
 

 

 

Commentaar van de Liberaal Democratische Partij (LibDem) op ‘Tussenstand’ van de 

Staatscommissie Parlementair Stelsel 

 

In deze notitie geeft de Liberaal Democratische Partij (LibDem) commentaar op het in juni jl. 

verschenen document ‘Tussenstand’ van de Staatscommissie Parlementair Stelsel. 

 

A. Algemeen 

 

1. Het rapport ‘Tussenstand’ geeft een gedegen analyse van ons parlementair stelsel en trekt 

daaruit een aantal voorlopige conclusies, die in grote lijnen onderschreven kunnen worden. 

Nederland heeft in wezen een goed en redelijk open parlementair stelsel en er is geen 

noodzaak dit (ingrijpend) te wijzigen. Voor zover er onvrede heerst over de politiek en de 

betrokkenheid van burgers te maken heeft dat meer met de politici en het functioneren van 

politieke partijen te maken dan met het parlementair stelsel. Verheugend is dan ook dat het 

rapport geen grote wijzigingen voorstelt, als bijvoorbeeld het afschaffen van de Eerste Kamer. 

Niettemin willen wij vanuit LibDem enkele kanttekeningen plaatsten en suggesties doen. 

Begonnen wordt sub B met enkele algemene opmerkingen, vervolgens wordt op een aantal 

passages uit het rapport commentaar gegeven.  

 

 

B. Parlementair Stelsel, algemene opmerkingen 

 

2. Zoals gezegd, is het Nederlands parlementair stelsel in wezen uitstekend. Het is goed 

doordacht en evenwichtig. Belangrijk is dat er een lage kiesdrempel is, zodat iedere stroming, 

hoe klein ook, vertegenwoordigd kan worden. Dat biedt de mogelijkheid aan (politieke) 

minderheden zich vertegenwoordigd te voelen; dat geeft ook een uitlaatklep voor 

ontevredenheid over de gevestigde partijen en kan zo tot politieke vernieuwing leiden. Deze 

lage drempel is van groot belang voor onze democratie; er moet zeker niet aan getornd 

worden. Sterker, er is ruimte voor verbetering, zeker in het creëren van een level playing 

field voor nieuwe partijen tijdens verkiezingscampagnes. Zie daarover hieronder.  

 

3. Opgemerkt zij dat ook kleinere partijen soms een grote invloed op het beleid kunnen hebben. 

Een voorbeeld is de Partij voor de Dieren, die lange tijd met twee zetels vertegenwoordigd 

was, maar die toch bewerkstelligd heeft dat nagenoeg iedere andere partij in zijn 

verkiezingsprogramma aandacht schonk aan dierenwelzijn.  



 

4. Veel van de gesignaleerde ‘problemen’ van ons parlementair stelsel zijn inherent aan het 

stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Aan oplossingen die voor deze ‘problemen’ 

gesuggereerd worden kleven vaak grotere bezwaren dan het ‘probleem’ waaraan het 

tegemoet zou moeten komen. Een voorbeeld is de vermeende geringe invloed van de kiezer 

op de kabinetsformatie. Een oplossing zou volgens sommigen zijn het invoeren van een 

districtenstelsel, zodat de parlementaire meerderheid die de regering gaat vormen direct 

duidelijk is. Deze oplossing gaat voorbij aan het feit dat in een districtenstelsel vaak 

regeringen gevormd worden waar slechts een minderheid van de kiezers achter staat. Zie 

bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. 

 

5. Door het parlementair stelsel met evenredige vertegenwoordiging, moet een kabinet 

noodgedwongen uit een coalitie van verschillende partijen zijn samengesteld. Dat betekent 

dat compromissen moeten worden gesloten tussen verschillende partijen. In de politiek 

moet je altijd compromissen sluiten tussen de verschillende politieke standpunten en 

inzichten. Dat moet vóór de verkiezingen bij het opstellen van het verkiezingsprogramma en 

dat moet na de verkiezingen bij coalitieonderhandelingen. Stel dat wij het stelsel zodanig 

veranderen dat er maar enkele grote politieke partijen zouden zijn. Het gevolg is dat de 

compromissen tussen de verschillende standpunten alleen binnen de partijen worden 

gesloten en dat de kiezer daar verder geen invloed op heeft. Uit democratisch oogpunt valt 

een stelsel met veel partijen en het onderhandelen over standpunten in het parlement verre 

te verkiezen boven een stelsel met minder partijen en dus minder keus voor de kiezer. 

