. De Conseil baseert zijn uitspraken veelal op art. 1 "ordon
nance" en art. 40 Const. 

134 Rapport Barrot, blz. 122-123. Het "domaine de Ia loi de finances" is omschreven in 
en vloeit voort uit de "ordonnance". Er zijn bepalingen die verplicht in een begro
tingswet moeten worden opgenomen ("domaine obligatoire"). Hiernaast zijn er be
palingen die niet verplicht zijn maar wel in een begrotingswet thuishoren ("do
maine exclusif). Vervolgens kunnen bepalingen onderscheiden worden die zowel in 
een begrotingswet als in een gewone wet opgenomen kunnen worden ("domaine 
partagé"). Soms bepaalt een gewone wet dat iets in een begrotingswet geregeld 
moet worden. Hoewel dit aanvechtbaar is, komt het wel voor. Sommige bepalingen 
hebben geen enkel financieel karakter. Tenslotte valt te wijzen op "cavaliers ordi
naires", bepalingen die uitsluitend in een begrotingswet thuishoren en dus niet in 
een gewone wet mogen worden opgenomen. Rapport Barrot, blz. 123-136. 

135 Vgl. Belorgey, J-M., Le Parlement à refaire, Paris, 1991, blz. 55-64, 127-130 en 169-
177. 
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Chinaud136 merkt onder andere op dat het vaak voorkomt dat de econo
mische ontwikkelingen en financiële veronderstellingen op basis waarvan 
het begrotingswetsontwerp is opgesteld al achterhaald zijn op het mo
ment dat de begrotingswet tot stand is gekomen. De regering is dan ge
noodzaakt via decreten, "par voie réglementaire", de nodige aanvullende 
maatregelen te nemen. Vervolgens is er het keurslijf van de "ordonnance" 
van 2 januari 1959 en dan met name de dwingende termijnen en art. 42. 
Tot slot noemt deze auteur de toenemende invloed van Europa. 

4. De totstandkoming van verdragen en internationale 
overeenkomsten 

Art. 53, eerste lid, Const, maakt melding van een aantal verdragen en 
overeenkomsten die slechts met machtiging van de wetgever kunnen wor
den geratificeerd of goedgekeurd. Een machtigingswet is dus nodig. Het 
betreft onder andere vredes- en handelsverdragen, verdragen of overeen
komsten betreffende de internationale organisatie, verdragen of overeen
komsten die financiële consequenties hebben voor de Staat, houdende wij
ziging van bepalingen van wettelijke aard, en verdragen of overeenkom
sten betreffende de staat van personen. 

De gewone wetsprocedure is van toepassing met dit verschil dat men 
niet stemt over de artikelen uit een dergelijk verdrag of overeenkomst en 
men geen amendementen kan voorstellen.137 De Assemblée besluit tot 
aannemen, verwerpen of uitstel van het machtigingsontwerp.138 In de 
praktijk wordt de verkorte procedure vaak toegepast. 

Sinds 1992 hebben naast de President, de minister-president, één van 
beide kamervoorzitters, ook 60 leden van de ene of de andere Kamer de 
mogelijkheid de Conseil constitutionnel te adiëren met de stelling dat een 
internationale overeenkomst geheel of gedeeltelijk in strijd met de Con
stitutie is. Het adiëren van de Conseil constitutionnel schorst de wetspro-

136 Chinaud, R., Loi de finances: quelle marge de manoeuvre pour le Parlement? in: 
Pouvoirs 1993 no 64, biz. 99-108. 

137 Art. 128, eerste lid, RAN. Avril merkt op dat het amenderen van verdragsbepalin
gen uitgesloten is. De vraag of het machtigingsontwerp zelf geamendeerd mag wor
den, kan niet voor beide Kamers in gelijke zin worden beantwoord. Avril, P., Gic-
quel, J., op. cit., blz. 212-213. Zie namelijk art. 47 RdS. Het RdS sluit niet met zo
veel woorden het indienen van amendementen uit. Echter, de mogelijkheid amen
dementen in te dienen, wil niet zeggen dat ze dan ook toelaatbaar zijn. Zie voor 
voorbeelden Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 280. 

138 Art. 128, tweede lid, RAN. De mogelijkheid tot uitstel biedt de leden van de As
semblée nationale de gelegenheid "d'exprimer les raisons qui les conduisent à diffé
rer l'autorisation pure et simple sans pour autant la refuser." Op deze wijze kan er 
een Verkapt' recht van amendement uitgeoefend worden. Avril, P., Gicquel, J., op. 
cit., blz. 212. 
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cedure.139 Bestaat strijd met de Constitutie, dan dient deze eerst gewij
zigd te worden voordat de machtiging te mogen ratificeren of goed te keu
ren zijn effect kan hebben.140 Kamerleden kunnen ook gelet op art. 61, 
tweede lid, Const, een machtigingswet aan de Conseil constitutionnel 
voorleggen.141 

Voor het overige is de invloed van het parlement op de totstandkoming 
van verdragen en internationale overeenkomsten gering.142 Het zwaarte
punt ten aanzien van het buitenlands beleid ligt bij de President van de 
Republiek.143 Het comité-Vedel bevestigt dit, maar acht een versterking 
van de feitelijke invloed van het parlement gewenst en heeft daarom het 
volgende voorstel tot grondwetswijziging gedaan. Aan art. 53, eerste lid, 
Const, wordt na de eerste volzin een tweede volzin toegevoegd luidende: 
"Lorsque l'engagement international est susceptible d'être accompagné de 
réserves ou de déclarations, celles-ci doivent être également autorisées 
par la loi." Dit voorstel is niet in het "projet de loi constitutionnelle" no. 
232 opgenomen. 

5. Implementatie van EG-regelgeving144 

5.1 De totstandkoming van EG-regelgeving145 

Om enige invloed te krijgen op hetgeen zich in Brussel afspeelt, zijn door 
een wet146 in beide Kamers van het Franse parlement "Délégations Parle
mentaires pour les Communautés Européennes" ingesteld.147 Inmiddels 
is de naam gewijzigd in "Délégations pour l'Union européenne". Hun taak 
bestaat uit het volgen van de werkzaamheden van de instellingen van de 
Europese Unie en daarover verslag uitbrengen aan de Kamers. Het be
treft parlementaire afvaardigingen, bestaande uit 36 leden, gekozen uit 
de kamerleden. Dit gebeurt op zodanige wijze dat de verschillende frac
ties evenredig vertegenwoordigd zijn en de vaste commissies evenwichtig 

139 Art. 129, eerste en tweede lid, RAN 
140 Art. 54 Const. Zie ook art. 129, derde lid, RAN 
141 Formeel gaat het om de machtigingswet maar de Conseil toetst ook het onderlig

gende verdrag. Avril, P., Gicquel, J., op. cit., blz. 213-214. 
142 Pour mieux connaître Ie Sénat, op. cit., blz. 280-281. 
143 Art. 52 Const. 
144 Voor hetgeen hieronder dient te worden verstaan verwijs ik naar het rapport van 

de commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten no CTW 90/22. 
145 Aan de orde komen procedures binnen het Franse parlement, niet de betrekkingen 

die bestaan of in ontwikkeling zijn met andere parlementen waaronder het Euro
pese parlement. 

146 6 juli 1979 nr. 79-564, gewijzigd bij wet van 10 mei 1990 nr. 90-385 en 10 juni 1994 
nr. 94-476. 

147 Zie artikel 6 bis "ordonnance" no 58-1100 van 17 november 1958 "relative au fonc
tionnement des assemblées parlementaires". J.O. 18-11-'58. 
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vertegenwoordigd zijn. De Franse leden van het Europees parlement kun
nen op uitnodiging aan de werkzaamheden van de delegaties deelnemen. 
Ze hebben dan een adviserende stem. De delegaties kunnen ministers en 
vertegenwoordigers van de instellingen van de Gemeenschap horen. 

De regering moet ontwerp-richtlijnen en ontwerp-verordeningen, vanaf 
het moment dat ze naar de Raad gaan, toezenden aan de delegaties.148 De 
regering dient hen tevens op de hoogte te houden van lopende onderhan
delingen. De delegatie in de Assemblée bestudeert ontwerp-EG-regelge-
ving, voordat de Raad die aanneemt149 , en heeft de mogelijkheid een 
voorstel voor een motie te doen.150 

De delegaties dragen bij aan een betere informatievoorziening van het 
parlement, maar niet echt aan een grotere rol bij de totstandkoming van 
EG-regelgeving, aangezien de adviezen en conclusies van de delegaties 
niet bindend zijn voor de regering.151 

De delegatie in de Assemblee nationale wil met name "un rôle de sen
sibilisation et d'alerte" spelen. Door sommigen wordt zij daarom een uit-
kijkpost genoemd: "vigie européenne de l'Assemblée". In 1992 heeft zij 28 
rapporten gepubliceerd over verschillende onderwerpen, waaronder het 
Verdrag van Maastricht. Deze rapporten leveren stof tot discussie onder 
de leden van de delegatie die uiteindelijk aanbevelingen doet over de op
portuniteit en inhoud van Europese regelgeving.152 

Andere maatregelen die het parlement heeft genomen om zijn informa
tievoorziening te verbeteren zijn de instelling van een wekelijks Europees 
vragenuur in de Sénat.153 De Assemblée heeft art. 86 van haar Reglement 
van Orde gewijzigd, zodat alle rapporten over een voorstel van wet op een 
gebied waar EG-regelgeving van kracht is, moeten zijn voorzien van een 
toelichting over het europese recht en wetgeving op dat gebied in de be
langrijkste andere Lid-Staten.154 

148 Deze informatie wordt inderdaad aan de delegaties verstrekt, hoewel soms onvol
ledig en pas sinds november 1991 "puisque la procédure d'application de la loi du 
10 mai 1990 n'est opérationnelle que depuis novembre 1991.." Zie Rapport d'infor
mation déposé par la Délégation de l'Assemblée nationale pour les communautés 
européennes sur le rôle du Parlement français dans le processus de décision com
munautaire et présenté par M. Pezet, no 2804, blz. 7. 

149 Althans dat is de bedoeling. 
150 Art. 151-1, tweede lid, tweede volzin, RAN. Zie voor de Sénat art. 73 bis RdS 
151 Zie Pierré-Caps, S., L'adaptation du Parlement français au système communau

taire, RFDC, 1991, blz. 260-264. 
152 Publikatie van de Assemblée nationale "DCe Législature 1988-1993. Eléments pour 

un bilan", BAN 23 december 1992, no 123. Zie ook het rapport van M. Pezet "sur le 
suivi des affaires communautaires par la Délégation: bilan de la neuvième législa
ture et perspectives d'avenir", no 3255. 

153 Art. 29 RdS. In het RAN is een vergelijkbare bepaling niet te vinden. 
154 Art. 86, zesde lid, RAN 
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Met Pierré-Caps kan geconcludeerd worden dat het Franse parlement 
aanvankelijk gekozen heeft voor informatievoorziening in plaats van 
daadwerkelijke deelname aan het Europese wetgevingsproces.155 

De invoering van art. 88-4 Constitutie beoogde hierin verandering te 
brengen.156 

Naar aanleiding van het Verdrag van Maastricht is op 25 juni 1992 de 
Franse Constitutie gewijzigd en is een aparte titel, "Des Communautés 
européennes et de l'Union européenne", toegevoegd (artt. 88-1 tot en met 
88-4 Const.). Art. 88-4 Const, is het resultaat van het streven van het 
Franse parlement naar meer invloed op de Europese besluitvorming, dat 
wil zeggen inspraak vóór de totstandkoming van EG-regelgeving. Het ar
tikel luidt: "Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sé
nat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions 
d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législa
tive. Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent 
être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités détermi
nées par le règlement de chaque assemblée." 

Het eerste lid van dit artikel is geen vernieuwing. De regering was al 
gehouden om aan het parlement informatie te verschaffen omtrent alle in 
voorbereiding zijnde Europese regelgeving, ook die "de nature réglemen
taire".157 Art. 88-4 Const, maakt deze verplichting tot een grondwettelijke 
verplichting, daar waar het gaat om regelgeving die bestreken wordt door 
art. 34 Const. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat niet alleen on
derwerpen bedoeld zijn die bestreken worden door art. 34 Const.. Alles 
wat in wetten wordt opgenomen, is bedoeld, de Constitutie spreekt name
lijk van "textes de forme législative".158 

Belangrijk is dat het tweede lid van art. 88-4 Const, de mogelijkheid 
schept voor het parlement om zich door middel van een motie uit te spre
ken over ontwerp-EG-regelgeving, binnen het kader van art. 88-4 
Const.159 De Assemblee had aanvankelijk gekozen voor de vorm van een 

155 Pierré-Caps, S., art. cit., blz. 264. 
156 Zie over deze bepaling het eerder genoemde rapport van M. Pezet, no 2804. 
157 Grewe, C, La révision constitutionnelle en vue de la ratification du traité de Maas

tricht, RFDC, 1992, blz. 436: "Dès avant la révision, le Gouvernement avait déjà 
l'obligation d'informer le Parlement et ceci pour tous les projets d'actes, même ceux 
de nature réglementaire. En ce sens, il ne s'agit pas là d'une innovation profonde, 
mais plutôt de la consolidation d'un acquis." 

158 Art. 37, tweede lid, Const. Zie Avril, P., Gicquel, J., L'apport de la révision à la pro
cédure parlementaire, RFDC, 1992, blz. 453: "Les travaux préparatoires indiquent 
toutefois que le constituant a entendu viser l'ensemble de la législation existante 
(les "textes de forme législative" au sens de l'article 37, al. 2) et pas seulement les 
matières de l'article 34 de la Constitution..." 

159 Het kan lastig zijn vast te stellen welke bepalingen nu precies betrekking hebben 
op het "domaine de la loi". Daarom heeft M. Pierre Mazeaud een wijziging van art. 
88-4 Const, voorgesteld inhoudende dat alle "propositions d'actes communautaires" 
naar de twee Kamers worden gezonden. Moties kunnen alleen worden ingediend op 

189 



Hoofdstuk 3 

advies aan de regering, in plaats van een motie. Dit stuitte op tegenstand 
van de Sénat die stelt dat het parlement geen adviesorgaan is, maar "une 
assemblée élue, qui doit pouvoir clairement manifester sa volonté."160 

Wat kan het parlement nu met een motie bereiken? Het is van belang dat 
het parlement in de gelegenheid wordt gesteld daadwerkelijk initiërend 
en sturend op te treden ten aanzien van het door de regering te volgen be
leid. Door zich uit te spreken over ontwerp-EG-regelgeving kan het par
lement een signaal aan de regering geven hoe deze zich zou moeten op
stellen bij de onderhandelingen. Een motie is echter niet bindend voor de 
regering en kan als zodanig niet dienen als middel tot politieke controle. 
In 1959 al heeft de Conseil constitutionnel beslist dat "résolutions" niet 
kunnen dienen als middel om de regering te controleren omdat de Consti
tutie daar de procedure van de artikelen 49 en 50 Const, voor kent.161 

Een motie kan natuurlijk wel aanleiding zijn tot het indienen van een 
motie van wantrouwen volgens de artikelen 49 en 50 Const.162 

Elke Kamer regelt in zijn eigen Reglement van Orde de procedure voor 
het vaststellen van een motie. Op 18 november 1992 is hoofdstuk Vllbis 
"Résolutions portant sur des propositions d'actes communautaires" aan 
het RAN toegevoegd. In het algemeen zijn de gewone regels van toepas
sing onder voorbehoud van de speciale bepalingen zoals geformuleerd in 

bepalingen die betrekking hebben op het "domaine de la loi". In geval van on
enigheid tussen de regering en de beide Kamers zou de Conseil constitutionnel in 
zijn visie een finale beslissing dienen te nemen, "proposition de loi constitutionnel
le, no 2982, première session ordinaire de 1992-1993 en RFDC 1993, blz. 113. In de 
praktijk raadpleegt de regering de Conseil d'Etat omtrent deze kwestie, Luchaire, 
F., L'Union européenne et la Constitution, RDP 1993, blz. 302. Zie de circulaire van 
31 juli 1992 genoemd in het Rapport public 1992 van de Conseil d'Etat, blz. 53. 
Deze gang van zaken is niet grondwettelijk vastgelegd. Pandraud wil dat alle ad
viezen van de Conseil d'Etat aan het parlement worden voorgelegd, zodat het par
lement zelf kan beoordelen of toepassing moet worden gegeven aan art. 88-4 Const. 
Zie "L'Assemblée nationale et l'Europe. Bilan et perspectives", Rapport no 1436, 
1994, blz. 73. In het RdS is opgenomen dat de delegatie toeziet op een correcte na
leving van art. 88-4, eerste lid, Const. Ook de vaste commissies kunnen de voorzit
ter van de Sénat vragen de regering te verzoeken bepaalde voorstellen bij de Sénat 
in te dienen. Zie art. 73bis, tweede lid, RdS. 

160 Avril, P., Gicquel, J., art. cit., blz. 453. 
161 "Par les motifs que, dans la mesure où de telles propositions tendraient à orienter 

ou à contrôler l'action gouvernementale, leur pratique serait contraire aux disposi
tions de la Constitution qui, dans son article 20, en confiant au Gouvernement la 
détermination et la conduite de la politique de la Nation, ne prévoit la mise en 
cause de la responsabilité gouvernementale que dans les conditions et suivant les 
procédures fixées par ses articles 49 et 50;" C.C. 59-2 D.C., 17,18 en 24 juni 1959. 

162 Het nieuwe art. 151-4 RAN eist dat de informatie die de regering verstrekt over de 
toepassing die gegeven is aan een motie, wordt gezonden aan de bevoegde commis
sie en de delegatie. T.a.v. wetsontwerpen ter implementatie van een richtlijn die 
voorwerp is geweest van een motie, eist dezelfde bepaling dat de commissie in haar 
rapport een analyse geeft van de toepassing die aan deze motie gegeven ie. 
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dit hoofdstuk.163 De delegatie onderzoekt een voorstel voor EG-regelge-
ving.1 6 4 Zij kan besluiten een rapport in te dienen met daarin een voorstel 
voor een motie . 1 6 5 Een voorstel voor een motie wordt gezonden naar de 
bevoegde commissie. Vervolgens onderzoekt de vaste commissie de voor
gestelde amendementen 1 6 6 en de andere vaste commissies kunnen een 
advies uitbrengen alsmede amendementen indienen.1 6 7 Op voorstellen 
voor moties die niet zijn ingediend door een rapporteur van de delegatie, 
kan de delegatie amendementen indienen.1 6 8 

De commissie stelt een rapport op waarin zij het voorstel aanvaardt of 
verwerpt.169 

Binnen acht dagen nadat het rapport van de commissie is uitgebracht, 
kan om agendering worden verzocht door de regering, een fractievoorzit
ter, een commissievoorzitter of de voorzitter van de delegatie. Agendering 
vindt verplicht plaats wanneer een fractievoorzitter daarom verzoekt.1 7 0 

Indien tot agendering is besloten, kunnen nog binnen vier werkdagen na 
agendering amendementen worden voorgesteld.1 7 1 Indien niet om agen
dering binnen de hiervoor genoemde termijn wordt verzocht of de "Confé
rence" of de Assemblée niet tot agendering overgaat, wordt de door de 
commissie aangenomen tekst als definitief beschouwd.172 

163 Art. 151-1, derde lid, RAN. De gewone regels zijn te vinden in de artikelen 82, 83, 
84, tweede lid en 89 RAN. Art. 82, tweede lid, RAN verwijst naar de gewone proce
dure in eerste lezing voor wetsvoorstellen. 

164 De delegatie heeft dus een "pouvoir d'instruction systématique" tav. alle EG-regel-
geving die valt binnen het kader van art. 88-4 Const. BAN 4 mei 1993, no 3, blz. 23. 

165 Art. 151-1, tweede lid, RAN 
166 Art. 151-2, tweede lid, RAN 
167 Art. 151-2, derde en vierde lid, RAN 
168 Art. 151-2, vijfde lid, RAN. Overigens zijn de bepalingen uit de Constitutie inzake 

de uitoefening van het recht van amendement niet van toepassing aangezien zij 
uitsluitend zien op wetsontwerpen en wetsvoorstellen. C.C. 92-314 D.C., 17 decem
ber 1992. 

169 De commissie dient haar rapport binnen een maand uit te brengen ten aanzien van 
een voorstel voor een motie ingediend door de rapporteur van de delegatie, art. 151-
2, eerste lid, RAN. In een dergelijk geval neemt de rapporteur van de delegatie deel 
aan de werkzaamheden van de commissie. 

170 Het betreft dan de "ordre du jour complémentaire". Art. 151-3, eerste lid, RAN. 
Deze regeling laat het recht van de regering voorstellen bij voorrang op de agenda 
te plaatsen onverlet. 

171 Art. 151-3, vierde lid, RAN 
172 Art. 151-3, tweede lid, RAN. Als de commissie had geconcludeerd tot verwerping 

van het voorstel en haar rapport hierover is geagendeerd, wordt toepassing gege
ven aan art. 94, tweede lid, RAN: de Assemblee neemt deze conclusie over of be
raadslaagt over de verschillende artikelen. Zie ook art. 151-3, derde lid, RAN. 
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De motie wordt uiteindelijk aan de regering gezonden.173 De procedure in 
de Sénat is te vinden in art. 73 bis RdS.174 

5.2 Implementatie 

Allereerst volgt de bespreking van de rol van de regering. Met het doel om 
het implementatieproces van E G-regelgeving te stroomlijnen en ter voor
koming van problemen als gevolg van het niet of niet tijdig implemente
ren van richtlijnen, heeft de minister-president op 25 januari 1990 in een 
circulaire175, gericht tot ministers en staatssecretarissen, regels gesteld 
die de rol van het Secrétariat Général du Gouvernement (S.G.G.) en het 
Secrétariat Général du Comité Interministériel pour les questions de 
coopération économique européenne (S.G.C.I.) in de implementatieproce
dure aanzienlijk versterken. Uit de voorgeschreven procedure blijkt dat 
de regering het heft stevig in handen neemt. Deze procedure is overigens 
ook van toepassing op verordeningen die nationale uitvoeringsmaatrege
len vereisen. 

De ministeries op wier terrein een richtlijn tot stand komt, zijn ver
antwoordelijk voor de implementatie. Zij moeten ervoor zorgen dat reeds 
op het moment van de onderhandelingen over een richtlijn bekend is wel
ke nationale regelgeving aangepast zal moeten worden en op welke ma-

173 Art. 151-3, vijfde lid, RAN. In het rapport "L'Assemblée nationale et l'Europe. Bilan 
et perspectives" is de procedure in een schematisch overzicht opgenomen. Zie biz. 
20. Het is wel voorgekomen dat een voorstel voor EU-regelgeving pas ter kennis 
kwam van het parlement vlak voor het in Brussel werd aangenomen of zelfs erna. 
Om tegemoet te komen aan kritiek op deze gang van zaken, heeft de minister
president in een circulaire van 19 juli 1994 aan de ministers opgedragen na te gaan 
of de Kamers de bedoeling hebben een voorstel te onderzoeken, in het bijzonder 
door het indienen van een voorstel voor een motie. Als dit zo is, zal het SGCI de 
vertegenwoordiging in Brussel opdragen zich tegen agendering van het voorstel te 
verzetten. Zie Avril, P., Gicquel, J., op. cit., blz. 231. Het betreft hier de "réserve 
d'examen parlementaire". 

174 De delegaties in beide Kamers kunnen gezamenlijke vergaderingen houden maar 
de Const, voorziet niet in het gezamenlijk tot stand brengen van één motie. Pan-
draud vraagt zich af of de Const, niet in die zin gewijzigd moet worden dat voorzien 
wordt in een "navette des résolutions". Zie "L'Assemblée nationale et l'Europe. Bi
lan et perspectives", Rapport no. 1436, blz. 217-218. In de Assemblée onderzoekt de 
delegatie alle voorstellen voor EG-regelgeving die de regering die Kamer voorlegt. 
In de Sénat daarentegen is dit niet het geval: "Ainsi, la procédure retenue par Ie 
Sénat pour l'adoption des résolutions portant sur des propositions d'actes commu
nautaires, donne un rôle important aux commissions permanentes, tout en associ
ant la délégation pour les Communautés européennes." Pour mieux connaître le 
Sénat, op. cit., blz. 345. 

175 Circulaire du 25 janvier 1990 relative à la procédure de suivi de la transposition 
des directives communautaires en droit interne, Journal Officiel de la République 
française, 1 februari 1990, blz. 1345-1346. 
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nier die aanpassing het beste kan gebeuren. Van deze aan te passen re
gelgeving wordt een lijst opgesteld die aan het S.G.C.I. wordt toegezon
den. Vanaf dit moment moet ook bekend zijn welk ministerie voor de im
plementatie verantwoordelijk zal zijn. Na de totstandkoming en bekend
making van een richtlijn draagt het S.G.C.I. er zorg voor dat de tekst 
wordt toegezonden aan het S.G.G., het verantwoordelijke ministerie en 
alle andere betrokken ministeries. Binnen drie maanden na de toezen
ding van de richtlijn door het S.G.C.I. moeten het verantwoordelijke mi
nisterie alsmede de andere betrokken ministeries een tijdplan voor de 
vereiste aanpassing van interne regelgeving indienen bij het S.G.C.I. en 
het S.G.G. Dit plan moet vergezeld gaan van voorontwerpen. In de circu
laire wordt nog eens extra benadrukt dat er in dit tijdplan rekening ge
houden moet worden met de termijnen van verplichte advisering. Ook 
moet rekening gehouden worden met de tijd die het parlement nodig heeft 
om te beraadslagen over de voorgelegde ontwerpen. Hierover klaagt de 
delegatie in de Assemblee in haar rapport van 8 juli 1992176: "Ce n'est 
malheureusement pas une spécificité des projets de loi effectuant une 
transposition que de n'offrir qu'un court délai pour l'étude et la discussion 
par les parlementaires." In overleg met de betrokken ministeries en het 
S.G.G. stelt het S.G.C.I. een definitieve planning vast. Indien problemen 
rijzen omtrent de interpretatie van de richtlijn kunnen de ministeries het 
S.G.C.I., de afdeling juridische zaken van het ministerie van Buitenland
se Zaken en, in zeer uitzonderlijke gevallen177, de Conseil d'Etat raadple
gen. Bij problemen omtrent de te kiezen modaliteit van implementatie 
(wet, decreet of besluit) geeft het S.G.G. advies. Het S.G.G. wordt verder 
geraadpleegd over elk wetsontwerp of ontwerp-decreet. Het S.G.G. dient 
samen met het S.G.C.I. te letten op het inachtnemen van de implementa
tietermijnen. 

De in de circulaire voorgeschreven procedure heeft als voordeel dat 
reeds in een vroeg stadium, namelijk ten tijde van de onderhandelingen 
over de richtlijn, bekend is wat de implicaties zullen zijn voor het interne 
recht en hoe implementatie het beste kan geschieden. De regering neemt 
in deze procedure het initiatief en houdt ook de controle op het implemen
tatieproces. 

De rol van het parlement is het volgende punt van aandacht. Eerst 
komt de implementatie van verordeningen aan de orde. Zoals de Toet
singscommissie stelt178, zijn verordeningen als zodanig niet implementa-
tiebehoeftig. Dit als gevolg van de rechtstreekse toepasselijkheid. Dit be
tekent echter niet dat de nationale wetgever geen taak zou kunnen heb
ben ten aanzien van de uitvoering. Het is mogelijk dat er naar aanleiding 

176 Rapport d'information de la Délégation de l'Assemblée nationale pour les Commu
nautés européennes, nr. 2902, 8 juli 1992, blz. 29. 

177 Namelijk in geval van "difficultés sérieuses d'interprétation". 
178 CTW 90/22 blz. 5. 
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van een verordening interne uitvoeringsmaatregelen genomen moeten 
worden. De Conseil d'Etat179 heeft dergelijke uitvoeringsmaatregelen, on
der verwijzing naar art. 21 Const.180 als "exécution des lois" gebracht on
der de zelfstandige regelgevende bevoegdheid van de minister-president, 
ook wanneer het maatregelen betreft die volgens art. 34 Const, eigenlijk 
tot de competentie van de formele wetgever behoren.181 De rol van het 
parlement is dan minimaal. Teitgen stelt: "Le Parlement, quant à lui, ne 
devrait être obligatoirement saisi qu'au cas où le gouvernement ne vou
drait pas s'en tenir à l'exécution stricto sensu du règlement, aux seules 
mesures 'constructivea' indispensables à son application, mais y ajouter 
des dispositions 'normatives' nouvelles et, par exemple, des sanctions pé
nales ou des taxations non encore prévues par la loi."182 

Hiernaast opent art. 38 Const, de mogelijkheid dat regelgeving die im
plementatie van EG-richtlijnen beoogt, of een interne uitvoeringsmaatre
gel, tot stand komt door middel van zogenaamde "ordonnances". Het par
lement kan op verzoek van de regering een machtigingswet aannemen die 
de regering gedurende een bepaalde termijn de bevoegdheid verleent om 
ter uitvoering van een door haar voldoende nauwkeurig omschreven pro
gramma183 by "ordonnance" die onderwerpen te regelen die normaliter tot 
de bevoegdheid van de formele wetgever behoren. Na het horen van de 
Conseil d'Etat worden de "ordonnances" vastgesteld in de ministerraad. 
De "ordonnances" treden in werking op het ogenblik van bekendmaking 
en vervallen van rechtswege, indien niet voor een in de machtigingswet 
genoemde datum een wetsontwerp tot bekrachtiging van de "ordonnan
ces" bij een der Kamers is ingediend.184 Het gebruik van een dergelijke 
procedure heeft als voordeel dat het parlement ontlast wordt en langdu-

179 Avis van 20 mei 1964, zoals vermeld in Teitgen, P.H., L'application du droit com
munautaire par le législatif et l'exécutif français, in: La France et les Communau
tés européennes, Paris, L.G.D.J., 1975, blz. 793. 

180 Art. 21, eerste lid, Const.: "Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il 
est responsable de la Défense nationale. D assure l'exécution des lois. Sous réserve 
des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux 
emplois civils et militaires." 

181 Maatregelen die niet bestreken worden door art. 34 Const, kan de regering al tref
fen op grond van art. 37 Const. 

182 Teitgen, P.H., op. cit., blz. 794. Zie ook blz. 796 en Pierre-Caps, S., art. cit., blz. 245-
246. 

183 Vraag is hoe je de uitvoering van het regeringsprogramma moet zien in het licht 
van de implementatie van EG-regelgeving. 

184 De regering is alleen verplicht een wetsontwerp ter ratificatie in te dienen om te 
voorkomen dat "ordonnances" vervallen. Mitterrand vond dit niet ver genoeg gaan 
en stelde op 30 november 1992 voor art. 38 Const, te wijzigen. In zijn voorstel ver
vallen "ordonnances" die niet door het parlement zijn bekrachtigd binnen het jaar 
nadat ze zijn ingediend bij beide Kamers ('Déclarer caduques les ordonnances de 
l'article 38 qui n'auraient pas été ratifiées par le Parlement dans l'année suivant 
leur dépôt devant les assemblées.'). Met dit voorstel is niets gedaan. 
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rige parlementaire procedures vermeden kunnen worden. Nadeel ie dat 
het parlement minder betrokken is. Tevens is het nog maar de vraag of de 
toepassing van art. 38 Const, altijd tot snelle implementatie leidt. Een 
machtigingswet is een wet en kan dus ter toetsing worden voorgelegd aan 
de Conseil constitutionnel.186 Dit betekent dat de Conseil de wetgevende 
macht van de regering kan controleren en de regering dwingen een aantal 
regels in acht te nemen. Zo controleert de Conseil of de regering wel het 
doel van de te nemen maatregelen voldoende aan het parlement heeft 
kenbaar gemaakt alsmede het gebied waar de "ordonnances" betrekking 
op hebben.186 Door deze toetsing heeft de President een grond om te wei
geren een "ordonnance" te ondertekenen187, omdat zij niet aan de gestelde 
eisen voldoet en de Conseil d'Etat een mogelijkheid "ordonnances" diep
gaand te toetsen door na te gaan of ze wel in overeenstemming zijn met 
de machtigingswet zoals geïnterpreteerd door de Conseil constitutionnel. 
Rousseau concludeert: "Autant dire qu'en soumettant les lois d'habilita
tion au contrôle normal des lois ordinaires, le Conseil a considérablement 
réduit l'intérêt pour un gouvernement de recourir aux ordonnances: il ne 
gagne ni du temps, ni une plus grande liberté de décision."188 

Het terrein waarop het parlement een rol van betekenis zou kunnen 
spelen is de implementatie van richtlijnen die betrekking hebben op het 
"domaine de la loi" zoals omschreven in art. 34 Const. Implementatie kan 
dan bij wet geschieden. Het is dus mogelijk dat implementatie via wetge
ving plaatsvindt. De praktijk laat echter zien dat veel richtlijnen per de
creet geïmplementeerd worden, aangezien ze vallen buiten het bereik van 
art. 34 Const. Eind 1991 waren slechts 75 van de 1000 toen geldende im
plementatieregelingen vervat in een formele wet en werd voorzien dat de 
implementatie van een kleine 20 van de 130 tot 1996 te implementeren 
richtlijnen bij formele wet zou geschieden.189 Pierré-Caps concludeert: 
"Ces nuances ne sauraient altérer le fait que le Gouvernement est bien 
devenu le maître d'oeuvre de l'élaboration et de la réception du droit com
munautaire, ce qui n'a pu se faire qu'au détriment de la fonction norma
tive du Parlement. Cela est bien sûr la conséquence de la nature même du 
droit communautaire; mais il est aussi largement le fait de la Constitu
tion de 1958, qui aura paradoxalement facilité la pénétration du droit 
communautaire dans le droit national par la limitation du domaine de la 
loi."1^ 

185 Art. 61, tweede lid, Const. 
186 Zie voor recente voorbeelden Rousseau, D., op. cit., biz. 154-155. 
187 Art. 13, eerste lid, Const. 
188 Rousseau, D., op. cit., biz. 155 en Pierré-Caps, S., art. cit., biz. 246. 
189 Rapport d'information sur la transposition des directives communautaires en droit 

interne, presenté par M. Ligot, no. 2292, Assemblée nationale, première session 
ordinaire de 1991-1992, blz. 20. 

190 Pierré-Caps, S., art. cit., blz. 264. 
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De rol van het Franse parlement is klein en wordt nog kleiner door de 
verregaande gedetailleerdheid van richtlijnen.191 Art. 189 EG-verdrag 
stelt dat een richtlijn verbindend is ten aanzien van het te bereiken resul
taat voor elke Lid-Staat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale 
instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen192 te kiezen. 
In de praktijk blijkt dat richtlijnen steeds preciezer worden. Tot in het 
kleinste detail regelen zij de behandelde materie waardoor van een wer
kelijke vrijheid steeds minder overblijft. De delegatie in de Assemblee 
heeft dan ook haar bezorgdheid geuit over deze ontwikkeling die steeds 
vaker tot gevolg heeft dat implementatie van een richtlijn voor het Franse 
parlement niet meer inhoudt dan het eenvoudigweg overschrijven van de 
bepalingen uit die richtlijnen.193 Op deze manier dreigt het parlement 
werkelijk een "chambre d'enregistrement" te worden. De delegatie deed 
de aanbeveling dat richtlijnen weer een echte keuzevrijheid moeten laten 
aan de nationale regelgever. Indien voor een bepaald onderwerp zeer 
technische en gedetailleerde regelingen noodzakelijk zijn, is de verorde
ning daarvoor het aangewezen instrument: "Les directives communautai
res doivent cesser d'être des règlements déguisés pour redevenir de véri
tables "lois-cadres".194 

5.3 Slot 

De meeste regelgeving die implementatie van E G-regelgeving beoogt, is 
afkomstig van de regering, in de vorm van decreten of "ordonnances". 
Slechts een zeer gering percentage van de EG-regelgeving wordt bij for-

191 Ook de toekenning van rechtstreekse werking aan bepalingen uit richtlijnen die 
met, met tijdig of met correct zijn geïmplementeerd, draagt bij aan het vervagen 
van de rol van de formele wetgever Zie het rapport d'information sur la transposi
tion des directives communautaires en droit interne, présenté par M Pezet, no 
2902, Assemblée nationale, quatrième session extraordinaire de 1991-1992, blz 21-
24 

192 De Lid-Staten moeten implementeren op een mamer die voldoet aan de eisen van 
duidelijkheid en rechstzekerheid, aldus het Europese Hof van Justitie Het Hof 
heeft zo de mogelijkheid geschapen om de door de Lid-Staten gekozen wijze van 
implementatie te controleren Zie het rapport no 2902 blz 18-21. 

193 De Conseil d'Etat heeft hier ook kntiek op Zie het Rapport public 1992, blz 21-22 
194 Rapport no 2902, blz 25 De delegatie deed nog een aantal andere aanbevelingen 

om de implementatie van regelgeving te verbeteren het subsidiariteitsbeginsel 
moet gerespecteerd worden, bij regelgeving ter implementatie van een richtlijn 
moet duidelijk naar die richtlijn worden verwezen, termijnen die nodig zijn voor 
een volledige bestudering van de voorgestelde ïmplementatieregehngen moeten in 
acht genomen worden, het Europese recht moet gecodificeerd en vereenvoudigd 
worden en ambtenaren moeten een betere scholing in EG-recht krijgen Tot slot 
wilde de delegatie dat de regering minimaal twee maal per jaar verslag doet van de 
voortgang van de implementatie van nchthjnen Rapport, no. 2902, blz 26-34 
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mele wet geïmplementeerd. Dit betekent, in combinatie met de relatief 
geringe invloed op de totstandkoming van EG-regelgeving, een verzwak
king van de rol van het parlement op normatief terrein.195 Een zekere 
stap naar een vergroting van de invloed, is de mogelijkheid voor het par
lement om zich door middel van een motie uit te spreken over EG-regel
geving op een terrein dat behoort tot de competentie van de formele wet
gever. 

195 Zie over deze ontwikkeling ook Quinty, D., Joly, G., Le rôle des parlemente europé
ens et nationaux dans la fonction législative, RDP 1991, blz. 393-436; Petot, J., 
L'Europe, la France et son Président, RDP 1993, blz. 325-396. 
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4 CRISIS FRANSE PARLEMENT 

Al sinds lange tijd maken diverse auteurs melding van een crisis waarin 
het Franse parlement zich zou bevinden.1 Sommigen gaan zelfs zover te 
stellen dat het parlement in coma verkeert.2 Welke problemen men noemt 
en welke oplossingen men voorstelt, komt in het navolgende aan de orde. 

1. "Absentéisme" 

Een groot probleem betreft de afwezigheid, het zogenaamde "absentéis
me", waarover al van oudsher wordt geklaagd.3 Beginjaren negentig wor
den plenaire kamervergaderingen, uitzonderingen daargelaten, alleen 
druk bezocht op de woensdagmiddag tijdens het vragenuur in verband 
met de aanwezigheid van de televisie.4 Ook in commissies is sprake van 
een slechte opkomst5, hoewel de situatie in de Sénat beter is dan die in de 
Assemblée.6 In de Assemblée neemt 15 à 20% van de leden van de vaste 
commissies regelmatig deel aan de werkzaamheden. In de Sénat is dit 25 
à 30%.7 

In de literatuur worden verschillende oorzaken voor het "absentéisme" 
genoemd. Een kamerlid kan natuurlijk een geldige reden hebben zoals 

1 Zo Duprat, J-P., La crise des assemblees parlementaires françaises, in: Etudes of
fertes à Jean-Marie Auby, 1991, biz. 493-513; Boudant, J., La crise identitaire du 
Parlement français, RDP 1992, blz. 1321-1402. Zie over deze problematiek ook 
Chrestia, Ph., La rénovation du Parlement, une oeuvre inachevée, RFDC, 1997, blz. 
293-322. Eerdere werken waarin dit onderwerp aan de orde komt zijn Chan· 
dernagor, Α., Un Parlement pour quoi faire? Paris, 1967 en Avril, P., Les Français 
et leur Parlement, Paris, 1972. 

2 Le Parlement dans le coma, in: Profession politique, 21-12-'90, blz. 5-9. 
3 Hochedez, La réforme du travail parlementaire 1958-1988, in: La réforme du tra

vail parlementaire à l'Assemblée nationale, Journée d'études du 15 mars 1991, 
Economica 1992, blz. 40 en Boudant, J., art. cit., blz. 1357-1358. Volgens laatstge
noemde schrijver is het verzuim tijdens de Ve Republiek versterkt door het elek
tronisch stemmen met sleutels. Zie hierover de paragraaf over de stemprocedures, 
alwaar ook een bespreking van de "vote personnel". 

