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Kiesstelsels en coalitievorming
Michou Camps & Wytze van der Woude*

1 Frustraties van evenredigheid
De Tweede Kamerverkiezingen van 12 septem
ber jongstleden lieten – zoals gebruikelijk – een 
verbrokkeld politiek landschap zien.1 In de Tweede 
Kamer zijn inmiddels maar liefst elf verschillende 
politieke partijen vertegenwoordigd,2 waarvan de 
grootste nog geen dertig procent van de zetels heeft 
weten te veroveren. Dit electorale ‘schot hagel’ is 
niet nieuw. Sinds de invoering van het stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging in 1917 is het 
aantal politieke partijen relatief hoog en is nog geen 
partij erin geslaagd een absolute meerderheid in de 
Tweede Kamer te veroveren.
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Nadelige kanten van deze politieke consequenties 
kunnen zich manifesteren wanneer het kiesstelsel 
wordt gecombineerd met de Nederlandse regerings
vorm. Deze laat zich beschrijven als een parlementair 
stelsel. Dat betekent dat de personele en partij
politieke samenstelling van een kabinet (en daarmee 
van het belangrijkste deel van de regering) rust op 
de expliciete of impliciete steun van een meerder
heid in de Tweede Kamer.3 Een verbrokkeld politiek 
landschap, gecombineerd met de noodzaak van het 
genereren van meerderheidssteun, brengt als vanzelf 
het sluiten van coalities met zich. 

Coalitievorming kan een frustrerend proces zijn; zij 
gaat in Nederland gepaard met langdurige onder
handelingen die doorgaans plaatsvinden achter 
gesloten deuren. Deze onderhandelingen worden 
gevoerd door partijen die elkaar tot de verkiezings
dag nog te vuur en te zwaard bestreden hebben. 
In de uitruil die vervolgens plaatsvindt tussen deze 
politieke partijen zullen lang niet alle kiezers zich 
even goed herkennen.

Gevoed door deze frustraties steken ideeën om 
de Nederlandse parlementaire democratie anders 
vorm te geven om de zoveel tijd de kop op. Daarbij 
kan het gaan om ‘correctieve’ referenda (de inmid
dels weer afgeschafte Tijdelijke referendumwet)4 
of een nieuwe procedure van kabinetsformatie 
(art. 139a RvO TK). Ook kan worden gedacht aan 
ingrepen in het kiesstelsel waardoor het aantal 
politieke partijen wordt verminderd. Hierdoor zou 
coalitievorming overbodig of op zijn minst gemak
kelijker worden.

Deze bijdrage gaat over dit soort ingrepen in 
het kiesstelsel. Daartoe zal echter eerst worden 
gekeken naar de historische wortels van evenredige 
vertegen woordiging in Nederland.

Gevoed door frustraties steken 
ideeën om de Nederlandse 
parlementaire democratie 
anders vorm te geven om 
de zoveel tijd de kop op

2 Het einde van de belle époque van het 
Nederlandse parlementaire stelsel
Zoals gezegd is het stelsel van evenredige vertegen
woordiging ingevoerd in 1917. Daarvóór hanteer
den wij een meerderheidsstelsel in enkelvoudige 
kies districten. In elk district werden verkiezingen 
gehouden, waarbij de kandidaat die een absolute 
meerderheid van de stemmen (meer dan de helft) 
had weten te veroveren een Kamerzetel won. Haalde 
geen van de kandidaten een absolute meerderheid, 
dan vond een tweede stemronde plaats tussen de 
twee kandidaten die in de eerste ronde de meeste 
stemmen hadden gekregen, waarna de winnaar zijn 
Tweede Kamerzetel kon innemen.

De overgang naar evenredige vertegenwoordi
ging is vooral beïnvloed geweest door de denk
beelden van Thomas Hare5 en zijn voornaamste 
pleitbezorger John Stuart Mill.6 Hoewel het idee van 
evenredige vertegenwoordiging niet per se nieuw 
was, ontwikkelde Hare een belangrijk deel van 
de rekenkundige systematiek die nog steeds ten 
grondslag ligt aan het Nederlandse kiesrecht. Kies
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1 Deze bijdrage is afgesloten 
op 1 oktober 2012. Op dat 
moment waren formatiebespre
kingen tussen VVD en PvdA in 
volle gang. Verdere ontwikkelin
gen – waaronder de afloop van 
deze besprekingen – konden 
niet in deze bijdrage worden 
verdisconteerd. 