Naarmate het compromissen sluiten later in het proces geschiedt, is de invloed van de kiezer 

dus groter. 

 

 

C. 4.1 Een ander kiesstelsel 

 

6.  Op p. 27 onder punt 2 wordt gesteld dat het parlement geen afspiegeling is van de bevolking.  

In letterlijke zin kan dat ook niet. Zo zou een letterlijke afspiegeling van de bevolking 

inhouden dat ca 24% van de Tweede Kamerleden (36 zetels) zou moeten bestaan uit mensen 

met een IQ lager dan 90, waarvan 8,5% (12 zetels) uit mensen met een IQ lager dan 80 

(zwakbegaafd). Het gaat evenwel niet om de afspiegeling, maar om de vertegenwoordiging. 

En dat zijn verschillende begrippen. Het is van groot belang dat ieder zich vertegenwoordigd 

voelt of kan voelen, niet om een afspiegeling van de bevolking. Zich vertegenwoordigd 

voelen houdt onder meer in dat politici rekening houden met de belangen van alle 

bevolkingsgroepen en niet alleen met die van hun eigen ‘achterban’. En daar is veel ruimte 

voor verbetering. 

De opmerking in ‘Tussenstand’ dat in de hoogtijdagen van de verzuiling meer lager 

opgeleiden in de Kamer zaten, valt wellicht te verklaren door het feit dat vroeger veel minder 

mensen hoog opgeleid waren. Veel mensen die daar wel de capaciteiten voor hadden, 

kregen niet de kans om verder te studeren, maar konden zeer goed in de politiek 

functioneren. Dat is nu anders, waardoor er relatief minder mensen zijn die wel de nodige 

capaciteiten hebben, maar geen hogere opleiding hebben gevolgd. 

 



7. In paragraaf 4.1.4, ‘Enkele kiesstelsels vergeleken met het oog op de versterking van de 

persoonlijke component’, wordt onder meer ingegaan op het verder verlagen van de 

voorkeursdrempel en het voorstel van Burgerforum Kiesstelsel. Het zou inderdaad goed zijn 

als de kiezer meer invloed zou krijgen op de samenstelling van de fracties. Maar een 

evenwichtige analyse vraagt ook het aangeven van de nadelen van de verschillende opties. 

Het verder verlagen van de voorkeursdrempel (zeker als dat 0% wordt) heeft als nadeel dat 

kandidaten van één lijst ook tegen elkaar campagne zullen moeten voeren. Dat nodigt uit om 

afstand te nemen van bepaalde punten uit het verkiezingsprogramma dan wel bepaalde 

punten aan te zetten, ook na het vaststellen van het verkiezingsprogramma c.q. de 

kandidatenlijst. Voor de kiezer is dat alleen maar verwarrend. E.e.a. kan verwarring bij de 

kiezer geven en inderdaad leiden tot een verzwakking van de fractiediscipline. Zie daarover 

ook hieronder. 

 

8. Het handhaven van een zekere voorkeursdrempel heeft niet alleen het voordeel dat 

kandidaten van één lijst minder snel tegen elkaar campagne zullen gaan voeren, het biedt 

ook de mogelijkheid aan de partij om een qua samenstelling evenwichtige lijst te 

presenteren en kandidaten hoog op de lijst te zetten die qua achtergrond wel een goede 

bijdrage aan de fractie kunnen geven, maar die minder bekend zijn bij de doorsnee kiezer. 