4 Duprat, J-P., art. cit., blz. 495. 
5 "En commission comme en séance publique, on passe plus qu'on ne siège". J-M. 

Belorgey, interview in Profession politique, 21-12-'90, blz. 9. 
6 Loquet, P., op. cit., blz. 62. 
7 Duprat, J-P., art. cit., blz. 497. 
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omschreven in de "ordonnance" van 7 november 1958.8 Sancties worden 
in de praktijk niet toegepast9, het is dus eenvoudig zich te excuseren wan
neer dat uitkomt.10 Als oorzaak is ook genoemd het samenvallen van ple
naire vergaderingen en commissievergaderingen.11 De belangrijkste rede
nen zijn echter het 'verschuiven' van de wetgevende bevoegdheid door de 
toenemende invloed van "Europa", de rol van de Conseil constitutionnel 
en de decentralisatie, waaronder het hebben van lokale verplichtingen, de 
zogenaamde "cumul des mandats".12 De meeste kamerleden combineren 
hun nationale mandaat1 3 met lokale functies of mandaten. In 1985 zijn 
twee wetten aangenomen om dit aan banden te leggen.14 Hierin is gere
geld dat een kamerlid naast zijn kamerlidmaatschap nog slechts één van 
de volgende mandaten mag vervullen: "représentant à l'Assemblée des 
Communautés européennes", "conseiller régional", "conseiller général", 
"conseiller de Paris", "maire d'une commune de 20.000 habitants ou plus 
autre que Paris", "adjoint au maire d'une commune de 100.000 habitants 
ou plus autre que Paris". Uit deze opsomming blijkt dat kamerleden nog 
genoeg mogelijkheden hebben om verschillende mandaten of functies te 
vervullen, nog daargelaten de zwaarte van de opgesomde mandaten. 
Masclet stelt dat deze wetgeving slechts paal en perk stelt aan het meest 
in het oog springende misbruik. In zijn ogen dient het kamerlidmaat
schap nagenoeg exclusief te zijn.16 In 1988 vervult 96% van de leden van 
de Assemblée nationale minstens één lokaal mandaat: "Cette statistique 
témoigne éloquemment des limites de la loi que Laurent Fabius avait fait 
adopter en 1986".16 De nadelen zijn duidelijk. Mény spreekt van ernstige 

θ Zie de paragraaf over stemprocedures. Zie ook art. 42, tweede lid, RAN waar ge
sproken wordt van een "empêchement insurmontable" voor commissieleden om 
aanwezig te zijn. 

9 Zie voor de sancties ten opzichte van commissieleden de artt. 42, derde lid, RAN en 
15, derde lid, RdS. Voor afwezigheid in plenaire kamervergadering kent het RdS 
geen sancties, het RAN art. 162. 

10 Vgl. Loquet, P., op. cit., blz. 65. 
11 Loquet, P., op. cit., blz. 66. 
12 Duprat, J-P., art. cit., blz. 499-503, Loquet, P., op. cit., blz. 67-68, zie ook Billarden, 

Α., La réforme du travail parlementaire 1988-1991, in: La réforme du travail par
lementaire à l'Assemblée nationale, Journée d'études du 15 mars 1991, Economica 
1992, blz. 48 die als redenen tevens noemt de tyrannie van art. 49, derde lid, Const, 
en de vertraging in de uitvoering van wetgeving. Zie ook Mazeaud, P., Le Parle
ment et ses 'adversaires', Pouvoirs 1993 no 64, blz. 109-122 die hier nog de rol van 
de pers aan toevoegt. 

13 Dit is een functie op grondslag van verkiezingen. 
14 Wetten nrs. 85-1405 en 85-1406 van 30 december 1985. 
15 Masclet, J-C, Un remède homéopathique? Les lois sur le cumul des mandats et des 

fonctions électifs, AJDA 1986, blz. 214-220. Zie ook Masclet, J-C, Le rôle du député 
et ses attaches institutionnelles sous la Ve République, Paris LGDJ, 1979. 

16 Mény, Y., Le cumul des mandats ou l'impossible séparation des pouvoirs?, Pouvoirs 
1993 no 64, blz. 131. 
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consequenties voor het democratisch functioneren van het land. In het 
bijzonder zien kamerleden met verschillende functies zich frequent voor 
moeilijke keuzes gesteld, vaak ten koste van het parlement. Aan welke 
werkzaamheden of belangen moeten ze voorrang geven? Voordeel is dat 
kamerleden op de hoogte zijn en blijven van wat zich op lokaal niveau 
afspeelt.17 Mény stelt hier tegenover dat kamerleden juist op moeten ko
men voor nationale belangen en de grote lijnen in het oog moeten hou
den.18 Hij wil daarom een totaal verbod op de "cumul des mandats".19 

Boudant neemt een tussenpositie in met zijn voorstel om kamerleden niet 
meer toe te staan bestuursfuncties ("fonctions executives") uit te oefe
nen.20 Mosse ziet mogelijkheden voor de leden van de Sénat. Krachtens 
art. 24 Const, verzekert de Sénat de vertegenwoordiging van de "collecti
vités territoriales". De senatoren zouden in zijn visie op bescheiden schaal 
mogen 'cumuleren', namelijk één lokaal mandaat. Voor leden van de As
semblée wil hij een totaal verbod, afgezien van de "conseiller municipal" 
aangezien deze positie een band schept tussen kamerlid en de dagelijkse 
praktijk en een zware taakbelasting en verregaande belangenverstrenge
ling vrijwel uitgesloten zijn.21 

Een andere niet onbelangrijke oorzaak van het "absentéisme"22 is de 
fractiediscipline en de macht van de politieke partijen of, zoals Belorgey 
het stelt: "L'un des plus graves réside dans le transfert des pouvoirs du 
député vers les groupes politiques. La prépondérance du groupe politique 
a pour effet de restreindre à un petit nombre de responsables des partis la 
capacité d'inventer des idées et de les vendre. L'imagination en souffre. Il 
y a longtemps que les choix n'appartiennent plus à la base parlementaire, 
mais aux instances du parti ou au petit déjeuner des éléphants. Ensuite, 
la cause est entendue, et il convient d'étouffer toute velléité de rébellion. 

17 Boudant, J., art. cit., blz. 1366-1367. 
16 Hier komt bij dat de leden van de Assemblée, die rechtstreeks gekozen worden vol

gens een meerderheidsstelsel, al een sterke binding hebben met hun district. Het is 
dus helemaal niet nodig dat ze ook nog eens burgemeester of voorzitter van een 
"conseil général" of "régional" zijn, Belorgey, J-M., op. cit., blz. 99. Hierop valt wel 
het één en ander af te dingen, zie verderop. 

19 Mény, Y., art. cit., blz. 134-136. Zo ook Mazeaud, P., dossier Ie Parlement dans Ie 
coma, Profession politique, 21-12-'90, blz. 6 en Belorgey, J-M., op. cit., blz. 99-100. 
Belorgey voegt eraan toe dat zijn inziens ook het komen en gaan tussen regering en 
parlement beperkt dient te worden, Profession politique, 21-12-'90, blz. 9. 

20 Boudant, J., art. cit., blz. 1367-1368. Clément is bang dat wanneer de wet "sur Ie 
cumul des mandats" aangescherpt zou worden, de kamerleden technocraten wor
den en het parlement te sterk wordt, hetgeen in strijd is met de Franse traditie, 
Profession politique, 21-12-'90, blz. 7. Zie voor een evaluatie van de wet Dotez, M., 
La loi sur le cumul des mandats cinq ans après, Le Monde 27 maart 1991, blz. 6. 

21 Mosse, M., Cumul des mandats: "Qui trop embrasse, mal étreint", Les petites affi
ches, 4 mei 1992, no 54, blz. 63-66. Zie voor een overzichtsartikel Mabileau, Α., Le 
cumul des mandats, Regards sur l'actualité, maart 1991, no 169, blz. 17-29. 

22 en voor het slecht functioneren van het parlement in het algemeen. 

201 



Hoofdstuk 4 

Les chefs de groupe parlementaire sont là pour cela: pendant certaines 
réunions de groupe, on se croirait dans la cour d'une caserne".23 Carcas
sonne heeft hieromtrent een heel andere opvatting. Zowel in de fracties 
als in commissies en de plenaire kamervergadering is volgens hem sprake 
van democratisch functioneren, meer dan dan men vaak denkt. Individue
le kamerleden kunnen werkelijk invloed uitoefenen in hun fractie als zij 
dat maar willen. In commissievergaderingen die achter gesloten deuren 
plaatsvinden, kan men vrijuit spreken en daadwerkelijk deelnemen aan 
de werkzaamheden. Ook in plenaire vergaderingen kan het gemotiveerde 
kamerlid zich profileren: "...tous les parlementaires sont égaux en droit. Il 
ne dépend que d'eux-mêmes de saisir les possibilités qui s'ouvrent à eux... 
Ne reste 'back bencher' que celui qui n'est pas assez motivé ou pas assez 
doué pour cesser de l'être."24 

Het "absentéisme" wordt alom als een groot probleem aangeduid. Het 
is duidelijk dat het leidt tot een slechte beeldvorming ten aanzien van het 
parlement.2 5 Het is echter de vraag of nog zinvol gewerkt kan worden 
wanneer alle 577 leden van de Assemblée in plenaire vergadering bijeen 
zijn.26 Roussillon pleit daarom voor een mini-Assemblée nationale van 

23 Belorgey, J-M., interview in Profession politique, 21-12-'90, blz. 9. Zie ook zijn bij
drage in La réforme du travail parlementaire à l'Assemblée nationale, Economica 
1992, blz. 77-117 en Le Parlement à refaire, 1991, blz. 74-87. De regels over de 
fracties zijn te vinden in de artikelen 19 tot en met 23 RAN en 5 en 6 RdS en ver
spreid over diverse andere artikelen van de Reglementen van Orde. De Reglemen
ten van Orde kennen een aanzienlijk aantal bevoegdheden aan de fractievoorzitters 
toe, zo nemen zij bijvoorbeeld deel aan de "Conférence des Présidents" die zich 
bezighoudt met de agenda van de Kamer. De interne reglementen van de socialisti
sche fractie en de fractie van de RPR, te vinden in Le Parlement à refaire blz. 178-
189 zijn zeer verhelderend voor wat betreft het probleem van de fractiediscipline. 
Zo stelt bijvoorbeeld art. 17 van het reglement van de socialistische fractie: "En sé
ance et dans les commissions, la règle de l'unité de vote est absolue. Tout membre 
du groupe qui aura rompu l'unité de vote sera déféré aux instances compétentes du 
parti socialiste". Het reglement van de RPR kent een vergelijkbare bepaling in art. 
23. De fractieleden van de socialistische fractie mogen slechts wetsvoorstellen of 
amendementen ondertekenen die van de fractie als geheel afkomstig zijn, behalve 
wanneer de fractie of het fractiebureau toestemming geeft om wel individuele wets
voorstellen of amendementen voor te stellen, art. 21 (zie ook art. 16 van het regle
ment RPR). Gewone fractieleden met uitzondering van commissievoorzitters en 
rapporteurs, mogen slechts met toestemming van de fractie tijdens de plenaire ver
gadering optreden, art. 19. Het fractiebureau neemt in de socialistische fractie een 
sterke positie in, want in urgente gevallen mag het alle beslissingen nemen waarbij 
dan wel verantwoording moet worden afgelegd in de eerstkomende fractievergade
ring, art. 10. 

24 Carcassonne, G., De la démocratie au Parlement, Pouvoirs 1993 no 64, blz. 35-41. 
25 Zie over beeldvorming Boudant, J., art. cit., blz. 1349-1356. 
26 Vgl. Billardon, Α., art. cit., blz. 48: "Il est vrai...que l'objectif n'était pas... d'obte

nir...pour un travail législatif efficace, la présence de tous les députés, mais plutôt 
un nombre significatif et convenable..." 
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ongeveer 100 leden gekozen volgens het stelsel van evenredige vertegen
woordiging. Tevens wil deze auteur veel partijen zodat er niet automa
tisch een meerderheid is en wenst hij een volledige afschaffing van de 
"cumul des mandats".27 

2. 'Parlementarisme majoritaire" 

Een volgend probleem betreft het "parlementarisme majoritaire", ook wel 
genoemd het "phénomène (of het fait) majoritaire". Hieronder verstaat 
men dat de regering gesteund wordt door een stabiele (absolute) meer
derheid in de Assemblée nationale.2 8 Dit deed zich voor het eerst tijdens 
de Vijfde Republiek begin jaren zestig voor: "La grande innovation de la 
nouvelle Assemblée est naturellement l'existence de cette majorité bien 
délimitée, qui va soutenir le gouvernement tout au long de la législature, 
et voter avec discipline ses projets, ce qui ne s'était jamais vu dans l'his-

27 Roussillon, H., Pour une mini-Assemblée nationale, Pouvoirs 1993 no 64, blz. 123-
128. 

28 Zie voor de verhouding President-parlement in de situatie dat de President van een 
andere politieke kleur is dan de meerderheid in de Assemblée en de regering, 
Bigaut, Ch., La pratique parlementaire sous la cohabitation, Regards sur l'actuali
té, mei 1988, no 141, blz. 3-19. Zie ook Avril, P., Le Parlement français depuis mars 
1986, AFSP Getupar, 1991. In de periode 1986-1988 toen sprake was van een der
gelijke constellatie, de zogenaamde "cohabitation", weigerde de President diverse 
malen "ordonnances" te ondertekenen. In een aantal gevallen heeft men er wetsont
werpen van gemaakt en er de vertrouwenskwestie over gesteld waarna ze snel tot 
wet werden. Bigaut schrijft hierover: "Le recours à cette arme lourde de la pro
cédure parlementaire a toutefois revêtu une signification originale sous la 8e ... lé
gislature puisque le gouvernement l'a, à plusieurs reprises, utilisée pour faire ap
paraître avec éclat la solidarité qui unissait le gouvernement et la majorité parle
mentaire face au président de la République qui venait de refuser de signer des or
donnances", Bigaut, Ch., art. cit., blz. 8. De "question préalable" is op een nieuwe 
manier gebruikt, namelijk om wetgeving snel tot stand te brengen. De meerderheid 
in de Sénat betuigde haar steun aan de regering door de "question prélable posi
tive" toe te passen, zie de desbetreffende pargraaf en Bigaut, Ch., art. cit., blz. 14. 
Bigaut concludeert dat in deze periode gesproken kan worden van een zekere "revi
talisation" van het parlement. Hij baseert zich hierbij op het relatief grote aantal 
wetsvoorstellen dat wet is geworden, de grote hoeveelheid amendementen, een ver
beterde werkwyze waaronder het feit dat 41% van de wetsontwerpen in eerste in
stantie is voorgelegd aan de Sénat, waardoor een betere verdeling van werkdruk 
plaatsvond en de vermindering van het aantal en de gemiddelde duur van buiten
gewone zittingen die overigens op een uitzondering na uitsluitend gebruikt zijn om 
de behandeling van teksten die nog "en navette" waren af te ronden. Verder con
stateert hij dat het "bicamérisme" 'normaal' is gaan functioneren, namelijk het sla
gen van bijna alle cmp's en slechts één maal het laatste woord aan de Assemblée. 
Het grote aantal wetsontwerpen dat in eerste instantie aan de Sénat is voorgelegd 
valt hier ook onder te brengen, Bigaut, Ch., art. cit., blz. 10-13. Het "absentéisme" 
blijft in deze periode overigens een groot probleem, Bigaut, Ch, art. cit., blz. 6-7. 

203 



Hoofdstuk 4 

toire parlementaire française.29 Wanneer deze situatie zich voordoet leidt 
dit in de Kamer tot een verminderde bewegingsvrijheid of zoals Maus het 
uitdrukt: "Au niveau de la vie quotidienne de l'Assemblée nationale, le 
phénomène majoritaire rigidifíe les comportements: les votes sont acquis 
d'avance, sauf cas tout à fait particulier".30 Wanneer de regeringsmeer
derheid toch zo haar bedenkingen heeft, kan de regering altijd nog de ver
trouwenskwestie stellen op basis van art. 49, derde lid, Const.31 Ook wan
neer sprake is van een relatieve meerderheid in de Assemblée, kan dit het 
geval zijn. Van 1988 tot 199332 beschikte de regering slechts over een re
latieve meerderheid "...et chaque vote est depuis lors soumis aux incerti
tudes de majorités à géométrie variable ou encore à l'usage forcé de l'arti
cle 49, alinéa 3 de la Constitution".33 In de praktijk blijkt dat ook regerin
gen die steunen op een relatieve meerderheid, vaak gebruik maken van 
art. 49, derde lid, Const.34 De ingediende moties van wantrouwen behaal-

29 Avril, P., La Ve République. Histoire politique et constitutionnelle, PUF, 1987, blz. 
79. Zie over het begrip "majorité" ook Avril, P., Le parlement législateur, RFSP, 
1981, blz. 15-31; Parodi, J-L., Les quatre découvertes du parlement français, RFSP, 
1981, blz. 5-14; Avril, P., Le Parlement français face au phénomène majoritaire de
puis mai 1981, AFSP Getupar, 1991; Daniel, J., Emeri, С, L'Assemblée nationale 
et son devenir, RDP 1989, blz. 1245-1272; Avril, P., La majorité parlementaire?, 
Pouvoirs 1994 no 68, blz. 45-53. 

30 Maus, D., La Constitution jugée par sa pratique: réflexions pour un bilan (1983), in 
Etudes sur la Constitution de la Ve République, STH 1990, blz. 186. Zo ook Den-
quin, J-M., art. cit., blz. 994-995. Wellicht kan hier gesproken worden van stemvee. 
Vgl. Belorgey, J-M., op. cit., blz. 84-85 en het interview met hem in Profession poli
tique waar rdj wijst op de kwalijke gevolgen van een toegenomen macht van de po
litieke partijen in combinatie met een meerderheidsregering. Het individuele ka
merlid dreigt ondergesneeuwd te raken. Hij roept dan ook uit: "Nous ne sommes 
pas de la chair à voter". 

31 Dit kan ook door toepassing van de "vote bloqué". 
32 In dit jaar trad de regering Balladur aan die steunde op een ruime centrum-rechtse 

meerderheid. 
33 Boudant, J., art. cit., blz. 1324. Zoals in de desbetreffende paragraaf beschreven, is 

een motie van wantrouwen pas aangenomen wanneer de meerderheid van de leden 
van de Assemblee vóór heeft gestemd. Slechts de stemmen vóór worden geteld. 

34 Denquin, J-M., art. cit., blz. 986 stelt dat wat dit betreft een "majorité relative" op 
dezelfde wijze functioneert als een "majorité absolue". Dit komt volgens hem omdat 
er een "pôle majoritaire" bestaat, "suffisamment important et suffisamment stable 
pour posséder un fort pouvoir d'attraction"., blz. 987. Avril constateert dat tussen 
1959 en 1981 art. 49, derde lid, Const. 18 maal is toegepast, van 1988 tot 1992 was 
dat 36 maal. Hij stelt vast: "La mutation quantitative correspond à un changement 
de nature, car il ne s'agit plus de franchir en force un passage difficile en faisant 
violence à la majorité, mais bien de pallier l'absence de celle-ci en jouant sur l'ab
stention communiste et/ou le débauchage individuel. L'engagement de la responsa
bilité du gouvernement constitue alors le point d'orgue d'une tactique d'évitement 
dont le vote bloqué est souvent le prélude, car il ne sert plus à "ficeler" un texte 
mais seulement à esquiver les scrutins par les réserves des votes jusqu'au moment 
fatal. C'est l'ensemble de la procédure législative qui se trouve ainsi dévoyée par un 
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den de benodigde meerderheid niet.35 Hoofdkritiek van Boudant op deze 
gang van zaken is dat de toepassing van art. 49, derde lid, Const, een es
sentiële functie van het parlement miskent, namelijk de "fonction delibe
rative": "Il impose le silence là où il devrait y avoir discussion et déci
sion".36 Carcassonne brengt hier tegenin dat M. Rocard art. 49, derde lid, 
Const, in het merendeel van de gevallen (waarvan hij overigens stelt dat 
het er weinig zijn37) nooit heeft gebruikt om de discussie te blokkeren. Hij 
stelt dat standpunten altijd uitgedragen konden worden en amendemen
ten verdedigd. Op een uitzondering na is art. 49, derde lid, Const, pas op 
het moment van stemming over het geheel toegepast.38 

Avril is van mening dat de crisis39 waarin het Franse parlement zich 
sinds 1990 zou bevinden ten eerste verklaard wordt door de problemen 
waarin de Parti socialiste zich bevindt en de ontregeling van het "parle
mentarisme majoritaire". Dit noemt hij factoren van conjuncturele aard. 
Hiernaast constateert hij een structurele oorzaak namelijk het gegeven 
dat de regering de facto geen verantwoording meer aflegt aan het parle
ment maar aan de President.40 

3. 'Europa" en decentralisatie 

De rol van het Franse parlement wordt ook verzwakt door de opkomst 
van "Europa".41 Voor de rol van het Franse parlement binnen het Euro
pese wetgevingsproces en die ten aanzien van de implementatie van EG-
regelgeving wil ik hier grotendeels volstaan te verwijzen naar de desbe
treffende paragraaf. Samengevat kan gesteld worden dat die rol van ge
ringe omvang is: "Réduit à prendre acte des normes communautaires, ou 

gouvernement minoritaire qui s'accroche et par le parti qui le soutient en refusant 
d'admettre que le temps de la domination est révolu". Avril, P., Le vote bloqué et 
l'engagement de responsabilité, Les petites affiches, 4 mei 1992, no 54, blz. 30. 

35 Zie voor een bespreking Boudant, J., art. cit., blz. 1326-1330. 
36 Boudant, J., art. cit., blz. 1329. 
37 Anders Boudant, J., art. cit., blz. 1329-1330. 
38 Carcassonne, G., Le Parlement sous Michel Rocard, AFSP, Getupar, 21-11-'91, blz. 

11-13. Vgl. de opinie geformuleerd in de paragraaf over art. 49, derde lid, Const, de 
vertrouwenskwestie pas toe te mogen passen na sluiting van de algemene beraad
slaging waardoor een minimum aan debat gegarandeerd is. Rocard is nog veel ver
der gegaan door ook de artikelsgewijze behandeling plaats te laten vinden. 

39 Avril verstaat hier met name onder dat het parlement wel wetten aanneemt maar 
in feite niet deelneemt aan de besluitvorming. Alle regelingen worden voorgekookt 
door de "cercles techno-politiques": "Le Parlement, certes, vote la loi, mais la poli
tique se conçoit, se décide, s'explique et se réalise ailleurs". Avril, P., Le dévoie-
ment, Pouvoirs 1993 no 64, blz. 141. Zie ook Boudant, J., art. cit., blz. 1344-1349 die 
wjjst op de roi van de media en commissies van wijze mannen/vrouwen. 

40 Avril, P., art. cit. 
41 Dit geldt voor alle nationale parlementen binnen de EU. 
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jouissant d'une marge de manoeuvre infime quand celles-ci appellent une 
transposition et relèvent de son domaine, le Parlement se trouve de plus 
en plus marginalisé dans un processus décisionnel qui lui échappe au pro
fit des Exécutifs communautaire et national."42 De invoering van art. 88-4 
Const, heeft voorlopig nog niet het heil gebracht waarnaar verlangd 
wordt. 

Ten aanzien van de hier genoemde problematiek valt op te merken dat 
de rol van het parlement bij de implementatie van EG-recht in de prak
tijk gering is. Veel richtlijnen worden per decreet geïmplementeerd. Hier 
komt bij dat het implementeren veel meer "transcrire" is geworden in 
plaats van "transposer" vanwege de verregaande gedetailleerdheid van 
richtlijnen.43 

Te wijzen valt niet alleen op de toenemende invloed van Europa maar 
ook op de decentralisatie binnen Frankrijk. Het kamerlid moet de concur
rentie aangaan met regionale en lokale bestuurders. Dit maakt het ove
rigens voor kamerleden ondanks de anti-cumul wetgeving extra interes
sant dergelijke posities in te nemen.44 

4. "Parlementarisme rationalisé" 

Beperkingen zijn natuurlijk ook gelegen in de Constitutie zelf, namelijk 
de regels van het "parlementarisme rationalisé".45 Velen zien hierin dé 
oorzaak voor de crisis waarin het parlement zich bevindt. P. Mazeaud46 is 
het hier niet mee eens: "Ce point de vue peut être défendu, mais qu'il soit 
permis au Rapporteur de n'y point souscrire et de considérer plutôt que la 
crise tient au fait que le Parlement exerce mal les compétences - certes 
limités - que la Constitution lui reconnaît, ou qu'il ne les exerce pas tou
tes."47 

Een oplossing voor de geschetste problemen wordt veelal gezocht in 
grondwetswijzigingen en/of het verbeteren van de werkwijze van het par
lement.48 

42 Boudant, J., art. cit., blz. 1331. 
43 Boudant, J., art. cit., blz. 1336-1340 en Rapport public 1992 Conseil d'Etat, La Do

cumentation française, no 44, Paris 1993, blz. 21-22. 
44 Boudant, J., art. cit., blz. 1340-1343. 
45 Zie hiervoor de bespreking van de verschillende grondwetsartikelen. 
46 Hij is als rapporteur opgetreden tijdens de herziening van het RAN in 1994. 
47 Rapport no 955, blz. 8. 
48 Zie voor de jongste voorstellen en wijzigingen de desbetreffende onderdelen. Zie ook 

Carcassonne, G., La résistance de l'Assemblée nationale à l'abaissement de son 
rôle, RFSP 1984, blz. 910-921; Avril, P., L'Assemblée d'aujourd'hui, Pouvoirs 1985 
no 34, blz. 5-12; Carcassonne, G., Réhabiliter le Parlement, Pouvoirs 1989 no 49, 
blz. 37-45 volgens wie het allemaal best meevalt; Kimmel, Α., L'Assemblée natio
nale sous la Ve République, Paris, 1991. 
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Op 13 januari 1994 is een voorstel ingediend tot herziening van het Re
glement van Orde van de Assemblée nationale.49 De herziening is inmid
dels doorgevoerd. De werkgroep die het voorstel heeft voorbereid, signa
leert de volgende knelpunten in het functioneren van de Assemblée. Het 
"absentéisme", het alsmaar langer duren van de debatten tijdens plenaire 
kamervergaderingen, de hiermee in verband staande vermindering van 
de duur van commissiewerkzaamheden en de achteruitgang van de con
trôle op de regering en de communautaire instellingen.50 Deze crisis is 
schadelijk voor het evenwicht tussen de staatsinstellingen in die zin dat 
het parlement niet volledig de rol speelt die de Constitutie hem toekent. 
De crisis is ook schadelijk voor het functioneren van de maatschappij. 
Men hoeft maar te denken aan de vermindering van de kwaliteit van wet
geving zoals geconstateerd door de Conseil d'Etat in zijn rapport van 
1991. De werkgroep heeft zich eind 1993-begin 1994 met de volgende on
derwerpen beziggehouden: de organisatie van de werkweek, spreektijden, 
moties, stemprocedures, commissiewerkzaamheden inzake wetgeving, be
handeling van wetsvoorstellen en voorstellen voor moties inzake Euro
pese regelgeving en tenslotte de uitoefening van controle door de commis
sies tussen de zittingsperioden in.51 Het voorstel heeft twee doelstellin
gen. De eerste is het herstellen van het evenwicht tussen de commissie
fase en de fase in plenaire kamervergadering. Het voorstel bevat maatre
gelen de duur van plenaire vergaderingen te reduceren zonder afbreuk te 
doen aan de mogelijkheden voor de kamerleden, waaronder de oppositie, 
hun stem te laten horen. De commissiefase dient versterkt te worden. Ten 
tweede dienen de controlemogelijkheden van het parlement te verbete
ren.52 De concrete maatregelen, waaronder ook technische wijzigingen om 
verouderde bepalingen weg te werken, zijn aan de orde geweest bij de be
spreking van de verschillende onderdelen van de Franse wetsprocedure. 
De werkgroep realiseert zich heel goed dat de problemen niet slechts door 
het wijzigen van het Reglement van Orde zijn op te lossen, maar dat ook 
een mentaliteitsverandering en een gedragsverandering noodzakelijk 
zijn. De werkgroep heeft daarom een aantal aanbevelingen geformuleerd 
die zich voornamelijk tot de regering richten maar ook tot enkele instel
lingen van de Assemblée, namelijk de voorzitter en het Bureau van de As
semblée, de "Conférence des Présidents", de voorzitters van de vergade
ring en de commissies en ook de delegatie. De aanbevelingen betreffen vijf 
grote thema's, te weten algemene voorwaarden voor een grotere kwaliteit 
van de wetgevende arbeid (A), de organisatie van de parlementaire werk
zaamheden (B), commissiewerkzaamheden (C), het verloop van de plenai-

49 Proposition de résolution no 947. 
50 Prop. de rés. no 947, biz. 3. 
51 Prop, de rés. no 947, biz. 3. 
52 Prop, de rés. no 947, biz. 4-5. Zie ook het rapport van de commission des lois, no 

955, biz. 11-17. 
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re vergadering (D), en tenslotte de parlementaire controle waaronder ook 
die op de toepassing van totstandgekomen wetgeving (E).53 Ook deze aan
bevelingen zijn op de toepasselijke plaats aan de orde geweest.54 

In de zomer van 1995 is de Constitutie op een aantal punten gewij
zigd.55 De belangrijkste verandering betreft de invoering van de eerder 
besproken "session unique". 

5. Kwaliteit van wetgeving 

Gelet op de veelgehoorde klachten over de gebrekkige kwaliteit van wet
geving in Nederland, wil ik inventariseren welke problemen er in Frank
rijk bestaan. Tevens bespreek ik te nemen of reeds genomen maatregelen. 

De Conseil d'Etat heeft in zijn rapport over het jaar 1991 een heldere 
uiteenzetting gegeven over de kwaliteit van de Franse wetgeving.56 Het 
rapport is getiteld "De la sécurité juridique" en betreft de degeneratie van 
de regelstelling.57 De degeneratie komt ten eerste tot uiting in een о ег-
produktie van regels. In de eerste jaren van de Vijfde Republiek werden 
gemiddeld 80 wetten per jaar aangenomen, tussen 1965 en 1974 steeg dit 
aantal tot 92 en tussen 1982 en 1991 is het opgelopen tot 108.58 Naast het 
aantal teksten is ook de omvang toegenomen. In 1950 bedroeg de gemid
delde omvang van een wet 93 regels, in 1970 was dat 200 en momenteel 
gaat het om meer dan 220 regels. De omvang van het Journal officiel is 
tussen 1976 en 1990 meer dan verdubbeld.59 Consequentie van dit alles is 
dat de burger zich bedreigd gaat voelen. Door de grote hoeveelheid wetge
ving is het recht nog slechts toegankelijk voor een kleine groep deskundi
gen. 6 0 Eén van de oorzaken van de grote hoeveelheid wetgeving is het 
prestige dat een minister verkrijgt wanneer hij veel wetten tot stand 

53 Prop. de rés. no 947, blz. 7-17. Zie ook de rapportage over het voorstel door de 
commission des lois, rapport, no 955, blz. 7-11. De aanbevelingen beogen volgens 
dit rapport een beter respect voor de rechten van het parlement, een verbetering 
van het verloop van de wetsprocedure en een verbetering van de parlementaire 
controle op de regering en de communautaire instellingen. 

54 Zie over de herziening van het RAN van 26 januari 1994 Sermet, L., art. cit., blz. 
713-747 en Jan, P., La rénovation du travail parlementaire à l'Assemblée nationale, 
RDP 1995, blz. 987-1028. 

55 Bij "loi constitutionnelle" van 4 augustus 1995. 
56 Rapport public 1991, Conseil d'Etat, Etudes et documents no 43, La Documentation 

française, Paris, 1992. Mijn beschouwing over de kwaliteit van wetgeving zal gro
tendeels gebaseerd zyn op dit rapport, verder te noemen rapport CE '91. 

57 Zie Kortmann, C.A.J.M., Degeneratie van regelgeving, in: Rechtsgeleerd magazijn 
Themis, 1993, 2, blz. 57-59. 

58 Hiernaast is er een enorme toevloed aan regelgeving niet zijnde wetgeving in for
mele zin, rapport CE '91 blz. 17 en 22. 

59 Rapport CE '91, blz. 19. 
60 Rapport CE '91, blz. 20. 
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brengt: "pour les médias, un bon ministre, c'est d'abord un ministre qui 
fait des textes". Dit verschijnsel zou doorbroken moeten worden.61 

Een tweede probleem betreft de grote hoeveelheid wijzigingen in wet
geving. Hiervan zijn diverse oorzaken aan te wijzen.62 Het komt voor dat 
voorstellen onvoldoende zijn voorbereid waardoor de regering genood
zaakt is ze al snel te wijzigen nadat ze zijn aangenomen. Vaker nog is het 
probleem niet zozeer een onvoldoende voorbereiding als wel een zucht 
naar perfectionisme, bij zowel ambtenaren als de wetgever. In tegenstel
ling tot de 19e eeuw toen de wetgever in grote lijnen en principes dacht, 
verliest hij zich thans in details. De regels worden te specifiek en te rigide 
geformuleerd waardoor men ze iedere keer moet veranderen wanneer de 
omstandigheden zich wijzigen.63 De CE beveelt aan de nieuwe regelge
ving en de voorraad aan bestaande regels streng te bewaken, hetzij door 
de minister-president, hetzij de Conseil zelf.64 

Tenslotte constateert de CE een "dégradation de la norme". Veel wet
geving bevat weinig normen, slechts goede bedoelingen. De CE noemt de
ze teksten "des textes d'affichage, un droit mou, un droit flou, un droit "à 
l'état gazeux"". De CE vindt dit een gevaarlijke ontwikkeling, aangezien 
overbodige bepalingen leiden tot een verlies van geloofwaardigheid van de 
wetgever. Vervolgens is niet meer duidelijk wat wel en niet verplicht is, 
wat wel en niet bestraft moet worden. Dit levert onzekerheid op voor zo
wel de burger als de rechter. Wat bijvoorbeeld te denken van een bepaling 
als art. 3 van de wet op het Onderwijs van 10 juli 1989 die het volgende 
stelt: de "Nation" stelt zich tot doel om vanaf heden binnen 10 jaar 80% 
van een leeftijdsgroep op het niveau van het "baccalauréat" te brengen. 
Kunnen ouders van leerlingen nu naar de rechter stappen wanneer op 
genoemde datum genoemd cijfer niet gehaald wordt?66 

61 Rapport CE '91, blz. 21-22. 
62 Vgl. de circulaire van M. Rocard van 25 mei 1988: "La durée de vie des lois est en 

constant raccourcissement, soit que, adoptées dans des conditions inutilement con
flictuelles, elles sont remises en cause politiquement, soit que, débattues avec une 
hâte excessive, les malfaçons dont elles sont porteuses imposent des rectifications". 

63 Met name fiscale wetgeving spant de kroon. De CE telt voor het jaar 1990 159 wij
zigingen van wettelijke of reglementaire aard in het "Livre des Procédures Fiscales 
et du Code Général des Impôts", Rapport CE '91, blz. 23-28. Aan de kwaliteit van 
fiscale regelgeving wordt ook afbreuk gedaan doordat men teveel gebruik maakt 
van wetten met terugwerkende kracht, Rapport CE '91, blz. 28-32. De CE beveelt 
dan ook aan hier eens ernstig over te gaan nadenken, Rapport CE '91, blz. 47. 

64 Rapport CE '91, blz. 47 en Kortmann, C.A.J.M., art. cit., blz. 68-59. 
65 Rapport CE '91, blz. 32-34. J-M. Belorgey schrijft hierover: "Trop de lois, malheu

reusement, se ramènent aujourd'hui à un discours, n'ont pour objet que d'affirmer 
une ambition ou une orientation politique, sans en tirer un minimum de consé
quences utiles en termes de création de ce qu'il est convenu d'appeler un droit posi
tif. D'autres ne sont guère qu'un bavardage, une mise en scène illusoire d'espé
rances qu'elles se révéleront impuissantes à réaliser puisqu'elles ne modifient pas 
le cadre juridique dans lequel se régleront les problèmes dont elles traitent, ou se 
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Een slechte ontwikkeling is de praktijk van de "lois fourre-tout", wetten 
waar allerlei soorten bepalingen in gestopt worden 6 6 Deze wetgeving 
wordt ook wel mosaïek-wetgeving genoemd.6 7 Deze wetten zijn bekend 
onder verschillende benamingen en hebben met name betrekking op soci
aal, economisch en financieel terrein.6 8 De CE constateert een toename 
van dergelijke wetten die ook steeds langer worden. De Raad heeft hier 
ernstige kritiek op: "... on légifère par petits bouts, par petites touches, 
sous la pression de l'urgence ou des médias, privant ainsi la loi des carac
tères de solennité, de généralité, de permanence et de clarté qui devraient 
la caractériser. On légifère sans vue d'ensemble, sans philosophie, sans 
perspectives." 

De CE doet een aantal voorstellen om deze praktijk te keren.6 9 

bornent à le remanier pour le plaisir, pour donner l'illusion de la novation (parce 
qu'il faut "tout changer pour que rien ne change") Tel est le cas de plusieurs légis
lations récentes loi sur la recherche de 1981 du premier gouvernement de la 
gauche, loi d'orientation de l'Education nationale de 1989" Belorgey, J-M , op cit, 
blz 16-17 De UDF heeft voorgesteld dat men een motie kan indienen waarmee in
tentieverklaringen en ook bepalingen van reglementaire aard uit een wetsontwerp 
verwijderd kunnen worden, Rapport no 955 van de commission des lois in de An, 
dixième législature, blz 24 Dit voorstel heeft het met gehaald 

66 Een fourre-tout is een rommelkast 
67 Savignac, J-Ch , Salon, S , Des mosaïques législatives7 AJDA 1986, blz 3-9 
68 "Lois portant diverses dispositions d'ordre social", "lois portant diverses disposi

tions d'ordre économique et financier/fiscal" Zie Savignac, J-Ch , Salon, S , art cit, 
blz 3-6 alwaar ook een overzicht is opgenomen van de wet van 25 juli 1985 om de 
verscheidenheid van bepalingen te laten zien De praktijk van de "diverses disposi
tions d'ordre" strekt zich thans ook uit tot de "fonction publique" en het onderwijs, 
zie de circulaire van 2 januari 1993 "relative aux règles d'élaboration, de signature 
et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en oeuvre de procédures 
particulières incombant au Premier ministre", blz 20 Volgens deze circulaire zun 
de wetsontwerpen een bonte verzameling van bepalingen, bestemd om deel te gaan 
uitmaken van eerdere teksten die zij aanpassen, amenderen of aanvullen 

69 Het gebruik van ddo dient gereduceerd te worden, bepalingen dienen aan de CE te 
worden voorgelegd, via deze weg dienen geen grote hervormingen doorgevoerd te 
worden, nodig is een betere juridische vorming van ambtenaren Deze voorstellen 
richten zich met name tot de minister-president en de andere ministers De nade
len van ddo lijken groter dan de voordelen Savignac/Salon noemen als voordeel dat 
via ddo bijzonderheden kunnen worden toegevoegd en wetgeving op korte termijn 
aan nieuwe omstandigheden kan worden aangepast Echter, de wetgeving is nog 
slechts te doorgronden door specialisten Het adagium 'een ieder wordt geacht de 
wet te kennen' gaat met meer op, Savignac, J-Ch , Salon, S , art cit, blz 6 Hier 
komt by dat de kwaliteit van ddo slecht is te noemen ze zijn slecht leesbaar van
wege het feit dat bepalingen die geen verband met elkaar houden worden samen
gevoegd ofwel bepalingen van ongelijk belang naast elkaar worden gezet, bijvoor
beeld bepalingen van zuiver redactionele aard naast inhoudelijke bepalingen, ze 
hebben vaak een zeer technische inhoud en bevatten soms bepalingen die met in 
een wet thuishoren namelijk bepalingen "de nature réglementaire" Tevens raakt 
wetgeving versnipperd terwijl het vaak meer voor de hand ligt één wet tot stand te 
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Ook in het parlement en met name de Assemblée nationale, is er ernstige 
kritiek op de praktijk van de "lois fourre-tout". J-M. Belorgey schrijft 
hierover: "L'une des formes les plus spectaculaires de la dégénérescence 
du travail législatif est vraisemblablement ce qu'on appelle les D.M.О ou 
D.D.О quelque chose... Beaucoup de ces textes ont, à la vérité, un contenu 
si hétéroclite qu'on a ironiquement proposé de les baptiser D.M.O.D ou 
D.D.O.D (Diverses mesures ou dispositions d'ordre divers)." Deze schrij
ver concludeert dat het parlement niet opgewassen is tegen de regelzucht 
van de regering: "La vérité est qu'à chaque D.M.O.S le Parlement doit ou 
se résigner à voir passer les trains, ou rouvrir un débat d'ensemble sur un 
tiers ou la moitié du droit social applicable. Il se résigne, en fait, à voir 
passer les trains". Dit is bedenkelijk, aangezien er soms zeer belangrijke 
bepalingen in een ddo (diverses dispositions d'ordre) zitten. Het Parle
ment kan weinig doen vanwege een gebrek aan tijd en de mogelijkheden 
die de regering heeft het parlement onder druk te zetten, zoals art. 49, 
derde lid, Const.70 

Wat wordt er nu concreet aan gedaan om de praktijk van de ddo terug 
te brengen dan wel te verbeteren? Bij circulaire dd. 2 januari 1993 heeft 
de minister-president een aantal regels geformuleerd.71 Paragraaf 2.3 be
treft de regels die van toepassing zijn op de "lois "portant diverses dispo
sitions relatives à..."". Het gebruik van dergelijke regelgeving dient be
perkt te worden72 en zij mag nooit belangrijke hervormingen bevatten. 
Als verschillende bepalingen één coherent geheel zouden kunnen vormen, 
verdient het de voorkeur er één of meer afzonderlijke wetsontwerpen van 
te maken. Dit leidt tot meer helderheid en meer snelheid (§ 2.3.1). Maar 
bovenal dient deze regelgeving te voldoen aan de algemene regels voor het 

brengen. De verslechtering van de kwaliteit is onder andere te wijten aan de snel
heid waarmee de teksten onder andere door het parlement worden behandeld. Sa-
vignac/Salon doen ook voorstellen tot verbetering: de hoofdlijnen dienen in een 
aparte wet opgenomen te worden, details kunnen dan eventueel in een ddo, de 
leesbaarheid van ddo dient verbeterd te worden en het "domaine de la loi" dient be
ter gerespecteerd te worden, Savignac, J-Ch., Salon, S., art. cit., blz. 8-9. 