2 Het gaat om VVD, PvdA, PVV, 
SP, CDA, D66, ChristenUnie, 
GroenLinks, SGP, PvdD en 
50PLUS.

3 Deze steun kan ook gedoog
steun zijn. In die zin week het 
kabinetRutte niet af van deze 
lijn. Of een kabinet ook moet 
steunen op een meerderheid in 
de Eerste Kamer is een vraag 
die hier verder onbeantwoord 
blijft.

4 Zie bijvoorbeeld W. van 
der Woude, ‘De Tijdelijke 
referendumwet voor provincies 
en gemeenten’, in: Openbaar 
bestuur 20025.

5 T. Hare, A treatise on the 
election of representatives 
parliamentary and municipal, 
London: Longman, Brown, 
Green, Longmans & Roberts 
1859.

6 J.S. Mill, Considerations on 
Representative Government, 
London: Parker, Son, and 
Bourn, West Strand 1861, 
p. 140.

7 Zie bijvoorbeeld D.M. Farrell, 
Electoral Systems. A Compara-
tive Introduction (2nd edition), 
USA: Palgrave Macmillan 
2011. 

8 J.T. Buijs, ‘Onze aanstaande 
reform bill’, in: J.T. Buijs, 
Studiën over Staatkunde en 
Staatsrecht, deel II, Arnhem: 
Gouda Quint 1895, p. 121.
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delers als de onze worden in Engelstalige literatuur 
niet voor niets tot op de dag van vandaag ‘Hare 
quota’ genoemd.7

Wie kijkt naar de parlementaire geschiedenis van 
de invoering van evenredige vertegenwoordiging zal 
opvallen dat deze betrekkelijk soepel verlopen is. In 
1882 oppert Buijs – die het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging als ‘onbetwistbaar juist’ beoor
deelt – nog dat hij ‘zeer betwijfel[t] of eenig staats
man ooit den moed zal hebben de zuivere invoering 
van het stelsel voor zijne verantwoording te nemen’.8 
Vijfendertig jaar later lijkt alle discussie verstomd. Op 
een aantal laatste wetenschappelijke stuiptrekkingen 
na9 draait het parlementaire debat in het tweede 
decennium van de twintigste eeuw niet meer om de 
vraag of evenredige vertegenwoordiging zou moeten 
worden ingevoerd, maar op welke manier dat zou 
moeten gebeuren.10 

De Grondwetgever was kennelijk overtuigd door 
de inherente eerlijkheid van een systeem waarin 
politieke partijen bij benadering hetzelfde aandeel 
van de Kamerzetels voor zich kunnen opeisen als 
het aandeel van de stemmen dat zij hebben weten 
te verzamelen. De grondwettelijke overgang van een 
meerderheidsstelsel naar evenredige vertegenwoor
diging is dan ook inderdaad geruisloos verlopen. 
Donner ziet overigens ook een minder hoogdraven
de oorzaak voor de overgang: met behoud van 
een meerderheidsstelsel, zou de invoering van het 
algemeen kiesrecht voor mannen (eveneens in 1917 
en iets later ook voor vrouwen) ervoor zorgen dat 
nieuwe politieke stromingen (met name socialisten) 
de oude politieke stromingen (met name de libera

len) zouden wegvagen, om de eenvoudige reden dat 
liberalen onder het ‘gewone volk’ geen meerderheid 
hadden. Onder de vigeur van evenredige vertegen
woordiging zouden de liberalen in ieder geval een 
deel van hun zetels kunnen behouden.11 Dezelfde 
Donner keek met een zekere heimwee terug naar 
de situatie van voor 1917. Voor hem kon het tijdvak 
18871917 worden gekarakteriseerd als de ‘belle 
époque’ van het Nederlandse parlementaire stelsel. 
Kabinetten met een duidelijk linkse of rechtse signa
tuur wisselden elkaar met enige regelmaat af, maar 
zaten doorgaans zonder kabinetscrisis de rit uit.12