 

9. Bij een goede afweging mag een bespreking van het Belgische stelsel niet ontbreken. De 

kiezer heeft daarin de keus om ofwel een ‘lijststem’, ofwel één of meerdere ‘naamstemmen’ 

uit te brengen. Bij een ‘lijststem’ brengt hij een stem op de hele lijst uit en geeft daarmee te 

kennen dat hij het eens is met de volgorde die de partij heeft vastgesteld. Kiest hij 

daarentegen voor het uitbrengen van ‘naamstemmen’ dan kan hij zijn stem geven aan één of 

meerdere kandidaten op de lijst.  

In vergelijking met het voorstel van Burgerforum Kiesstelsel, biedt het Belgische systeem 

twee voordelen. Ten eerste kan aan meerdere kandidaten een voorkeursstem worden 

gegeven. Ten tweede is het daardoor impliciet mogelijk om een stem tegen een bepaalde 

kandidaat uit te brengen die door de partij – naar het oordeel van de kiezer – ten onrechte 

hoog op de lijst is geplaatst.  

 

 

D. 4.2 Versnippering en afsplitsing 

 

10. Op p. 38 wordt gesteld dat burgers zich ergeren aan fragmentatie. Dat werpt direct de vraag 

op welke burgers precies zich aan fragmentatie zouden ergeren. Dat zijn vermoedelijk 

degenen die op één van de gevestigde partijen gestemd hebben, die waarschijnlijk ook nog – 

als gevolg van die ‘fragmentatie’ – zetels aan andere partijen hebben verloren. Maar de 

kiezers die – al of niet uit ontevredenheid met de gevestigde partijen – op die andere 

partijen hebben gestemd, zullen zeker geen moeite hebben met deze ‘fragmentatie’, 

integendeel, zij hebben juist bewust hun stem aan een andere partij gegeven. Kortom: uit de 

opmerking dat burgers zich zouden ergeren aan fragmentatie spreekt een zekere arrogantie 

tegen de uitdagers van de gevestigde macht. Uit democratisch oogpunt is de fragmentatie 

een non-probleem. Sterker nog, het is een teken dat het parlementair stelsel goed werkt en 

dat kiezers bij ontevredenheid met gevestigde partijen, de weg weten te vinden naar 



alternatieven. De oplossing voor dit ‘probleem’ zou moeten zijn dat de (gevestigde) partijen 

weer grotere groepen kiezers weten aan te spreken.  

 

11. Wellicht kan duidelijker de afweging tussen fractiediscipline en eigen inzicht van de 

fractieleden worden behandeld. Fractiediscipline is uit democratisch oogpunt immers 

noodzakelijk. Zonder fractiediscipline, als ieder fractielid naar eigen inzicht kan stemmen, 

weet de kiezer niet op welke partij hij precies stemt. Daarentegen moet het wel mogelijk zijn 

voor individuele fractieleden om – in uitzonderingsgevallen – af te wijken van het 

fractiestandpunt. Indien het om een standpunt uit het verkiezingsprogramma gaat, zal het 

fractielid idealiter vóór de verkiezingen (c.q. vóór het vaststellen van de lijst) een voorbehoud 

voor dat standpunt maken. Maar als het om een later opgekomen onderwerp gaat, moet het 

mogelijk zijn om in voor het fractielid zwaarwegende gevallen – na interne discussie – 

gemotiveerd af te wijken van het fractiestandpunt. Een goed evenwicht tussen aan de ene 

kant het uiterste van een zeer strenge fractiediscipline en anderzijds de vrijheid naar eigen 

inzicht van het fractielid af te wijken van het fractiestandpunt is van belang voor het goed 

functioneren van de democratie. Het doorschieten naar één van beide uitersten doet daar 

afbreuk aan. 

 

12. Terecht spreekt de Staatscommissie zich tegen het verhogen van de kiesdrempel uit. 

 

13. Daarentegen is het de vraag welk probleem het verhogen van de waarborgsom zou oplossen. 

De facto wordt daarmee een extra drempel opgeworpen voor nieuwe partijen, hetgeen op 

gespannen voet staat met de eerder door de Staatscommissie negatieve bij-effecten op de 

representatieve kwaliteit van de volksvertegenwoordiging (p. 41). Bedacht zij dat de 

waarborgsom niet zo zeer de functie heeft om ‘versplintering’ tegen te gaan, als wel om de 

opkomst van onzinpartijtjes te beletten. 