70 Belorgey, J-M., op. cit., blz. 26-28. D.M.O.S. betekent "Diverses mesures d'ordre so
cial". 

71 Deze circulaire richt zich tot de ministers en staatssecretarissen en is vergelijkbaar 
met onze Aanwijzingen voor de regelgeving. De circulaire ie opgesteld "Afin d'amé
liorer la qualité juridique des textes et de faciliter leur bonne compréhension par 
les administrés,..''. Daarom "il a paru nécessaire de rappeler, dans un document 
unique destiné à être diffusé à tous les fonctionnaires concernés, les principales 
règles qui doivent présider à leur élaboration et à leur rédaction". De circulaire be
vat 8 hoofdstukken: 1. Elaboration des textes: règles générales. 2. Elaboration des 
textes: règles propres aux différentes catégories de textes. 3. Délibération du con
seil des ministres et consultation du Conseil d'Etat. 4. Signature et contreseing. 
5. Procédure parlementaire. 6. Contrôle du Conseil constitutionnel. 7. Suivi des dé
crets d'application des lois. 8. Publication des textes au Journal officiel. 

72 Dit heeft de CE ook aanbevolen, Rapport CE '91, blz. 47. 
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totstandbrengen van wetsontwerpen (§ 2.1.1), te weten: de juridische 
noodzaak73 dient vast te staan en de bepalingen dienen een normatieve 
lading te hebben. Wetten hebben tot doel te machtigen, te gebieden, te 
verbieden, rechten en verplichtingen te scheppen. De redenen waarom ze 
aan het parlement worden voorgelegd, de geest die er aan ten grondslag 
ligt en de doelstellingen ervan horen thuis in de memorie van toelichting 
(de "exposé des motifs") en de verklaringen die aan het parlement worden 
gegeven. De ontwerpers dienen 'zuinig aan te doen' dat wil zeggen dat het 
de voorkeur verdient bestaande teksten te wijzigen boven het opstellen 
van nieuwe. Wijzigingen dienen strikt noodzakelijk te zijn (§ 2.1.1.1). Het 
onderscheid tussen het "domaine de la loi" en het "domaine réglemen
taire" dient door de regering in acht genomen te worden. Bepalingen van 
reglementaire aard dienen zo min mogelijk in een wet te worden opgeno
men.74 De werkgroep76 gaat in zijn aanbevelingen verder: "Le groupe de 
travail invite de manière pressante le Gouvernement à ne plus faire figu
rer des dispositions de nature réglementaire dans les projets de loi". De 
werkgroep wil dat de regering geheel afziet van het opnemen van bepa
lingen "de nature réglementaire" in een wet.76 

Paragraaf 2.1.1.3 betreft enkele regels ten aanzien van de structuur 
van teksten. Indien aanwezig, dient aangesloten te worden bij gecodifi
ceerde regels. Dezelfde onderwerpen dienen in één wetsontwerp te wor
den opgenomen.77 

73 Vgl. de aanbeveling van de werkgroep die zich bezig heeft gehouden met de herzie
ning van het RAN in 1994 aan de regering dat het parlement te vaak wetsontwer
pen moet behandelen waarvan de noodzaak niet duidelijk is. Het ware beter ge
bruik te maken van bestaand recht want de huidige stand van zaken is dat het 
"Parlement légifère trop, dans des conditions insatisfaisantes et, finalement, au dé
triment de la qualité du travail législatif'. Proposition de résolution no. 947 An, 
dixième législature, blz. 7-8. De werkgroep beveelt ook aan dat de regering het Par
lement voldoende tijd gunt om tot een weloverwogen oordeel te komen, dus niet 
meer op het laatste moment wetsontwerpen indienen zodat de verschillende com
missies de tijd hebben één en ander te bestuderen. Kanttekening hierbij: het betren 
slechts aanbevelingen! 

74 Zie ook Savignac, J-Ch., Salon, S., art. cit., blz. 9. 
75 die zich heeft beziggehouden met de herziening van het RAN in 1994. 
76 Proposition de résolution, no. 947, blz. β. 
77 Zie over codificatie de jaarverslagen (sinds 1990) van de "Commission supérieure de 

codification", La codification en France. Principes et évolutions récentes, in: Revue 
européenne de droit public, vol. 4 - no. 2, hiver 1992, blz. 383-408 en de circulaire 
van 2 januari 1993, blz. 17-18. Codificatie is een gelegenheid om te zorgen voor een 
verbetering van de kwaliteit van wetgeving, 3e rapport annuel 1992, blz. 7 ev. 
alwaar ook voorbeelden. De "Commission supérieure de codification" heeft als 
voorzitter de minister-president en is dus een regeringscommissie. Echter, twee le
den van de "commission des lois" uit beide Kamers maken ook deel uit van deze 
commissie. Zie verder het overzicht in het rapport 1992, blz. 27. De UDF heeft 
voorgesteld een gespecialiseerde dienst in de Kamer (An) op te richten, gespeciali-
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De circulaire bevat nog een aantal speciale regels ten aanzien van ddo. Zo 
dient het indienen van regeringsamendementen tijdens de parlementaire 
behandeling afgeschaft te worden. Op deze wijze kan namelijk de CE zijn 
oordeel er niet over vellen en dreigen de op deze wijze geïntroduceerde ar
tikelen in strijd met de Constitutie te zijn (§ 2.3.2).78 Een wetsontwerp 
ddo dient men als een 'echte wet' ("une véritable loi") te presenteren en te 
voorzien van een memorie van toelichting. Het opstellen van een tekst 
met als titel "dispositions diverses" dient vermeden te worden (§ 2.3.4). 

Tot slot is de slechte redactie van wetsteksten velen een doorn in het 
oog.79 Viandier is erg somber: "C'est une période de crise que nous vivons 
aujourd'hui. Alors que le tissu législatif s'épaissit de législature en légis
lature, sa qualité se dégrade. Médiocrement rédigées, obscures, souvent 
ineffectives, à faible durée de vie, les lois contemporaines offrent le triste 
spectacle d'une déchéance qui s'accélère".80 De opbouw en bewoordingen 
van wetten zijn vaak slecht. Gevolg hiervan is dat wetten steeds ondoor-
grondelijker worden vanwege een gebrek aan helderheid, eenvoud en pre
cisie.81 

In de hiervoor gememoreerde circulaire is een aantal regels van wetge
vingstechniek opgenomen. Hoofdstuk 1 betreft algemene regels over het 
opstellen van wetsteksten waaronder regels betreffende de redactie van 
teksten (vocabulaire en onderverdelingen, titels, uitvoeringsbepalingen, 
bepalingen die eerdere wetgeving wijzigen en overgangsbepalingen). Over 
het nut van codificatie en de regels die speciaal wetsontwerpen betreffen 
is hiervoor, bij de bespreking van de ddo, al het nodige opgemerkt. Ruime 

seerd in het codificeren van wetgeving en belast met het waken over de samenhang 
van wetgeving, rapport no. 955, blz. 26. 

78 Zie ook het rapport CE '91, blz. 41-42 waar wordt voorgesteld dat regeringsamen
dementen -"autres que les amendements de séance"- verplicht aan de CE dienen te 
worden voorgelegd wanneer het gaat om amendementen die essentiële bepalingen 
in het recht introduceren. Hiervan is sprake wanneer ze betrekking hebben op de 
fundamentele rechten en vrijheden van de burgers. Op blz. 47 formuleert de CE het 
veel ruimer. Hij beveelt aan: "soumettre au Conseil d'Etat tous les amendements 
gouvernementaux dont le contenu justifie, par sa nature, une telle consultation;" 

79 Zie voor een voorbeeld Lavigne, P., Comment la loi est mal écrite, A propos de la loi 
d'orientation de l'enseignement supérieur, Dalloz 1982, blz. 299-300. Deze schrijver 
signaleert onsamenhangende verwijzingen naar andere wetten, het gebruik van on
juiste termen en een inconsequent gebruik van werkwoordstijden. 

80 Viandier, Α., La crise de la technique législative, in: Droits no. 4, 1986, blz. 75. Zie 
ook Braibant, G., Qui fait la loi? Pouvoirs 1993 no 64, blz. 45: "La 'légistique', c'est-
à-dire l'art de la rédaction des lois, s'est dégradée. De trop nombreux fonctionnaires 
écrivent dans des projets de lois le contraire de ce qu'ils veulent dire, ignorant le 
sens exact des termes juridiques, ne savent pas qu'un problème qu'ils croient nou
veau est réglé depuis longtemps par des textes clairs dont ils ne connaissent même 
pas l'existence". 

81 Viandier, Α., art. cit., blz. 77. Deze schrijver bespreekt een aantal oorzaken en op
lossingen op blz. 78-80. 
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aandacht wordt besteed aan de "exposé des motifs" (memorie van toelich
ting).82 Volgens de circulaire (§ 1.2.1) dienen in de memorie de redenen 
opgenomen te zijn waarom het ontwerp aan het parlement wordt voorge
legd, de achtergronden en de doelstellingen. Wanneer een tekst prakti
sche consequenties heeft voor de burger, dienen tevens zeer precies de 
maatregelen te worden beschreven alsmede de voorwaarden waaraan vol
daan moet worden om ervan te kunnen profiteren (§ 1.2.4). Het is wense
lijk dat een analyse van de benodigde middelen wordt toegevoegd alsmede 
een analyse van de consequenties die de nieuwe regelgeving voor de ge
bruikers heeft (§ 1.2.5). Tot slot kan een memorie van toelichting die be
langrijke wijzigingen op het bestaande recht inhoudt in het Journal Offi
ciel worden gepubliceerd.83 De memorie moet dan kort en toegankelijk 
zyn, de wijzigingen moeten helder zijn geformuleerd. 

Het waarborgen van de kwaliteit van wetgeving is niet alleen afhanke
lijk van de inbreng van het parlement. In werkelijkheid bestaat de wetge
ver uit verschillende personen en instellingen.84 De rol die wetgevings
ambtenaren spelen moet niet onderschat worden.85 Voor wat betreft de 
parlementaire behandeling zijn de commissiefase en de behandeling in 
plenaire kamervergadering te onderscheiden. Amendementen kunnen de 
aanstaande wetgeving (nog) complex(er) maken. De regels van het "par
lementarisme rationalisé" en de ontwikkelingen op internationaal vlak 
zoals de implementatie van EG-regelgeving, brengen sommigen tot de 
conclusie dat het parlement slechts een beperkte rol speelt in het wetge
vingsproces.86 De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van wetgeving is 
in ieder geval een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar het Parlement 
een belangrijke rol kan spelen. De wijzigingen van het RAN (1994) en de 

82 Zie ook het rapport CE '91, blz. 22 en 34-35. De CE benadrukt dat in de toelichting 
niet alleen de noodzaak van de nieuwe wet dient te worden aangetoond maar ook 
de mogelijkheden wat betreft toepassing en handhaving, waaronder ook de finan
ciële aspecten, het zogenaamde "rapport de faisabilité". 

83 Idee voor Nederland? 
84 Aan het begin van het wetgevingsproces kunnen de President, de minister-presi

dent, een minister of één van hun medewerkers staan; een kamerlid, een partij, een 
vakbond, een beroepsorganisatie, een instelling als de Conseil d'Etat of het bestuur, 
zie Braibant, G., art. cit., blz. 43. 

85 Vgl. de aanbeveling van de CE dat er meer contact moet komen tussen ambtenaren 
die regels opstellen en zij die regels toepassen alsmede de aanbeveling de juridische 
vorming van ambtenaren te versterken met name wat betreft het redigeren van 
teksten en kennis van het EU-recht, rapport CE '91, blz. 47. 

86 Vgl. Braibant, G., art. cit., blz. 44. Deze auteur wil de regels van het "parlementa
risme rationalisé" aan banden leggen: "Du côté du Parlement, il n'y aurait sans 
doute pas d'inconvénients à accroître son rôle législatif, d'une part en lui laissant 
un temps suffisant pour l'examen des propositions d'origine parlementaire, d'autre 
part en limitant, d'une manière ou d'une autre, l'usage de l'article 49.3", idem blz. 
46. 
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aanbevelingen die in dat kader gedaan zijn, kunnen hier van belang 
zijn 8 7 

87 Kort gezegd komen de wijzigingen neer op het versterken van de commissiefase zo
dat er een beter evenwicht ontstaat tussen de behandeling in commissies en de 
plenaire behandeling. 
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5 BESCHOUWINGEN VAN RECHTSVERGELIJKENDE 
AARD 

1. Het recht van initiatief 

In deze paragraaf komt het recht van initiatief aan de orde. Allereerst 
worden kort de totstandkoming van een initiatiefwet en de toepassing 
van het initiatiefrecht in Nederland besproken (1.1), vervolgens het recht 
van initiatiefin Frankrijk (1.2). 

1.1 Nederland 

"Voorstellen van wet kunnen worden ingediend door of vanwege de Ko
ning en door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.", aldus luidt art. 82, 
eerste lid, Grondwet.1 De Tweede Kamer heeft het recht van initiatief en 
niet de Eerste Kamer. Art. 82, derde lid, Grondwet stelt dat voorstellen 
van wet bij de Tweede Kamer door een of meer leden aanhangig worden 
gemaakt.2 

Voordat een door leden aanhangig gemaakt voorstel van wet door de 
Kamer in behandeling wordt genomen, hoort zij de Raad van State.3 

Initiatiefvoorstellen worden op dezelfde wijze behandeld als regerings
voorstellen, met dien verstande dat overal waar sprake is van het optre
den van een minister, de initiatiefnemer of de initiatiefnemers in diens 
plaats optreedt, onderscheidenlijk optreden. De initiatiefnemers kunnen 
niet aan het onderzoek van het voorstel deelnemen.4 Onder onderzoek 
wordt schriftelijk onderzoek verstaan.6 Tijdens een mondeling overleg 
kan de initiatiefnemer worden uitgenodigd om informatie te verstrekken 

1 Zie over het recht van initiatief onder andere H.M. Franssen, Het recht van initia
tief, in: Het parlement in aktie: bevoegdheden van de Staten-Generaal, H.M. 
Franssen (red.); Assen/Maastricht 1986, blz. 11-41. Engels, J.W.M., Knol, N.. Het 
recht van initiatief, Groningen 1994. 

2 Initiatiefvoorstellen worden schriftelijk en ondertekend bij de voorzitter ingezon
den, art. 114, eerste lid, RvOTK. 

3 Art. 115, eerste lid, RvOTK. De Kamer kan de Raad van State ook nog horen, nadat 
het voorstel in behandeling is genomen. Een daartoe strekkend voorstel kan door 
een lid worden gedaan tot aan het tijdstip van de eindstemming over het voorstel in 
zijn geheel, art. 115, tweede lid, RvOTK. Zie omtrent advisering door externe 
adviesorganen Aanwijzing 299, Aanwijzingen voor de regelgeving. 

4 Art. 116, eerste lid, RvOTK 
5 Zie ook Engels, J.W.M., Knol, N., op. cit., blz. 57. 
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en het voorstel te verdedigen.6 Een initiatiefnemer kan zich in een derge
lijk mondeling overleg door ten hoogste twee door hem daartoe aangewe
zen personen doen bijstaan.7 Na het voorbereidend onderzoek vindt de 
plenaire behandeling plaats.8 

Over de rol van de regering en in het bijzonder de ministers geven de 
Aanwijzingen voor de regelgeving enige nadere regels. Ministers geven 
zowel bij de schriftelijke als bij de mondelinge behandeling van een initia
tiefvoorstel in beginsel alle inlichtingen en adviezen die van hen worden 
gevraagd en waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van 
de staat. Bij de mondelinge behandeling zijn de ministers in beginsel 
steeds aanwezig. Ministers maken ook eigener beweging, zowel in de 
schriftelijke als in de mondelinge fase, alle opmerkingen die zij dienstig 
achten om te komen tot een goed wetgevingsprodukt.9 

Volgens art. 87, eerste lid, Grondwet wordt een voorstel wet, zodra het 
door de Staten-Generaal is aangenomen en door de Koning is bekrach
tigd. Volgens Engels en Knol bestaat de algemene overtuiging dat de re
gering mag weigeren een initiatiefvoorstel te sanctioneren. Immers "een 
automatische bekrachtigingsprocedure zou ingaan tegen het hoofdbegin
sel dat de formele wetgeving een zaak is van de regering en de Staten-
Generaal gezamenlijk."10 Niet bekrachtigen komt overigens zelden voor. 

Engels en Knol hebben voor de periode 1977-1990 kwantitatieve gege
vens over het initiatiefrecht in kaart gebracht. In deze periode zijn 67 ini
tiatiefvoorstellen ingediend, waarvan er 29 het tot wet hebben gebracht. 
Genoemde schrijvers spreken van een opleving van het initiatiefrecht.11 

1.2 Frankrijk 

In Frankrijk hebben de leden van het parlement het recht van initiatief. 
Zowel de leden van de Assemblée nationale als de leden van de Sénat 
kunnen wetsvoorstellen indienen. Wetsvoorstellen worden niet ter advi
sering aan de Conseil d'Etat voorgelegd. Een initiatiefvoorstel kan op fi
nanciële gronden ontoelaatbaar zijn.12 Ook indien het een onderwerp be-

6 Engels, J.W.M., Knol, N.. op. cit., blz. 58. 
7 Art. 116, tweede lid, RvOTK 
8 Zie voor het voorbereidend onderzoek en de plenaire behandeling de desbetreffende 

paragrafen. 
9 Aanwijzing 300, eerste en tweede lid. De initiatiefnemers) kunnen zowel bij het 

formuleren van het voorstel als tijdens de parlementaire behandeling om ambtelij
ke bijstand verzoeken, Aanwijzing 298 en 300, derde lid. 

10 Engels, J.W.M., Knol, N.. op. cit., blz. 28-29. 
11 Engels, J.W.M., Knol, N.. op. cit., blz. 111-113. 
12 Art. 40 Const. Wetsvoorstellen blijken de laatste jaren zelden financieel ontoelaat

baar te zijn. 
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treft dat niet tot het "domaine de la loi" behoort13, kan er van ontoelaat
baarheid sprake zijn. 

Een initiatiefvoorstel volgt grotendeels de procedure van een wetsont
werp. Het wordt ingediend en vervolgens door een commissie onderzocht. 
De initiatiefnemer kan deelnemen aan de beraadslagingen van de com
missie, deelname van de regering is verplicht ("de droit").14 Ook over een 
wetsvoorstel wordt een rapport uitgebracht, waarbij het de bedoeling is 
dat de rapporteur conclusies over het voorstel presenteert. Dit gebeurt 
echter niet altijd: "En effet, la plupart des propositions de loi sont pure
ment et simplement enterrées au stade du rapport, parce que le rappor
teur ne dépose pas de conclusions."15 Indien geagendeerd, wordt het voor
stel plenair behandeld. Men beraadslaagt en beslist op basis van de tekst 
zoals die door de commissie is vastgesteld.16 "Navette" en een eventuele 
conciliatieprocedure zijn van overeenkomstige toepassing.17 

Hoewel veel initiatiefvoorstellen ingediend worden, brengen slechts 
weinig voorstellen het tot wet.18 Belangrijkste oorzaak is het niet agende
ren van initiatiefvoorstellen voor plenaire behandeling. Zoals bekend 
heeft de regering hier uiteindelijk een beslissende stem in. Voorgesteld is 
de agenda van één vergadering per week bij voorrang te laten bepalen 
door iedere Kamer19, om meer initiatiefvoorstellen op de agenda te krij
gen. In 1995 is de Constitutie in die zin gewijzigd dat één vergadering per 
maand bestemd is (bij voorrang) voor de agenda zoals vastgesteld door ie
dere Kamer.20 

13 Art. 41 Const. Deze grondwetsbepaling wordt zelden toegepast. 
14 Art. 86, vijfde lid, RAN. In de Sénat wordt de initiatiefnemer gehoord, wanneer de 

commissie daartoe besluit. Hij dient zich terug te trekken op het moment van de 
stemmingen, art. 18, derde lid, RdS. 

15 Luchaire, F., op. cit., blz. 804. 
16 Luchaire, F., op. cit., blz. 804-805. 
17 Art. 45 Const. Zoals reeds uitvoerig besproken, beheerst de regering deze procedu

re. 
18 In de Assemblée nationale bijvoorbeeld zijn in 1990 202 voorstellen ingediend, in 

1991 176, in 1992 193, in 1993 16, in 1994 391, in 1995 237 en in 1996 263. In 1990 
zijn 107 wetten afgekondigd, hiervan waren er 12 initiatiefvoorstellen. Voor 1991 
betrof het 88 wetten waarvan 8 initiatiefvoorstellen, in 1992 betrof het 95 wetten 
waarvan 4 initiatiefvoorstellen, in 1993 ging het om 78 wetten waarvan 9 initiatief
voorstellen, in 1994 zijn 134 wetten afgekondigd waarvan 13 initiatiefvoorstellen, 
in 1995 zyn 47 wetten afgekondigd waarvan 2 wetsvoorstellen en in 1996 tenslotte 
zijn 108 wetten afgekonigd waarvan 14 wetsvoorstellen. Zie de Statistiques 1990 
tot en met 1996 van Assemblée nationale en Sénat. De cijfers voor 1996 (An) be
treffen de periode 2 oktober 1995 tot 30 september 1996. 

19 Projet de loi constitutionnelle no 232 Sénat première session extraordinaire de 
1992-1993. De voorgestelde bepaling luidde als volgt: "Toutefois, saufen ce qui con
cerne les projets de loi, l'ordre du jour d'une séance par semaine est, par priorité, 
fixé par chaque Assemblée." 

20 Art. 48, derde lid, Const, luidt als volgt: "Une séance par mois est réservée par 
priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée." 
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Voorgesteld was ook art. 45, tweede lid, Const, zodanig te wijzigen dat 
beide kamervoorzitters gezamenlijk de mogelijkheid hebben een cmp bij
een te roepen. Ook was voorgesteld de regering de mogelijkheid te bieden 
de vertrouwenskwestie te stellen tégen een tekst.21 Op deze manier be
oogde men het initiatiefrecht te versterken.22 Ameller heeft ten aanzien 
van de voorstellen van het comité-Vedel, die in dezelfde richting gaan als 
de voorstellen van het "projet de loi constitutionnelle" no 232 opgemerkt, 
dat zij de huidige politieke situatie, namelijk die van het "fait majoritaire" 
miskennen. Indien de regering steunt op een parlementaire meerderheid, 
kan men zich afvragen wat het belang is van wetsvoorstellen die van die
zelfde meerderheid afkomstig zijn. Wetsvoorstellen van de oppositie heb
ben in deze politieke constellatie zeker geen kans van slagen en de indie
ners weten dit ook: "Leurs auteurs le savent bien: les plus importantes ne 
leur servent qu'à prendre date, avec un effet d'annonce, pour le jour où, 
l'alternance aidant, elles deviendront projets du Gouvernement."23 

Ook in de mogelijkheid dat beide kamervoorzitters een cmp bijeen kun
nen roepen ziet Ameller niet veel. In een politieke constellatie zoals hier 
beschreven, verliest een dergelijke mogelijkheid veel van haar belang. Bo
vendien acht Ameller het niet waarschijnlijk dat in geval van een conflict 
tussen beide Kamers, de voorzitter van de Sénat zal meewerken aan een 
procedure die er toe leidt dat de Assemblée het laatste woord mag uit
spreken. 

Diverse schrijvers zijn van mening dat het gevestigde beeld dat het 
parlementaire initiatiefin verval is, niet klopt. Carcassonne acht het on
derscheid "projet de loi-proposition de loi" een "absurdité". Ter illustratie 
noemt hij de volgende aspecten. Tijdens de periode van de "cohabitation" 
in dejaren 1986-1987 heeft de regering een groot aantal "fausses proposi-

21 De voorgestelde bepaling luidt aldus: "Le Premier ministre peut également engager 
la responsabilité du Gouvernement dans les conditions définies à l'alinéa précédent, 
sur le rejet d'un texte qui lui paraît contraire à l'exécution de sa politique. Le texte 
est considéré comme rejeté sauf si une motion de censure est votée dans les 
conditions définies au troisième alinéa. Projet de loi constitutionnelle no 232 Sénat 
première session extraordinaire de 1992-1993. 

22 "En prévoyant,..., que le Gouvernement partage avec les présidents des assemblées 
l'initiative de la convocation de la commission mixte paritaire, ce texte accroît sen
siblement la capacité d'initiative du Parlement.", aldus de memorie van toelichting 
bij genoemd ontwerp. Zie ook Ameller, M., Le comité consultatif pour la révision de 
la Constitution et le Parlement, RFDC, 14, 1993, blz. 259-270. 

23 Carcassonne voegt hieraan toe dat als men werkelijk wetsvoorstellen wil agende
ren, dit ook kan middels de "ordre du jour complémentaire". Deze schrijver ziet 
niets in een grote toename van het aantal wetsvoorstellen. Het enige effect zal vol
gens hem zijn dat de Conseil d'Etat omzeild zal worden: "..car un gouvernement 
ayant de bonnes relations avec sa majorité parlementaire omettra de présenter des 
projets de loi et les sous-traitera sous forme de propositions pour nourrir la statis
tique." Carcassonne, G., Le Parlement in: La révision de la Constitution, Economi
ca, 1993, blz. 225-226. 

220 



Beschouwingen van rechtsvergelijkende aard 

tions de loi" gemaakt, dat wil zeggen zelf voorstellen geformuleerd maar 
door een "député" in laten dienen. Deze procedure werd gevolgd om de 
Conseil d'Etat en vooral de Conseil des Ministres te omzeilen. De Conseil 
des Ministres wordt namelijk voorgezeten door de President van de Repu
bliek die tevens de agenda bepaalt. Het onderscheid heeft volgens Carcas
sonne geen enkele betekenis: de executieve is beter geoutilleerd om initia
tieven te nemen; het hangt 'slechts' van de politieke situatie af of een 
wetsvoorstel kans van slagen heeft.24 Hier komt bij dat veel wetsontwer
pen worden ingediend op verzoek van kamerleden.25 Beter ware het vol
gens hem een onderscheid te maken tussen "législation politique" en "lé
gislation administrative". De eerste aanduiding betreft de grote politieke 
vraagstukken, de tweede de veranderingen in de marge.26 De vorm waar
in deze wetgeving ter indiening wordt aangeboden is niet relevant.27 Het 
'echte' recht van initiatief wordt volgens Carcassonne uitgeoefend middels 
het recht van amendement. 

Om nu toch tegemoet te komen aan het algemene gevoel van ontevre
denheid dat leeft bij kamerleden dat hun wetsvoorstellen een slecht lot 
beschoren is, heeft de werkgroep die zich heeft beziggehouden met de 
herziening van het RAN in 1994 de commissies aanbevolen op systemati
sche wijze het voorbereidend onderzoek van een wetsontwerp te koppelen 
aan het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstellen die hetzelfde on
derwerp betreffen. Tevens heeft de werkgroep de commissies aanbevolen 
snel wetsvoorstellen te selecteren die aanleiding geven tot een rapport.28 

2. Het recht van amendement 

In deze paragraaf komt het recht van amendement aan de orde. Aller
eerst wordt besproken wie in Nederland het recht van amendement heb
ben en welke grenzen aan dit recht zijn gesteld (2.1). Vervolgens vindt 

24 Zo diende bijvoorbeeld in 1980 P. Mauroy (als "député") een wetsvoorstel over de
centralisatie in. Dit voorstel werd niet geagendeerd. In 1981 was hij minister-pre
sident en hetzelfde onderwerp werd gegoten in een wetsontwerp en aangenomen. 

25 Kamerleden kunnen zelfs betrokken zijn bij de voorbereiding van wetsontwerpen, 
zie Michel, Y., Les initiatives parlementaires, Pouvoirs 1985 no 34, blz. 93. 

26 Veel regeringsamendementen zijn de vrucht van onderhandelingen tussen execu
tieve en parlement. Michel noemt dit "initiative partagée", Michel, Y., art. cit., blz. 
92. 

27 Interview dd. 19 oktober 1993. Zie in gelijke zin Michel, Y., art. cit. Ook deze schrij
ver weerspreekt dat het recht van initiatief in verval is. De manier waarop het 
wordt uitgeoefend is zijn inziens veranderd en dit komt met name door het "fait 
majoritaire". 

28 Proposition de résolution no 947, blz. 10. Het gezamenlijk onderzoeken van wets
ontwerpen en wetsvoorstellen die een verwant onderwerp betreffen, vond al plaats 
in de "commission des lois". De werkgroep heeft aanbevolen dat alle commissies 
deze praktijk gaan volgen, zie rapport no. 955. 
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hetzelfde plaats voor de procedure in Frankrijk, waarbij een korte be
schouwing volgt over de voor- en nadelen van het Franse stelsel (2.2). 

2.1 Nederland 

"Zolang een voorstel van wet, ingediend door of vanwege de Koning, niet 
door de Tweede Kamer onderscheidenlijk de verenigde vergadering is 
aangenomen, kan het door haar, op voorstel van een of meer leden, en 
vanwege de regering worden gewijzigd.", aldus luidt art. 84, eerste lid, 
Grondwet.29 Dit artikellid betreft wetsontwerpen en kent het recht van 
amendement toe aan de Tweede Kamer danwei de verenigde vergadering. 
Een voorstel tot wijziging kan gedaan worden door één of meer leden. De 
regering kan haar ontwerp wijzigen, zolang het niet door de Tweede Ka
mer is aangenomen. Dit geschiedt bij nota van wijziging.30 Het tweede lid 
van art. 84 Grondwet betreft de wijziging van initiatiefvoorstellen. Een 
dergelijk voorstel kan door de Tweede Kamer danwei de verenigde verga
dering worden gewijzigd op voorstel van één of meer leden, en door het lid 
of de leden door wie het aanhangig is gemaakt. Ook hier geldt dat wijzi
ging mogelijk is zolang de Tweede Kamer onderscheidenlijk de verenigde 
vergadering het voorstel niet heeft aangenomen. De Eerste Kamer heeft 
niet het recht van amendement.31 

Vanaf het tijdstip dat een voorstel van wet in handen van een commis
sie is gesteld staat het ieder lid vrij amendementen, voorzien van een be
knopte toelichting, in te dienen.32 "Tot het sluiten van de beraadslaging 
over een voorstel van wet kunnen amendementen worden ingediend. Her
opening van de beraadslaging is tot het moment van de eindstemming 

29 Zie over het recht van amendement onder andere Kerkhofs, T.H.E., Het recht van 
amendement, in: Het parlement in aktie: bevoegdheden van de Staten-Generaal, 
op. cit., blz. 92-127. 

30 Advisering door de Raad van State is niet verplicht. Boon merkt op dat er echter 
met de Raad van State afspraken zijn gemaakt, inhoudende dat bij belangrijke no
ta's van wijziging het advies van de Raad zal worden gevraagd. Boon, P.J., Brou
wer, J.G., Schilder, A.E., Regelgeving in Nederland, Zwolle 1996, blz. 48. Zie hier
over ook het Draaiboek voor de wetgeving: systematische beschrijving van de pro
cedure, Den Haag 1996, blz. 46. De commissie-Deetman heeft in haar eindrappor
tage gesteld dat amendementen wellicht vaker voor advies aan de Raad van State 
moeten worden voorgelegd, speciaal met het oog op handhaafbaarheid en uitvoer
baarheid, TK, 1993-1994, 21427, nr. 101, blz. 14. Ik vind dit enigszins vrijblijvend 
geformuleerd. Van Schagen bepleit een bevoegdheid voor de Kamer rechtstreeks 
advies te vragen aan de Raad van State met betrekking tot ingrijpende wijzigingen, 
Van Schagen, J.A., De Tweede Kamer der Staten-Generaal: een staatsrechtelijke 
studie over haar organisatie en werkwijze, Zwolle 1994, blz. 161. 

31 Zie over het zogenaamde verkapte recht van amendement en de novellepraktijk de 
paragraaf over het tweekamerstelsel. 

32 Art. 96, eerste lid, RvOTK 
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mogelijk."33 Hoewel het RvOTK erin voorziet dat amendementen in een 
vroeg stadium van de procedure kunnen worden ingediend, blijven amen
dementen "van het laatste uur" mogelijk. Het nieuwe RvOTK kent geen 
termijnbepalingen hieromtrent. De commissie-Deetman komt niet verder 
dan: "Amendementen en nota's van wijziging dienen tijdig te worden in
gediend en de Tweede Kamer dient de tijd te nemen voor bestudering er
van."34 

De eerste ondertekenaar is bevoegd in het amendement veranderingen 
aan te brengen. Hij is ook bevoegd het amendement in te trekken, maar 
als de beraadslaging gesloten is alleen met toestemming van de Kamer.35 

Voorstellen tot wijziging van door een ander lid ingediende amende
menten zijn subamendementen. De regels die voor amendementen gel
den, zijn van toepassing op deze subamendementen.36 

De regering kan een amendement overnemen. Een amendement is 
overgenomen, indien de minister te kennen geeft zich met de inhoud van 
een ingediend amendement te kunnen verenigen en de voorzitter der 
Tweede Kamer zich ervan heeft overtuigd dat geen van de in de vergader
zaal aanwezige leden zich tegen het overnemen van het amendement ver
zet.37 Een overgenomen amendement is onderdeel van het voorstel van 
wet. Het maakt geen afzonderlijk onderwerp van de beraadslaging meer 
uit.3» 

De inhoudelijke grenzen van het recht van amendement zijn te vinden 
in art. 97 RvOTK. Een amendement is ontoelaatbaar, indien het een 
strekking heeft, tegengesteld aan die van het voorstel van wet, of indien 
er tussen de materie van het amendement en die van het voorstel geen 
rechtstreeks verband bestaat. Een amendement wordt geacht toelaatbaar 
te zijn zolang de Kamer het niet ontoelaatbaar heeft verklaard. Een daar
toe strekkend voorstel kan worden gedaan hetzij door de voorzitter, hetzij 
door een van de leden. In de brochure "Praktische mededelingen voor le-

33 Van Schagen, J.A., op. cit., blz. 159. 
34 TK, 1993-1994, 21427, nr. 101, blz. 17. Van Schagen gaat in op de suggestie van de 

regering het indienen van amendementen aan een termijn te binden. Bezwaar 
hiervan is volgens hem dat pas tijdens de plenaire behandeling kan blijken dat een 
amendement gewenst is. Dit probleem kan worden opgelost door te bepalen dat de 
Kamer toestemming kan geven tijdens de plenaire behandeling een (gewijzigd) 
amendement in te dienen. Stemming dient dan uitgesteld te worden tot tenminste 
een week na de indiening. Van Schagen, JA., op. cit., blz. 160-161. 

35 Art. 98 RvOTK 
36 Art. 99 RvOTK 
37 Art. 100, eerste hd, RvOTK 
38 Art. 100, tweede lid, RvOTK. Tijdens een wetgevingsoverleg kan een amendement 

niet worden overgenomen, art. 100, derde lid, RvOTK De ratio hiervan is dat leden 
uit kleine fracties niet elk overleg kunnen bijwonen en derhalve geen blijk van ver
zet kunnen geven." Praktische mededelingen voor leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal 12e editie, juli 1994, blz. 4. 
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den van de Tweede Kamer der Staten-Generaal"39 staat te lezen dat het 
reglementsartikel betreffende het ontoelaatbaar verklaren zelden toepas
sing vindt: "... toch kan het artikel als een zinvol instrument van de Ka
mer beschouwd worden om zich in een enkel geval te ontdoen van een 
buiten de context van een wetsvoorstel vallend amendement." De Tweede 
Kamer geeft haar positie van medewetgever niet snel op.40 

Hiernaast is het mogelijk dat de minister één of meer amendementen 
onaanvaardbaar verklaart. Dit is niet geregeld, doch een politieke prak
tijk. Als de regering geconfronteerd wordt met amendementen die zij niet 
wenst, kan zij het wetsontwerp natuurlijk ook niet verder verdedigen of 
intrekken. De Kamer kan onder druk gezet worden door te dreigen met 
aanbieden van ontslag bij aanvaarding. Wanneer het om technisch on
deugdelijke amendementen gaat "hoeft de desbetreffende bewindsman 
maar met een alternatieve tekst te wapperen en het kamerlid neemt deze 
al dankbaar over."41 Wanneer de Kamer een onaanvaardbaar verklaard 
amendement toch aanneemt, zijn er verschillende gevolgen denkbaar. Het 
gevolg kan zijn dat de regering het ontwerp intrekt. Er ontstaat dan geen 
crisis. Het is ook mogelijk dat politieke gevolgen intreden: "Al naar gelang 
de aard van de materie en de politieke samenstelling van het kabinet 
treedt het gehele kabinet af of alleen de betrokken bewindsman af."42 

Voor de stemming over amendementen verwijs ik naar art. 103 
RvOTK. 

Ondoordachte, onzorgvuldige amendering kan afbreuk doen aan de 
kwaliteit van wetgeving. Het recht van amendement kan fungeren als 
middel tot parlementaire obstructie door het indienen van grote aantallen 
amendementen. Het Franse staatsrecht kent andere mogelijkheden paal 
en perk te stellen aan dergelijke ontwikkelingen dan het Nederlandse 
recht, waarbij met name de regering een sterke positie inneemt. 

2.2 Frankrijk 

In Frankrijk hebben de leden van het parlement, dus zowel de Assemblee 
nationale als de Sénat en de regering het recht van amendement, zowel 

39 12e editie, juli 1994, blz. 4. 
40 Vergelijk B. de Gaay Fortman in: Problemen van wetgeving, blz. 51: "De Tweede 

Kamer heeft, zo is wel duidelijk, een zeer ruime opvatting van artikel 83 (oud, 
thans 97 RvOTK MN) van haar Reglement van Orde. Zij toont weinig neiging tot 
inperking van haar positie als mede-wetgever waar het erom gaat de Regering een 
bepaalde door het parlement gewenste regeling afte dwingen." 

41 De Gaay Fortman, В., Problemen van wetgeving, blz. 47-54. 
42 Kokhuis, L.H., Onaanvaardbaarheid van amendementen, Bestuurswetenschappen 

1975, blz. 132-150. 
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ten aanzien van wetsontwerpen als van wetsvoorstellen (initiatiefvoor
stellen).43 

Er bestaan zowel formele als materiële beperkingen op het recht van 
amendement. 

