Van wetsontwerp tot wet in Israel: minstens vijf etappes
In Nederland worden wetten getoetst door de Eerste Kamer; in Israel doet de Knessetcommissie die
zich met het betreffende vakgebied bezighoudt dit. Voordat een wetsvoorstel wet wordt, gaat het
verschillende keren heen en weer tussen het parlement, de Knesset, en de commissies.
Wetsvoorstellen kunnen worden geïnitieerd door de regering, door één of meer Knessetleden, of
door een Knessetcommissie. Een wetsvoorstel doorloopt minstens vijf etappes, die lezingen worden
genoemd. Over elke lezing wordt gestemd in de Knesset. Tussendoor zijn er debatten in de Knessetcommissies, die het wetsvoorstel klaarmaken voor de volgende etappe. Knessetleden die een voorstel hebben ingediend, kunnen na de Eerste Lezing op elk moment besluiten het voorstel in te trekken. De regering kan een eigen voorstel tot aan de stemming in de Derde Lezing intrekken. Pas als
het voorstel in de Derde Lezing is aangenomen door de Knesset, wordt het gepubliceerd in de Staatscourant en wordt het wet.
De Voorbereidende lezing: (Alleen bij voorstellen door Knessetleden) De indiener presenteert de
wet aan het Presidium (Kamervoorzitter en vice-voorzitters), dat plaatsing op de agenda moet goedkeuren. Het duurt vaak minstens 45 dagen voor de Voorbereidende Lezing wordt geagendeerd. De
indiener licht het voorstel toe, de regering en eventuele andere Kamerleden met bezwaren reageren,
dan wordt er gestemd. Wetsvoorstellen die worden afgestemd kunnen zes maanden lang niet opnieuw worden behandeld. Keurt de Knesset het voorstel goed, dan gaat het naar een Knessetcommissie.
Voorbereiding voor de Eerste Lezing: Het wetsvoorstel wordt besproken in een Knessetcommissie.
Die kan besluiten het klaar te maken voor Eerste Lezing, of het van de agenda te schrappen. De
commissie kan regeringsfunctionarissen uitnodigen en vraagt in elk geval een ambtenaar van Financiën om het benodigde budget te berekenen. Voorstellen die 5 miljoen sjekel per jaar of meer kosten, hebben in alle lezingen de steun nodig van 50 Knessetleden. Als de commissie het voorstel heeft
klaargemaakt voor de Eerste Lezing, gaat het terug naar de Knesset. Bij voorstellen van de regering
gebeurt dit meestal binnen twee dagen.
Eerste Lezing: De indiener (minister, staatssecretaris of Kamerlid) introduceert het voorstel. Dan
volgt een debat waarin alle Leden spreektijd krijgen, waarna de Knesset stemt. Wordt het goedgekeurd, dan gaat het naar een Knessetcommissie ter voorbereiding van de volgende lezingen.
Voorbereiding voor de Tweede en Derde Lezing: De commissie kan het voorstel voorbereiden voor
de Tweede en Derde Lezing, óf de Knesset voorstellen om het van de agenda te schrappen. De commissie kan ook amendementen voorstellen of amendementen van de indieners verwerpen. De indiener kan verworpen amendementen laten vastleggen als bedenkingen.
Tweede Lezing: De commissievoorzitter presenteert zijn versie aan de Knesset en indieners die bedenkingen hebben laten vastleggen, kunnen deze toelichten. Daarna wordt er gestemd, eerst over
eventuele bedenkingen en dan per artikel over de versie die de commissie heeft voorbereid of de
geamendeerde versie.
Derde Lezing: In de Derde Lezing stemt het parlement zonder voorafgaand debat over de definitieve
versie van het hele wetsvoorstel die is goedgekeurd in de Tweede Lezing. Meestal gebeurt dit onmiddellijk na de stemming over de verschillende artikelen in de Tweede Lezing, als er bedenkingen
waren kan deze stemming een week worden uitgesteld. Na goedkeuring wordt het voorstel wet.
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