 

14. De denkfout die de Staatscommissie hier voorts maakt is dat het meedoen aan de 

verkiezingen hetzelfde zou zijn als ‘parlementaire fragmentatie’. De parlementaire 

fragmentatie is er immers pas als de partij in kwestie ook verkozen wordt, hetgeen voor 

nieuwe partijen slechts bij uitzondering het geval is. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen 

is alleen Forum voor Democratie als nieuwe partij in de Kamer gekomen. Denk was formeel 

weliswaar een nieuwe partij, maar was al in de Kamer aanwezig – en beschikte daardoor 

over de nodige middelen en kreeg de nodige aandacht. 

 

15. Wat Is overigens precies het probleem als meer partijen deelnemen aan verkiezingen? Bij de 

laatste Tweede Kamerverkiezingen (15 maart 2017) deden 11 gevestigde partijen mee, twee 

‘nieuwe’ partijen die al in de Kamer vertegenwoordigd waren (Denk en Vrijzinnige Partij), 7 

nieuwe partijen die in alle kieskringen in Nederland meededen en 8 partijen die niet in alle 

kieskringen in Nederland meededen. De laatste kregen geen zendtijd voor politieke partijen 

en hadden de facto geen kans om een Kamerzetel te behalen. Het gaat dus slechts om 7 

nieuwe partijen die landelijk aandacht van de kiezer vragen. Het is een groot voordeel van 

het Nederlandse parlementair stelsel dat dit mogelijk is en het leidt – behalve wellicht wat 

grotere stembiljetten – nauwelijks tot een probleem. 

 



16. Bedacht zij dat de huidige drempel voor nieuwe partijen vrij hoog is. Het gaat niet alleen om 

het betalen van de waarborgsom, hetgeen voor een nieuwe partij een fors bedrag is. Een 

tweede – en niet onbelangrijke – drempel is het binnenhalen van voldoende 

ondersteuningsverklaringen in alle kieskringen. Zoals uit het overzicht in punt 15 blijkt, is dat 

acht van de nieuwe partijen in 2017 niet gelukt. 

Behalve het betalen van de waarborgsom, moeten de partijen ook nog geld hebben om 

campagne te kunnen voeren. Waar de gevestigde partijen doorgaans omvangrijke 

campagnekassen ter beschikking hebben, grotendeels gevoed door ontvangen subsidies, 

moeten nieuwe partijen het louter hebben van bijdragen van leden en sympathisanten. Als 

dan ook nog de waarborgsom wordt verhoogd, wordt de drempel voor deelname aan de 

verkiezingen wel erg hoog. Dit gaat ten koste van de eerder gesignaleerde representatieve 

kwaliteit van de volksvertegenwoordiging. 

 

 

E. 4.6 Kiezersinvloed op de kabinetsformatie. 

 

17. Ten onrechte wordt in punt 4.6.1 op p. gesteld dat de kiezer in Nederland geen directe 

invloed op de kabinetsformatie zou hebben. Dat lijkt zo, bij een oppervlakkige beschouwing, 

maar eigenlijk heeft de kiezer nergens zo’n grote invloed op de kabinetsformatie als in het 

evenredige kiesstelsel dat Nederland kent. Bedacht zijn immers dat bij 

meerderheidskabinetten, die Nederland doorgaans kent, het kabinet het vertrouwen van (de 

meerderheid van) het parlement moet hebben. En, gelet op de evenredige 

vertegenwoordiging, heeft de kiezer daarmee de grootst mogelijke invloed op de 

kabinetsformatie.  

 

18. Wat met deze ‘probleemstelling’ door elkaar wordt gehaald is enerzijds invloed op de 

kabinetsformatie (die is in Nederland groot) en snelheid van de vertaling van een 

stembusuitslag in de kabinetsformatie (die is gering). Deze twee begrippen moeten wel 

duidelijk onderscheiden worden, anders krijg je verwarring en non-oplossingen voor iets wat 

eigenlijk een non-probleem is. 