Van de formele beperkingen kunnen worden genoemd art. 44, tweede 
lid, Const, volgens welke de regering zich na de opening van het debat 
kan verzetten tegen de behandeling van ieder amendement dat niet tevo
ren aan de desbetreffende commissie is voorgelegd. De Assemblée natio
nale beraadslaagt niet over dergelijke amendementen, wanneer de rege
ring een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan.44 Zoals eerder aangege
ven, vergadert de vaste commissie in de Assemblée nationale uiterlijk de 
dag waarop een voorstel plenair behandeld wordt over de ingediende 
amendementen. Eventueel volgt nog een vergadering vlak voor de be
raadslaging over de artikelen.45 De voorzitter en de rapporteur van de 
vaste commissie kunnen, onder voorbehoud van de toepassing van art. 44, 
tweede lid, Const., de plenaire behandeling van amendementen die niet 
tevoren aan de commissie zijn voorgelegd, aanvaarden of weigeren.46 

Aanvaarden zij behandeling, dan kan de regering zich altijd nog verzet
ten. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat alle amendementen door de vas
te commissie vóór plenaire behandeling zijn onderzocht. Dit vind ik een 
goede zaak.47 

De tweede formele beperking is gelegen in de termijnen die gesteld zijn 
voor de indiening van amendementen. De amendementen van individuele 
leden van de Assemblée zijn in ieder geval niet meer toelaatbaar vanaf 
het begin van de algemene beraadslaging. Echter, amendementen van de 
regering en de commissie zijn ook hierna nog toelaatbaar. Amendementen 
van individuele leden op artikelen waarop de regering of de commissie na 
het verstrijken van de termijn nog amendementen hadden ingediend, zijn 
ook toelaatbaar. Zo blijven ook hier amendementen "van het laatste uur" 
mogelijk. Hier komt bij dat de termijnen niet van toepassing zijn op sub
amendementen. 

Van de materiële beperkingen dient als eerste te worden genoemd de 
"irrecevabilité législative". De regering kan de ontoelaatbaarheid inroe
pen van amendementen die niet tot het "domaine de la loi" behoren. Het 
is de kamervoorzitter die een oordeel uitspreekt over de ontoelaatbaar
heid. Op verzoek van de kamervoorzitter of de regering spreekt bij geble
ken onenigheid de Conseil constitutionnel zich uit. 

43 Zie art. 44, eerste lid, Const. 
44 Art. 100, derde lid, RAN 
45 Artt. 88, eerste lid en 91, negende lid, RAN 
46 Art. 88, vierde lid, RAN 
47 Het wetgevingsoverleg zou op dezelfde manier toegepast kunnen worden. Alleen is 

hier een beslissing van de Kamer voor nodig, terwijl in Frankryk de commissie ver
plicht bijeenkomt. 
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Statistisch gezien vormt de "irrecevabilité financière" de belangrijkste be
perking op het recht van amendement van kamerleden. Als de financiële 
ontoelaatbaarheid evident is, weigert de voorzitter van de Assemblée in
diening. Bij twijfel beslist hij na raadpleging van de voorzitter of de alge
meen rapporteur van de "commission des finances". In de Sénat wordt na 
indiening beslist door de "commission des finances". Uiteindelijk kan de 
Conseil constitutionnel beslissen. In Nederland bestaan geen beperkingen 
op het indienen van amendementen met financiële consequenties op ge
wone wetgeving. Ten aanzien van begrotingswetsvoorstellen is dit even
min het geval. Wel is het zo dat, als een voorstel tot verhoging van een 
begrotingspost niet voorzien is van een dekking, het politiek lastig zal 
worden een meerderheid achter het amendement te krijgen.48 Gesteld 
kan worden dat art. 40 Const, het recht van amendement van de kamer
leden teveel beperkt en dan met name het recht van de leden die tot de 
oppositie of de politieke minderheid behoren. Financieel ontoelaatbare 
amendementen van leden die tot de regeringsmeerderheid behoren, kun
nen altijd nog door de regering worden ingediend en in de praktijk ge
beurt dit ook veelvuldig. Maar van dergelijke amendementen van leden 
van de oppositie wordt bij gebleken ontoelaatbaarheid de indiening ge
weigerd, zodat de Assemblée nationale zich er niet eens over kan uitspre
ken. 

Tenslotte zijn in de Reglementen van Orde van beide Kamers bepalin
gen opgenomen omtrent de toelaatbaarheid van amendementen, gelet op 
de inhoud ervan. De Kamer zelf beslist hierover.49 Amendementen dienen 
betrekking te hebben op het voorstel dat ter discussie staat, opdat de een
heid van de wet gewaarborgd is. De Conseil constitutionnel heeft zich 
over deze materie uitgesproken en deze eis bevestigd. Hij heeft eraan toe
gevoegd dat amendementen "ne pouvaient, par leur ampleur et leur por
tée, excéder les limites inhérentes au droit d'amendement."50 Deze eisen 
zijn ook van toepassing op regeringsamendementen. Om hieraan te ont
komen kan de regering gebruik maken van de zogenaamde "lettre rectifi
cative" die haar de mogelijkheid biedt de tekst van een reeds ingediend 
wetsontwerp te wijzigen zonder gebruik te hoeven maken van het recht 
van amendement.51 De bepalingen met betrekking tot amendementen 
zijn niet van toepassing, zodat een negatief oordeel van de Conseil consti
tutionnel op grond van de "limites inhérentes" vermeden kan worden.52 

Over amendementen, zowel van kamerleden als van de regering, wordt 

48 Visscher, G., Parlementaire invloed op wetgeving, Den Haag, 1994, blz. 90-91. 
49 Zie art. 98, vijfde lid RAN, art. 48, derde en vierde lid, RdS 
50 Zie met name C.C. 86-225 D.C., 23 januari 1987. 
51 Procedureel staat een "lettre rectificative" gelijk aan een wetsontwerp en dient dus 

te worden voorgelegd aan de Conseil d'Etat en de ministerraad. 
52 Pouvoirs 1991 no 57, blz. 183-184. 
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afzonderlijk gestemd. Een "lettre rectificative" volgt de procedure van een 
wetsontwerp en lijkt derhalve op onze nota van wijziging. 

Een exceptie "d'irrecevabilité", die beoogt strijd met de Constitutie vast 
te stellen, kan ook tegen amendementen worden opgeworpen. In de As
semblée kan een dergelijke exceptie slechts door kamerleden worden in
gediend, zowel individueel als collectief. In de Sénat kan ook de regering 
een dergelijke exceptie opwerpen. Het gevolg van aannemen is dat de 
tekst in de desbetreffende lezing is verworpen, maar deze "moties" wor
den zelden aangenomen.53 

De regering speelt een sterke rol in het wetgevingsproces.54 Art. 45, 
derde lid, Const, alsmede de jurisprudentie van de Conseil constitutionnel 
bieden de regering bijvoorbeeld de mogelijkheid om een zorgvuldig tot
standgekomen compromis van een cmp aan te tasten. Slechts amende
menten die de instemming van de regering hebben zijn namelijk toelaat
baar. De positie van de regering is nog sterker als ze tevens gebruik 
maakt van de "vote bloqué" en/of de vertrouwenskwestie stelt op grond 
van art. 49, derde lid, Const. In het eerste geval spreekt de Kamer waar 
een tekst in behandeling is zich bij één stemming uit, waarbij slechts die 
amendementen worden betrokken die door de regering zijn voorgesteld of 
aanvaard. De desbetreffende Kamer kan de tekst in een vorm die bepaald 
is door de regering, slechts in zijn geheel aannemen of verwerpen. Ook bij 
het stellen van de vertrouwenskwestie bepaalt de regering de inhoud van 
de tekst waarover zij de vertrouwenskwestie stelt. Zij kan ingediende 
amendementen terzijde stellen. Een "vote bloqué" wordt meestal om poli
tieke redenen gevraagd, maar soms ook om de samenhang van een wets
ontwerp te waarborgen door het terzijde stellen van onsamenhangende 
amendementen. 

Uit het voorgaande blijkt dat de regering uitgebreide mogelijkheden 
heeft het recht van amendement te beheersen. De Constitutie en de Re
glementen van Orde bevatten de hiervoor aangegeven beperkingen op het 
recht van amendement van kamerleden. Deze twee gegevens zijn typisch 
voor het Franse staatsrecht en mijns inziens moeilijk toepasbaar in Ne
derland. 

53 Dit geldt ook voor het gebruik van de "question préalable" om de wetsprocedure te 
versnellen. Door het aannemen van de zogenaamde "question préalable positive" 
wordt de mogelijkheid te amenderen de kop ingedrukt. Echter, ook deze "motie" 
wordt zelden aangenomen. 

54 Volgens sommigen een té sterke rol. 
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3. Parlementaire commissies 

In deze paragraaf schenk ik aandacht aan de Nederlandse parlementaire 
commissies in de Tweede Kamer (3.1).55 Achtereenvolgens worden het 
commissiestelsel (1), de commissievergaderingen (2) en het voorbereidend 
onderzoek van een wetsvoorstel door een commissie besproken (3). 

Vervolgens besteed ik aandacht aan de wens tot verkorte/vereenvou
digde procedures te komen (4). Aan het einde van deze paragraaf worden 
de voor- en nadelen van het Franse commissiestelsel besproken (3.2). 

3.1 Nederland 

1. Op 22 juni 1993 heeft in de Tweede Kamer een nieuw Reglement van 
Orde vastgesteld. Dit Reglement kent vaste commissies, algemene com
missies, tijdelijke commissies en overige commissies.56 De Kamer kent 
een vaste commissie voor ieder ministerie, met uitzondering van het mi
nisterie van Algemene Zaken.57 Men heeft bewust geen limitatieve op
somming van de vaste commissies opgenomen om te voorkomen dat bij 
iedere departementale herindeling het Reglement van Orde moet worden 
gewijzigd.58 Het aantal vaste commissies is grofweg met de helft terugge
bracht. Thans bestaan nog slechts de volgende vaste commissies: Justitie; 
Binnenlandse Zaken; Buitenlandse Zaken; Defensie; Financiën; Economi
sche Zaken; NAAZ; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Onderwijs en We
tenschappen; Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; VROM; Verkeer en 
Waterstaat; Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.59 Het kabinet Kok 
heeft aan departementale herindeling gedaan. O en W heeft Cultuur erbij 
gekregen, WVC is VWS geworden (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). 
Het RvO hoeft nu niet aangepast te worden. 

De Kamer kan algemene commissies instellen voor onderwerpen die 
van bijzonder belang zijn voor de uitoefening van haar taken dan wel vrij
wel alle ministeries aangaan.60 Een algemene commissie wordt ingesteld 
voor de duur van een zitting.61 De Commissie voor de Werkwijze merkt op 
dat het uitdrukkelijk de bedoeling is dat alleen voor onderwerpen van al-

55 Voor de commissies in de Eerste Kamer verwijs ik hier naar het proefschrift van 
Hagelstein, G.H., De parlementaire commissies, Groningen 1991, hoofdstuk 13, blz. 
347-383 en Van Raalte's Het Nederlandse Parlement, bewerkt door P.P.T. Boven-
d'Eert en H.R.B.M. Kummeling, Deventer 1995, blz. 173-175. 

56 De overige commissies komen hier niet verder aan de orde aangezien ze geen rol 
spelen in het wetgevingsproces. 

57 Art. 16 eerste zin RvOTK 
58 TK, 1992-1993, 22590, nr. 9. 
59 TK, 1993-1994, 22590, nr. 26, blz. 1. 
60 Art. 17, eerste lid, RvOTK 
61 Art. 17, tweede lid, RvOTK 
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gemene aard algemene commissies kunnen worden ingesteld. Deze alge
mene aard kan daaruit blijken dat het een onderwerp betreft waar alle, of 
althans vrijwel alle ministeries mee te maken hebben en waarvoor niet 
een specifieke minister verantwoordelijk gehouden kan worden. Als voor
beelden worden genoemd het comptabel bestel en de implementatie van 
EG-regelgeving. Een eventuele commissie voor de Wetgeving zou een al
gemene commissie zijn.62 De Commissie voor de Werkwijze acht het wen
selijk dat de Kamer voor een beperkte tijd een algemene commissie in
stelt met dezelfde taken als de oude Commissie Rijksuitgaven, alsmede 
een algemene commissie die de informatievoorziening bevordert op EU-
gebied. Er is geen aanleiding om een algemene commissie in te stellen als 
het betreffende taakgebied goed door één van de vaste commissies kan 
worden vervuld.63 Voor een algemene commissie zullen het voorlichten, 
adviseren en ondersteunen van andere kamercommissies en eventueel 
van de Kamer als geheel de belangrijkste werkzaamheden zijn. Het is de 
bedoeling dat de algemene commissies zichzelf overbodig maken.64 

De derde categorie van commissies vormen de tijdelijke commissies. De 
Kamer kan tijdelijke commissies instellen voor specifieke onderwerpen.65 

De tijdelijkheid van een tijdelijke commissie is een betrekkelijk begrip, 
want de termijn waarvoor de commissie wordt ingesteld, kan op verzoek 
van de commissie door de Kamer worden verlengd.66 Volgens de Commis
sie voor de werkwijze krijgt een tijdelijke commissie een specifieke nauw
keurig omschreven opdracht van de Kamer, bijvoorbeeld de opdracht om 
een vraagpuntennota uit te brengen over de staatkundige, bestuurlijke en 
staatsrechtelijke vernieuwing of de opdracht de behandeling van een be
paald wetsvoorstel voor haar rekening te nemen. Dit laatste wordt niet 
nader toegelicht. De specifieke, nauwkeurig omschreven taak van een tij
delijke commissie kan een departementsoverschrijdend karakter heb
ben.67 Wat in dat geval het verschil is tussen een algemene en een tijde
lijke commissie, is onduidelijk. De conclusie van Van Schagen dat het 
nieuwe Reglement van Orde een helder en overzichtelijk commissiestelsel 
bevat, waarin de verschillende typen commissies duidelijk omschreven 
zijn, is dus twijfelachtig.68 

62 TK, 1992-1993, 22690, nr. 6, blz. 13. 
63 TK, 1993-1994, 22590, nr. 26, blz. 2. 
64 TK, 1992-1993, 22590, nr. 5, blz. 13-14. 
65 Art. 18, eerste lid, RvOTK 
66 Art. 18, derde lid, RvOTK 
67 TK, 1992-1993, 22590, nr. 5, blz. 15. 
68 Van Schagen, J., op. cit., blz. 85. Ook Hagelstein heeft de nodige twijfels. Hij vraagt 

zich af wat nu precies een algemene commissie is en hoe deze zich verhoudt tot een 
vaste commissie. Wat gebeurt er wanneer een vaste commissie en een algemene 
commissie beide menen een onderwerp te moeten behandelen, Hagelstein, G.H., De 
Kamer in commissie: naar een lerende organisatie in: Tweede Kamer op orde. Be
schouwingen over het herziene Reglement van Orde, Den Haag 1993, blz. 33-41. 
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De Commissie voor de Werkwijze zag op 7 april 1994 geen reden om tijde
lijke commissies in te stellen.6 9 

Voor een goede vervulling van haar taken is een commissie in ieder ge
val bevoegd: a. zich tot een minister te wenden ter verkrijging van alle 
stukken waarvan zij de kennisneming nodig acht; b. mondeling of schrif
telijk in overleg te treden met een minister; с tot het houden van hoorzit
tingen; d. tot het afleggen van werkbezoeken; e. zich te laten voorlichten 
door colleges van advies; f. externe deskundigen in te schakelen; g. de Ka
mer voor te stellen een groot project aan te wijzen.70 

Als maximum ledental voor een commisie wordt 25 aanbevolen. Vol
gens het stelsel d'Hondt van evenredige vertegenwoordiging moet worden 
bepaald hoeveel leden elke fractie in elke commissie zal hebben.7 1 

De Commissie voor de Werkwijze verwacht door de reductie van het 
aantal commissies de verkokering te bestrijden.7 2 De nieuwe vaste com
missies houden geen rekening meer met de departementale verkokering. 
Inzoverre moet van een verbetering gesproken worden. 

Hagelstein heeft in zijn proefschrift een voorstel gedaan om te komen 
tot vijf vaste commissies die gekoppeld zijn aan een breed beleidsterrein 
en de traditionele wetgevende én controlerende taken uitoefenen. Hij on
derscheidt vijf kerncommissies namelijk een vaste commissie voor be
stuur, voor internationaal beleid, voor sociaal-economisch beleid en finan
ciën, voor welzijn en voor ruimtelijk beleid.73 Van Schagen sluit aan bij de 
commissieindeling van Hagelstein maar stelt daarnaast nog een algeme
ne commissie voor de Wetgeving, een algemene commissie voor de Con
trole en een algemene commissie voor de Begroting voor. De commissie 
voor de Wetgeving dient zich in zijn visie met wezenlijke onderwerpen be
zig te houden zoals rechtszekerheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaar
heid, een bijdrage te leveren aan een goede onderlinge afstemming van 
procedures en toetsingen die door de diverse organen worden verricht en 
een coördinerende invloed uit te oefenen ten aanzien van de overige ka
mercommissies. De commissie voor de Wetgeving zou verantwoordelijk 
zijn voor de opstelling van wetgevingsrapporten. Dit zouden dan adviezen 
zijn van de commissie aan de vaste commissies.74 

69 TK, 1993-1994, 22690, nr. 26, blz. 2-3. 
70 Art. 27 RvOTK 
71 TK, 1993-1994, 22590, nr. 26, blz. 3. 
72 TK, 1992-1993,22590, nr. 5, blz. 11-12. In de tweede plaats verwacht de Commissie 

voor de Werkwijze een vermindering van het aantal commissievergaderingen. 
Hierdoor kan men zich meer met andere zaken gaan bezighouden en dient men 
zich te concentreren op de hoofdzaken. 

73 Zie Hagelstein, G.H., De parlementaire commissies, Groningen 1991, blz. 395-398 
en 401-402. 

74 Van Schagen, JA., op. cit., blz. 191 en 298; zie ook blz. 189-192, 196 en 294-299. 
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2. Het nieuwe Reglement van Orde bevat een nieuwe regeling met be
trekking tot de commissievergaderingen. De uitgebreide commissieverga
dering76 is afgeschaft en daarvoor in de plaats zyn drie vormen van mon
deling overleg opgenomen namelijk het wetgevingsoverleg, het nota-over
leg en het algemeen overleg.76 Een commissie kan over elk haar in han
den gesteld stuk, uitgezonderd de wetsvoorstellen, een nota-overleg hou
den. Een commissie kan over zaken die betrekking hebben op het haar 
betreffende beleidsterrein een algemeen overleg houden, bedoeld voor het 
reguliere overleg tussen bewindspersonen en de commissie.77 Voor de be
handeling van wetgeving is het wetgevingsoverleg van belang. Voor het 
houden van een wetgevingsoverleg heeft een commissie toestemming van 
de Kamer nodig. De Kamer besluit op voorstel van het Presidium, dat de 
commissie hieromtrent hoort.78 Van een wetgevingsoverleg wordt een 
stenografisch verslag gemaakt.79 Het is mogelijk om in een wetgevings
overleg moties en amendementen in te dienen.80 In hoeverre het mogelijk 
is in een wetgevingsoverleg over amendementen te stemmen is onduide
lijk gelet op de misleidende bewoordingen van art . 102, tweede lid, 
RvOTK waar staat: "In een wetgevingsoverleg als bedoeld in het eerste 
lid, onderdeel b, worden de artikelen van een voorstel van wet en de daar
op ingediende amendementen op dezelfde wijze behandeld (sic!) als voor 
de behandeling van artikelen en amendementen in de vergadering van de 
Kamer is voorgeschreven." In plaats van behandeling dient er beraadsla
ging te staan, anders kan er strikt genomen wèl gestemd worden over 
amendementen in een wetgevingsoverleg.81 

Tot een wetgevingsoverleg hebben alle leden van de Kamer toegang. Zij 
hebben het recht aan de beraadslaging deel te nemen.82 Het wetgevings
overleg kan zowel dienen ter vervanging van een (deel van de) de schrifte
lijke voorbereiding, als ter vervanging van (een deel van) de plenaire be-

75 Zie hierover Hagelstein, G.H., op. cit., blz. 229-258. 
76 Artt. 2Θ, 39, 40 en 41 RvOTK 
77 TK, 1992-1993, 22590, nr. 8, blz. 2. 
78 Art. 39, eerste lid, RvOTK 
79 Art. 39, tweede lid, RvOTK 
80 Art. 43, eerste lid, RvOTK en art. 96, eerste lid, RvOTK dat stelt dat vanaf het tijd

stip dat een voorstel van wet in handen van een commissie is gesteld het ieder lid 
vrij staat amendementen, voorzien van een beknopte toelichting, in te dienen. 

81 Zie ook Kortmann, C.A.J.M., op. cit., blz. 310. Ten aanzien van moties bepaalt art. 
43, tweede lid, RvOTK "Moties die in een wetgevingsoverleg ... zijn voorgesteld 
komen in de Kamer in stemming nadat het verslag van het overleg is verschenen. 
De Kamer kan anders besluiten." 

82 Art. 34, tweede lid, RvOTK In theorie kan elk kamerlid zijn zegje doen. Als dit 
daadwerkelijk plaatsvindt, kan dit tot de nodige vertragingen leiden. Vgl. de As
semblee nationale waar kamerleden vergaderingen van vaste commissies waarvan 
ze geen lid zijn slechts bij mogen wonen. Alleen de opsteller van een wetsvoorstel of 
amendement kan deelnemen aan de beraadslagingen. 
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raadslaging.83 De functie van het wetgevingsoverleg in de wetsprocedure 
zal verder bij de bespreking van het voorbeidend onderzoek van een wets
voorstel worden behandeld. 

Over de praktijk van de commissievergaderingen bestaat een somber 
beeld.84 Een werkelijke discussie tussen de leden van de commissie vindt 
niet of nauwelijks plaats. De schriftelijke voorbereiding heeft tot gevolg 
dat de commissieleden niet met elkaar overleggen over een voorstel en de 
wenselijkheid van amendementen. 

Het overleg zou meer het karakter van een vraag- en antwoordspel 
moeten hebben.85 Om dit te bewerkstelligen stelt Van Schagen een sys
teem voor waarbij de commissie verslag uitbrengt aan het plenum in de 
vorm van een wetsvoorstel, voorzien van een toelichting op de wijzigingen 
die de commissie eventueel heeft aangebracht.86 

Het is mogelijk om ofwel "twee wetgevingsoverleggen" tegelijk ofwel 
één zo'n overleg en een plenaire vergadering te houden.87 

3. Voorstellen van wet worden door het Presidium in handen van een 
commissie gesteld.88 De Kamer kan besluiten dat voordat met het onder
zoek door de commissie een aanvang wordt gemaakt, een hoofdlijnende
bat wordt gevoerd.89 Een hoofdlijnendebat is een plenair debat dat 
plaatsvindt, als er behoefte bestaat om snel vast te stellen of er al dan 
niet voldoende steun in de Kamer is te verwachten voor een belangrijk, 
politiek gevoelig wetsvoorstel of voor belangrijke onderdelen daarvan. 
Mocht die steun ontbreken, dan kan eventueel afgezien worden van ver
dere behandeling. 

Voordat met het onderzoek door de commissie een aanvang is gemaakt, 
adviseert de griffier van de commissie over de vraag of het wenselijk is 
dat over dat voorstel een wetgevingsrapport wordt uitgebracht. Dit rap
port wordt opgesteld door de griffier van de commissie.90 Dit wetgevings
rapport zal mijn inziens slechts een beperkte betekenis hebben, aange-

83 TK, 1992-1993,22590, nr. 8, blz. 2. 
84 Zo bijvoorbeeld Van Schagen, JA., op. cit., blz. 185-186. 
85 Van Schagen, J.A., op. cit., blz. 91,147 en 185-186. 
86 Van Schagen, J.A., op. cit., blz. 187-188. Dit voorstel kan niet los worden gezien van 

de nieuwe mogelijkheden ten aanzien van de inbrengvergadering, het wetge
vingsoverleg en het rapporteurschap, die onder punt 3 aan de orde komen. 

87 Art. 45 RvOTK 
88 Art. 90, eerste lid, RvOTK. De griffier van de Tweede Kamer, De Beaufort, heeft 

hierover opgemerkt dat het inhandenstellen een zwaardere procedure zal vergen, 
nu het aantal commissies is afgenomen. Zie Van Luyk, R.H., Het nieuwe Regle
ment van Orde van de Tweede Kamer. Verslag van de studie-ochtend 'Gaat de 
Tweede Kamer wetsvoorstellen voortaan anders behandelen?' in RegelMaat 1994, 
blz. 88. Gezamenlijke vergaderingen van twee of meer commissies zijn mogelijk, 
art. 35, tweede lid en 36, tweede lid, RvOTK 

89 Art. 91 RvOTK 
90 Art. 92 RvOTK 
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zien het een ambtelijk stuk betreft. In een dergelijk rapport wordt een 
voorstel hoofdzakelijk getoetst aan de Aanwijzingen voor de regelge
ving.91 Het risico bestaat dat dit doublures oplevert met de toetsing door 
het Ministerie van Justitie en de Raad van State.92 

De commissie kan één van haar leden benoemen tot rapporteur over 
een voorstel van wet of onderdelen daarvan. Volgens de Commissie voor 
de Werkwijze kan een rapporteur alleen een zinvolle en tegelijkertijd 
neutrale bijdrage leveren aan het voorbereidend onderzoek, wanneer het 
gaat om min of meer omvangrijke, maar politiek minder gevoelige voor
stellen. Een rapporteur brengt verslag uit aan de commissie. Indien ook 
tot een wetgevingsrapport is besloten, wordt het wetgevingsrapport in het 
verslag van de rapporteur geïncorporeerd.93 

De leden van de Kamer kunnen hun opmerkingen over een voorstel 
van wet schriftelijk aan de commissie zenden. De commissie kan ook be
sluiten tot een inbrengvergadering waarin de leden van de Kamer hun 
opmerkingen kunnen plaatsen.94 In ieder geval brengt de commissie een 
verslag uit, waaruit blijkt dat zij de behandeling in een openbare vergade
ring van de Kamer voldoende voorbereid acht.95 Het Reglement van Orde 
gaat uit van één schriftelijke ronde. Bestaat er ná verslag en nota naar 
aanleiding van het verslag96 nog behoefte aan gedachtenwisseling, dan 
kan die de vorm krijgen van een wetgevingsoverleg.97 In uitzonderlijke 
gevallen verbiedt het Reglement niet het uitbrengen van een nader ver
slag.98 Na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag, kan de 

91 De Beaufort heeft erop gewezen dat het lastig is voor een ambtenaar een wetge
vingsrapport te schrijven zonder politieke aspecten aan te snijden. Anderzijds kan 
volgens hem een wetgevingsrapport doublures voorkomen - vooral op technische 
punten - die thans in verslagen voorkomen. Zie Van Luyk, R.H., art. cit., blz. 88. 
Van Schagen acht het toezien op een technisch goede kwaliteit van de wetgeving 
geen taak van de Kamer, Van Schagen, J.A., op. cit., blz. 151. Deze opinie be
vreemdt mij. Wetgeving dient van goede kwaliteit te zijn, zowel technisch als in
houdelijk. Ook de Kamer heeft ten opzichte van beide aspecten een taak. 

92 De Commissie voor de Werkwijze heeft inmiddels aanbevolen om de griffier op te 
dragen hiervoor te waken, TK, 1993-1994, 23462, nr. 2. 

93 Het herziene RvOTK zegt niets over de figuur van de rapporteur. De Beaufort acht 
de kans op succes van deze figuur gering. Zie Van Luyk, R.H., art. cit., blz. 88. Zie 
ook de bijdrage van De Beaufort in Tweede Kamer op orde, op. cit., blz. 43-50. De 
Nederlandse politieke cultuur is er zijns inziens niet naar. 

94 Art. 93 RvOTK. Volgens het derde lid van dit artikel is elk lid van de Kamer be
voegd aan de beraadslaging in een inbrengvergadering deel te nemen. 

96 Art. 94, eerste lid, RvOTK 
96 Het antwoord van de regering. 
97 Een wetgevingsoverleg kan ook eerder plaatsvinden aangezien zo'n overleg kan 

dienen om de schriftelijke voorbereiding van een voorstel geheel of gedeeltelijk te 
vervangen. 

98 TK, 1993-1994, 22590, nr. 26, blz. 4. 
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commissie besluiten een nader verslag uit te brengen." Van Schagen 
merkt hierover op dat de kwaliteit en de snelheid van de wetsprocedure 
door onder andere deze maatregel zullen toenemen, als de commissies de
ze procedure in de praktijk zullen gaan volgen en niet informeel al direct 
zullen besluiten tot het uitbrengen van een nader verslag. "Geen lid zal 
het zich dan namelijk kunnen veroorloven in het eerste verslag zijn kruit 
nog even droog te houden of om andere reden daar niet veel energie in te 
steken, omdat hij niet de zekerheid heeft dat er nog een tweede schrifte
lijke ronde komt. Het gevolg zal zijn dat alleen in het geval de nota naar 
aanleiding van het verslag veel nieuwe vragen oproept of de regering is 
overgegaan tot ingrijpende wijzigingen van het wetsvoorstel, een nader 
verslag zal worden uitgebracht."100 Het Presidium kan een termijn vast
stellen waarbinnen een commissie haar verslag vaststelt. De commissie 
kan om verlenging van de termijn verzoeken. Mocht de commissie in ge
breke zijn gebleven binnen de daarvoor gestelde termijn verslag uit te 
brengen, dan kan de Kamer de beraadslaging openen zonder dat een ver
slag is uitgebracht.101 

Het wetgevingsoverleg kan dienen om de schriftelijke voorbereiding 
van een wetsvoorstel geheel of gedeeltelijk te vervangen. Het stenogra
fisch verslag van het overleg geldt dan als verslag.102 Het wetgevings
overleg kan ook dienen ter ontlasting van de plenaire vergadering. Een 
wetgevingsoverleg is geïndiceerd, wanneer een voorstel veel technische en 
specialistische elementen bevat of veel artikelen en amendementen telt. 
De Kamer kan op voorstel van het Presidium, de commissie gehoord, be
sluiten dat over een voorstel van wet een wetgevingsoverleg wordt gehou-

99 Art. 94, derde lid, RvOTK 
100 Van Schagen, J.A., op. cit., blz. 153. 
101 Art. 96 RvOTK De Beaufort merkt op dat het RvOTK geen termijnen heeft gesteld 

voor verslaglegging. Dit kan volgens hem een voordeel zijn, omdat de termijnen nu 
flexibeler kunnen worden vastgesteld, bepaald door de complexiteit van het voor
stel, Van Luyk, R.H., art. cit., blz. 88. Volgens de Commissie voor de Werkwijze 
maakt het vervallen van de uniforme en bijna altijd irreële termijnen van het oude 
Reglement, het mogelijk om reële termijnen te stellen en te bewaken, TK, 1993-
1994, 23462, nr. 2. Het kan natuurlijk ook leiden tot te lange termijnen, vgl. Van 
Schagen, JA., op. cit., blz. 154. 

102 TK, 1992-1993, 22590, nr. 8, blz. 3. Het is de vraag of het mogelijk ie dat de com
missie in plaats van (een gedeelte van) de schriftelijke gedachtenwisseling met de 
regering, een voorstel in een algemeen overleg met de minister en zijn ambtenaren 
bespreekt. Voordeel is dat de commissie geen toestemming van de Kamer nodig 
heeft voor het houden van een algemeen overleg. Van het overleg wordt een be
knopt verslag gemaakt. Nadeel is dat er geen moties kunnen worden ingediend. 
Voor amendementen verwijs ik naar art. 96 RvOTK Volgens Van Schagen staat de 
uiteindelijke tekst van het Reglement van Orde niet in de weg aan het houden van 
een algemeen overleg ter vervanging van de schriftelijke voorbereiding, Van Scha
gen, JA., op. cit., blz. 156. 
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den voordat het in een vergadering van de Kamer aan de orde komt.103 

Het wetgevingsoverleg kan ook worden gehouden indien de behandeling 
van wèl politiek omstreden voorstellen van wet wordt gesplitst: in de ple
naire vergadering komen dan de omstreden en de algemene onderdelen 
aan de orde, terwijl in een wetgevingsoverleg de specialistische en techni
sche aspecten worden besproken.104 De Kamer kan ook besluiten dat, na 
de algemene beraadslaging over een voorstel van wet, de beraadslaging 
over de afzonderlijke artikelen en de beweegreden van dat wetsvoorstel in 
een wetgevingsoverleg plaatsvindt.105 

Een wetsvoorstel dat in een wetgevingsoverleg is behandeld, moet in 
ieder geval plenair worden afgedaan. Een plenair debat kan worden aan
gevraagd, waarbij maximale spreektijden worden gehanteerd om herha
ling van zetten te voorkomen. Schrijft geen enkel lid zich in op de spre
kerslijst, dan kan het wetsvoorstel als hamerstuk worden afgedaan.106 

Van Schagen is nogal sceptisch over de nieuwe commissievergaderingen. 
Hij stelt vast dat het wetgevingsoverleg slechts in naam verschilt van de 
UCV, zodat invoering van dit overleg op zich geen enkele aanleiding geeft 
een omslag van de huidige praktijk te verwachten. Zijns inziens is er 
slechts sprake van optische veranderingen. "In de nieuwe regeling wordt 
niets mogelijk gemaakt dat niet nu ook al mogelijk is en ook wordt er 
vrijwel niets verboden dat nu toegestaan is."107 In een UCV was het mo
gelijk te stemmen over moties en amendementen. Dit is voor wat betreft 
het wetgevingsoverleg geschrapt.108 Van Schagen kwalificeert dit als het 
schrappen van een dode letter uit het Reglement.109 Het is jammer dat 
deze mogelijkheid geschrapt is. Het lijkt ingegeven door het feit dat er 
vrijwel nooit gebruik van werd gemaakt. Men had ook kunnen besluiten 
deze procedure nieuw leven in te blazen. Het kan namelijk een versnel
ling opleveren. 

4. De discussie over de lange duur van de parlementaire wijze van behan
delen is al enige jaren gaande. Het is de vraag of de nieuwe regeling in 

103 Art. 102, eerste lid sub a RvOTK 
104 TK, 1992-1993, 22590, nr. 5, blz. 29. Bij een zeer uitgebreide procedure is zelfs een 

combinatie, een wetgevingsoverleg zowel voor als na de plenaire beraadslaging, 
niet uitgesloten, aldus de Commissie voor de Werkwijze in TK, 1991-1992, 22590, 
nr. 3. 

105 Art. 102, eerste lid sub b en tweede lid RvOTK 
106 TK, 1992-1993, 22590, nr. 5, blz. 35. 
107 Van Schagen, J.A., op. cit., blz. 90. Op blz. 157 stelt hij echter dat het wetgevings

overleg "door zijn flexibeler toepassingsmogelijkheden ... meer succes zal hebben 
dan de UCV." 

108 Zie echter art. 102, tweede lid, RvOTK dat iets anders suggereert. 
109 Van Schagen, J.A., op. cit., blz. 90. 
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het RvOTK tot de nodige versnelling zal leiden.110 Diverse schriftelijke 
stukken, zoals het wetgevingsrapport, het verslag, de nota naar aanlei
ding van het verslag en het nader verslag blijven mogelijk. Bovendien zijn 
verschillende vergaderingen voorzien: een debat op hoofdlijnen, een in-
brengvergadering en het wetgevingsoverleg, waarbij aangetekend kan 
worden dat het wetgevingsoverleg op verschillende momenten in de wets
procedure gevoerd kan worden. Echter, als men wil, kan het snel, want 
alleen het uitbrengen van het verslag is in het Reglement van Orde ver
plicht voorgeschreven. Na verslag en nota naar aanleiding van het ver
slag kan het voorstel als hamerstuk plenair worden afgedaan. Dit komt 
grotendeels overeen met het voorstel van de Commissie voor de toetsing 
van wetgevingsprojecten te komen tot de invoering van een verkorte pro
cedure. Deze procedure houdt in dat er één schriftelijke ronde plaatsvindt 
waarbij termijnen worden gesteld voor het vaststellen van het verslag en 
het houden van de stemming. In een plenaire vergadering wordt door de 
voorzitter geconstateerd dat de termijn voor stemming is verstreken en 
dat het besluit geacht wordt te zijn aangenomen. De Kamer kan kiezen 
voor de gewone procedure of de korte procedure.111 

In de optiek van Hagelstein kan de lange duur van de parlementaire 
behandeling "worden voorkomen door de plenaire behandeling voor nader 
te bepalen (wetsvoorstellen te laten vervallen en een vaste commissie de 
bevoegdheid te geven deze geheel af te handelen in een openbare vergade
ring, inclusief de stemmingen. Hiertoe zal de Grondwet moeten worden 
aangepast.."112 Deze schrijver stelt een algemene competentiebepaling in 
de Grondwet voor die het plenum bevoegd verklaart bevoegdheden aan 
commissies over te dragen.113 Commissies mogen finale besluiten nemen 

110 Het RvOEK kent in art. 55 jo art. 89 een vereenvoudigde procedure voor het onder
zoek van een voorstel en in art. 56 een regeling met betrekking tot voorstellen met 
een spoedeisend karakter. 

111 Advies van de commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten over de wets
procedure, CTW 92/6, blz. 26. Een tweede voorstel van de Toetsingscommissie be
treft de invoering van de stilzwijgende goedkeuring. Dit voorstel houdt in dat een 
voorstel tegelijkertijd aan beide Kamers wordt voorgelegd. Wordt binnen een be
paalde tijd niet om uitdrukkelijke parlementaire goedkeuring gevraagd door een 
van beide kamers of een bepaald aantal leden daarvan, dan wordt het voorstel na 
bekrachtiging wet. Eventuele invoering van dit voorstel vereist grondwetswijziging. 
Nadeel van dit voorstel is mijns inziens dat een individueel kamerlid niet om 
inhoudelijke behandeling kan vragen. Het kabinet is in het rapport Voortvarend 
wetgeven positief gestemd over deze procedure en wil deze niet beperken tot im
plementatiewetgeving. Wetsvoorstellen van technische aard met een niet-politiek 
karakter en wetsvoorstellen die voortvloeien uit een reeds door de Tweede Kamer 
besproken en aanvaard hoofdstuk van de Rijksbegroting zouden in aanmerking 
kunnen komen. TK, 1993-1994, 23462, nr. 1, blz. 19-20. 

112 Hagelstein, G.H., op. cit., blz. 390-391. 
113 Aan art. 72 Grondwet zou volgens Hagelstein de volgende volzin kunnen worden 

toegevoegd: "Beide Kamers kunnen daarin (de respectievelijke reglementen van 
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onder bepaalde voorwaarden. Het moet gaan om evenredig samengestelde 
vaste commissies met waarborging van de rechten van fracties en, waar 
mogelijk, met waarborging van de individuele rechten van kamerleden 
Dit impliceert dat elke fractie in een commissie vertegenwoordigd moet 
zijn, waar bindende beslissingen worden genomen. De plenaire verhou
dingen dienen in de commissie weer te keren en de meerderheid van de 
commissie dient de coalitieverhoudingen te weerspiegelen. Gedacht wordt 
aan een commissie-omvang van ongeveer 30 leden.114 De beslissing over 
de vraag of finale besluitvorming115 in een commissie plaatsvindt, dient 
genomen te worden door het plenum: "De keuze kan gebaseerd worden op 
de complexiteit van het voorstel, welke noodzaakt tot intensieve behande
ling, en/of politieke motieven."116 Begrotingswetsvoorstellen en voorstel
len met een technisch karakter lenen zich bij uitstek voor finale besluit
vorming in een commissie.117 

3.2 Frankrijk 

In het navolgende worden de voor- en nadelen van het Franse commissie
stelsel besproken.118 Hoewel de Constitutie anders aangeeft, onderzoekt 
men de meeste ontwerp-wetgeving in één van de zes vaste commissies, 
bijzondere commissies worden weinig ingesteld. Hiervoor zijn enkele oor
zaken aan te wijzen. Ten eerste het wantrouwen dat de vaste commissies 
ten opzichte van bijzondere commissies koesteren. Zij zien niet graag hun 
bevoegdheden verminderd door de instelling van bijzondere commissies. 
Ten tweede zijn de bijzondere commissies minder geschikt in de ogen van 
de regering en de meerderheid, omdat de tegenstellingen in een bijzonde
re commissie groter zijn.119 Voor bepaalde voorstellen van wet kan een 

orde) bepalen dat zij bevoegdheden aan commissies uit hun midden overdragen." 
Hagelstein, G.H., op. cit., blz. 393. 