 

19. Vergelijk het Nederlandse stelsel met een meerderheidsstelsel, zoals in het Verenigd 

Koninkrijk. In het VK is, zodra de stemmen geteld zijn, de nieuwe regering bekend (een 

enkele uitzondering daargelaten, zoals in 2010). Maar als gevolg van het districtenstelsel 

behoeft de aldus gekozen regering niet door de meerderheid van de kiezers gesteund te 

worden. In 2015, bijvoorbeeld, had de regering wel de absolute meerderheid in het 

Parlement, maar slechts 36,9% van de kiezers achter zich. Met andere woorden: ‘de kiezers’ 

hebben in het VK zeer geringe invloed op de regeringsvorming: in 2015 heeft 63% op een 

partij gestemd die geheel buiten spel staat. 

 

20. Als je moet kiezen tussen snelheid van regeringsvorming en invloed op regeringsvorming, 

valt uit democratisch oogpunt het laatste verre te verkiezen. Het huidige Nederlandse stelsel 

is in dat opzicht wellicht ideaal.  

 



21. Bedacht zij dat de wellicht wat tragere kabinetsformatie in Nederland te maken heeft met 

het niveau waarop compromissen worden gesloten, zoals in punt 5 hierboven uiteen gezet. 

Een echt democratische besluitvorming vraagt nu eenmaal meer tijd. En dat is maar goed 

ook1. 

 

22. Figuur 1 op p. 59 geeft dus een vertekend beeld, gelet op het door elkaar halen van snelheid 

van kabinetsformatie en invloed op kabinetsformatie. Bij een juiste weergave zou de lijn 

‘relatie tussen verkiezingsuitslag en kabinetsformatie’ van linksonder naar linksboven parallel 

lopen aan de groene lijn ‘evenredigheid van het kiesstelsel’ en vertegenwoordigt de rode lijn 

het begrip ‘snelheid van kabinetsformatie’. 

 

23. Politieke blokvorming (punt 4.6.7 op p. 63) kent ook nadelen, namelijk als de 

verkiezingsuitslag geen duidelijke meerderheid voor het ene of het andere blok zou 

opleveren. Als partijen zich vóór de verkiezingen aan elkaar gecommitteerd hebben, zal dat 

een kabinetsformatie bemoeilijken. Het resultaat zou wel eens een veel langere 

kabinetsformatie kunnen zijn. Bedacht zij dat als een partij zich toch uit het tevoren 

afgesproken blok zou laten losweken, deze van kiezersbedrog zal worden beschuldigd.  

 

24. De constructieve motie van wantrouwen, die in punt 4.6.8 op p.64 genoemd wordt, heeft als 

nadeel dat het moeilijker wordt een regering die het vertrouwen van het Parlement niet 

meer heeft, naar huis te sturen. Uit democratisch oogpunt is dat een nadeel en het zal het 

vertrouwen in de politiek niet vergroten als een impopulaire regering blijft zitten bij gebrek 

aan werkbare alternatieven. Beter is om dan de kiezer aan het woord te laten. Dat het begrip 

‘constructieve motie van wantrouwen’ in Duitsland bestaat, valt te verklaren uit de 

ervaringen van de Weimar republiek. In Nederland gaat dat niet op. 

 

25. In het hoofdstuk over de kabinetsformatie ontbreekt een analyse van de nadelige invloed die 

uitgaat van de langzamerhand in de media als gegeven geaccepteerde politieke mythe dat de 

grootste partij in de Kamer ook (vanzelfsprekend) de formateur c.q. de premier zou mogen 

leveren. Staatsrechtelijk is dit niet juist en er zijn ook genoeg voorbeelden waar de premier 

niet uit de grootste partij in de Kamer kwam (kabinet-Biesheuvel, kabinet-Van Agt-Wiegel). 

Deze mythe heeft twee nadelige gevolgen. Ten eerste leidt het tot ‘strategisch’ stemmen bij 

de kiezer, die dan niet op de partij van zijn eerste keus stemt teneinde een andere partij uit 

het Torentje te houden (vaak heeft de kiezer al snel na de verkiezingen spijt van zijn aldus 

uitgebrachte stem). Een duidelijk voorbeeld is het kiezersgedrag in 2012. Een tweede nadeel 

doet zich voor bij de kabinetsformatie zelf. Indien de premier uit een kleinere coalitiepartner 

kan komen, zou deze een bemiddelende rol kunnen spelen tussen twee grotere 

coalitiepartners. Ook zijn er als van deze politieke mythe wordt afgestapt, veelal meer 

combinaties mogelijk om coalities te vormen. 

Het zou goed zijn als deze nadelen duidelijk werden genoemd en er op gewezen zou worden 

wat de nadelen van deze staatsrechtelijke misvatting zijn. 
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 (in een dictatuur kun je alles heel snel beslissen….) 



F. Institutionele waarborgen en politieke partijen 

 

26. Het maximeren van giften aan politieke partijen (p. 74) heeft ook nadelen, zeker voor 

nieuwere partijen die nog geen subsidie van de overheid ontvangen. Het is ook niet nodig, 

zolang van de partijen transparantie over de ontvangen giften wordt verlangd. Wel zijn 

daarbij twee zaken van belang: (i) dat de giften (bijna) real time worden openbaar gemaakt. 

Je hebt er als kiezer niets aan als na pas de verkiezingen blijkt welke giften een bepaalde 

partij heeft ontvangen. Verder (ii) is van belang dat transparantie wordt gegeven over de 

oorspronkelijke bron van de gift. Als partij X een gift krijgt van bedrijf Y, via een Stichting Z, 

moet het niet zo zijn dat de partij volstaat met de gift van de Stichting Z te vermelden, maar 

moet deze ook verplicht worden de oorsprong van de gift kenbaar te maken. 

  

 

G. Het versterken van democratische kennis en vaardigheden 

 

27. Terecht meent de staatscommissie (p. 88) dat het vergroten van democratische kennis en 

vaardigheden van jongeren nodig is. Overigens: niet alleen van jongeren! Zie daarvoor een 

aantal van de hierboven gemaakte opmerkingen 

De voorgestelde maatregelen kunnen dan ook onderschreven worden, zeker wat betreft het 

verplicht opnemen van geschiedenis en staatsinrichting in het curriculum. Dit zijn twee 

disciplines die sterk bijdragen aan het adequaat kunnen deelnemen aan het democratisch 

proces. 

 

28. De invoering van een ‘dag van de democratische rechtsstaat’ heeft alleen zin als daar ook – 

o.m. via de media - inhoudelijk aandacht aan wordt gegeven. Qua datum kan wellicht 

gedacht worden aan 27 september, de dag waarop in 1312 de hertog van Brabant het 

Charter van Kortenberg heeft ondertekend, het oudste democratische document van West-

Europa2. 

 

 

H. De taken van beide Kamers 

 

29. Op p. 97 wordt gesteld dat de democratische vertegenwoordiging van beide Kamers 

ingewikkelder wordt wanneer de politieke samenstelling van de Kamers vaker en sterker van 

elkaar gaan verschillen. Dat is maar relatief. Als de politiek verschuiving blijvend is, zal dat na 

verloop van tijd worden recht getrokken. Als dat niet zo is, is het maar goed ook dat er een 

verschil in politieke samenstelling is. Zeker in tijden van sterk wisselende kiezersvoorkeuren, 

kan het geen kwaad als er een zekere vertraging is en één van beide kamers een 

samenstelling heeft die enkele jaren oud is. Dat behoedt ons voor de waan van de dag en 

voor onbesuisde maatregelen. 
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 De ‘Magna Charta’ (1215) gaf in Engeland alleen medezeggenschap aan de edelen en kan daardoor niet echt 

als een democratisch document worden gezien. In het Charter van Kortenberg hebben de steden ook een stem, 
hetgeen een eerste aanzet tot democratie is.  