114 Hagelstein, G.H., op. cit., blz. 394-395. Dit voorstel kan niet los worden gezien van 
het voorstel van Hagelstein te komen tot een nieuwe commissie-indeling. Zie hier
voor. 

115 Dat wil zeggen het volledig afhandelen van een voorstel van wet inclusief de open
bare stemmingen over amendementen, moties, artikelen, considerans en het gehele 
voorstel van wet. 

116 Hagelstein, G.H., op. cit., blz. 400. 
117 Hagelstein, G.H., op. cit., blz. 398-401. 
118 Hetgeen hierna aan de orde komt, geldt zowel voor de commissies in de Assemblée 

als voor die in de Sénat, tenzij anders vermeld. 
119 "D'autre part et surtout, il est apparu que les commissions spéciales étaient pour le 

Gouvernement d'un "maniement" plus malaisé qu'on ne l'avait supposé. Dans ces 
commissions viennent siéger les députés des différents groupes qui accordent une 
importance particulière au sujet traité; de ce fait, les antagonismes y sont plus 
vifs.... Il peut arriver aussi que se forment en leur sein des alliances inattendues, 
qui bousculent les lignes de partage politique traditionnelles et débouchent parfois 
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gespecialiseerde commissie zinvol zijn, hoewel sommigen vrezen voor 
over-specialisatie. Een bijzondere commissie kan zorgen voor een snelle 
behandeling, want talloze adviezen van vaste commissies zijn dan niet 
meer toegestaan.120 Tegenstanders daarentegen stellen dat alleen al de 
instelling van een bijzondere commissie tot vertragingen zal leiden.121 Op 
zichzelf kan de instelling van een bijzondere commissie ter bestudering 
van één concreet voorstel van wet in mijn ogen een zinvolle zaak zijn, bij
voorbeeld wanneer een voorstel verschillende beleidsterreinen beslaat. 

Het systeem van zes vaste commissies die zes beleidsgebieden beslaan, 
functioneert goed. Ongeveer 32 % echter van de voorgenomen wetgeving 
wordt door de "commission des lois" onderzocht. Loquet ziet dit als een te 
zware belasting en wil dan ook deze commissie in tweeën splitsen: één 
commissie die zich met publiekrecht bezighoudt en één die zich met pri
vaatrecht bezighoudt. Een hiertoe strekkend voorstel uit 1969 heeft het 
niet gehaald.122 

Competentieconflicten komen zelden voor. Hier komt bij dat het Franse 
parlementaire recht het systeem van "saisine au fond" en "saisine pour 
avis" kent. Elk voorstel van wet wordt door één vaste commissie ten gron
de onderzocht.123 Echter, iedere vaste commissie die dat wil, kan over 
datzelfde voorstel een advies uitbrengen. Deze gang van zaken komt vaak 
voor. Dit systeem werkt goed, als commissie "au fond" en commissie "pour 
avis" ieder hun eigen taakopvatting hebben. Als zij eikaars werk (dunne
tjes) gaan overdoen, heeft het systeem nauwelijks zin. Diverse commissies 
echter die ieder vanuit hun eigen optiek een bijdrage leveren aan het 
voorbereidende onderzoek van wetgeving, werken alleen maar positief.124 

In de meeste gevallen onderhouden rapporteur "au fond" en rapporteur 

sur des propositions allant au-delà des voeux de la majorité et du Gouvernement..." 
Les commissions à l'Assemblée nationale, op. cit., blz. 38-39. 

120 Zie in dit verband art. 87, eerste lid, RAN 
121 "L'expérience a montré, notamment, que la mise en place d'une commission pour 

chaque texte amputait de plusieurs jours le délai, souvent très bref, imparti au Sé
nat pour l'examen de ce texte." Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 135. Zie 
voor de argumenten pro en contra Bonnard, M., Les commissions spéciales à l'As
semblée nationale, 1959-1979, RFSP 1981, blz. 191-210. 

122 Loquet, P., op. cit., blz. 34. 
123 Behoudens natuurlijk de instelling van een bijzondere commissie. 
124 "Il faut néanmoins convenir que la procédure de l'avis perdrait de son intérêt et 

contribuerait à alourdir la procédure législative si devait se répandre une pratique, 
occasionnellement observée depuis quelques années, suivant laquelle commission 
du fond et commission pour avis, au lieu de se répartir la tâche, en arrivent à pré
senter des observations et des amendements strictement identiques. En sens in
verse, le fait pour deux commissions d'émettre des propositions différentes contibue 
à enrichir le débat: l'Assemblée est ainsi mieux à même d'apprécier les incidences 
possibles d'une disposition et de choisir en connaissance de cause la meilleure des 
deux solutions, voire une troisième retenant ce qu'a de bon chacun des systèmes en 
présence." Les commissions à l'Assemblée nationale, op. cit., blz. 17. 
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"pour avis" nauwe contacten "de façon à prévenir tout risque d'opposition 
trop marquée entre les deux commissions."125 

De politieke samenstelling van de vaste commissies weerspiegelt die 
van de gehele Kamer. De fracties zijn evenredig vertegenwoordigd in ie
dere vaste commissie. Vaste commissies kennen een verregaande mate 
van specialisatie. De kamerleden die er deel van uitmaken, met name le
den van de Bureau's en de rapporteurs, zijn vaak ware specialisten op het 
desbetreffende terrein126, een specialisatie die goed functioneert. 

Grote voordelen van het voorbereidend onderzoek van voorstellen van 
wet in Frankrijk zijn het feit dat de leden van de commissies lijfelijk bij
eenkomen en discussiëren127 en de spilfunctie van de rapporteur. Voordat 
een vaste commissie bijeenkomt, heeft de rapporteur al het nodige voor
bereidende werk gedaan. Hij ondervraagt de desbetreffende minister en 
zijn ambtenaren en bestudeert zeer precies samen met de "administra
teurs" het voorstel. Hij hoort diverse organisaties.128 Na dit onderzoek 
raadpleegt hij opnieuw de ambtenaren. Vervolgens stelt hij een concept
rapport op en stelt de commissie voor de minister uit te nodigen om vra
gen te beantwoorden.129 Vervolgens zet de commissie zich aan het werk. 
Onder aansporing van de rapporteur wordt het voorstel artikel voor arti
kel besproken. Elementen worden toegevoegd, geschrapt, herschreven etc. 
De rapporteur heeft amendementen geformuleerd die hij aan de commis
sie voorlegt. De commissie beraadslaagt130 en stemt hierover en formu
leert eventueel zelf amendementen. Eén en ander mondt uit in een rap
port. Het rapport bevat een duidelijke conclusie: ofwel het voorstel aanne
men, ofwel verwerpen, ofwel aannemen met een aantal amendementen. 
De commissie onderzoekt ook de amendementen van andere kamerleden 
en de regering. Zij doet dit in speciaal belegde vergaderingen uiterlijk 
vóór de opening van de artikelsgewijze behandeling in het plenum.131 Tij-

125 Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., blz. 132. 
126 Loquet, P., op. cit., blz. 69-93. 
127 Absenteïsme komt ook in commissievergaderingen voor. Onlangs zijn diverse 

maatregelen genomen om dit terug te dringen. Zie de herziening van het RAN in 
januari 1994 voor wat betreft de versterking van de commissiefase en de nieuwe 
stemprocedures. 

12Θ Rapporteurs raadplegen vaak deskundigen zoals juristen en artsen. Zie Klein, J-S., 
Les interlocuteurs occasionnels du Parlement, in: L'Assemblée nationale aujour
d'hui, Colloque des 21 et 22 novembre 1986. 

129 Klein, J-S., art. cit., merkt op dat de vaste commissies zich meestal beperken tot 
het ondervragen van de minister. Bijzondere commissies zouden daarentegen vaker 
andere personen en organisaties horen. Zie ook Bonnard, M., L'Assemblée à l'écoute 
de l'extérieur - Les auditions, in: L'Assemblée nationale aujourd'hui, Colloque des 
21 et 22 novembre 1985. 

130 Een commissie beraadslaagt eerst in het algemeen en daarna artikelsgewijs. Uit
eindelijk stemt men over het gehele voorstel. 

131 Art. 88, eerste lid en 91, negende lid, RAN, art. 20 lid Ibis RdS 
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dens de plenaire beraadslaging verwoordt de rapporteur de standpunten 
van de commissie.132 

Ook in Frankrijk is voorgesteld de wetsprocedure te versnellen door 
commissies de bevoegdheid te geven wetten definitief aan te nemen. Pre
sident Mitterrand heeft voorgesteld commissies wetten te laten afhande
len, behalve wanneer de regering of een bepaald aantal commissieleden 
(bijvoorbeeld een vijfde) een plenaire behandeling wenst. Carcassonne 
ziet hier wat in voor voorstellen van grote omvang waarover al een be
paalde consensus bestaat.133 Het comité-Vedel meent dat het geen goede 
zaak is. Criteria ter bepaling van voorstellen die voor een dergelijke af
doening in aanmerking komen zijn moeilijk te geven. Het comité heeft 
ook meer principiële bezwaren: "Il ne lui a pas paru que l'encouragement 
à une spécialisation des élus était une bonne chose pour la démocratie..." 
Het comité ziet niets in een grondwetswijziging om commissies de be
voegdheid te geven wetgeving af te doen. Tenslotte merkt het comité op 
dat de verkorte procedures die reeds in de Reglementen van Orde zijn op
genomen tot hetzelfde resultaat kunnen leiden.134 Volgens de vereenvou
digde procedure in het RAN vindt plenaire beraadslaging alleen plaats 
over artikelen waarop amendementen zijn ingediend.135 Er wordt plenair 
alleen gestemd over deze amendementen, de artikelen waarop ze betrek
king hebben en het gehele voorstel. Alleen wanneer er geen amendemen
ten zijn ingediend, wordt er meteen over het gehele voorstel gestemd.136 

De vereenvoudigde procedure mag alleen worden toegepast, als er geen 
enkel verzet is gerezen tegen het verzoek om het toe te passen: men kan 
de wetsprocedure aldus aanzienlijk versnellen. De praktijk laat echter 
zien dat hij relatief weinig wordt toegepast. Veel wetgeving is politiek ge
voelig. Men wil dan niet weten van een vereenvoudigde wetsprocedure. 
De Sénat kent de "vote sans débat" waarbij het debat in commissiever
band plaatsvindt en plenair alleen gestemd wordt en de "vote après débat 
restreint" waarbij een debat van beperkte omvang in de plenaire kamer
vergadering plaatsvindt. Hier geldt dat een verkorte procedure mag wor-

132 Loquet, P., op. cit., biz. 80. De plenaire beraadslaging vindt plaats op basis van de 
tekst van het regeringsvoorstel, art. 42, eerste lid, Const. Dit is jammer, gelet op 
het werk van de commissie. Carcassonne heeft daarom voorgesteld de tekst zoals 
aangenomen door de commissie, als basis te laten dienen voor de plenaire behan
deling. Het regeringsvoorstel moet wel als basis dienen in het geval dat de commis
sie het heeft verworpen. Carcassonne, G., Le Parlement, in: La révision de la Con
stitution, op. cit., blz. 223-230. In het eerste geval kan de regering altijd nog de 
"vote bloqué" toepassen. 

133 Carcassonne, G., op. cit., blz. 228. 
134 J.O. 16-2-'93, blz. 2546. 
135 Over een amendement kunnen slechts de opsteller of een fractiegenoot, de regering, 

de voorzitter en de rapporteur van de commissie "au fond" en een tegenstander het 
woord voeren. 

136 Stemverklaringen zijn mogelijk, namelijk vijf minuten per fractie. 
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den toegepast, wanneer alle fractievoorzitters het er mee eens zijn. Is tot 
een vereenvoudigde procedure besloten in de Assemblee, dan is daarmee 
de plenaire vergadering beperkt van omvang. Het wetgevingsoverleg in 
de Tweede Kamer is ook bedoeld ter ontlasting van de plenaire verade-
ring, maar een plenair debat kan worden aangevraagd, waarbij het hele 
voorstel weer aan de orde kan komen. Het ware beter voor te schrijven 
dat na een wetgevingsoverleg plenair slechts beraadslaagd mag worden 
over artikelen waarop amendementen zijn ingediend. 

4. Agenda 

In deze paragraaf komt de agenda van het Nederlandse parlement aan de 
orde, dat wil zeggen de zittingen en de agendering van voorstellen van 
wet. Allereerst komt het Nederlandse stelsel aan de orde. Vervolgens be
spreek ik de voor- en nadelen van het Franse systeem. 

4.1 Nederland 

Het Nederlandse parlement kent geen zittingsperioden. Zowel de Tweede 
als de Eerste Kamer 'zitten' permanent. De zittingsduur is in principe 
vier jaar: "Alle werkzaamheden der kamers, die na een zitting onafge
daan zijn gebleven, worden in de volgende zitting normaal hervat, tenzij 
de kamers anders beslissen."1 3 7 Het controversieel verklaren van voor
stellen van wet 1 3 8 kan tot ernstige vertragingen leiden en de Commissie 
voor de toetsing van wetgevingsprojecten heeft dan ook gesteld dat een 
zekere terughoudendheid op zijn plaats is . 1 3 9 Er is momenteel een discus
sie gaande over de zogenaamde valbijlprocedure, een procedure waaron
der de regering verstaat het vervallen van nog bij het parlement aanhan-

137 Kraan, K.J., Het Koninkrijk der Nederlanden, in: Kortmaan, C.A.J.M., Ргакке, L., 
op. cit., blz. 526. 

138 Dit vindt plaats onder een demissionair kabinet. 
139 CTW 92/6, blz. 33. De Commissie vindt dat het nieuwe kabinet bij de regeringsver

klaring meteen moet laten weten welke voorstellen het wil intrekken. Van alle an
dere wordt de behandeling dan voortgezet. Van de Camp merkt op dat sinds het 
aantreden van de nieuwe Tweede Kamer op 17 mei 1994 wetsvoorstellen niet con
troversieel worden verklaard dan na een speciaal debat tussen (nieuwe) Kamer en 
(demissionair) kabinet. Controversieel verklaren gaat bij (nieuwe) parlementaire 
meerderheid. Op voorstel van het kamerlid Franssen zijn wetsontwerpen die door 
de verschillende fracties als mogelijk controversieel te verklaren waren aangemeld, 
achteraan op de agenda geplaatst, Van de Camp, W.G.J.M., Voortvarend Wetgeven 
door de praktijk beschouwd, RegelMaat 1994, blz. 168-174. Zie ook Voortvarend 
wetgeven, blz. 18. 
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gige voorstellen van wet bij een kabinetswisseling met het oog op versnel
ling van de wetsprocedure.140 

Het vergaderschema van de Tweede Kamer is sinds enige tijd voorwerp 
van discussie. In 1993 is een proef gedaan met minder plenair vergaderen 
namelijk twee dagen per week. De belangrijkste reden dit te doen was de 
wens meer tijd te hebben voor contacten en activiteiten buiten het Ka
mergebouw.141 Deze proef is mislukt "omdat er stuwmeren onstonden van 
te behandelen onderwerpen."142 Blijkbaar heeft de proef de Kamer niet 
gedwongen prioriteiten te stellen bij het vaststellen van de agenda. 

De Kamers bepalen zelf hun agenda.143 De regering heeft daar geen 
stem in.144 Het is inmiddels wel gebruikelijk dat de minister-president 
aan de voorzitters van de kamers der Staten-Generaal een brief zendt 
met daarin aangegeven welke wetsvoorstellen het kabinet in ieder geval 
graag behandeld ziet voor de data waarop veel wetgeving in werking moet 
treden (1 januari of 1 augustus) en welke eventueel later aan de orde 
kunnen komen.145 De CTW bepleit prioriteitsstelling en "ziet grote voor
delen in verdergaande planning van werkzaamheden met betrekking tot 
wetgeving door de Tweede Kamer en de regering gezamenlijk."146 De Eer
ste Kamer zit aan het eind van de wetsprocedure. De CTW merkt op dat 
dit nog wel eens leidt tot het uitoefenen van druk door de regering op de 
Eerste Kamer om een voorstel binnen een zeer korte termijn te behande
len. 14? 

Het kabinet spreekt in de nota Voortvarend wetgeven de wens uit te 
komen tot een betrouwbare en geïntegreerde planning en prioriteitsstel
ling die in onderling overleg tussen de partners in het wetgevingsproces 
tot stand moet worden gebracht.148 Het kabinet heeft drie voorstellen ge
daan. Ten eerste stelt het kabinet zich voor dat het jaarlijkse overzicht 
van wetgevingsvoornemens steeds uitdrukkelijk met de Kamer wordt be-

140 Voortvarend wetgeven, blz. 19-20. Zie ook De Vries, L.f Voortvarende wetgeving, 
NJB 1994, blz. 364-367, Van de Camp, W.G.J.M., art. cit. en Prakke, L., Voortva
rend rechtsvergelijken, NJB 1994, blz. 1247-1248. Door de vakgroep staats- en be
stuursrecht van de Universiteit Utrecht is in 1996 een rechtsvergelijkend onder
zoek gedaan naar deze procedure. Dit heeft uitgemond in het rapport "De valbijl in 
het wetgevingsproces", Den Haag 1996. 

141 TK, 1992-1993, 22949, nr. 1, blz. 1. 
142 Van Schagen, J.A., op. cit., blz. 119. 
143 Zie art. 54 RvOTK. In de Eerste Kamer stelt de voorzitter de agenda vast, art. 71, 

eerste lid, RvOEK. 
144 Van Schagen laat een kritisch geluid horen: "Weliswaar stelt de Kamer formeel 

haar eigen agenda vast, maar feitelijk laat zij haar agenda bepalen door hetgeen de 
regering haar voorlegt en hetgeen de media aan onderwerpen aandragen." Van 
Schagen, JA., op. cit., blz. 296. 

145 CTW 92/6, blz. 8. 
146 CTW 92/6, blz. 32. 
147 CTW 92/6, blz. 35. 
148 Voortvarend wetgeven, blz. 8. 
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sproken. Vervolgens is het dringend gewenst dat periodiek over de voort
gang van aanhangige wetsvoorstellen per ministerie wordt overlegd. Een 
mondeling overleg tussen de betrokken bewindspersonen en de vaste ka
mercommissie voor het betrokken ministerie wordt hiervoor een geschikt 
instrument geacht. Tenslotte ziet het kabinet voordelen in het houden 
van briefings met een informatief karakter tussen kamerleden en/of frac
tiemedewerkers en departementsambtenaren.149 Over deze drie voorstel
len heeft de Commissie voor de werkwijze zich uitgesproken. Het jaarlijks 
debat over wetgevingsvoornemens acht de commissie slechts mogelijk, als 
een prioriteitsvolgorde door de ministeries heen zou kunnen worden aan
gebracht. De minister-president kan dan namens het gehele kabinet over 
het wetgevingsprogramma spreken en het debat kan plaatsvinden bij de 
Algemene Politieke Beschouwingen. De commissie beveelt het houden 
van periodiek overleg van vaste commissies over de voortgang van wetge
ving aan telkens als de behoefte daaraan blijkt te bestaan bij de desbe
treffende minister en/of de desbetreffende commissie. Informeel overleg 
op ambtelijk niveau dient zich te beperken tot informatie-uitwisseling.150 

4.2 Frankrijk 

De leden van de Assemblée nationale worden voor vijfjaar gekozen. Deze 
periode noemt men "législature". Alle wetsvoorstellen en wetsontwerpen 
vervallen na afloop van een "législature": "... en vertu d'une coutume con
stante, l'Assemblée nationale nouvellement élue n'est plus saisie des tex
tes qui se trouvaient en instance devant l'Assemblée précédente."161 De 
voorstellen kunnen verder behandeld worden, maar dienen dan opnieuw 
ingediend te worden. De regering neemt voor ieder wetsontwerp in de mi
nisterraad hieromtrent een beslissing. De leden van de Sénat worden voor 
negen jaar gekozen. Om de drie jaar treedt 1/3 van de leden af. Het komt 
dus nooit voor dat de Sénat in zijn geheel opnieuw gekozen wordt. Voor
stellen aanhangig bij de Sénat vervallen niet, ook niet als er een nieuwe 
Assemblée is gekozen ("changement de législature"). Ik meen dat het ver
vallen van voorstellen van wet Ьц wisseling van "législature" niet tot ver
snelling van de wetsprocedure leidt. Een periode van vijfjaar is lang en 
zoals reeds uitvoerig beschreven is, zijn er diverse andere mogelijkheden 
de wetsprocedure te versnellen. Zoals reeds gesteld, vervallen in de Sénat 
voorstellen niet. Voordeel van het Franse systeem is mijn inziens wel dat 

149 Voortvarend wetgeven, blz. 16. 
160 TK, 1993-1994, 23462, nr. 2. 
151 Notitie van de Service de la Séance Assemblee nationale dd. 22 januari 1986. Het 

vervallen van voorstellen van wet heeft niets te maken met een kabinetswisseling. 
Zie hierover Prakke, L., art. cit., blz. 1247 die dit ook constateert ten aanzien van 
valbijlprocedures in Denemarken, Duitsland en Groot-Brittannië. Zie in gelijke zin 
Van Schagen, JA., op. cit., blz. 164. 
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de regering bij wisseling van "législature" uitdrukkelijk een nieuwe be
slissing dient te nemen om al of niet opnieuw in te dienen. Overwegingen 
als 'is wetgeving op dit punt nog wel noodzakelijk en/of politiek haalbaar?' 
kunnen hierbij aan de orde komen. 

Zoals reeds besproken, is het systeem van gewone en buitengewone zit
tingsperioden152 reeds geruime tijd voorwerp van discussie. De praktijk 
laat bijvoorbeeld zien dat de verdeling van werkzaamheden over de zit
tingsperioden niet goed plaatsvindt.153 Tevens valt te wijzen op de zoge
naamde "inflation législative". De grondwetswijziging van 4 augustus 
1995 heeft tot doel verbetering te brengen in de werkwijze door de invoe
ring van één zittingsperiode die begint op de eerste werkdag van oktober 
en de laatste werkdag van juni eindigt met een maximum aantal verga-
derdagen van 120. In het nieuwe stelsel bepaalt ieder kamer zelf de we
ken waarin zij vergadert.164 De vergaderdagen en de vergadertijden wor
den geregeld in de Reglementen van Orde155, hetgeen een verzwakking 
betekent van de positie van de regering.166 Het slagen van de nieuwe re
geling zal (zoals zo vaak) afhangen van de goede wil van betrokken par
tijen.157 Het RAN en het RdS zijn naar aanleiding van de grondwetswijzi
ging gewijzigd, waarna de Conseil constitutionnel zich over deze wijzigin
gen heeft uitgesproken.158 

152 Over het Franse parlement bestaan bij sommigen in Nederland vreemde vooroor
delen en rare misvattingen. Zo stelde het voormalige kamerlid Wöltgens op 17 de
cember 1992: "Neem bijvoorbeeld het Franse parlement, dat ik overigens niet on
middellijk ons ten voorbeeld zou willen stellen als toonbeeld van een werkzame 
democratie. Ik meen evenwel dat men daar ongeveer één keer in de drie maanden 
bij elkaar komt." Handelingen TK 38-2862 t/m 2863. In het verslag van de Com
missie voor de werkwijze der kamer over de herziening van het Reglement van 
Orde, TK, 1992-1993, 22690, nr. 5 worden de termen "session" zittingsperiode en 
"séance" vergadering door elkaar gehaald, zie blz. 39. 

153 "Ainsi, l'ordre du jour législatif du Sénat n'est vraiment alimenté qu'au bout de 
plusieurs semaines de session, en général à partir de la seconde partie de chaque 
session." In de Sénat vindt ongeveer 50% van het werk de laatste maand van een 
zittingsperiode plaats. Pour mieux connaître le Sénat, 1993, blz. 162-163. Door deze 
overbelasting aan het einde van een zittingsperiode komt het geregeld voor dat drie 
vergaderingen op een dag gehouden dienen te worden, waaronder een vergadering 
's nachts, hetgeen het absenteïsme in de hand werkt, Ravaz, В., art. cit., blz. 1453. 
Zie hierover ook Couderc, M., art. cit., blz. 94-97. 

154 Art. 28, tweede lid, tweede volzin, Const. 
155 Art. 28, vierde lid, Const. 
156 Vgl. Roques, X., La révision constitutionnelle et la réforme des méthodes de travail 

de l'Assemblée nationale, Les petites affiches, no 135, 10 november 1995, blz. 3. 
157 Aldus Roques, X., art. cit., blz. 4: "..la conciliation entre la maîtrise gouvernemen

tale de l'ordre du jour et la maîtrise parlementaire de la durée des séances ne peut 
reposer que sur la bonne volonté des différents acteurs". 

158 C.C. 95-366 D.C., 8 november 1995 en C.C. 95-368 D.C., 15 december 1995, bespro
ken door Luchaire, F., Les conséquences de la réforme constitutionnelle du 4 août 
1995, RDP 1996, blz. 329-353. 
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De "ordre du jour prioritaire", uitvloeisel van het "parlementarisme ratio
nalisé" staat haaks op het Nederlandse systeem waarbij de Kamers zelf, 
volledig autonoom hun agenda bepalen. Naast een aantal nadelen zijn er 
zeker ook een aantal voordelen te noemen van het Franse stelsel, waarbij 
uiteindelijk de regering de doorslag geeft bij het bepalen van de agenda. 
Als nadelen kunnen worden genoemd dat een excessief gebruik kan lei
den tot een exclusieve macht van de regering en afbreuk kan doen aan 
het recht van initiatief van de leden van het parlement. Het is mogelijk 
dat de regering een soort veto-recht gaat uitoefenen.159 Voordelen zijn de 
mogelijkheid voor de regering de doelmatigheid en de snelheid van de 
wetgevende arbeid te verbeteren, alsmede de mogelijkheid haar politieke 
wensen makkelijker te realiseren.160 Xavier Roques heeft in een artikel 
uit 1992 de toepassing van de "ordre du jour prioritaire" gerelativeerd.161 

In de praktijk komt de agenda veelal via onderhandelingen tot stand, dit 
als uitvloeisel van het "parlementarisme majoritaire": "On voit par là que 
la distinction entre ordre du jour prioritaire et ordre du complémentaire 
doit être fortement relativisée à l'Assemblée nationale: dans le premier 
cas, il s'agit d'une décision du gouvernement négociée avec sa majorité 
parlementaire, dans le second d'une décision de cette dernière agissant 
avec l'accord du gouvernement..." Juridisch gezien kan de regering haar 
wil opleggen, politiek gezien kan dit zeer onhandig zijn. Indien de rege
ring niet steunt op een parlementaire meerderheid en haar wil wenst 
door te zetten, zijn er talloze mogelijkheden obstructie te plegen. Roques 
merkt op dat het enige 'echte wapen' dat de regering heeft art. 49, derde 
lid, Const, is. Toepassing hiervan in het kader van procedurele overwe
gingen acht hij ongewenst en hij pleit dan ook voor een verruiming van 
art. 47 Const, (de procedure voor begrotingswetsontwerpen) naar gewone 
wetgeving. 

5. Eerste lezing, plenaire behandeling 

In deze paragraaf komt eerst de plenaire behandeling van voorstellen van 
wet in Nederland aan de orde. De nadruk ligt op de plenaire behandeling 
in de Tweede Kamer. Aangezien de Eerste Kamer een voorstel van wet 
slechts in zijn geheel mag aannemen of verwerpen, kent het RvOEK wei
nig bepalingen over de plenaire behandeling.162 (6.1) Vervolgens wordt 

159 Grange, J., La fixation de l'ordre du jour des assemblées parlementaires, in Gui-
chard-Ayoub, E., e.a., Etudes sur le Parlement de la Ve République, PUF, 1966, blz. 
271-272. Zie hierover ook Pour mieux connaître le Sénat, 1993, blz. 170,175 en 181. 

160 Grange, J., op. cit., blz. 270. 
161 Roques, X., Le mythe de l'ordre du jour prioritaire, Les petites affiches, 4-5-'92, no. 

54, blz. 31-34. 
162 Aldus Bovend'Eert, P.P.T. en Kummeling, H.R.B.M., in de zevende druk van Van 

Raalte's Het Nederlandse parlement, op. cit., 1991, blz. 347. 
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bezien in hoeverre de Franse procedure voor ons van enig nut kan zijn 
(5.2). 

5.1 Nederland 

De algemene beraadslaging over een voorstel van wet vindt plaats in twee 
termijnen.163 De Kamers mogen alleen beraadslagen of besluiten, indien 
meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden ter vergadering 
aanwezig is.164 De voorzitter opent de vergadering, indien op het uur van 
bijeenroeping de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zit
ting hebbende leden is getekend.166 Indien op of kort na het uur van bij
eenroeping het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, kan de verga
dering niet doorgaan. De voorzitter stelt de vergadering tot een later tijd
stip uit.166 

De leden van de Tweede Kamer kunnen zich als spreker op de spre
kerslijst laten inschrijven. Geen lid voert het woord dan na het aan de 
voorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben.167 De voorzitter 
verleent het woord in de volgorde, waarin het is gevraagd. De Kamer kan 
een andere beslissing hieromtrent nemen.168 Indien een minister of een 
persoon die hij heeft aangewezen om zich in de vergadering te doen bij
staan, het woord verlangt, verleent de voorzitter dit pas wanneer de spre
ker die aan het woord is zijn rede heeft beëindigd.169 De volgorde van de 
sprekers kan worden verbroken, wanneer een lid het woord vraagt over 
een persoonlijk feit of over de orde.170 Interrupties zijn mogelijk.171 Zijn 
maximumspreektijden vastgesteld, dan wordt daarvoor de tijd gemoeid 
met een interruptie en haar beantwoording niet meegerekend.172 Geen lid 
voert meer dan twee maal en evenmin na afloop van de tweede termijn 

163 Art. 101, eerste lid, RvOTK. Allereerst komen een of meer kamerleden aan het 
woord, vervolgens een of meer ministers. Meer dan twee termijnen zijn mogelijk. 
Bovend'Eert, P.P.T., Kummeling, H.R.B.M., op. cit., 1995, blz. 413-414. 

164 Art. 67, eerste lid, Grondwet. 
165 Art. 49 RvOTK. Het is mogelijk dat de Kamers beraadslagen en besluiten zonder 

dat feitelijk het quorum aanwezig is, Bovend'Eert, P.P.T., Kummeling, H.R.B.M., 
op. cit., 1995, blz. 409. 

166 Art. 50, eerste lid, RvOTK Zie over het quorum in de Eerste Kamer de artt. 74-75 
RvOEK 

167 Ook in de Eerste Kamer voert niemand het woord zonder het van de voorzitter te 
hebben gekregen, art. 93, eerste lid, RvOEK 

168 Art. 55, eerste lid, RvOTK 
169 Art. 65, tweede lid, RvOTK art. 91 RvOEK 
170 Art. 56 RvOTK art. 88 RvOEK 
171 Art. 57, tweede lid, RvOTK Volgens art. 85, tweede lid, RvOEK kan de voorzitter 

korte interrupties toelaten. 
172 Praktische mededelingen, juli 1994, blz. 52. 
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het woord over hetzelfde onderwerp.173 De Kamer kan een lid verlof ge
ven dit wel te doen.174 

Er zijn in het RvOTK geen maximumspreektijden vastgesteld.175 Het 
RvOTK bepaalt niet anders dan dat de Kamer regels kan stellen ten aan
zien van de duur van de redevoeringen van de leden. Hierbij kan dan ook 
worden bepaald, dat elk lid slechts eenmaal het woord zal mogen voe
ren.176 De Kamer kan ook, bij voorkeur met inachtneming van de omvang 
van de fracties, een maximumspreektijd voor elke fractie vaststellen.177 

De Commissie voor de Werkwijze acht spreektijdbeperking een positieve 
bijdrage aan verlevendiging van het plenaire debat.178 Ook Van Schagen 
wil een spreektijdbeperking bij de behandeling van gewone wetsvoorstel
len. Hij stelt 15 minuten per spreker voor. De grotere fracties zijn hierbij 
in het voordeel, omdat ze meer leden hebben. Genoemde maximum
spreektijd kan volgens van Schagen leiden tot doorbreking van de verko
kering en de specialisering.179 

Wanneer niemand meer het woord verlangt, sluit de voorzitter de be
raadslaging.180 Sluiting vindt ook plaats, wanneer vastgestelde spreektij
den zijn opgemaakt.181 De Kamer kan op voorstel van de voorzitter of een 
in de vergaderzaal aanwezig lid, op grond van het oordeel dat het onder
werp van verschillende zijden voldoende is belicht, besluiten de beraad
slaging eerder te sluiten.182 Deze bepalingen richten zich tegen mogelijke 
obstructie, maar zijn zelden toegepast.183 Ook kan de Kamer besluiten 
dat de beraadslaging over een onderwerp op een bepaald tijdstip zal wor
den gesloten.184 Wordt een hiertoe strekkend voorstel van de voorzitter of 
van een in de vergaderzaal aanwezig lid aangenomen, dan heeft de voor
zitter de bevoegdheid de nog beschikbare tijd naar billijkheid te verde
len.185 Hiernaast kan de voorzitter de vergadering schorsen of sluiten, in-

173 Het spreken ter toelichting van een amendement wordt niet meegerekend bij het 
aantal keren dat een lid over een bepaald onderwerp het woord voert, Bovend'Eert, 
P.P.T., Kummeling, H.R.B.M., op. cit., 1995, blz. 414. 

174 Art. 63, eerste lid, RvOTK, art. 92, eerste lid, RvOEK 
175 Dit geldt ook voor het RvOEK, zie de artt. 99-101 RvOEK 
176 Art. 64, eerste lid, RvOTK 
177 Art. 64, tweede lid, RvOTK. Zie voor de berekeningswijze die tot op heden gebrui

kelijk is bij de behandeling van de begroting Praktische mededelingen, juli 1994, 
blz. 90-91. De kleine(re) fracties worden hierbij enigszins overbedeeld. 

178 TK, 1992-1993, 22590, nr. 8, blz. 3-4. 
179 Van Schagen, J.A., op. cit., blz. 118. 
180 Art. 67, eerste lid, RvOTK 
181 Praktische mededelingen, juli 1994, blz. 89. 
182 Art. 67, tweede en derde lid, RvOTK 
183 Praktische mededelingen, juli 1994, blz. 89. 
184 Deze zogenaamde "guillotine" is ook vrijwel nooit toegepast, Praktische mededelin

gen, blz. 89. 
185 Art. 68 RvOTK 
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dien hij dit met het oog op de loop van de werkzaamheden of ter handha
ving van de orde wenselijk acht.186 

Een lid dat het woord voert, kan daarbij moties over het in behandeling 
zijnde onderwerp indienen. Een motie kan alleen in behandeling komen, 
als zij door tenminste vier andere leden wordt mede ondertekend of on
dersteund.187 Een aangenomen motie geeft niet meer weer dan de opinie 
van de Kamer. De regering kan haar naast zich neerleggen. 

De Tweede Kamer kan besluiten na de algemene beraadslaging de af
zonderlijke artikelen en de daarop voorgestelde amendementen en ten
slotte de beweegreden van het voorstel in behandeling te nemen.188 "Bij 
de plenaire behandeling hebben de toelichting op en de discussie over in
gediende amendementen meestal plaats in het kader van de algemene be
raadslaging, doorgaans in twee termijnen.... Een dergelijke aparte plenai
re artikelsgewijze behandeling is ... in de laatste jaren bijn nooit meer 
voorgekomen."189 Volgens art. 101, derde lid, RvOTK kan de Kamer tot 
een andere wijze van behandeling besluiten. Zoals eerder besproken, kan 
zowel voor behandeling in een vergadering van de Kamer als na de alge
mene beraadslaging, een wetgevingsoverleg worden gehouden.190 

Nadat de beraadslaging is gesloten, gaat de Kamer zo nodig over tot 
het nemen van een besluit.191 Een gewone meerderheid is voor het nemen 
van alle beslissingen voldoende, behalve waar de Grondwet of het Statuut 
een versterkte meerderheid eist.192 Stemming geschiedt door handopste
ken.193 Een stemming kan achterwege blijven, indien geen van de leden 
daarom vraagt. In dat geval stelt de voorzitter voor het besluit zonder 
stemming te nemen.194 Wanneer een lid erom vraagt, of wanneer naar 
het oordeel van een lid de stemverhouding bij een stemming bij handop
steken niet duidelijk is, vindt hoofdelijke stemming plaats.195 Het RvO 
kent geen mogelijkheid van stemonthouding. Indien blijkt dat het quorum 
niet meer aanwezig is, kan de voorzitter ofwel de vergadering schorsen, 
ofwel de vergadering sluiten.196 Na de stemming kunnen stemverklarin-

186 Art. 47, eerste lid, RvOTK Zie voor sluiting en schorsing van de beraadslaging in 
de Eerste Kamer de artt. 111-113 RvOEK. 

187 Art. 66 RvOTK Zie ook art. 93 RvOEK 
188 Art. 101, tweede lid, RvOTK 
189 Aldus Praktische mededelingen, blz. 4. 
190 Art. 102 RvOTK 
191 Art. 69, eerste lid, RvOTK 
192 Art. 67, tweede en vierde lid, Grondwet. Praktische mededelingen, blz. 95. 
193 Art. 69, tweede lid, RvOTK 
194 Art. 69, derde lid, RvOTK de zogenaamde hamerstukprocedure. 
195 Art. 70, eerste en tweede lid, RvOTK Het keer op keer uitlokken van een hoofdelij

ke stemming dient gekwalificeerd te worden als parlementaire obstructie. Zie Bo-
vend'Eert, P.P.T., Kummeling, H.R.B.M., op. cit., 1995, blz. 418. 

196 Art. 70, vijfde lid, RvOTK Zie voor de Eerste Kamer art. 120 RvOEK "Indien tij
dens de stemming blijkt dat het quorum als bedoeld in artikel 82 niet meer aanwe
zig is, kan geen uitslag van de stemming worden vastgesteld. Zij wordt beschouwd 
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gen worden afgelegd van maximaal twee minuten.197 Bij het stemmen 
wordt de volgende volgorde in acht genomen: eerst wordt gestemd over de 
subamendementen, daarna over de amendementen en tenslotte over het 
artikel of de beweegreden.198 Van amendementen op eenzelfde gedeelte 
van het wetsvoorstel komt het amendement met de verste strekking het 
eerst in stemming.199 Nadat over alle artikelen en over de beweegreden is 
gestemd, vindt de eindstemming over het voorstel in zijn geheel plaats.200 

Stemmingen vinden gewoonlijk plaats op dinsdag, direct na de regeling 
van werkzaamheden.201 Hierdoor vindt de besluitvorming, in tegenstel
ling tot de beraadslaging, wel door een vrijwel voltallige Kamer plaats.202 

Indien het voorstel van wet in de loop van de beraadslaging often gevolge 
van de stemmingen wijziging heeft ondergaan, kan de Kamer besluiten de 
eindstemming tot een volgende vergadering uit te stellen. In de tussentijd 
kunnen de regering of de desbetreffende commissies wijzigingen voorstel
len. Het kan hierbij gaan om het herstellen van kennelijke vergissin
gen.203 

De voorzitter zendt een aangenomen voorstel van wet door naar de 
voorzitter van de Eerste Kamer. Een verworpen voorstel van wet zendt 
hij terug naar de Koning.204 

Van Schagen constateert dat de plenaire vergadering slecht bezet is. 
Zij fungeert slechts als een veredelde commissievergadering. Als oorzaken 
noemt hij dat de vergaderingen van de kamercommissies en de fractie
commissies allesoverheersend zijn geworden en de fractiediscipline. Als 
mogelijke verbeteringen noemt hij de invoering van maximumspreektij-
den en het verminderen van de plenaire vergadertijd, gepaard gaande 
met vaste tijden voor de commissievergaderingen.205 

als niet te zijn gehouden. De Voorzitter sluit, na te hebben geconstateerd dat het 
quorum niet aanwezig is, de vergadering." De bepalingen ten aanzien van het quo
rum kunnen als middel van 'obstructie' gehanteerd worden, Bovend'Eert, P.P.T., 
Kummeling, H.R.B.M., op. cit., 1995, blz. 410. 

197 Art. 73, eerste en derde lid, RvOTK. Zie voor stemmingen in de Eerste Kamer art. 
108 RvOEK 

198 Art. 103, eerste lid, RvOTK 
199 Art. 103, tweede lid, RvOTK 
200 Art. 104 RvOTK 
201 Praktische mededelingen, blz. 96. 
202 Van Schagen, J.A., op. cit., blz. 162. 
203 Art. 105 RvOTK, de zogenaamde tweede lezing. 
204 Art. 107 en 108 RvOTK 
205 Van Schagen, J.A., op. cit., blz. 111-112 en 117-119. 
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5.2 Frankryk 

Ook in dit onderdeel ligt de nadruk op de plenaire behandeling in de 
rechtstreeks gekozen Kamer, de Assemblée nationale. De algemene be
raadslaging vangt in de regel aan met het horen van de rapporteur. De 
rapporteur heeft een spilfunctie in de plenaire vergadering. Hij geeft de 
mening van de commissie over het voorstel weer, zowel in zijn algemeen
heid als over de voorgestelde amendementen. De commissievoorzitter is 
vaak aanwezig, met name wanneer hij het politieke belang van een voor
stel wil onderstrepen.206 Zowel commissievoorzitter als rapporteur kun
nen in de Assemblée onbeperkt spreken in deze fase.207 De regering kan 
spreken wanneer zij dat wil, maar moet daarbij wel de regels en gebrui
ken die in een Kamer gelden respecteren.208 Ook de regering heeft enkele 
prerogatieven op grond van het Reglement van Orde. Op haar verzoek 
vindt een schorsing van de vergadering verplicht plaats, een "scrutin pu
blic", uitstel en de tweede beraadslaging. Zeer belangrijk zijn natuurlijk 
de wapens die de regering in het kader van de wetsprocedure heeft. Kort
heidshalve verwijs ik naar de artikelen 49, derde lid, 41, 44, tweede lid, 
44, derde lid en art. 48 Const. 

Voordat de kamerleden in het kader van de algemene beraadslaging 
aan het woord komen, kunnen verschillende moties aan de orde komen. 
Al aan het begin van de plenaire behandeling kan een voorstel verworpen 
worden, hetzij omdat strijd met de Constitutie bestaat, hetzij omdat men 
verder beraadslagen niet zinvol acht op politieke gronden of omdat er bij
voorbeeld al wetgeving op het desbetreffende terrein bestaat.209 In Neder
land is er kritiek op het feit dat grondwettigheidsvragen teveel aan de 
rechter (moeten) worden overgelaten. Volgens het Franse systeem is beter 
geregeld dat geen wetgeving in strijd met de Constitutie tot stand komt 
en de rechter er later aan te pas moet komen.210 Andere voordelen zijn 
dat een motie kan fungeren als middel tegen de 'wapens' van de regering 
en kan dienen als middel de wetsprocedure te versnellen. Er kleven ech-

206 La séance publique à l'Assemblée nationale, Assemblée nationale, 1992, biz. 35. 
207 Andere prerogatieven betreffen de schorsing van de vergadering, stemming "par 

scrutin public", uitstel van behandeling en de tweede beraadslaging. Op verzoek 
van de rapporteur of commissievoorzitter vinden deze modaliteiten verplicht plaats. 
La séance publique à l'Assemblée nationale, op. cit., blz. 36. Het voorgaande geldt 
voor de rapporteur van de commissie "saisie au fond". De rapporteur "pour avis" 
heeft niet de genoemde prerogatieven behalve dan dat hij het recht heeft zich uit te 
spreken over de amendementen. 

208 La séance publique à l'Assemblée nationale, op. cit., blz. 38. 
209 Bedacht moet wel worden dat aanneming geen consequenties heeft voor het verloop 

van de "navette". Aanneming geldt de desbetreffende lezing. Als beide Kamers het 
eens zijn, kan het voorstel toch snel worden verworpen, namelijk na één lezing in 
iedere Kamer, indien het voorstel urgent is verklaard. 

210 Vgl. ook de procedure bij de Conseil constitutionnel. 
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ter ook nadelen aan. Men dient namelijk vaak een exceptie in om spreek
tijd te verkrijgen.211 Er wordt dan lang gesproken, maar niet over de 
Constitutie. Het kan leiden tot parlementaire obstructie door te verhinde
ren dat de voorliggende tekst in stemming komt. Indien de motie wordt 
aangenomen, kan het recht van amendement in de desbetreffende lezing 
niet uitgeoefend worden. Zoals reeds geconstateerd, worden echter in de 
praktijk deze moties zelden aangenomen. 

Meestal besluit de "Conférence des Presidents" tot een regeling van de 
algemene beraadslaging. De fractievoorzitters verdelen dan de beschikba
re spreektijd.212 Tijdens de plenaire vergadering let de voorzitter zorgvul
dig op het nakomen van de spreektijden. De kamerleden spreken de een 
na de ander2 1 3 en interrupties van maximaal vijf minuten zijn toege
staan.21* 

De artikelsgewijze beraadslaging is strikt gereglementeerd. Zowel voor 
de artikelen als de amendementen geldt een spreektijd van maximaal vijf 
minuten, alleen de spreektijd van de regering is onbeperkt. Het aantal 
sprekers bij de behandeling van amendementen is gelimiteerd: de opstel
ler, de regering, de voorzitter of de rapporteur van de commissie "saisie 
au fond", de voorzitter of de rapporteur van de commissie "saisie pour 
avis" en een spreker met een andere mening kunnen het woord voeren.215 

De voorzitter kan interrupties toestaan.216 Van de plenaire vergadering 
kan gesteld worden dat zij strict georganiseerd is in die zin dat er geen 
sprake is van een werkelijk debat. Ter illustratie de volgende uitspraak 

211 De werkgroep die zich heeft beziggehouden met de herziening van het RAN in 1994 
heeft aanbevolen dat de fractievoorzitters in het vervolg preciezer dienen aan te 
geven hoe lang sprekers aan het woord zullen zijn om hun moties toe te lichten. 
Rapport no 947. Anderen, zoals de UDF-fractie, stellen een spreektijdbeperking 
van 30 minuten voor. 

212 "Et en fonction de la durée générale, chaque groupe a ce qu'on appelle un temps de 
parole proportionnellement à ses effectifs. C'est une proportionnelle corrigée de 
façon à ce que les groupes minoritaires ne soient pas pénalisés en temps de parole." 
Séminaire sur l'élaboration de la loi, 9 et 10 décembre 1994, An 14/95, blz. 90. Ook 
in de Assemblée nationale zijn stemmen opgegaan de spreektijden te verminderen. 
Zo bijvoorbeeld de UDF-fractie. 

213 De RPR-fractie vindt dat er te veel en te lang plenair wordt vergaderd. Zij heeft 
voorgesteld tijdens de algemene beraadslaging slechts 1 spreker per fractie toe te 
laten. 

214 Art. 54, eerste lid, RAN 
215 Art. 95, tweede lid en 100, zevende lid, RAN 
216 Zie art. 56 RAN, de voorzitter kan een spreker toestaan de regering of de commissie 

te antwoorden. De voorzitter speelt een belangrijke rol tijdens de algemene be
raadslaging maar deze rol wordt nog belangrijker tijdens de artikelsgewijze be
raadslaging. De ingewikkeldheid van de teksten vergt een grote waakzaamheid van 
de voorzitter: "De l'ordre d'appel des amendements, de leur compatibilité peut dé
pendre, en effet, la qualité de la rédaction sinon la cohérence interne des lois adop
tées." La séance publique à l'Assemblée nationale, op. cit., blz. 34-35. 
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van Ch. Kert, kamerlid uit de Bouches du Rhône: "...chaque orateur s'ex
prime à tour de rôle et que l'ordre du jour prévoit une intervention d'un 
parlementaire après l'autre et qu'il n'y a pas échange permanent, c'est à 
dire que le ministre ne répond pas à chaque fois, sauf au moment de 
l'examen des amendements. Ainsi le débat est-il extrêmement organisé. Il 
y a un temps de parole et un ordre de parole qui sont bien prévus et donc 
il n'y a pas cette sorte d'affrontement permanent que le mot de débat 
pourrait laisser penser."217 

Een tweede beraadslaging kan plaatsvinden niet alleen om technisch 
noodzakelijke wijzigingen aan te brengen, maar ook om inhoudelijk terug 
te komen op bepalingen die al zijn aangenomen. Ook dit biedt de regering 
weer de mogelijkheid om haar gezichtspunten te doen prevaleren, omdat 
een tweede beraadslaging verplicht plaatsvindt als de regering daarom 
verzoekt.218 

De regels met betrekking tot het quorum zijn zeer soepel. Zo stelt art. 
61, eerste lid, RAN dat "L'Assemblee est toujours en nombre pour délibé
rer et pour régler son ordre du jour." Stemmingen zijn geldig, hoeveel 
aanwezigen er ook zijn, als er niet persoonlijk door een fractievoorzitter 
om verificatie van het quorum is gevraagd. Is dit verzoek gedaan, dan 
wordt bekeken of in "l'enceinte du Palais" de absolute meerderheid van 
het aantal leden aanwezig is. Is dit niet het geval, dan kan geen stem
ming plaatsvinden. In de praktijk komt het veelvuldig voor dat men be
raadslaagt en besluit met een zeer gering aantal kamerleden.219 Onlangs 
zijn maatregelen genomen om te komen tot een daadwerkelijke "vote per
sonnel". 

De herziening van het RAN (1994) heeft voor een deel betrekking op 
het verbeteren van de plenaire behandeling. De werkgroep formuleerde 
het aldus: "Il s'agit en premier lieu de rééquilibrer, tant en durée qu'en 
importance, les deux phases successives de la procédure législative, à 
savoir l'examen des textes au sein des commissions et leur discussion en 
séance publique. Ce rééquilibrage passe d'abord par diverses mesures qui 
ont pour trait commun de rechercher une réduction de la durée des sé
ances publiques..."220 

Op deze plaats dienen enkele speciale wijzen van aannemen aan de 
orde te komen, te weten de "vote bloqué" en het stellen van de vertrou
wenskwestie in de wetsprocedure. Voor de regering heeft het toepassen 
van de "vote bloqué" een groot aantal voordelen. Via deze procedure heeft 
zij de mogelijkheid de stemming over een voorstel van wet verstrekkend 

217 Séminaire, op. cit., blz. 91. In commissievergaderingen is daarentegen wel sprake 
van een werkelijk debat. Séminaire, op. cit., blz. 101. 

218 De communistische fractie wil de verplichte tweede beraadslaging op verzoek van 
de regering dan ook afschaffen. 

219 Séminaire, blz. 87-88. 
220 Zie proposition no. 947 en de desbetreffende paragraaf. 
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naar haar hand te zetten, zonder haar eigen positie ter discussie te stel
len. Door toepassing kan de regering de samenhang van haar wetsont
werpen waarborgen, zowel in technische zin als in politieke zin. De wets
procedure wordt erdoor versneld en "de vote bloqué" kan dienen als mid
del tegen parlementaire obstructie. Toch zou ik deze procedure niet aan 
willen bevelen, aangezien de Assemblée of de Sénat in een positie van 
slikken of stikken wordt gebracht en de "vote bloqué" naar mijn smaak 
teveel een machtsmiddel voor de regering is. 

Het stellen van de vertrouwenskwestie heeft dezelfde voordelen voor de 
regering als de procedure van de "vote bloqué", hoewel zij bij het stellen 
van de vertrouwenskwestie haar eigen positie ter discussie stelt. In de 
praktijk blijkt echter dat deze positie zelden tot nooit in gevaar komt. Het 
vertrouwen wordt namelijk geacht aanwezig te zijn. De Assemblée natio
nale moet zich daadwerkelijk in meerderheid uitspreken tegen de rege
ring. Dit zullen regeringspartijen niet snel doen en voor oppositiepartijen 
is het vanzelfsprekend zeer moeilijk de benodigde meerderheid te beha
len. In Nederland wordt van tijd tot tijd voorgesteld de vertrouwensregel 
te codificeren.221 De vraag is of de Franse regeling aanbeveling verdient. 
In Frankrijk speelt de vertrouwenskwestie alleen tussen regering en 
rechtstreeks gekozen Kamer. Dit voert voor de Nederlandse verhoudingen 
te ver. De vertrouwensregel geldt hier ook in de relatie tot de Eerste Ka
mer.222 Voor het overige zijn de nadelen naar mijn idee te groot. Het fun
geert te veel als een machtsmiddel en wetgeving kan tot stand komen 
zonder beraadslaging en zonder stemming!223 

6. Tweekamerstelsel 

In deze paragraaf komt eerst het Nederlandse tweekamerstelsel aan de 
orde, met name de discussie over de positie van de Eerste Kamer (6.1). 
Vervolgens worden de voor- en nadelen van het Franse tweekamerstelsel 
besproken (6.2). 

221 Zo bijvoorbeeld Mans, R., Nieuwe ronde, nieuwe kansen, Ars Aequi 1994, blz. 418-
427. Laatstgenoemde schrijver pleit voor een dusdanige codificatie dat de Eerste 
Kamer nadrukkelijk het recht wordt onthouden bewindslieden en regering op eigen 
initiatief naar huis te sturen. In zijn opvatting mag de vertrouwensregel alleen van 
regeringszijde worden geactiveerd. 

222 Hoewel sommigen hier anders over denken. 
223 In Frankrijk gaat het overigens om een typische vertrouwensregel, te onderschei

den van de algemene (of spontane). 
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6.1 Nederland 

De Staten-Generaal bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste Ka
mer.224 De Tweede Kamer is als eerste genoemd om het primaat van die 
Kamer tot uitdrukking te brengen.225 De Eerste Kamer heeft niet het 
recht van initiatief, noch het recht van amendement. Zij kan een wets
voorstel slechts aannemen of verwerpen. 

De laatste jaren is de positie van de Eerste Kamer onderwerp van her
overweging, gelet op haar toegenomen 'geldingsdrang'. Men doelt dan met 
name op de toename in de verwerping van wetsvoorstellen en de novelle
praktijk.226 Via deze laatste praktijk probeert de Eerste Kamer door haar 
gewenste wijzigingen tot stand te doen brengen. Zij verzoekt dan de rege
ring een novelle in te dienen. Dit is een wetsvoorstel tot wijziging van de 
wet, tegen het voorstel waarvan de Eerste Kamer bezwaren koestert. 
Veelal houdt de Eerste Kamer dan de behandeling van laatstgenoemd 
voorstel aan, wacht tot de novelle na behandeling in de Tweede Kamer bij 
haar is gearriveerd en handelt dan beide voorstellen af.227 De novelle
praktijk wordt vaak als een probleem voorgesteld. Ik vraag me af of daar
van wel sprake is. De regering is vrij om al dan niet een novelle in te die
nen. Het vraagstuk, als het al bestaat, zit hem dus niet zozeer in de no
velle, als wel in de dreiging met verwerpen, als er geen novelle komt, dat 
wil zeggen wordt toegezegd. Als de Tweede Kamer vervolgens de novelle 
niet zou aanvaarden, is het nog maar de vraag wat de Eerste Kamer dan 
doet. Misschien gaat ze alsnog door de bocht. 

De commissie-Deetman heeft voorgesteld de Eerste Kamer een terug-
zendingsrecht toe te kennen onder de voorwaarde dat de Tweede Kamer 
definitief beslist over het teruggezonden wetsvoorstel. De Eerste Kamer 
heeft in deze opzet de keuze, óf terugzenden, óf afhandelen. Voordeel van 
deze regeling is volgens de commissie dat het politieke primaat van de 
Tweede Kamer beter gewaarborgd is.228 Het juridische primaat wordt zo 
zelfs gecreëerd. Het is echter de vraag of de Eerste Kamer veelvuldig zal 
terugzenden, omdat zij daarmee de eindbeslissing uit handen geeft. De 
commissie merkt op dat de mogelijkheid van terugzending zowel kan wor
den aangegrepen bij technische bezwaren als bij politieke bezwaren. In 

224 Art. 61, eerste lid, Grondwet 
225 Kortmann, C.A.J.M., De Grondwetsherzieningen 1983 en 1987, Deventer 1987, blz. 

199. 
226 Zie bijvoorbeeld de brief van de minister van Binnenlandse Zaken dd. 1 mei 1997 

aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, TK 1996-1997, 
21427, nr. 164, blz. 10: "Sedert 1983 is sprake van enige toename in de verwerping 
van wetsvoorstellen en van een toename in de intrekking van wetsvoorstellen na 
een behandeling in de Eerste Kamer en de aanvaarding van moties door de Eerste 
Kamer. Ook het aantal novelles is toegenomen." 

227 Kortmann, CA.J.M., op. cit., blz. 312. 
228 TK, 1990-1991, 21427, nr. 3, blz. 22-24. 
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beide gevallen maakt zij (de gedachte aan) een novelle overbodig229, maar 
de novellepraktijk blijft in deze variant mogelijk.230 

Kummeling constateert dat het constitutionele recht een systeemfout 
kent, nu het geen uitweg biedt in geval van conflicten als gevolg van poli
tiek divergerende kamers. Deze systeemfout wordt nog duidelijker als 
men zich realiseert dat de Eerste Kamer met behulp van haar vetorecht 
positieve besluitvorming kan blokkeren.231 Tussen Tweede Kamer en 
Eerste Kamer bestaat geen conflictenregeling. De regering kan in de Eer
ste Kamer de vertrouwenskwestie stellen, maar "Bij het stellen van de 
vertrouwenskwestie valt overigens wèl te bedenken, dat een eventueel 
dreigen met ontbinding van de Eerste Kamer minder zinvol is, omdat in 
het algemeen een nieuwe Eerste Kamer zal worden gekozen door dezelfde 
Provincale Staten als die welke de oude Eerste Kamer samenstelden."232 

Kortmann concludeert dat het recht tot ontbinding van de Eerste Kamer 
onvoldoende tegenwicht inhoudt tegen de vertrouwensregel.233 Kumme
ling noemt als mogelijke oplossing het toekennen van een terugzendrecht 
aan de Eerste Kamer. De Tweede Kamer kan dan het wetsvoorstel al dan 
niet gewijzigd opnieuw indienen bij de Eerste Kamer. Verwerpt deze dan 
het voorstel, dan volgt beraadslaging in verenigde vergadering, waarbij 
het voorstel slechts kan worden aangenomen met tweederde meerder
heid.23* 

De commissie-De Koning heeft zich nader gebogen over de positie van 
de Eerste Kamer.235 De commissie meent dat de Eerste Kamer doorgaans 
verstandig omgaat met de novelle-procedure. Echter, de normen en ge
dragscodes tussen beide Kamers zijn niet altijd voldoende duidelijk. Een 
precisering kan waardevol zijn. Een indammen van de novelle-praktijk 
kan voorts het voordeel hebben dat aldus de verdenking van (en verlei
ding tot) 'politiek activisme' van de Eerste Kamer kan worden weggeno
men. Een eventuele verandering zou, naar de mening van de commissie, 
echter geen afbreuk mogen doen aan de positie van de Eerste Kamer, 
noch ten koste mogen gaan van kwaliteit en/of tempo van het wetgevings
proces. De commissie bespreekt een aantal varianten op een terugzen-
dingsrecht en beveelt uiteindelijk de invoering van een eenmalig terug-
zendingsrecht aan waarbij het eindoordeel blijft voorbehouden aan de 
Eerste Kamer. De commissie verdedigt de door haar aanbevolen oplossing 
met de opmerking dat de Eerste Kamer een voorstel niet behoeft te ver-

229 Idem, blz. 24. 
230 Zie in gelijke zin over het voorstel van de commissie-Deetman, Kummeling, 

H.R.B.M., De Nederlandse Eerste Kamer, Zwolle 1992, blz. 38. 
231 Kummeling, H.R.B.M., op. cit., blz. 36. 
232 TK, 1990-1991, 21427, nr. 3, blz. 24 en Kummeling, H.R.B.M., op. cit., blz. 23. 
233 Kortmann, CA.J.M., op. cit., blz. 288. 
234 Kummeling, H.R.B.M., op. cit., blz. 38. 
235 TK, 1992-1993, 21427, nrs. 36-37 "Het bestel bijgesteld". 
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werpen en evenmin onder druk te aanvaarden, maar zij dwingt regering 
en Tweede Kamer tot een openbare heroverweging door gebruik te maken 
van het voorgestelde eenmalige terugzendingsrecht. Leidt deze herover
weging niet tot bijstellingen, dan kan de Eerste Kamer aan het door haar 
erkende politieke primaat van de Tweede Kamer een argument ontlenen 
om - ondanks haar bezwaren - het voorstel alsnog te aanvaarden.236 Ik te
ken hierbij aan dat de Eerste Kamer het voorstel natuurlijk ook kan ver
werpen. Tevens laat deze regeling onverlet dat gebruik wordt gemaakt 
van de novelle-procedure.237 

De commissie-De Koning besteedt enige aandacht aan informele me
thoden van conflictbeslechting, zoals gemengde commissievergaderingen 
zonder additionele bevoegdheden, dan wel vroegtijdige toezending aan de 
Eerste Kamer van bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstellen, 
waardoor de Tweede Kamer al bij behandeling van het voorstel over een 
commentaar uit de Eerste Kamer (commissie) zou kunnen beschikken. Zij 
merkt op dat deze mogelijkheden een nuttige bijdrage zouden kunnen le
veren aan het wegnemen van onvolkomenheden binnen het bestaande 
systeem: "De commissie erkent evenwel dat, als hiermee wordt volstaan, 
niet in ieder opzicht een 'geregelde tussenweg' wordt geboden."238 De in
formele methoden worden hier wel heel kort en vrijwel ongemotiveerd af
gedaan. Kummeling is wat langer van stof. Hij stelt voor meer gebruik te 
maken van de mogelijkheid om gemengde commissievergaderingen te 
houden voorafgaande aan het in behandeling nemen van een wetsvoor
stel. Dergelijke vergaderingen zouden voornamelijk moeten dienen voor 
het in kaart brengen van de politieke problemen.239 

Het kamerlid Jürgens heeft een motie ingediend naar aanleiding van 
de voorstellen met betrekking tot de positie van de Eerste Kamer, omdat 
de bevoegdheid tot het verwerpen van voorstellen van wet veelal door de 
Eerste Kamer een te zwaar middel wordt geacht (sic) en anderzijds spra
ke is van de constitutioneel aanvechtbare praktijk van "novelles".240 Hij 
noemt daarin twee mogelijkheden. Ten eerste een recht van de Eerste 
Kamer om - in plaats van een voorstel te verwerpen - een wetsvoorstel 
met de aantekening van specifieke bezwaren, terug te zenden naar de 
Tweede Kamer, al dan niet ter afdoening. Onduidelijk is wie in deze vari
ant de eindbeslissing krijgt. Het tweede voorstel betreft het activeren van 
het forum van de Verenigde Vergadering der beide Kamers van de Sta-
ten-Generaal ter beslechting van conflicten die ontstaan tussen beide Ka-

236 Het bestel bijgesteld, blz. 74. 
237 Nadeel van het terugzendingsrecht is dat het voorstel in zyn geheel wordt terugge

zonden. Een novelle wordt gevraagd ten aanzien van een specifiek bezwaar. Deze 
gang van zaken is veel eenvoudiger. 

238 Het bestel bijgesteld, blz. 73. 
239 Kummeling, H.R.B.M., op. cit., blz. 39-40. 
240 Op dit laatste is wel wat afte dingen, zie hiervoor. 
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mers bij dreigende verwerping van een wetsvoorstel door de Eerste Ka
mer.241 

Het kamerlid Wolffensperger heeft ook een motie ingediend waarbij hij 
onderscheid maakt tussen gevallen waarin de overwegende bezwaren van 
de Eerste Kamer zich richten op één inhoudelijk punt en gevallen waarin 
zich een veelheid aan bezwaren voordoet. Hij stelt dan voor om tot een re
geling te komen die het mogelijk maakt om, indien een gekwalificeerde 
meerderheid in de Eerste Kamer dezelfde overwegende bezwaren heeft 
tegen één inhoudelijk punt dan wel aspect van een wetsvoorstel, dat 
wetsvoorstel, gemotiveerd met dat bezwaar, terug te zenden aan de Twee
de Kamer ter heroverweging.242 Niet duidelijk in dit voorstel is wie de 
eindbeslissing heeft.243 De beide moties zijn verworpen.244 

6.2 Frankrijk 

De commissie-De Koning heeft op zeer summiere wijze aandacht ge
schonken aan conflictbeslechting in een twee-kamerstelsel in andere lan
den, waaronder Frankrijk. Afgezien van enkele storende fouten in de be
schrijving van de Franse wetsprocedure245, doet de commissie de proce-

241 TK, 1993-1994, 21427, nr. 81. 
242 TK, 1993-1994, 21427, nr. 85. 
243 Hier komt bij: wat is één inhoudelijk punt? Dit kan ook het gehele wetsvoorstel 

zijn, is namelijk ook één punt. 
244 Voorzitter Deetman acht de kwestie hiermee afgehandeld. TK, 1993-1994, 21427, 

nr. 101, blz. 9. 
245 Het rapport stelt dat Senaat en Assemblée in de wetgevingsprocedure in beginsel 

op gelijke voet staan. Beide hebben initiatiefrecht. Dit is onjuist: de leden van het 
parlement hebben initiatiefrecht. "Loi" is vrouwelijk en "petit" moet dan ook "pe
tite" zijn. Het rapport stelt dat beide Kamers recht van amendement hebben, zij het 
beperkt. Dit maakt het mogelijk dat de Kamers van elkaar afwijkende teksten 
kunnen aannemen. De leden van het parlement hebben echter het recht van amen
dement (toegegeven, het betren een taalkundige kwestie. De amendementen zullen 
toch moeten worden aanvaard). Op het recht van amendement bestaan beperkin
gen die in het voorgaande zijn besproken. De beperkingen zorgen niet voor afwij
kende teksten, maar betreffen het amenderen als zodanig. Ook de regering heeft 
het recht van amendement. Het rapport stelt dat compromisteksten behandeld 
worden in beide Kamers. Dit dient gepreciseerd te worden. Indien een compromis-
tekst tot stand is gekomen, kan deze door de regering ter goedkeuring aan beide 
Kamers worden voorgelegd. De regering heeft de vrijheid om al of niet voor te leg
gen. In tegenstelling tot wat het rapport beweert, is het twee maal voorgekomen 
dat de regering een ontwerp niet heeft voorgelegd. De "navette" kan opnieuw begin
nen, zie art. 113, eerste lid, RAN. Indien de beide Kamers geen consensus bereiken 
over de compromis-tekst, volgt een nieuwe lezing in beide Kamers. De regering kan 
de Assemblée in laatste instantie laten beslissen. Wanneer een compromis in de 
cmp uitblijft, kan de regering de Assemblée in laatste instantie laten beslissen na 
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dure in Frankrijk af met de opmerking dat de conflictbeslechtingsregels 
van Frankrijk uitgaan van twee Kamers met volledige en gelijke amende-
ringsbevoegdheid. Dit maakt een vergelijking met Nederland, met het oog 
op eventuele overname van procedures, moeilijk (een amendementsrecht 
laat zich niet rijmen met de staatsrechtelijke positie van de Eerste Ka
mer).246 Volgens de commissie doet een amenderingsmogelijkheid voor de 
Eerste Kamer afbreuk aan het politieke primaat van de Tweede Ka
mer.247 Even later stelt de commissie dat buitenlandse regelingen hier 
niet toepasbaar zijn, aangezien deze betrekking hebben op twee gelijk
waardige Kamers.248 

In het navolgende zal blijken dat hierop het één en ander valt af te 
dingen. Bezien zal worden welke de voor- en nadelen van het Franse sys
teem zijn. 

Allereerst wil ik er op wijzen dat de opmerkingen van de commissie-De 
Koning onvolledig zijn. De Franse Constitutie gaat inderdaad in beginsel 
uit van de gelijkwaardigheid van beide Kamers. Dit blijkt uit art. 45, eer
ste lid, Const. Die gelijkwaardigheid bestaat hieruit dat een voorstel van 
wet net zo lang heen en weer gaat tussen beide Kamers, totdat overeen
stemming over een gelijkluidende versie is bereikt ("navette"). De leden 
van de Sénat hebben net als de leden van de Assemblée het recht van 
amendement. Wanneer beide Kamers niet tot overeenstemming kunnen 
komen, kan op initiatief van de minister-president een conciliatiecommis-
sie bijeen worden geroepen. Echter, wanneer er onenigheid tussen beide 
Kamers blijft bestaan, kan de regering de Assemblée in laatste instantie 
laten beslissen. Hieruit blijkt het primaat van de Assemblée nationale. 
Waar aanvankelijk gelijkwaardigheid bestaat, kan bij voortdurende on
enigheid de Sénat 'overruled' worden ten gunste van de Assemblée.249 De 
Constitutie van 1958 is gebaseerd op een politieke constellatie waarbij de 
regering en de Sénat samen een front vormen tegen een Assemblée die 
dwarsligt.250 Al snel bleek dat de politieke werkelijkheid tot andere ver

een nieuwe lezing in beide Kamers. De Assemblee beslist niet zelf dat zij het laatste 
woord heeft. De regering neemt daartoe het initiatief. 

246 Het bestel bijgesteld, blz. 72. Ik vraag me af waarom niet. Naar huidig recht is een 
recht van amendement voor (leden van) de Eerste Kamer in strijd met de Grond
wet, maar de Grondwet kan gewijzigd worden. In alle varianten van een terugzen-
dingsrecht zal een wijziging van de Grondwet noodzakelijk zijn. Daar wordt het wél 
bepleit. 

247 Het bestel bijgesteld, blz. 73. 
248 Het bestel bijgesteld, blz. 74. 
249 De regering kan ook veelvuldig de "vote bloqué" toepassen in de Sénat. Daarop is 

altijd veel kritiek geweest. Een Sénat die in de oppositie is, kan natuurlijk wel de 
wetsprocedure vertragen. De regering kan bij voorrang wetsontwerpen op de ka
meragenda plaatsen, maar de Sénat bepaalt zelf het vergaderschema. 

250 Aldus Mastias, J., Le Sénat de la Ve République: réforme et renouveau, Paris 1980, 
blz. 22. De relatie van regering en parlement ten opzichte van de President van de 
Republiek laat ik hier verder buiten beschouwing, aangezien wij in Nederland geen 

258 



Beschouwingen van rechtsvergelijkende aard 

houdingen leidde. De Sénat ging vanaf 1959 een autonome rol spelen, ge
confronteerd met een regering die steunde op een meerderheid in de As
semblée nationale. Hij verwierp bijvoorbeeld belangrijke wetsontwerpen, 
zoals die betreffende de "force de frappe", verschillende begrotingen en de 
wet betreffende de "orientation agricole".251 Maar de Sénat kan buiten 
spel gezet worden, omdat de regering de mogelijkheid heeft de Assemblée 
in laatste instantie te laten beslissen. Hier komt bij dat de Sénat de rege
ring niet naar huis kan sturen. Weliswaar staat in art. 20, derde lid, 
Const, te lezen dat de regering verantwoordelijk is "devant le Parlement", 
maar dan wel volgens de regels van art. 49 en 50 Const. De minister-pre
sident heeft de mogelijkheid aan de Sénat goedkeuring te vragen ten aan
zien van een regeringsverklaring, maar hier zijn geen consequenties aan 
verbonden. Alleen de Assemblée kan een motie van wantrouwen indienen 
en alleen wanneer de Assemblee deze aanvaardt of wanneer zij het rege
ringsprogramma of een regeringsverklaring afkeurt, dient de minister
president het ontslag van zijn regering aan de President van de Repu
bliek aan te bieden. Er geldt geen vertrouwensregel tussen regering en 
Sénat. De Sénat kwam na 1958 zodanig buiten spel te staan dat de Presi
dent van de Republiek in 1969 tot een referendum besloot dat de be
voegdheden van de Sénat uitholde.262 Het referendum is een mislukking 
geworden en sindsdien is de (belangrijke) rol van de Sénat niet meer seri
eus in twijfel getrokken.263 Als de regering een haar gunstig gezinde 
meerderheid treft in de Sénat maar niet in de Assemblée, kan zij op de 
Sénat steunen om tot een compromis te komen, ofwel de "navette" laten 
voortduren.264 In de praktijk komt de meeste wetgeving via de "navette" 
tot stand. 

Welke zijn nu de voor- en nadelen van het Franse tweekamerstelsel? 
Het sterke overwicht van de regering kan als belangrijkste nadeel ge

noemd worden.265 De regering kan de "navette" ten aanzien van wetsont-

President kennen. Zie verder Maus, D., Le Sénat, l'Assemblée nationale et le Gou
vernement, Pouvoirs 1988 no 44, biz. 119-130. 

261 Mastias, J., Histoire des tentations du Sénat de la Ve République, Pouvoirs 1988 no 
44, blz. 17. 

252 De Sénat zou op wetgevend terrein slechts een adviserende rol krijgen toebedeeld. 
Het initiatiefrecht van de leden zou worden afgeschaft. De Sénat zou wel voorstel
len voor amendementen mogen doen maar het blijven adviezen en de Assemblée 
beslist. De "navette" en het systeem van cmp's zou verdwijnen alemede de "pouvoir 
bloquant" van de Sénat op het terrein van grondwetswijzigingen en organieke wet
geving. 

253 Mastias, J., art. cit., blz. 19. Zie voor de periode 1958-1980 Grange, J., Attitudes et 
vicissitudes du Sénat (1958-1980), RFSP 1981, blz. 32-84. 

254 In de Assemblée kan zij veelvuldig de "vote bloqué" toepassen of de vertrouwene-
kwestie stellen. 

255 Zie ook Kummeling, H.R.B.M., op. cit., blz. 39, die stelt dat het zowel om een pro
cedureel als inhoudelijk overwicht gaat. 
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werpen onderbreken256, maar deze ook tot in het oneindige laten door
gaan. Alleen de regering kan een voorstel urgent verklaren. Hierdoor 
vindt, alvorens een cmp bijeen geroepen wordt, slecht één lezing in iedere 
Kamer plaats. Te snelle behandeling kan afbreuk doen aan de kwaliteit 
van de wetgeving. De minister-president roept een cmp bijeen. Dit kan 
fungeren als een middel de wetsprocedure te versnellen, maar ook als een 
politiek middel uiteindelijk de Assemblée als laatste te laten beslissen. De 
regering heeft de vrijheid om een compromis-tekst al of niet aan de beide 
Kamers voor te leggen. Amendementen zijn in deze fase ontoelaatbaar 
behoudens instemming van de regering. De regering mag zelfs een cmp-
akkoord aantasten.257 Tenslotte kan wetgeving tot stand komen zonder 
dat zij daadwerkelijk is aangenomen door beide Kamers. Dit is het geval 
wanneer de Sénat telkens verwerpt en nadat in de Assemblée de ver
trouwenskwestie is gesteld en dit niet tot het opzeggen van het vertrou
wen in de regering heeft geleid. 

Kummeling noemt een aantal nadelen die hier niet onbesproken kun
nen blijven.258 Hij stelt dat de onderhandelingen tussen leden van beide 
Kamers in een conciliatiecommissie en de plenaire stemmingen over de 
uitkomst veelal tijdrovend zijn. Deze stelling is onjuist. Sterker nog, het 
verloopt juist zeer snel.259 Vervolgens stelt hij dat door de onderhandelin
gen tussen de kamers de verschillen tussen de beide vervagen en dat 
daarmee het nut van het tweekamerstelsel wordt ondergraven. De Sénat 
speelt echter een geheel eigen rol in het wetgevingsproces die niet onder
mijnd wordt door de conflictenregeling.260 Tenslotte stelt Kummeling dat 
geschillenbeslechting door een conciliatiecommissie kan leiden tot een 
aantasting van het politieke primaat van de volkskamer en mede doordat 
de procedure zo licht is en een inherente rem ontbreekt, kan een senaat 
door het veelvuldig aansturen op een conciliatieprocedure zijn invloed 
trachten te vergroten. Deze stellingen zijn eveneens onjuist. De Assem
blée kan uiteindelijk de finale beslissing nemen. Er bestaat wél een inhe-

256 In geval van wetsvoorstellen kan de regering de "navette" vertragen middels de 
"ordre du jour prioritaire", art. 48 Const. 

257 Dit impliceert afbreuk aan de trechtertheorie. 
258 Kummeling, H.R.B.M., op cit., blz. 39. 
259 Zie bijvoorbeeld voor het jaar 1993 de Statistiques van de Assemblée nationale 

1993, blz. 54-55. 
260 "Le rôle du Sénat n'est pas d'indiquer au Gouvernement la voie à suivre, mais de 

manifester constamment le souci de protection des citoyens, des libertés, des mino
rités dans l'élaboration législative. Il est aussi de corriger ce que les textes façonnés 
par les bureaux, et souvent délibérés dans la précipitation, ont de techniquement 
imparfait et d'humainement inacceptable. Il est de proposer, même si cela n'est pas 
pris en considération par les députés, et de populariser ces propositions mieux qu'il 
n'est fait actuellement. Vigilance, appel, stimulation renouvellent l'antique fonction 
de réflexion." Mastias, J., op. cit., blz. 500. Zie ook Tardan, Α., Le rôle législatif du 
Sénat, Pouvoirs 1988 no 44, blz. 97-110. Het is wel zo dat slechts weinig initia
tiefvoorstellen van de Sénat het tot wet brengen. 
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rente rem op de conciliatieprocedure. De Sénat kan er namelijk niet op 
aansturen. Het is de regering die de Assemblée vraagt in laatste instantie 
te beslissen en de Sénat kan daar geen invloed op uitoefenen, aangezien 
de vertrouwensregel niet geldt tussen regering en Sénat. 

Er zijn diverse voordelen verbonden aan het Franse tweekamerstelsel. 
Ten eerste kan wetgeving snel tot stand komen. Door de greep die de re
gering op de wetsprocedure heeft, waaronder de mogelijkheid urgent te 
verklaren, kan belangrijk geachte wetgeving snel tot stand worden ge
bracht.261 Ten tweede komen de meeste wetten via consensus tot stand. 
Mocht dit onverhoopt toch niet gebeuren, dan kan in kleiner verband 
naar overeenstemming gezocht worden.262 In een cmp zijn alle politieke 
geledingen vertegenwoordigd.263 Meestal maken de voorzitter en de rap
porteur van de commissie die zich al over de tekst gebogen hebben, deel 
uit van de cmp. Kennis van zaken is dan gewaarborgd. Ministers kunnen 
vergaderingen van cmp's bijwonen en hoeven zich tegenwoordig niet meer 
terug te trekken op het moment dat er gestemd gaat worden, onlangs in
gevoerd om het totstandkomen van compromissen te bevorderen.264 Met 
name de Sénat kan belang hebben bij het totstandbrengen van een com
promis. Immers de regering kan het laatste woord geven aan de Assem
blée nationale. In de praktijk komen de meeste besluiten in cmp's tot 
stand zonder stemming. Ten derde kunnen onoverkomelijke conflicten 
worden opgelost, doordat de Assemblée nationale op initiatief van de re
gering definitief kan beslissen. De Assemblée beraadslaagt dan ofwel over 
de compromis-tekst, ofwel over de laatst door haar aangenomen tekst, in 
voorkomend geval gewijzigd door één of meer door de Sénat aangenomen 
amendementen. De grondwetgever heeft gewild dat met besluiten van de 
Sénat rekening wordt gehouden. 

Nederland heeft mijns inziens geen behoefte aan een conflictenregeling 
"à la française". Hoewel vaak anders betoogd wordt, zie ik niet in dat de 
bestaande novellepraktijk problematisch is. Als men een conflictenrege
ling creëert, roept dit wellicht juist problemen op. In het Franse systeem 
kan de Eerste Kamer buiten spel gezet worden: wel een recht van amen
dement maar geen vetorecht meer. Het vraagstuk van politiek diverge
rende Kamers is eenvoudiger op te lossen door verkiezingen voor de 
Tweede en de Eerste Kamer samen te laten vallen. Grondwetsherziening 

261 Wetgeving kan zowel aanvangen in de Assemblée nationale als in de Sénat. Dit 
biedt de mogelijkheid om een efficiënte agenda te voeren. 

262 Informele contacten vinden plaats om te proberen vroegtijdig tot overeenstemming 
te komen. 

263 Dit kan ook tot het mislukken van cmp's leiden: "... la commission mixte paritaire 
n'a de sens que si elle n'est pas considérée comme un lieu où s'expriment des rap
ports de force mais comme une rencontre où la majorité des participants est prête à 
faire un pas vers la partie adverse." In: Grange, J., L'efficacité normative du Sénat, 
RFSP 1984, blz. 974. 