I. Het domein van het parlement: decentralisaties, verzelfstandigingen en privatiseringen 

 

30. In de punten (p. 110) die een eventuele toekomstige Wet op de decentralisaties zou moeten 

regelen, ontbreekt de prealabele vraag of het wel wenselijk is om taken te decentraliseren, 

c.q. of het niet wenselijk is bepaalde taken te recentraliseren (bijv. de Jeugdzorg). 

 

 

J. Overig: level playing field nieuwe partijen 

 

31. Terecht wordt in het rapport op verschillende plaatsten gesteld dat het van belang is nieuwe 

partijen en getalsmatige kleine minderheden gemakkelijk tot het parlement kunnen 

doordringen3. Zoals in punt 12 hierboven uiteengezet, is er nu een serieuze drempel voor 

nieuwe partijen, zij het dat deze niet onoverkomelijk is. De formele drempel die nu geldt is 

acceptabel. Maar als een partij eenmaal deze drempel genomen heeft – en geldige kieslijsten 

in alle kieskringen in Nederland heeft ingediend – is het van belang dat er zo veel mogelijk 

een level playing field is tussen de gevestigde en de nieuwe partijen. Daar valt veel te 

verbeteren. LibDem heeft twee maal aan Tweede Kamerverkiezingen deelgenomen en dan 

valt op dat er veel informele drempels zijn die op gespannen voet staan met een open 

democratie.  

 

32. Nieuwe partijen worden tijdens de verkiezingscampagnes in veel gevallen anders behandeld 

dan de gevestigde partijen. In sommige gevallen is dat onvermijdelijk, maar in andere 

gevallen zou een meer gelijke behandeling voor de hand liggen teneinde de kiezer op een 

juiste en objectieve manier te informeren. Een dergelijke eis kun je met name stellen aan 

instellingen die met collectieve middelen gefinancierd worden. Ten onrechte wordt daar nu 

veelal onderscheid gemaakt ten nadele van nieuwe partijen.  Zo behandelt de StemWijzer, 

een met behulp van overheidssubsidies ontwikkeld instrument, nieuwe partijen zonder 

noodzaak anders dan de gevestigde. Het instituut ProDemos ‘huis voor democratie en 

rechtsstaat’ pleegt een verkiezingskrant uit te brengen waarin de nieuwe partijen in het 

geheel niet genoemd worden. Ook de publieke omroep maakt zich schuldig aan ongelijke 

behandeling. Soms is dat onvermijdelijk: je kunt moeilijk een verkiezingsdebat houden met 

20 lijsttrekkers. Maar in veel gevallen wordt er nodeloos tegen nieuwe partijen 

gediscrimineerd. Waarom krijgen lijsttrekkers van gevestigde partijen een interview van een 

uur op de radio tijdens de campagne en komen lijsttrekkers van nieuwe partijen niet aan bod? 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden.  

Het zou goed zijn als in het eindrapport van de Staatscommissie gepleit zou worden voor een 

level playing field in verkiezingscampagnes. 
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K. Conclusie 

 

33. Het Nederlandse parlementair stelsel is evenwichtig en goed doordacht; afgezien van enkele 

mineure (mogelijke) verbeteringen, verdient het de voorkeur om het in grote lijnen in stand 

te houden.  

Voor zover er onvrede is over het functioneren van de democratie, ligt de oorzaak veeleer bij 

de politici en de media: het zou meer over de inhoud moeten gaan. Dat dwing je niet af met 

een stelselwijziging, integendeel: dan maskeer je het eigenlijke probleem. 

Voor zover men bezwaren heeft tegen het functioneren van het huidige parlementair stelsel, 

komt dat veeleer door onbekendheid met het staatsrecht. Wat dat betreft kan het 

versterken van democratische kennis en vaardigheden, toegejuicht worden. Voor wat veel 

van de – in de media en elders – voorgestelde ‘oplossingen’ betreft, deze verschuiven veelal 

problemen en leiden tot – doorgaans grotere – problemen elders. Zij verzwakken eerder de 

democratie dan dat zij deze versterken. 

Ook voor het parlementair stelsel geldt het adagium: if it ain’t broke, don’t fix it ! 
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