264 Art. 112, derde lid jo. art. 45, eerste lid, RAN ingevoerd in januari 1994. 
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is daartoe niet vereist. Bij wet kunnen de data van provinciale staten
verkiezingen worden bepaald. 

In een recente notitie over de positie van de Eerste Kamer pleit de mi
nister van Binnenlandse Zaken voor een terugkeer naar de situatie van 
vóór 1983, dat wil zeggen een zittingsduur van zes jaar voor alle leden 
van de Eerste Kamer waarbij de helft van de leden om de drie jaar af
treedt en opnieuw wordt gekozen door provinciale staten.266 De minister 
beargumenteert het aldus: "Met het oog op dit overleg heeft de regering 
een voorkeur voor de bespreking van het voorstel inzake een terugkeer 
naar het stelsel van verkiezing van de Eerste Kamer van voor 1983 omdat 
dit voorstel de mogelijkheid van een constitutionele impasse als gevolg 
van het ontstaan van actuele, divergerende politieke meerderheden in 
beide Kamers beperken en geen impuls inhouden voor een verdere ont
wikkeling van de praktijk van de novelles. De onderscheiden bevoegdhe
den van beide Kamers kunnen op deze wijze geheel tot hun recht komen 
zodat er geen aanleiding bestaat om hieraan enigerlei voorstel omtrent 
een variant van het terugzendingsrecht te verbinden."266 

7. Bijzondere wetten 

In deze paragraaf komen de bijzondere wetten, ook wel genoemd algeme
ne wetten aan de orde. Zoals Kortmann opmerkt, probeert men in Neder
land het begrip 'algemene wet' ingang te doen vinden: "De bedoeling is 
dat van zo een wet niet bij andere wet wordt afgeweken, tenzij om bijzon
dere redenen en gemotiveerd."267 

Allereerst bespreek ik kort de relevante literatuur ter zake (7.1). Ver
volgens wordt bezien in hoeverre de Franse regeling ten aanzien van de 
"lois organiques" voor Nederland nuttig kan zijn, gelet op de procedure 
van totstandkoming en de status van dergelijke regelingen (7.2). 

7.1 Nederland 

Konijnenbelt heeft in 1987 een advies uitgebracht waarin hij verslag doet 
van een onderzoek naar de plaats van de Gemeentewet en andere orga
nieke wetten in ons recht.268 De Gemeentewet is een gewone wet in for
mele zin die volgens de gewone wetsprocedure tot stand komt maar "die 
materieel behoort tot de algemene structurerende wetten waaraan meer 

265 TIC, 1996-1997, 21427, nr. 164, blz. 13 en 16. 
266 TK, 1996-1997, 21427, nr. 164, blz. 16. 
267 Kortmann, C.A.J.M., op. cit., blz. 99. 
268 Konijnenbelt, W., De Gemeentewet als "bijzondere wet". Onderzoek naar de plaats 

van de Gemeentewet en andere organieke wetten in ons recht in opdracht van de 
Raad voor het binnenlands bestuur, november 1987. 
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belang en gewicht toekomt dan aan andere, bijzondere wetten."269 Konij-
nenbelt pleit ervoor deze bijzondere status in de Gemeentewet (en andere 
vergelijkbare wetten) zelf tot uitdrukking te brengen. Bepleit wordt "een 
zodanige aanpassing van de Gemeentewet - alsmede van andere wetten 
waarvoor mutatis mutandis hetzelfde geldt - dat deze wet zelf duidelijk
heid schept over haar relatieve superioriteit ten opzichte van andere, 
"gewone" wetten."270 

In het onderzoek van Floris, Burkens en Kummeling "staat de vraag 
centraal of er gestreefd moet worden naar een differentiatie in de nor-
menhierarchie, in die zin dat richtinggevende algemene inhoudelijke ka
derwetgeving ter implementatie van grondrechtenbepalingen een hogere 
status moet worden verleend dan de gewone (bijzondere) formele wet."271 

Deze schrijvers kiezen ook voor een constructie waarbij de algemene wet, 
een gewone wet in formele zin, zelf haar superioriteit aangeeft: "De (bij 
gewone parlementaire meerderheid vastgestelde) algemene wet bepaalt, 
dat afwijkingen bij bijzondere wet slechts in bepaalde gevallen en met in
achtneming van bepaalde procedurele vereisten toelaatbaar zijn."272 Ge
noemde schrijvers constateren zelf het zwakke punt in hun voorstel: "een 
sanctie wordt niet verbonden aan de totstandkoming van afwijkende bij
zondere wetgeving welke niet aan deze criteria voldoet."273 Dit kan ook 
niet want de wetgever is niet gebonden aan hetgeen de wetgever in een 
eerder stadium heeft vastgelegd. Wil men dit daadwerkelijk bewerkstelli
gen, dan dient de algemene wet een formeel hogere status te hebben dan 
de gewone bijzondere wet, ondere andere tot uitdrukking komend in een 
verzwaarde totstandkomingsprocedure.274 

269 Konijnenbelt, W., op. cit., blz. 17. 
270 Konijnenbelt, W., op. cit., blz. 28. Deze schrijver stelt voor de volgende bepaling in 

de Gemeentewet op te nemen: 1. Een wet waarbij van gemeentebesturen regeling of 
bestuur wordt gevorderd of waarbij in betekenende mate wijziging wordt gebracht 
in taken en bevoegdheden van gemeenten, wijkt van het bepaalde in deze wet niet 
af dan wanneer dat bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging 
van het daarmee te dienen openbaar belang. 2. Het voorstel voor een wet als 
bedoeld in het eerste lid bevat in de bijbehorende toelichting de gronden voor de 
voorgestelde afwijking. Konijnenbelt, W., op. cit., blz. 29. 

271 Floris, O.A.M., Burkens, M.C., Kummeling, H.R.B.M., Grondrechtenbescherming 
door algemene wetten, Zwolle 1994, blz. 3. 

272 Floris, O.A.M. ea., op. cit., blz. 117. 
273 De opzet lijkt op die van artikel 115 van de herziene Gemeentewet en artikel 113 

van de herziene Provinciewet. Floris, O.A.M. ea., op. cit., p. 117. Art. 115 Gemeen
tewet is hetzelfde geformuleerd als het voorstel van Konijnenbelt met dit verschil 
dat waar Konijnenbelt de term 'gemeenten' hanteert, art. 115 spreekt van 'gemeen
tebesturen'. 

274 Floris ea. constateren dit wel, maar geven aan dat grondwetswijziging noodzakelijk 
is en vinden dat daardoor "nogal wat geschut in stelling moet worden gebracht.." 
Floris, O.A.M. ea., op. cit., blz. 116-117. 
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7.2 Frankrijk 

De Franse Constitutie hanteert de termen "lois organiques". Organieke 
wetten zijn die wetten waarnaar de Constitutie met zoveel woorden ver
wijst. Zij komen tot stand via een speciale, zwaardere procedure en wor
den voor afkondiging verplicht voorgelegd aan de Conseil constitutionnel 
die toetst of ze in overeenstemming zijn met de Constitutie. 

Over hun status is aanvankelijk enige onduidelijkheid ontstaan. Alle 
organieke wetten zijn namelijk vlak na afkondiging van de Constitutie 
van 1958 totstandgekomen op basis van art. 92 oud Const.275 Organieke 
wetten behoren niet tot het zogenaamde "bloc de constitutionnalité". Zij 
zijn namelijk zelf onderworpen aan de Constitutie, op grond waarvan 
Rousseau ze "infra-constitutionnelles" noemt. Ze staan echter wel boven 
de "lois ordinaires" en worden daarom door Rousseau "supra-législatives" 
genoemd.276 Een gewone wet die in strijd is met een organieke wet, kan 
niet aan de organieke wet worden getoetst, maar wel ongrondwettig wor
den verklaard, omdat de Constitutie in een organieke wet heeft voorzien: 
"...ce qui est censuré est moins la méconnaissance de la loi organique que 
celle de la Constitution renvoyant expressément, pour des matières dé
terminées, à une loi organique."277 

De Franse regeling met betrekking tot organieke wetten lijkt aantrek
kelijk. Het betreft een categorie wetten die hiërarchisch boven gewone 
wetten staan. Echter, gewone wetten worden niet verplicht getoetst. Zij 
kunnen voor afkondiging ter toetsing aan de Conseil constitutionnel wor
den voorgelegd door ofwel de President, de minister-president, de voorzit
ter van de Assemblée nationale of de Sénat, en 60 kamerleden van één 
van beide Kamers.278 Deze procedure is facultatief. Indien niemand hier
toe het initiatief neemt, kunnen gewone wetten tot stand komen, die in 
strijd zijn met organieke wetten. Dit is nu juist wat men in Nederland 
niet wil. 

Voor het overige lijkt invoering van een categorie in de Grondwet aan 
te duiden organieke wetten, aantrekkelijk.279 Zy zouden dan via een ver
zwaarde procedure tot stand dienen te komen, bijvoorbeeld met een ver
sterkte parlementaire meerderheid. Voorgeschreven dient dan te worden 
dat de algemene organieke wet altijd prevaleert boven afwijkende bijzon
dere wetgeving. Afwijkende wetgeving is onverbindend, dan wel moet 

275 Latere organieke wetten zijn tot stand gekomen op basis van art. 46 Const. 
276 Rousseau, D., op. cit., blz. 101. 
277 Rousseau, D., op. cit., blz. 101. 
278 Art. 61, tweede lid, Const. 
279 Organieke wetten zijn eigenlijk "gedelegeerd grondwettelijk recht". Een bezwaar is 

inflexibiliteit, maar die kun je ook als voordeel zien. 
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buiten toepassing blijven.280 Wil men toch wijzigingen doorvoeren, dan is 
wijziging van de organieke wet noodzakelijk. 

8. Procedure van grondwetsherziening 

In deze paragraaf komt de procedure van grondwetsherziening in Neder
land aan de orde (8.1). Bezien zal worden in hoeverre de Franse procedu
re elementen bevat die voor navolging in Nederland in aanmerking zou
den kunnen komen (8.2). 

8.1 Nederland 

Op initiatief van de regering of de Tweede Kamer worden één of meer 
overwegingsvoorstellen ingediend. Een dergelijk voorstel wordt achter
eenvolgens door de Tweede en Eerste Kamer behandeld. Indien aange
nomen, leidt dat tot een wet die verklaart, dat een verandering in de 
Grondwet, zoals zij die voorstelt, in overweging zal worden genomen.281 

De Tweede Kamer heeft het recht van amendement en het splitsings-
recht.282 

De overwegingswet wordt aangenomen bij gewone meerderheid. Na de 
bekendmaking van de overwegingswet wordt de Tweede Kamer ontbon
den. In 1995 is de verplichting tot ontbinding van de Eerste Kamer na 
eerste lezing afgeschaft. Zowel de Eerste Kamer als de regering zijn van 
mening dat een gelijktijdige ontbinding van Eerste Kamer met Tweede 
Kamer "weinig betekenis heeft indien er geen sprake kan zijn van een 
wezenlijk nieuwe samenstelling van de nieuw gekozen Eerste Kamer om
dat er geen verkiezingen voor provinciale staten hebben plaatsgevon
den."283 Kortmann maakte hierbij de kanttekening dat men wellicht te
veel 'in politieke partijen' en te weinig 'in personen' denkt: "De staten 
zouden toch (deels) andere leden van de Eerste Kamer kunnen kiezen..." 
Hij opperde het idee de ontbindingsverkiezingen samen te laten vallen 
met de periodieke verkiezingen van de Eerste Kamer.284 De regering ziet 
hier niets in: "Er kunnen zich immers situaties voordoen waarin er ge
ruime tijd, tot een maximum van ruim drie jaar, nodig is om te wachten 

280 Zie ook Floris, O.A.M, ea., op. cit., blz. 115-117 voor wat betreft de bespreking van 
hun sterke variant. 

281 Art. 137, eerste lid, Grondwet 
282 Art. 137, tweede lid, Grondwet. De Tweede Kamer kan een voorstel splitsen in twee 

of meer voorstellen die verder de gewone wetsprocedure volgen, Kortmann, 
C.A.J.M., op. cit., blz. 95. 

283 TK, 1993-1994, 23575, nr. 3, blz. 2. 
284 Kortmann, C.A.J.M., De grondwetsherziening inzake de grondwetsherziening: één 

's' te veel, NJB 1994, blz. 128. 
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tot de Eerste Kamer kan worden ontbonden op het moment dat er tevens 
periodieke verkiezingen voor de Eerste Kamer kunnen worden gehouden 
nadat de in de Kieswet vastgelegde periodieke verkiezingen voor de pro
vinciale staten hebben plaatsgevonden."2 8 5 Het ware te overwegen ook de 
ontbinding van de Tweede Kamer na de eerste lezing af te schaffen. De 
regering was hier aanvankelijk tegen, want de procedure voor grondwets
wijziging zou hierdoor onvoldoende zwaar worden en "de kiezers van de 
Tweede Kamer (moeten) zich afzonderlijk tijdens verkiezingen wegens 
grondwetsontbinding kunnen uitspreken over de voorstellen tot grond
wetswijziging."286 Onlangs heeft de regering een "lichte voorkeur" uitge
sproken om de grondwetsherzieningsprocedure als volgt in te richten: - de 
tweede lezing vervalt; ontbinding van de Tweede Kamer ter gelegenheid 
van grondwetsherziening vindt niet meer plaats; - voorstellen tot wijzi
ging van de Grondwet dienen in beide Kamers in eerste en enige lezing te 
worden aanvaard met ten minste twee derden van het aantal uitgebrach
te stemmen. 2 8 7 Mijns inziens kan men met een gerust hart de ontbinding 
van de Tweede Kamer laten vervallen, indien dit gepaard gaat met de in
voering van een tweede lezing in verenigde vergadering.2 8 8 

Volgens huidig recht overwegen beide Kamers het voorstel in tweede 
lezing 2 8 9 en kunnen het alleen aannemen met ten minste twee derden 
van het aantal uitgebrachte stemmen. In tweede lezing is wijziging van 
de voorstellen niet meer mogelijk, de Tweede Kamer bezit wel de be
voegdheid tot splitsing.2 9 0 

8.2 Frankrijk 

In Frankrijk zijn in de eerste fase beide Kamers gelijkwaardig. Het ont
werp of voorstel moet door beide Kamers in een gelijkluidende versie 
worden aangenomen. Door de gelijkwaardige positie van beide Kamers 

285 TK, 1993-1994,23575, nr. 3, blz. 2. 
286 TK, 1993-1994, 23575, nr. 5, blz. 3. 
287 TK, 1996-1997, 21427, nr. 164, blz. 23. Zie voor kritiek op deze "voorkeur" Boven-

d'Eert, P.P.T., Bijzondere status Grondwet in geding door wijziging procedure, 
Staatscourant 127, 8 juli 1997, blz. 5. 

288 Zie de Franse procedure die hierna onder 8.2 aan de orde komt. 
289 Volgens de wet van 6 april 1994, Stb. 1994, 261 nadat de nieuwe Tweede Kamer is 

samengekomen. Op 4 december 1996 is een voorstel tot herziening van de Grond
wet inzake het correctief referendum ingediend, TK 1996-1997, 25153. Het voorstel 
heeft tot doel de mogelijkheid te openen tot een correctief referendum inzake onder 
andere tweede lezingsvoorstellen tot grondwetsherziening. Zie hierover Kortmann, 
С A.J.M., Het wetsvoorstel correctief referendum: vragen en correcties, NJB 1997, 
blz. 249-252. 

290 Kortmann, C.A.J.M., op. cit., blz. 95-96. 
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kan de eerste fase in een impasse geraken.291 Men kan die gelijkwaardig
heid echter ook positief waarderen. Doordat beide Kamers evenveel in
breng hebben, komt men juist tot weloverwogen beslissingen.292 

Na de eerste fase worden de Kamers niet ontbonden, hetgeen tijdwinst 
oplevert. Ter garantie van een voldoende zware procedure, vindt er een 
referendum plaats. Dit referendum is verplicht in geval van een voorstel 
en facultatief in geval van een ontwerp.293 In het laatste geval kan de 
President ook besluiten het ontwerp aan de verenigde vergadering voor te 
leggen die het dan met een gekwalificeerde meerderheid moet goedkeu
ren. Nadelen van deze gang van zaken zijn dat er geen juridische criteria 
zijn geformuleerd wanneer de ene en wanneer de andere weg te volgen. 
Hier komt bij dat de President niet verplicht is de herzieningsprocedure 
te voltooien. 
Het gebruik van art. 11 Const, voor grondwetswijzigingen is omstreden. 

Mijn voorstel is om naar Frans model in Nederland ook de ontbinding 
van de Tweede Kamer na eerste lezing afte schaffen en een tweede lezing 
in verenigde vergadering in te voeren. De verenigde vergadering moet het 
voorstel met 3/5 van het aantal uitgebrachte stemmen goedkeuren. Aan 
de invoering van een facultatief referendum kleven diverse bezwaren: wie 
krijgt het initiatief en welke onderwerpen volgen de procedure van het re
ferendum en welke die van de tweede lezing in verenigde vergadering? 

9. Totstandkomingsprocedure van begrotingswetten 

In deze paragraaf komt de totstandkomingsprocedure van begrotingswet
ten aan de orde. De totstandkomingsprocedure in Nederland wordt kort 
besproken, waarbij aandacht zal worden besteed aan de kritiek die op de 
procedure bestaat (9.1). Vervolgens zal bezien worden of de Franse proce
dure ons iets kan leren (9.2). 

291 In dit verband bestaat er de nodige kritiek op de rol van de Sénat. Deze kamer kan 
de procedure tot grondwetswijziging blokkeren. 

292 Hoe het ook zij, voorgesteld is de procedure ex art. 69 Const, zodanig te wijzigen 
dat een veto door één van beide Kamers wordt voorkomen: wanneer er na twee le
zingen door iedere Kamer geen overeenstemming is over een eensluidende tekst, 
kan de President de tekst die in één van beide Kamers met 3/5 van het aantal uit
gebrachte stemmen is aangenomen, aan een referendum onderwerpen. Dit is nog 
steeds een voorstel. 

293 Inmiddels is voorgesteld geen onderscheid meer te maken tussen ontwerp en voor
stel wat dit punt betreft, dus in beide gevallen een facultatief referendum. Ook dit 
is nog steeds een voostel. 
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9.1 Nederland 

Als men wil weten hoe de procedure van behandeling van de Rijksbegro
ting verloopt, kan men art. 105 Grondwet, de Comptabiliteitswet en de 
beide Reglementen van Orde raadplegen. Deze teksten geven enkele re
gels, maar "de overgrote meerderheid van handelingen is gebaseerd op 
gewoonte en gebruik."294 In de Reglementen van Orde vindt men geen re
geling van de begrotingsbehandeling. Witteveen is van oordeel dat de 
Kamer295 er verstandig aan zou doen de hoofdzaken van de begrotingsbe
handeling wel in haar Reglement vast te leggen.296 De griffier van de 
Tweede Kamer acht dit niet nodig, omdat "algemene en suppletoire be
grotingen het karakter van een wetsvoorstel dragen en dus de regle
mentsbepalingen inzake de behandeling van wetsvoorstellen van toepas
sing zijn." Toch constateert hij dat de begrotingsbehandeling in een aan
tal opzichten verschilt van die van normale wetsvoorstellen.297 Mijns in
ziens is dit een reden regels hieromtrent in de Reglementen van Orde op 
te nemen. 

Jaarlijks worden voorstellen van algemene begrotingswetten door of 
vanwege de Koning ingediend op de derde dinsdag van september.298 In
diening geschiedt door de minister van Financiën. De Tweede Kamer be
schikt niet over het recht van initiatief ten aanzien van de algemene be
grotingswetten. Ten aanzien van niet-algemene begrotingswetten, zoals 
bijvoorbeeld suppletoire begrotingen die wijzigingen in de uitgaven gedu
rende het begrotingsjaar beogen, heeft zij dit recht wel.299 Het grondwets
artikel spreekt van algemene begrotingswetten in het meervoud. De in
diening van minstens twee begrotingsvoorstellen is noodzakelijk.300 De 
Comptabiliteitswet schrijft een begroting per ministerie voor.301 

Zowel Tweede als Eerste Kamer zijn bij de begrotingsbehandeling be
trokken. In de Tweede Kamer bestaat de behandeling uit drie fasen, te 

294 Warmelink, H.G., Parlement en begroting, Groningen 1993, blz. 133. 
295 Witteveen heeft het over de Tweede Kamer maar het gaat mijn inziens ook op voor 

de Eerste Kamer. 
296 Witteveen, T.A.M., Begrotingsrecht en begrotingsmythe, in: Tweede Kamer op 

orde. Beschouwingen over het herziene Reglement van Orde, Den Haag 1993, blz. 
65. 

297 Praktische mededelingen voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
juli 1994, blz. 11. 

298 Art. 105, tweede lid, jo. art. 65 Grondwet 
299 Zie hieromtrent Janse de Jonge, E.J., Het budgetrecht. Rechtsvergelijkende studie 

naar de begrotingsbehandeling door het parlement in de VS, Engeland en Neder
land, Zwolle 1993, blz. 472. Warmelink, H.G., op. cit., blz. 70-72. Visscher, G., Par
lementaire invloed op wetgeving, Den Haag 1994, blz. 90. 

300 Zie Janse de Jonge, E.J., Artikel 105, in: Akkermans/Koekkoek, De Grondwet, blz. 
948. 

301 Art. 1, eerste lid sub d Comptabiliteitswet 
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weten de algemene politieke en financiële beschouwingen, het voorberei
dend onderzoek en de plenaire behandeling.302 

De Tweede Kamer kent een vaste commissie voor ieder ministerie: de 
onderscheiden begrotingswetsvoorstellen worden door de desbetreffende 
vaste commissies onderzocht. Het voorbereidend onderzoek bestaat 
meestal uit twee elementen, een lijst van feitelijke vragen en het begro-
tingsonderzoek. De griffier van de Tweede Kamer noemt dit laatste een 
mondeling overleg, een vorm van wetgevingsoverleg.303 Ten aanzien van 
het plenaire behandelingsschema valt in verband met de spreektijdbe
perking op te merken, dat elke fractie binnen het haar toegekende maxi
mum zelf prioriteiten kan stellen in de verdeling van de spreektijd over 
de verschilende begrotingswetsvoorstellen.304 

Het RvOEK kent een regeling, houdende een vereenvoudigde behande
ling van begrotingshoofdstukken. De voorzitter kan de Kamer voorstellen 
bepaalde begrotingshoofdstukken zonder schriftelijke voorbereiding en 
zonder openbare beraadslaging te behandelen. De Kamer beslist daarover 
steeds onder voorbehoud dat zij de vrijheid behoudt om op een later tijd
stip alsnog te beraadslagen over met deze begrotingshoofdstukken sa
menhangende onderwerpen.305 Deze veelvuldig toegepaste procedure 
noemt men wel administratieve afdoening.306 

Hoewel de begrotingsbehandeling niet onderworpen is aan strikte 
termijnen, blijkt in de praktijk dat de Tweede Kamer in staat is de begro
tingsvoorstellen voor de aanvang van het begrotingsjaar af te hande
len.307 Voor het geval een wet tot vaststelling van een begroting niet vóór 
1 januari van het jaar waarop deze betrekking heeft in werking is getre-

302 Zie voor gedetailleerde besprekingen van de begrotingsbehandeling Janse de Jonge, 
E.J., op. cit., blz. 467-474 en Warmelink, H.G., op. cit., blz. 136-158, 165-169 en 
189-202. Deze schrijvers gaan nog uit van het oude RvOTK Van Schagen heeft het 
herziene RvOTK wél in zyn beschouwingen betrokken, Van Schagen, J.A., op. cit., 
blz. 205-216. Zie voorts Praktische Mededelingen, blz. 11-12. 

303 Janse de Jonge, E.J., beveelt aan dat de vaste commissies van de Tweede Kamer 
volop gebruik maken van haar recht om hoorzittingen te houden met het oog op het 
horen van ministers, ambtenaren en andere deskundigen over de begrotingsvoor
stellen van de regering. De kwaliteit van de beslissingen kan hierdoor zijns inziens 
worden verbeterd. Janse de Jonge, E.J., op. cit., blz. 505-506. 

304 Praktische Mededelingen, blz. 12. 
305 Art. 54 RvOEK 
306 Warmelink, H.G., op. cit., blz. 196-199. 
307 Praktische Mededelingen, blz. 12. Van Schagen, J.A., op. cit., blz. 209-210, 230, 

232. Volgens Janse de Jonge haalt de Eerste Kamer 1 januari vaak niet. Volgens 
hem doet de Eerste Kamer begrotingswetsvoorstellen die het Staatsblad niet voor 1 
mei dreigen te halen in de loop van de maand april administratief af. Janse de 
Jonge, E.J., op. cit., blz. 471. Warmelink concludeert dat de procedure van behan
deling van de Rijksbegroting in grote lijnen deugdelijk is. Warmelink, H.G., op. cit., 
blz. 168. 

269 



Hoofdstuk 5 

den, bevat de Comptabiliteitswet een regeling.308 Van diverse zijden is 
voorgesteld de Eerste Kamer het budgetrecht te ontnemen. Hierdoor zou 
de doelmatigheid van de begrotingsprocedure worden vergroot.309 Niet 
valt in te zien hoe de behandeling in de Eerste Kamer afbreuk doet aan 
de doelmatigheid van de begrotingsbehandeling, gelet op de praktijk van 
de administratieve afdoening.310 

Ten aanzien van begrotingswetsvoorstellen heeft de Tweede Kamer het 
recht van amendement. De Eerste Kamer heeft dit recht niet. Sinds de ja
ren '70 wordt bij een voorgestelde verhoging van uitgaven ook de dekking 
aangegeven binnen hetzelfde begrotingshoofdstuk om de kans op aanne
men van het amendement te vergroten.311 Het recht van amendement is 
niet aan beperkingen onderworpen, maar heeft toch slechts een beperkte 
betekenis: "Veel begrote bedragen vloeien immers voort uit eerder aange
gane verplichtingen of uit de financiële implicaties van basiswetten. Bo
vendien is het lang niet altijd mogelijk om gewenste beleidswijzigingen 
door wijziging van de begrotingscijfers te realiseren. In dat geval pleegt 
de Kamer haar toevlucht te zoeken tot het instrument van de motie."312 

Er is pas sprake van parlementaire medezeggenschap, wanneer de Kamer 
een post verlaagt of schrapt. De regering krijgt dan niet de middelen die 
zij vroeg. Indien een post wordt verhoogd, zijn de gevolgen gering: de be
trokken bewindspersoon mag deze post uitgeven, maar is hiertoe niet ver
plicht.313 Het is de vraag in hoeverre de aanbeveling van Janse de Jonge 
dat de Tweede Kamer meer gebruik dient te maken van haar recht van 
amendement, in het licht van het voorgaande een zinvolle aanbeveling 
is.314 

De belangrijkste kritiek op de begrotingsprocedure die uit de literatuur 
valt af te leiden is, dat het ontbreekt aan het maken van algehele afwe
gingen.315 Van Schagen noemt drie oorzaken, namelijk de verkokering (in 
de Tweede Kamer is een groot aantal commissies bij de begrotingsbehan-

308 Art. 18 Comptabiliteitswet 
309 Warmelink, H.G., op. cit., blz. 199-202 en 362-364. Janse de Jonge, E.J., op. cit., 

blz. 471 en 508-509 noemt niet de doelmatigheid van de procedure als argument 
maar het primaat van de Tweede Kamer. 

310 Voor de Eerste Kamer is het begrotingsrecht met name van belang ten aanzien van 
de departementen die een geringe wetgevingsproduktie hebben. De behandeling 
van de begroting is dan één van de weinige mogelijkheden om het beleid van een 
minister aan de orde te kunnen stellen. 

311 Warmelink, H.G., op. cit., blz. 188. Van Schagen spreekt van een ongeschreven re
gel dat amendementen budgetneutraal moeten zijn, Van Schagen, J.A., op. cit., blz. 
207. 

312 Praktische Mededelingen blz. 13. Zie ook Van Schagen, J.A., blz. 211. Warmelink, 
blz. 72-84, 94-97, 185-188. 

313 Visscher, G., op. cit., blz. 90-92. 
314 Zie Janse de Jonge, E.J., op. cit., blz. 496. 
315 De wijze van behandeling houdt volgens Warmelink een enorme versnippering van 

de Rijksbegroting in, Warmelink, H.G., op. cit., blz. 166-169. 
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deling betrokken), een versnipperde behandeling gedurende het gehele 
parlementaire jaar en de gebrekkige informatievoorziening.316 Hij doet 
een aantal aanbevelingen om deze problemen op te lossen. Hij stelt voor 
de algemene beschouwingen te gebruiken om het budgettair kader te be
palen, waarbinnen de gehele begroting moet blijven. Dit vergt een inten
sievere voorbereiding, te verrichten door een begrotingscommissie be
staande uit de fractievoorzitters en de financieel specialisten. Vervolgens 
dient er meer aandacht te zijn voor de financiële consequenties van ge
wone wetgeving (in het wetgevingsrapport) en tenslotte pleit hij voor de 
invoering van een algemene commissie voor de Begroting die als voor
naamste taak heeft "het coördineren van de werkzaamheden van de vaste 
commissies rondom de begrotingsbehandeling en het uitbrengen van ad
viezen waar nodig."317 Een bezwaar lijkt mij dat deze commissie een al
gemene commissie is, slechts ingesteld voor de duur van een zitting. Een 
dergelijke commissie dient een permanent karakter te hebben.318 De 
aanbevelingen van Janse de Jonge gaan in dezelfde richting als die van 
Van Schagen. Hij wil een algemene commissie voor de Rijksuitgaven die 
belast is met het toezicht op het totaalkader van de rijksbegroting, ter af
sluiting van de algemene politieke of financiële beschouwingen een alge
mene begrotingsmotie opstelt waarin het totaalkader van de rijksbegro
ting voor het komende jaar wordt aangegeven en de werkzaamheden van 
het begrotingsbureau coördineert.319 Het begrotingsbureau is belast met 
de ondersteuning van leden en commissies van de Tweede Kamer bij de 
jaarlijkse begrotingsbehandeling en zou bestaan uit deskundige stafle
den.32« 

9.2 Frankrijk 

De begrotingsbehandeling is in Frankrijk uitvoerig in de Constitutie, de 
"ordonnance" van januari 1959 en de Reglementen van Orde geregeld.321 

De "ordonnance" met name bevat een nauwkeurige omschrijving van de 
procedure. 

In Frankrijk berust het initiatief van begrotingswetten bij de minister-
president. De "ordonnance" spreekt van "projet de loi de finances", "projet 
de loi de finances rectificative" en "projet de loi de règlement", respectie-

316 Van Schagen, J.A., op. cit., blz. 200-202. 
317 Van Schagen, J.A., op. cit., blz. 228-233 en 297. 
31Θ Zie ook Witteveen die hetzelfde opmerkt voor de commissie voor de Rijksuitgaven, 

Witteveen, T.A.M., art. cit., blz. 66. 
319 Zoals bekend is een motie niet bindend. 
320 Janee de Jonge, E.J., op. cit., blz. 502-505. 
321 Zoals al eerder aangegeven dienen de Reglementen van Orde in overeenstemming 

met de Constitutie en de "ordonnance" te zijn. De Conseil constitutionnel toetst of 
dit het geval is. 
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velijk vergelijkbaar met onze algemene begrotingswetten, suppletoire be
grotingen en slotwetten. Zoals vermeld, kan de Tweede Kamer het initia
tief nemen tot niet-algemene begrotingswetten zoals suppletoire begrotin
gen. 

Ook in Frankrijk moeten begrotingswetsontwerpen bij de rechtstreeks 
gekozen kamer worden ingediend. Dit neemt niet weg dat de Sénat al eer
der de beschikking over de stukken krijgt om voldoende tijd voor onder
zoek te hebben. Dit lijkt mij een goede werkwijze.322 

De commissiefase lijkt beter geregeld dan in Nederland. Er is veel 
minder sprake van verkokering dan bij ons. De "Commission des finan
ces" speelt een belangrijk rol in het voorbereidende onderzoek. Deze com
missie onderzoekt het ontwerp "au fond", terwijl de vijf andere vaste com
missies dat "pour avis" doen. De "Commission des finances" kent een al
gemeen rapporteur die een vooraanstaande rol speelt bij de behandeling 
van het eerste deel van het begro tings wetsontwerp: "S'appuyant sur les 
hypothèses économiques générales, il expose à la commission les options 
économiques qui justifient les principales dispositions du projet de bud
get. Il rapporte, en séance publique, le résultat des délibérations de la 
commission et défend les positions prises par celle-ci." Ten aanzien van 
het tweede deel spelen de speciale rapporteurs de belangrijkste rol: "Cha
que rapporteur spécial a en charge un domaine particulier, correspondant 
en principe à un fascicule budgétaire, c'est-à-dire, le plus souvent à un 
ministère. Il presente un rapport motivé sur le bien-fondé des demandes 
de crédits formulées dans le projet de loi de finances. En séance publique, 
l'examen des crédits d'un ministère commence habituellement par l'expo
sé oral du ou des rapporteurs spéciaux."323 Zoals al eerder aangegeven, 
wijzen de andere vaste commissies "rapporteurs pour avis" aan die zich 
bezighouden met dat gedeelte van de begroting dat op hun terrein ligt. 

Termijnen zijn strikt omschreven. De begroting dient binnen 70 dagen 
na indiening te zijn afgehandeld. Deze termijn wordt tot op heden telkens 
gehaald. De Sénat is net als de Assemblée onderworpen aan strikte ter
mijnen, de urgentieprocedure wordt standaard toegepast. De doelmatig
heid van de procedure komt hierdoor niet in het gedrang.324 De Sénat 
'doet niet administratief af maar behandelt het ontwerp inhoudelijk. De 
leden hebben het recht van amendement, hoewel aan beperkingen onder
hevig. In Frankrijk lijkt de Sénat meer invloed op de begrotingsvoorstel-

322 Volgens Warmelink vinden in de Eerste Kamer pas eind november algemene poli
tieke beschouwingen plaats: "Slechts enkele hoofdstukken der begroting zullen op 
dat moment reeds door de Tweede Kamer zijn behandeld en naar de Eerste Kamer 
zijn gezonden." Warmelink, H.G., op. cit., blz. 189. 

323 BAN 8 november 1994, no 46, blz. 23. 
324 Hier komt bij dat de regering ook ten aanzien van begrotingswetsontwerpen de 

vertrouwenskwestie kan stellen (in de Assemblée) en de "vote bloqué" toepaseen (in 
beide Kamers). 
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len te hebben dan onze Eerste Kamer die volgens sommige schrijvers 
geen enkele invloed uitoefent.325 Hierbij dient echter aangetekend te wor
den dat de vertrouwensregel niet geldt tussen regering en Sénat en de re
gering de Assemblee in laatste instantie kan laten beslissen. 

Het recht van amendement van de leden van het parlement is aan 
strenge beperkingen onderhevig, gelet op art. 40 Const, en art. 42 "ordon
nance". Echter, "En tout état de cause, la réflexion du juge de la recevabi
lité est conduite par le souci de concilier au mieux respect de la Constitu
tion et liberté de l'initiative parlementaire: il accorde ainsi le bénéfice du 
doute aux initiatives dont il n'est pas certain de la portée coûteuse pour 
les finances publiques."326 

Ook in Frankrijk bestaat de nodige kritiek op de procedure van tot
standkoming van begrotingswetten, klachten die grotendeels ook opgaan 
voor Nederland.327 

10. De totstandkoming van verdragen en internationale 
overeenkomsten 

10.1 Nederland 

De Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen strekt tot uitvoe
ring van de artikelen 91 en 95 Grondwet. Volgens art. 91, eerste lid, 
Grondwet wordt het Koninkrijk niet aan verdragen gebonden zonder 
voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal. Uitdrukkelijke goed
keuring geschiedt bij wet328 en stilzwijgende goedkeuring is mogelijk.329 

Als een verdrag bepalingen bevat die afwijken van de Grondwet dan 
wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de Kamers de goedkeuring 
alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte 
stemmen.330 

325 Janse de Jonge, E.J., op. cit., blz. 508 en Warmelink, H.G., op. cit., blz. 362. 
326 Rapport d'information no 1273 de Jacques Barrot sur l'article 40 de la Constitution, 

blz. 16. 
327 Zie hierover het slot van de paragraaf over de totstandkoming van begrotingswet

ten in Frankrijk. 
328 Volgens Kortmann zijn voorstellen van wet tot goedkeuring amendeerbaar door de 

Tweede Kamer. Het verdrag zelf is niet amendeerbaar. Kortmann, C.A.J.M., op. 
cit., blz. 157. 

329 Zie over de goedkeuringsprocedure de artikelen 124 tot en met 129 RvOTK, 143 tot 
en met 149 RvOEK en paragraaf 7.7 Aanwijzingen voor de regelgeving. 

330 Art. 91, derde lid, Grondwet 
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De feitelijke invloed van het parlement op de inhoud van verdragen en be
sluiten van volkenrechtelijke organisaties is gering, alhoewel een aantal 
verbeteringen tot stand is gekomen.331 

10.2 Frankrijk 

De Franse procedure op dit punt geeft mij geen aanleiding opmerkingen 
van rechtsvergelijkende aard te maken gelet op het bovenstaande. 

11. Implementatie EG-regelgeving 

In deze paragraaf wordt allereerst de rol van het Nederlandse parlement 
besproken in verband met de totstandkoming van EG-regelgeving. Ver
volgens komt de eigenlijke implementatieproblematiek in Nederland aan 
de orde (11.1). Tenslotte zal bezien worden in hoeverre de Franse proce
dures voor ons van enig nut kunnen zijn (11.2). 

11.1 Nederland 

Nauwe betrokkenheid van het parlement bij de totstandkoming van EG-
regelgeving is gewenst, niet alleen uit democratisch oogpunt, maar ook 
omdat op die manier de implementatie van EG-regelgeving versneld kan 
worden.332 De informatievoorziening is vormgegeven in art. 332 van de 
Aanwijzingen voor de regelgeving.333 Ten aanzien van voorstellen die 
naar het oordeel van de betrokken ministers substantiële consequenties 
zullen hebben voor het nationale recht, zendt de Minister van Buiten
landse Zaken maandelijks aan de Staten-Generaal een aantal gegevens, 
namelijk de korte inhoud en de doelstelling van het voorstel, de conse
quenties voor het nationale recht en de eventuele consequenties voor la
gere openbare lichamen (maandelijks overzicht van voorstellen voor richt
lijnen of verordeningen). Volgens de toelichting op deze aanwijzing is van 
substantiële consequenties voor het nationale recht in ieder geval sprake, 
als de voorgestelde richtlijn of verordening zal moeten leiden tot de tot
standbrenging van formele wetgeving. De ministeries geven aan of het 

331 Zie hierover Vermeulen, B.P., Slikken of stikken? De invloed van het parlement op 
het buitenlands beleid, in: Tweede Kamer op orde, op. cit., blz. 97-106. Van Scha
gen, J.A., op. cit., blz. 173-177. Praktische mededelingen, blz. 101. 

332 Zie hierover het advies van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten 
over implementatie van EG-regelgeving in de nationale rechtsorde, CTW 90/22 dd. 
21 december 1990, blz. 16. 

333 Dit artikel is opgenomen in Hoofdstuk θ getiteld "Voorbereiding en implementatie 
van communautaire regelgeving." 
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parlement al dan niet moet worden geïnformeerd.334 Uit de toelichting 
blijkt tevens dat de informatie niet anders dan beperkt en beschrijvend 
kan zijn, omdat de informatie wordt verstrekt nog voordat de communau
taire onderhandelingen begonnen zijn. 

Jürgens heeft ernstige kritiek op de gang van zaken. Ontwerp-beslui-
ten van de EG worden vaak niet in handen van een commissie gesteld. 
Dergelijke ontwerpen komen terecht bij de afdeling parlementaire docu
mentatie en lijden verder een 'verweesd bestaan'. De selectie die de rege
ring maakt wordt wel in handen gesteld van de commissie EU-Zaken, 
maar deze heeft niet de bevoegdheid om wezenlijke fiches in handen te 
stellen van de desbetreffende commissies. Hier komt bij dat er ook ont
werpen zijn die de regering niet selecteert. Jürgens pleit ervoor dat elk 
ontwerp-EG-besluit als regeringsstuk aan de Kamer wordt gezonden en 
het vervolgens in handen wordt gesteld van een commissie die als een 
eenheid de Kamer adviseert over de verdere afhandeling.336 Tevens pleit 
hij ervoor dat meer gebruik wordt gemaakt van de deskundigheid van 
Europarlementariërs.336 In ieder geval pleit Jürgens ervoor dat er expli
ciete aandacht in het Reglement van Orde komt voor ontwerp-besluitvor-
ming van de Europese Gemeenschap, "wil de Kamer niet afzakken tot een 
niveau van parlementair provincialisme."337 

De Tweede Kamer kent naast de vaste commissies voor elk ministerie 
een (algemene) commissie EU-Zaken. Het is de bedoeling dat deze laatste 
commissie zichzelf overbodig maakt, omdat Europese aspecten geïnte
greerd zullen zijn in ieder apart beleidsterrein.338 

De invloed die het Nederlandse parlement op de totstandkoming van 
EG-regelgeving uitoefent, is gering te noemen. Het Tweede kamerlid Van 
der Stoel (WD) heeft hierover opgemerkt dat de invloed van het nationa-

334 Het parlement ontvangt ook de geannoteerde agenda van de Raad van Ministers. 
Daarover wordt echter nauwelijks gedebatteerd. Zie Bekkers, V.J.J.M., et al., Brus
sel en Nederland: tegenliggers, spookrijders of reisgenoten?: implementatie van 
EG-regelingen in de Nederlandse rechtsorde, Zwolle, 1993, blz. 73. 

335 De inhandenstelling van andere stukken dan voorstellen van wet is geregeld in art. 
119 RvOTK. 

336 In Frankrijk kunnen de Franse leden van het Europese parlement op uitnodiging 
aan de werkzaamheden van de delegaties deelnemen. 

337 Jürgens, E.C.M., Parlementair provincialisme: het gebrekkige toezicht op EG-be-
sluitvorming, in: Tweede Kamer op orde, op. cit., blz. 107-113. Bonnes ea. pleiten 
ervoor de Raad van State in het 'voortraject' te laten adviseren. Dit kan het Neder
landse parlement helpen bij zijn controlerende taak, Bonnes, J., Florijn, N. en 
Voermans, W., Raad van State, terug naar Brussel, NJB 1993, blz. 1419-1420. 

338 TK, 1992-1993, 22690, nr. 5, blz. 21. De commissie EU-Zaken dient zich te richten 
op verbetering van procedures voor nationale parlementaire betrokkenheid bij de 
voorbereiding van EG-besluitvorming en de implementatie daarvan. De desbetref
fende vaste commissie is verantwoordelijk voor concrete verordeningen, richtlijnen 
en wetsvoorstellen. 
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le parlement in dat stadium te verwaarlozen valt.339 De middelen die het 
parlement ten dienste staan om invloed uit te oefenen zijn gering. Kamer
leden kunnen natuurlijk moties indienen340, maar een aangenomen motie 
geeft niet meer weer dan de mening van de Kamer. De regering kan haar 
naast zich neerleggen.341 In discussie is de vraag of de Tweede Kamer 
meer invloed op de Europese besluitvorming dient te krijgen, bijvoorbeeld 
door de bevoegdheid tot voorafgaande instemming met besluitvorming in 
de Raad.342 Geconcludeerd moet worden dat het parlement wel wordt ge
ïnformeerd maar geen grote rol speelt in het Europese besluitvormings
proces. 

Paragraaf 8.3 van de Aanwijzingen voor de regelgeving betreft de proce
dures bij implementatie: "Indien een door de Raad van de Europese Ge
meenschappen vast te stellen richtlijn of verordening onderworpen is aan 
de procedure van artikel 189 С van het Verdrag tot oprichting van de Eu
ropese Gemeenschap en naar verwachting implementatie behoeft, legt het 
eerst verantwoordelijke ministerie binnen een maand nadat de Raad het 
gemeenschappelijk standpunt heeft vastgesteld een implementatieplan 
voor aan het implementatieoverleg."3 4 3 Volgens de toelichting op deze 
aanwijzing moet in het implementatieplan worden aangegeven op welke 
wijze de richtlijn of verordening in de nationale wetgeving wordt geïm
plementeerd. Tegelijkertijd kan worden gewerkt aan het opstellen van de 
implementatieregeling zelf. "Wanneer een besluit van de Raad van de Eu
ropese Unie, van het Europees parlement en de Raad gezamenlijk of van 
de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot stand is gekomen 
dat binnen een in dat besluit voorgeschreven termijn implementatie be
hoeft door middel van een wet respectievelijk een algemene maatregel 
van bestuur, wordt het voorstel daartoe in beginsel binnen een maand na 
de aanvang van die termijn bij de ministerraad aanhangig gemaakt."344 

Het kabinet rapporteert iedere drie maanden aan de Tweede Kamer 
over de situatie met betrekking tot de implementatie van EG-richtlij-

339 TK, 1994-1995, 23462,23710, nr. 3, blz. 6. 
340 Art. 66RvOTK 
341 Zie hierover Prins, J.H., De motie, in: Het parlement in aktie, op. cit., blz. 129-165. 
342 Zie Eindrapportage Bijzondere commissie vraagpunten, TK, 1993-1994, 21427, nr. 

101, blz. 22. 
343 Art. 334, eerste lid, Aanwijzingen voor de regelgeving. In het implementatieoverleg 

zijn alle ministeries vertegenwoordigd. Het overleg vindt maandelijks plaats, voor
afgaand aan de bijeenkomst van de Werkgroep beoordeling nieuwe Commissievoor
stellen, aldus de toelichting op deze aanwijzing. In de werkgroep zijn eveneens alle 
ministeries vertegenwoordigd. 

344 Art. 335 Aanwijzingen voor de regelgeving 
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nen.345 De ministerraad bespreekt iedere drie maanden de knelpunten.346 

Het kamerlid Van der Stoel is van mening dat het Nederlandse parle
ment als één van de beste wordt geïnformeerd over de implementatie van 
EG-regelgeving.347 

De instelling van een vierhoeksoverleg tussen kabinet, Raad van State, 
Tweede Kamer en Eerste Kamer over EG-implementatie, zoals voorge
steld door het kabinet, is door de Tweede Kamer verworpen.348 Overleg op 
politiek niveau tussen de vier instituten is volgens de Commissie voor de 
Werkwijze strijdig met de gescheiden grondwettelijke taken. Ook zijn er 
praktische bezwaren. Overleg op ambtelijk niveau is volgens de commis
sie voldoende.349 

De Commissie voor toetsing van wetgevingsprojecten kiest voor de uit
voering van EG-regelgeving voor het primaat van de formele wetgever. In 
beginsel dient geïmplementeerd te worden bij formele wet. Waar sprake 
is van discretionaire implementatie en/of implementatie die tot verande
ring in de formele wetten noopt, dient dit beginsel te gelden. In geval van 
gebonden implementatie, dat wil zeggen waar geen of weinig beleids
ruimte is en die niet noopt tot wijziging van formele wetten, kan eventu
eel ruim worden gedelegeerd.360 In de Aanwijzingen voor de regelgeving 
is deze opvatting neergelegd in art. 339. Bezwaar van het onderscheid is 
mijns inziens dat de grenzen tussen wat gebonden en discretionair is, 
vaag kunnen zijn.351 

Teneinde implementatie bij formele wet te bespoedigen, zijn diverse 
voorstellen gedaan de (formele) wetsprocedure te versnellen. Enerzijds is 
voorgesteld een procedure in te voeren, vergelijkbaar met die van de (stil
zwijgende) goedkeuring van verdragen. Hiervoor dient de Grondwet ge
wijzigd te worden. Nadeel van deze constructie is mijns inziens dat een 
individueel kamerlid niet om inhoudelijke behandeling kan vragen. Dit 
vormt een beperking op het recht van amendement. Er is op zijn minst 
een aantal leden nodig die om inhoudelijke behandeling vragen, waardoor 
het recht van amendement kan worden uitgeoefend. 

345 CTW 90/22, blz. 31. 
346 Bijlage 2 bij het rapport CTW 90/22, aktiepunt 8 van het kabinet Lubbers/Kok. 

Voortvarend wetgeven, blz. 21. 
347 TK, 1994-1995, 23462, 23710, nr. 3, blz. 6. 
348 TK, 1993-1994,21427, nr. 101, blz. 22. 
349 TK, 1993-1994, 23462, nr. 2, blz. 2. 
350 CTW 90/22, blz. 21. Zie hierover ook het kabinetsstandpunt TK, 1990-1991, 21109, 

nr. 43, blz. 4-5; het interimadvies CTW 92/4 en het kabinetsstandpunt TK, 1991-
1992, 21109, nr. 55; CTW 92/6, blz. 25-32, 34-35 en de nota Voortvarend wetgeven, 
blz. 21-22. 

351 Dit blijkt ook uit de formulering van art. 339 sub a: delegatie komt eerder in aan
merking naarmate het te implementeren besluit de Nederlandse wetgever minder 
ruimte laat voor het maken van keuzen van beleidsinhoudelijke aard. 
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Anderzijds is voorgesteld het onderzoek en de behandeling van wetsvoor
stellen te vereenvoudigen binnen het kader van de Reglementen van Or
de, middels de invoering van een verkorte procedure.352 De toetsingscom
missie heeft opgemerkt dat invoering van deze procedures niet los mag 
worden gezien van voorafgaande parlementaire betrokkenheid in de vorm 
van "een actieve deelneming van de kamer aan de voorbereiding van het 
Nederlandse standpunt en de beoordeling van de consequenties van de 
voorstellen voor de Nederlandse praktijk." Voorts zouden wetsvoorstellen 
ter implementatie met voorrang dienen te worden behandeld.353 

In de Tweede Kamer blijkt de nodige koudwatervrees te bestaan voor 
invoering van stilzwijgende aanneming. Zo leeft de angst dat EG-regelge-
ving niet meer kritisch bekeken wordt.354 Dit hangt echter van kamerle
den zelf af: zij kunnen altijd om een inhoudelijke behandeling vragen. 

11.2 Frankrijk 

Hoofdstuk Vllbis van het RAN, dat een uitwerking vormt van art. 88-4 
Const., bedoeld om de invloed van het parlement op de totstandkoming 
van EG-regelgeving te vergroten, functioneert in zijn algemeenheid be
vredigend. De EU-delegatie instrueert op systematische wijze de "proposi
tions d'actes communautaires de nature législative".355 Zoals eerder aan
gegeven, raadpleegt de regering de Conseil d'Etat over de vraag welke 
bepalingen nu betrekking hebben op het "domaine de la loi". 

Indien de delegatie een rapport uitbrengt met daarbij een voorstel voor 
een motie, wordt dit aan de desbetreffende commissie "saisie au fond" 
voorgelegd. Indien de commissie een voorstel voor een motie aanneemt en 
er volgt geen verzoek om plenaire agendering of er wordt niet geagen
deerd na een verzoek van een fractievoorzitter, commissievoorzitter of de 
delegatievoorzitter, dan wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. 
Als de regering agendering wenst of de Assemblée nationale hiertoe be
sluit, volgt plenaire behandeling. Finale afhandeling in een commissie is 
hier dus mogelijk. 

Pandraud is van mening dat invoering van een vaste commissie, gespe
cialiseerd in EU-zaken geen aanbeveling verdient: "L'approche « t r a n s 
v e r s a l e » actuelle, avec une Délégation qui défriche, analyse, alerte et 
prend largement l'initiative a permis des progrès certains."356 

352 Zie over de voorstellen CTW 90/22, blz. 25-26. TK, 1990-1991, 21109, nr. 34 en 43. 
CTW 92/6, blz. 24-32 en 34-35. 

353 CTW 92/6, blz. 34. Eén en ander geldt ook voor de Eerste Kamer, idem blz. 35. 
354 TK, 1994-1995, 23462, 23710, nr. 3. 
355 In de Sénat vindt dit niet op systematische wyze plaats. Rapport d'information no. 

1436 "L'Assemblée nationale et l'Europe. Bilan et perspectives", par R. Pandraud, 
blz. 21. 

356 Pandraud, R., op. cit., blz. 28. 
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De problemen die optreden, betreffen termijnen. Het duurt bijvoorbeeld 
veel te lang voordat ontwerp-EG-regelgeving bij de Assemblee nationale 
aankomt. Zo kan het gebeuren dat de besluitvorming in Brussel al afge
rond is, voordat het parlement zich heeft kunnen uitspreken. De delegatie 
in de Assemblée nationale wil dat de regering om een "réserve d'examen 
parlementaire" vraagt, mocht dat dreigen te gebeuren.357 Samengevat, 
het parlement heeft niet genoeg tijd om zijn bevoegdheden uit te oefe
nen.358 

Zoals reeds eerder opgemerkt, is de regering niet gebonden aan een 
aangenomen motie en kan zij deze naast zich neerleggen.359 Een motie 
heeft volgens Pandraud wel een belangrijke politieke betekenis.360 Rege
ring en Assemblée zijn het vaak eens: "Bien souvent, au cours de ses dé
bats, le Gouvernement a déclaré partager les préoccupations de l'Assem
blée nationale. Le vote de l'Assemblée affirme donc, le plus souvent, une 
cohésion politique entre le Gouvernement et l'Assemblée..."361 Wanneer 
de regering zich niets aantrekt van een motie, kunnen de leden van de 
Assemblée natuurlijk hun toevlucht zoeken tot een motie van wantrou
wen, maar dit is een zwaar middel dat niet licht wordt gebruikt. Wanneer 
de regering geen gehoor heeft gegeven aan een motie, kunnen de kamer
leden natuurlijk naar deze motie verwijzen om te proberen een wetsont
werp ter implementatie van de richtlijn te wijzigen.362 

Al met al is het mijns inziens een goede zaak dat een speciale procedu
re in de Franse Constitutie en de Reglementen van Orde is opgenomen 
waardoor het parlement op systematische wijze bij EG-besluitvorming 
wordt betrokken. Over het algemeen is men tevreden over de gang van 
zaken, hoewel er natuurlijk altijd verbeteringen mogelijk zijn.363 Het wa-

357 Pandraud, R., op. cit., blz. 37. In het rapport wordt een heel hoofdstuk aan de tijds-
problematiek gewijd, zie blz. 33-48. Zie ook annexe no 6 en 7. 

358 Pandraud, R., op. cit., blz. 42. Het rapport is lovend over onder andere de Neder
landse regering, omdat zij in voorkomende gevallen definitieve besluitvorming in 
de Raad tegenhoudt, omdat het parlement nog over de kwestie beraadslaagt. Pan
draud, R., op. cit., blz. 46-47. 

359 Dit geldt ook voor ons land. Kortmaan merkt op dat ook Nederland resoluties kent, 
vergelijkbaar met de moties van art. 88-4 Const. Het gaat dan om de eis van 'in
stemming' van de Kamers met onder andere besluiten van de Raad op grond van 
titel VI van het Verdrag inzake de Europese Unie. Zie Kortmann, C.A.J.M., Minis
teriële verantwoordelijkheid en responsabilité du gouvernement, in: De Grondwet 
als voorwerp van aanhoudende zorg, Zwolle 1995, blz. 224. 

360 Pandraud, R., op. cit., blz. 81-85. 
361 Pandraud, R., op. cit., blz. 81. 
362 Pandraud, R., op. cit., blz. 83. Zie over de reikwijdte van moties ook annexe no. 8 

van het rapport Pandraud. 
363 Zo is door de delegatie in de Assemblée nationale de wens naar voren gebracht alle 

"actes" van de Europese Unie aan het parlement ter bestudering voor te leggen in 
het kader van art. 88-4 Const. Wanneer regering en Kamers het niet eens zijn 
welke "actes" dit dienen te zijn, zou de Conseil constitutionnel geconsulteerd moe-
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re te overwegen ook in Nederland de systematische behandeling (van alle 
concept-EU-besluiten?) door een kamercommisie, bijvoorbeeld de commis
sie EU-zaken, in te voeren. 

De rol van het Franse parlement ten aanzien van de implementatie 
van EG-regelgeving is kwantitatief gering. De meeste regelgeving wordt 
per decreet geïmplementeerd.3 6 4 Mocht er wel bij formele wet geïmple
menteerd worden, dan kan dat snel .3 6 6 De oorzaken van niet-tijdige im
plementatie lagen dan ook niet bij het parlement.366 

ten worden volgens een procedure vergelijkbaar met die van art. 41, tweede lid, 
Const. Bovendien zouden de beide kamervoorzitters het verzoek moeten kunnen 
doen dat ook voorstellen die geen bepalingen van wetgevende aard bevatten maar 
die wel van groot politiek belang zijn, worden doorgezonden. Tevens is voorgesteld 
dat de delegaties zich direct bij motie kunnen uitspreken. Indien de Kamer als ge
heel een motie aanneemt, dient hij vervolgens standaard aan de andere Kamer te 
worden gezonden. Zie voor deze voorstellen BAN 21 juni 1995, no 57, blz. 22. 

364 En niet bij "ordonnance" zoals gesteld in bijlage 3 en 5 van CTW 92/6. 
365 Zoals reeds eerder besproken, kent het Franse staatsrecht een aantal mogelijkhe

den de wetsprocedure snel afte handelen. 
366 Zie de studie van de Conseil d'Etat van december 1989 "Problèmes posés par la 

transcription en droit interne des directives communautaires", opgenomen in Etu
des et documents, no. 44, blz. 229. 
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RESUME 

Depuis quelques années les critiques sont d'accord pour dire que la procé
dure législative aux Pays Bas n'est pas parfaite: elle est souvent inefficace 
et prend trop de temps. Pour y remédier la "Commissie voor de Toetsing 
van Wetgevingsprojecten" a analysé les problèmes et proposé des solu
tions, par exemple l'introduction d'une procédure simplifiée (CTW 92/6, 
30 septembre 1992). Le rapport de la Commission a donné lieu à la pré
sente étude qui porte sur la phase parlementaire de la procédure législa
tive en France et aux Pays-Bas. Le but est d'examiner dans quelle mesure 
la procédure française nous pourrait être de quelque utilité. Le choix de la 
France a été guidé d'une part par mon intérêt personnel et d'autre part 
par les liens de la Faculté de droit de Nimègue avec la Faculté de droit de 
l'Université de Poitiers. 

Ce livre n'est pas un manuel de droit constitutionnel. Je me borne à 
une description et une analyse de la phase parlementaire de la procédure 
législative dans les deux pays. La littérature sur les méthodes du droit 
comparé est abondante et souvent un but en soi. Je me fonde sur la légis
lation, la jurisprudence et la doctrine et notamment des interviews faites 
à Paris. 

Le premier chapitre esquisse la compétence du législateur. L'article 81 de 
la Constitution néerlandaise dispose: "De vaststelling van wetten ge
schiedt door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk". Cet article 
ne dit rien sur le contenu d'une loi contrairement à l'article 34 de la Con
stitution française. Le premier alinéa détermine que la loi est votée par le 
Parlement, mais dans les alinéas suivants l'on trouve une description du 
domaine législatif. Les matières autres que celles qui sont du domaine de 
la loi ont un caractère réglementaire. Le pouvoir réglementaire appar
tient au Premier ministre. En introduisant l'article 34, le constituant a 
voulu restreindre les pouvoirs du Parlement. Toutefois, la jurisprudence 
du Conseil constitutionnel montre que le domaine législatif s'est élargi. 
En 1982 par exemple le Conseil constitutionnel a considéré que le législa
teur (le Parlement) peut intervenir dans le domaine réglementaire. Le 
Gouvernement a des moyens de s'opposer à l'empiétement du législateur 
sur le domaine réglementaire mais ces procédures sont facultatives. Cela 
signifie que si le Gouvernement ne s'y oppose pas, des dispositions de na
ture réglementaire dans une loi sont admissibles et pas contraires à la 
Constitution. La conclusion est que pour définir la "loi", le critère formel 
prévaut: c'est une norme votée par le Parlement selon la procédure légis-
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lative. La revolution telle qu'elle était évoquée en 1958 (le début de la Ve 
République) n'a pas eu lieu. 

Le chapitre 2 est consacré aux principales étapes de la procédure législa
tive en France, c'est-à-dire de l'initiative jusqu'à la promulgation. Le cha
pitre est subdivisé en trois parties. 

La première partie commence par une analyse du droit d'initiative. 
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et 
aux membres du Parlement. Les projets de loi (textes d'origine gouver
nementale) sont déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Le 
droit de retrait, qu'il faut distinguer de la caducité, est le corollaire du 
droit d'initiative. C'est le Conseil constitutionnel qui veille au libre exer
cice du droit d'initiative. La plupart des lois résultent de projets de loi. 
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amende
ment. L'exercice de ce droit est soumis à des délais qui en général sont 
plus souples pour le Gouvernement que pour les députés. Les restrictions 
sur le plan du contenu ne sont pas très précises. Le droit d'amendement 
peut fonctionner comme un moyen d'obstruction parlementaire. La Con
stitution contient pourtant des restrictions qui s'appliquent aux initia
tives parlementaires. Il s'agit de l'irrecevabilité financière, l'irrecevabilité 
législative et la possibilité pour le Gouvernement de s'opposer à l'examen 
de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à une com
mission. Les projets et propositions sont envoyés, à la demande du Gou
vernement ou de l'assemblée qui en est saisie, pour examen à des com
missions spécialement désignées à cet effet. Dans la pratique l'examen 
par une commission permanente est de règle. Il y en a six dans chaque 
assemblée. Des rapporteurs sont désignés pour l'examen de tel ou tel 
texte. Le Conseil constitutionnel a relativisé la portée de l'obligation d'un 
rapport préalable en prononçant que l'absence d'un rapport, ou son in
achèvement, ne frappe pas la loi d'inconstitutionnalité. La commission 
permanente compétente est saisie au fond d'un projet ou d'une proposi
tion de loi. Les autres commissions permanentes ont la possibilité d'être 
saisies pour avis de ce même texte. 

Le système de deux sessions ordinaires a été remplacé en 1995 par une 
session unique de neuf mois pour rendre plus efficaces les travaux parle
mentaires. L'influence du Gouvernement sur l'ordre du jour des assem
blées est grande parce que l'ordre du jour des assemblées comporte, par 
priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des pro
jets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi accep
tées par lui. Cependant, les assemblées ont la possibilité d'adopter un or
dre du jour en complément de celui du Gouvernement. Depuis 1995, la 
Constitution détermine qu'une séance par mois est réservée par priorité à 
l'ordre du jour fixé par chaque assemblée. 
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La deuxième partie commence par une description de la phase d'examen 
général d'un texte inscrit à l'ordre du jour, suivie d'une analyse des mo
tions dont les plus importantes sont l'exception d'irrecevabilité, la ques
tion préalable et la motion de renvoi en commission. Elles peuvent être 
employées comme des moyens d'obstruction parlementaire ou bien comme 
des "armes" contre le Gouvernement. La "question préalable positive" per
met d'accélérer la procédure législative. L'adoption de l'exception d'irrece
vabilité ou de la question préalable entraîne le rejet du texte à l'encontre 
duquel elle a été soulevée. Il y a des auteurs qui sont d'opinion que cela 
implique une négation du rôle du Parlement. Ensuite sont décrits le rap
pel au Règlement, le fait personnel, la demande de suspension de séance, 
la demande de priorité ou de réserve et la demande de réserve de discus
sion ou de vote. La réserve de vote combinée avec le vote bloqué et/ou 
l'engagement de responsabilité est une procédure contraignante vis-à-vis 
du Parlement. L'examen détaillé porte sur les articles, les amendements 
et sous-amendements. Après avoir éventuellement procédé à une seconde 
délibération, l'assemblée se prononce par un vote d'ensemble. Il y a qua
tre modes de votation à savoir à main levée, par assis et levé, au scrutin 
public ordinaire et au scrutin public à la tribune. La Constitution prévoit 
que le vote est personnel. Dans le passé, on a négligé cette prescription 
dans une large mesure. 

Récemment, on a introduit une procédure d'adoption simplifiée dans le 
Règlement de l'Assemblée nationale. Le but est d'améliorer les méthodes 
de travail en allégeant les travaux de l'Assemblée en séance plénière. Le 
Règlement du Sénat connaît des procédures comparables, à savoir le vote 
sans débat et le vote après débat restreint. La contribution de ces procé
dures à l'accélération de la procédure législative est minimale puisqu'elles 
s'appliquent en particulier aux textes qui ne prennent pas beaucoup de 
temps comme les projets de loi autorisant la ratification d'un traité. 

La Constitution connaît deux procédures particulières d'adoption. Il 
s'agit d'une part du vote bloqué: si le Gouvernement le demande, l'assem
blée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en dis
cussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le 
Gouvernement. Il s'agit d'autre part de l'engagement de la responsabilité 
du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. 
Dans le dernier cas, le texte est considéré comme adopté, sauf si une mo
tion de censure est votée. Ces procédures sont l'objet de critiques au mo
ment où le Gouvernement les utilise comme moyens de pression. 

La troisième partie est consacrée en premier lieu à l'article 45 de la 
Constitution. Cet article dispose que tout projet ou proposition de loi est 
examiné successivement dans les deux assemblées en vue de l'adoption 
d'un texte identique. Le point de départ est le bicaméralisme egalitaire. 
La Constitution prévoit une procédure de conciliation, si les assemblées 
ne réussissent pas à se mettre d'accord. Le pouvoir exécutif a beaucoup de 
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prérogatives. C'est le Premier ministre qui a la faculté de provoquer la 
réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte 
sur les dispositions restant en discussion après une seule lecture par cha
que assemblée, si le Gouvernement a déclaré l'urgence. Si la commission 
mixte parvient à l'adoption d'un texte commun, c'est le Gouvernement qui 
décide de le soumettre pour approbation aux deux assemblées ou non. Au
cun amendement n'est alors recevable sauf accord du Gouvernement. Le 
Conseil constitutionnel a décidé que le Gouvernement peut modifier le 
compromis par les amendements de son choix, que сев amendements peu
vent même avoir pour effet d'affecter des dispositions qui ont déjà été 
votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Cependant, le 
Conseil a formulé des restrictions: les adjonctions ou modifications ne 
peuvent pas dépasser les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amen
dement. En fin de compte, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée 
nationale de statuer définitivement, si la commission mixte ne parvient 
pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté par les 
deux assemblées. L'article 45 de la Constitution française offre au Gou
vernement les moyens de maîtriser la procédure législative, surtout en 
combinaison avec le vote bloqué et/ou l'engagement de responsabilité. Il 
faut souligner que cet article rend possible l'accélération de la procédure 
législative en déclarant l'urgence. 

Le Président de la République promulgue les lois lorsqu'elles ont été 
adoptées définitivement. Il peut dans un délai limité demander au Parle
ment une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. 
Cette procédure est peu appliquée. 

Enfin, le rôle du Conseil constitutionnel est analysé. Les lois organi
ques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parle
mentaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil 
qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Les lois ordinaires 
peuvent être déférées au Conseil, avant leur promulgation, par le Prési
dent de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée 
nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante séna
teurs. Dans le cadre de ce contrôle, le Conseil s'est prononcé sur la régula
rité de la procédure législative. Organe régulateur de l'activité des pou
voirs publics, il garantit les prérogatives du Gouvernement. En même 
temps, il y a des exemples où il fait respecter les droits du Parlement. 

Le chapitre 3 traite des procédures spéciales. Tout d'abord, la loi organi
que est examinée. Les lois organiques sont les lois auxquelles la Constitu
tion confère le caractère de lois organiques. La place de ces lois dans la 
hiérarchie des nonnes a été l'objet de discussion. La procédure à suivre 
connaît quelques particularités. Ainsi, le projet ou la proposition n'est 
soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à 
l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. La procédure de 
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l'article 45 est applicable, mais faute d'accord entre les deux assemblées, 
le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture 
qu'à la majorité absolue de ses membres. Finalement, les lois organiques 
relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les 
deux assemblées. Puis, la procédure relative aux lois constitutionnelles et 
aux lois référendaires est examinée. L'initiative de la révision de la Con
stitution appartient concurremment au Président de la République sur 
proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Le projet 
ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en 
termes identiques. La révision est definitive après avoir été approuvée 
par référendum. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au réfé
rendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au 
Parlement convoqué en Congrès. Dans ce cas, le projet de révision n'est 
approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages ex
primés. La procédure permet de travailler très vite. Elle n'est pas exclu
sive en matière de révision. En témoigne la possibilité pour le Président 
de la République de soumettre au référendum tout projet de loi portant 
sur l'organisation des pouvoirs publics et tout projet de loi portant sur des 
réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation. 

En troisième lieu, la procédure applicable aux lois de finances est dé
crite. Il est à noter que la procédure applicable aux projets de loi de finan
cement de la sécurité sociale y ressemble et a été introduite dans la Con
stitution récemment. Les points les plus importants sont les délais, no
tamment la disposition que si le Parlement ne s'est pas prononcé dans des 
délais respectivement de soixante-dix et cinquante jours, les dispositions 
peuvent être mises en vigueur par ordonnance. La procédure financière 
connaît des restrictions quant à la recevabilité des amendements compa
rable à l'irrecevabilité financière mentionnée plus haut. Le Parlement 
n'exerce pas une influence réelle sur le contenu des lois de finances. 

Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Un certain 
nombre de traités et d'accords ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en 
vertu d'une loi. Une loi d'autorisation est donc nécessaire. Dans la pra
tique, la procédure d'adoption simplifiée est souvent utilisée à l'Assemblée 
nationale. L'influence du Parlement sur l'élaboration des traités et enga
gements internationaux est faible. 

Le chapitre finit par une analyse du rôle du Parlement dans le proces
sus de décision communautaire. Aussi bien l'Assemblée nationale que le 
Sénat connaissent une délégation parlementaire pour l'Union européen
ne. Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès 
leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d'actes 
communautaires comportant des dispositions de nature législative. Les 
chambres peuvent voter des résolutions afin d'exercer un pouvoir de con
trôle sur la participation du Gouvernement aux décisions communautai
res. Il est important de signaler que ces résolutions ne sont pas juridi-
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quement contraignantes. Ensuite, est décrite la transposition des déci
sions communautaires en droit interne, notamment le rôle du Gouverne
ment et du Parlement dans ce processus. La plupart des mesures sont 
d'origine gouvernementale. Ce n'est qu'un faible pourcentage des mesures 
communautaires qui est transposé en droit interne par la loi. 

Souvent, la tâche parlementaire est réduite à transcrire. 

Le chapitre 4 est consacré aux problèmes dont souffre le Parlement fran
çais à tel point qu'il se trouverait en crise. Fréquemment dû au cumul des 
mandats, l'absentéisme est un grand problème. Le deuxième point d'inté
rêt réside dans le parlementarisme majoritaire c'est-à-dire l'existence 
d'une majorité bien délimitée, qui va soutenir le Gouvernement tout au 
long de la législature. Ce phénomène rigidifie les comportements: les 
votes sont acquis d'avance, sauf cas tout à fait particulier. Ensuite, le rôle 
du Parlement est affaibli par l'omniprésence de l'Europe et le phénomène 
de la décentralisation. Des restrictions découlent de la Constitution, à 
savoir les règles concernant le parlementarisme rationalisé. Il faut penser 
par exemple aux irrecevabilités opposables aux initiatives parlementai
res, au fonctionnement du bicaméralisme, à la fixation de l'ordre du jour 
et aux conditions de mise en cause de la responsabilité gouvernementale. 
Le rôle du Parlement est toujours en discussion. Récemment, le Règle
ment de l'Assemblée nationale a été modifié afin d'améliorer les méthodes 
de travail. En 1995, la Constitution a été révisée: la modification la plus 
importante c'était l'introduction de la session unique. Dernier point d'in
térêt c'est la qualité de la législation. C'est le Conseil d'Etat qui a analysé 
les problèmes à savoir la surproduction normative, les modifications fré
quentes et la dégradation de la norme. La pratique des "lois fourre-tout" 
et la mauvaise rédaction des lois méritent la réprobation. Afin d'améliorer 
la qualité juridique des textes et de faciliter leur bonne compréhension 
par les administrés, le Premier ministre a publié en 1993 une circulaire 
relative aux règles d'élaboration et de rédaction. Cette circulaire est desti
née aux ministres et secrétaires d'Etat. La loi est votée par le Parlement. 
La qualité de la loi dépend dans une large mesure de la contribution des 
deux assemblées. D'après certains, cette contribution ne peut être que mi
nimale, étant donné les règles du parlementarisme rationalisé et les dé
veloppements sur le plan international. Pourtant, l'Assemblée a pris des 
mesures dans son Règlement en renforçant les travaux législatifs des 
commissions. 

Le chapitre 5 est destiné à une comparaison entre les deux pays autour de 
onze thèmes. 

Le premier thème c'est l'initiative parlementaire. En France, ce sont 
les membres du Parlement qui ont le droit d'initiative. Cela veut dire que 
les députés et les sénateurs peuvent déposer des propositions de loi tandis 
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qu'aux Pays-Bas ce droit n'appartient qu'à la Seconde Chambre. Dans les 
deux pays, la plupart des lois sont d'origine gouvernementale. En France, 
la cause principale est la non-inscription à l'ordre du jour de beaucoup de 
propositions. C'est le Gouvernement qui domine l'ordre du jour. Pour y 
remédier, la Constitution dispose depuis 1995 qu'une séance par mois est 
réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée. Plu
sieurs auteurs sont d'opinion que l'image de l'initiative parlementaire en 
déclin n'est pas correcte, si l'on prend en considération l'exercice du droit 
d'amendement. 

En France, les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit 
d'amendement. Aux Pays-Bas ce droit appartient à la Seconde Chambre, 
à la "verenigde vergadering" et au gouvernement. En France, la position 
du Gouvernement est très forte. Les amendements et propositions rédigés 
par les membres du Parlement sont soumis à des restrictions correspon
dant à l'irrecevabilité législative et financière. Le Conseil constitutionnel 
a décidé que les amendements ne peuvent par leur ampleur et leur portée 
excéder les limites inhérentes au droit d'amendement. Cette exigence 
s'applique également aux amendements gouvernementaux, mais le Gou
vernement peut y échapper en utilisant une lettre rectificative. Le Gou
vernement a des possiblités de contrôler le droit d'amendement des par
lementaires en utilisant par exemple le vote bloqué et/ou en engageant sa 
responsabilité devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Les 
amendements sur un compromis établi par une commission mixte pari
taire ne sont pas recevables sauf accord du Gouvernement. Le vote bloqué 
peut être demandé afin de garantir la cohérence d'un projet de loi. 

Le troisième thème, ce sont les commissions parlementaires. Le Règle
ment de la Seconde Chambre distingue entre commissions permanentes, 
commissions générales et commissions temporaires. Les réunions des 
commissions se déroulent sans une vraie discussion. Récemment, l'on a 
introduit le "wetgevingsoverleg" qui peut remplacer (une partie) de la pré
paration écrite ou (une partie) de la discussion en séance publique. En gé
néral, on peut travailler vite puisque le Règlement ne prescrit que l'émis
sion du rapport. 

En France, la plupart des lois sont examinées dans l'une des six com
missions permanentes. Une commission spéciale est rarement instituée. 
Chaque commission permanente peut être saisie pour avis. Ce système 
fonctionne bien. Les points forts sont les réunions des commissions où une 
vraie discussion a lieu et les activités du rapporteur qui est vraiment le 
pivot dans cette phase de la procédure législative (il l'est aussi pendant la 
séance publique). Des propositions de faire adopter des lois par une com
mission ont échoué. L'accélération de la procédure législative peut être 
obtenue en utilisant la procédure d'adoption simplifiée (Assemblée natio
nale) ou le vote sans débat ou après débat restreint (Sénat). 
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Le quatrième thème c'est l'ordre du jour. L'ordre du jour prioritaire, corol
laire du parlementarisme rationalisé, diffère fondamentalement de la pro
cédure néerlandaise où les Chambres déterminent elles-mêmes leur ordre 
du jour. La procédure française permet au Gouvernement d'augmenter 
l'efficacité de la procédure législative et de réaliser sa politique. Pour les 
parlementaires, l'ordre du jour prioritaire peut empiéter sur leur droit 
d'initiative. Dans la pratique, l'ordre du jour est normalement négocié. Du 
point de vue juridique, le Gouvernement peut imposer sa volonté, du 
point de vue politique cela peut être maladroit. 

Le cinquième thème c'est la discussion en séance publique d'un texte 
inscrit à l'ordre du jour. Dans la phase d'examen général peut s'intercaler 
la discussion de motions de procédure. Souvent, une telle motion est invo
quée afin d'obtenir plus de temps de parole. La question préalable dite 
positive a été employée afin d'accélérer la procédure législative. Dans la 
pratique, les motions sont rarement adoptées. Pendant la séance publique 
il n'y pas cette sorte d'affrontement permanent que le mot de débat pour
rait laisser penser. En 1994, l'Assemblée nationale a pris des mesures 
pour rééquilibrer, tant en durée qu'en importance, les deux phases suc
cessives de la procédure législative, à savoir l'examen des textes au sein 
des commissions et leur discussion en séance publique. 

Le vote bloqué et l'engagement de responsabilité sont plutôt des moy
ens de pression. Je ne conseillerais pas leur introduction aux Pays-Bas. 

Le sixième thème c'est le bicaméralisme. Chez nous, la Première 
Chambre n'a ni le droit d'initiative ni le droit d'amendement. Elle ne peut 
qu'adopter ou rejeter un projet de loi. Ces dernières années, la position de 
la Première Chambre a été reconsidérée. Il y a des propositions de lui at
tribuer un droit de renvoi. Le droit constitutionnel néerlandais ne connaît 
pas la résolution des conflits si les deux Chambres n'ont pas les mêmes 
points de vue politiques. C'est la Première Chambre qui adopte ou rejette 
à son gré. En France, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée na
tionale de statuer définitivement. La domination du Gouvernement, est 
une caractéristique de la procédure française. La procédure d'urgence 
permet de faire adopter les lois rapidement. Dans la pratique, la plupart 
des lois sont adoptées après navette. Dans ces cas, il n'est donc pas néces
saire d'utiliser les procédures de conciliation. En fin de compte, le Sénat 
peut être mis à l'écart. A mon avis, le problème de la divergence politique 
entre les deux Chambres aux Pays-Bas peut être résolu de façon plus 
simple que par l'introduction d'une réglementation comparable à l'article 
45 de la Constitution, en faisant coïncider les élections des deux Cham
bres. 

Le septième thème concerne les lois spéciales comme la "Gemeentewet" 
ou la "Provinciewet". Ce sont des lois générales qui malgré tout ne sont 
pas supérieures aux autres lois. La Constitution française distingue une 
catégorie de lois organiques. Il s'agit de lois "supra-législatives". Cepen-
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dant, des lois ordinaires contraires aux lois organiques peuvent exister 
parce que la saisine du Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur 
conformité à la Constitution, n'est pas obligatoire. Pour le reste, l'intro
duction d'une catégorie de lois organiques dans la Constitution néerlan
daise paraît intéressante. Il faudrait appliquer une procédure lourde et 
prévoir que la loi organique générale l'emporte toujours sur la loi ordi
naire. 

Le huitième thème traite de la procédure de révision de la Constitu
tion. En France, une révision peut être réalisée très vite parce qu'il n'y a 
pas de dissolution obligatoire. Je propose d'abolir la dissolution de la Se
conde Chambre après la première lecture et de copier la procédure fran
çaise à savoir que le projet de révision est approuvé s'il réunit la majorité 
des trois cinquièmes des suffrages exprimés en Congrès. 

Le neuvième thème porte sur les lois de finances. Il semble que la cri
tique de cloisonnement ne s'applique pas à la procédure française puisque 
la Commission des finances est saisie au fond et les cinq autres commis
sions sont saisies pour avis. Le rapporteur de la Commission des finances 
joue un rôle important pendant l'examen de la première partie du projet 
de loi de finances. La même observation vaut pour les rapporteurs spé
ciaux pendant l'examen de la deuxième partie. La procédure connaît un 
délai précis: si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soi
xante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur 
par ordonnance. Ce délai a été observé jusqu'à présent. 

Sur le dixième thème concernant les traités et accords internationaux 
je n'ai pas d'observations spéciales. 

Le dernier thème porte sur le rôle du Parlement par rapport à l'élabo
ration de la législation communautaire et à sa transposition en droit in
terne. A l'Assemblée nationale, les propositions d'actes communautaires 
soumises par le Gouvernement sont instruites par la Délégation pour 
l'Union européenne. Ainsi, cette assemblée est associée de façon systéma
tique à l'élaboration des normes communautaires, ce qui est une bonne 
chose. La transposition en droit interne des directives communautaires 
n'a pas souvent lieu par la loi. 
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