Alleen al in deze eeuw zijn de 
kiezers vijfmaal naar de stembus 
getrokken om een nieuwe 
Tweede Kamer te kiezen

Hoe anders lijkt de huidige situatie. Alleen al in 
deze eeuw zijn de kiezers vijfmaal naar de stembus 
getrokken om een nieuwe Tweede Kamer te kie
zen.13 Dat is een gemiddelde van één verkiezing per 
2,4 jaar. Vanwege de noodzaak tot coalitie vorming 
verwatert de politieke signatuur van de coalitie bo
vendien in de noodzaak van het sluiten van compro
missen tussen partijen die wezenlijk van opvatting 
verschillen. Om aan bezwaren van instabiliteit en 
verwatering tegemoet te komen, zouden andere 
kiesstelsels uitkomst kunnen bieden. Hieronder 
 passeert een aantal opties de revue.

9 Zie bijvoorbeeld A.A.H. Struyc
ken, ‘Evenredige vertegenwoor
diging’, in: A.A.H. Struycken, 
Politieke opstellen, Arnhem: 
Gouda Quint 1916, p. 160 
e.v. (zoals afgedrukt in A.A.H. 
Struycken, Verzamelde werken, 
Arnhem: Gouda Quint 1927).

10 Zie bijvoorbeeld het opschrift 
dat de Staatscommissie
Oppenheim (19131917) mee
kreeg (‘Staatscommissie tot 
onderzoek van de vraag, welk 
stelsel van evenredig kiesrecht 
voor onze vertegenwoordigen
de lichamen het verkieslijkst 
is’). Zie voor de verdere parle
mentaire behandeling van de 
grondwetsherziening van 1917 
F.J.A. Huart, Grondwetsherzie-
ning 1917 en 1922, Arnhem: 
Gouda Quint 1925, p. 168 e.v.

11 Zie A.M. Donner, Iets over 
kiesstelsels (vierde druk), Am
sterdam: NoordHollandsche 
Uitgevers Maatschappij 1974. 

12 Van der PotDonner, Handboek 
van het Nederlandse Staats-
recht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk 
Willink 1983. De kwalificatie 
belle époque moet worden 
toegeschreven aan Donner; in 
het oorspronkelijke werk van 
Van der Pot kwam zij niet voor.

13 Zie voor cijfermatige gegevens 
www.verkiezingsuitslagen.nl 
(beheerd door de Kiesraad).

Vrouwen in Spakenburger klederdracht bij de Provinciale Statenverkiezingen van 1962. Foto © Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/ANP/P. van Zoest
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3 Het kan ook anders – binnen de evenredige 
context
In dit kader kan worden gekeken naar de mogelijk
heden binnen het stelsel van evenredige vertegen
woordiging en de mogelijkheden daarbuiten. Het 
interessante aan de mogelijkheden binnen een stelsel 
van evenredige vertegenwoordiging is dat deze 
wellicht inpasbaar zijn in de context van de huidige 
Nederlandse Grondwet. Artikel 53 lid 1 Gw bepaalt 
namelijk dat ‘[d]e leden van beide kamers worden 
gekozen op de grondslag van evenredige vertegen
woordiging binnen door de wet te stellen grenzen’. 

Een kiesdrempel van 5% zou al 
voor een aanzienlijke reductie van 
het aantal politieke partijen kunnen 
zorgen. Dit zou betekenen dat 
partijen met minder dan ongeveer 
8 zetels ernstig zouden moeten 
vrezen voor hun voortbestaan

Van deze maatregelen is het invoeren van een 
kiesdrempel (zoals bijvoorbeeld in Duitsland, België, 
Denemarken, Zweden en Turkije) één van de meest 
voor de hand liggende. Partijen die niet minstens 
een bepaald percentage van de stemgerechtigde 
kiezers achter zich hebben weten te scharen, komen 
niet in aanmerking voor een zetel. Het effect van een 
kiesdrempel is afhankelijk van de hoogte ervan. De 
huidige Nederlandse kiesdrempel van 2/3% (die 
voortvloeit uit art. P7 lid 2 Kieswet) sorteert nauwe
lijks effect. Een kiesdrempel van 5% zou al voor een 
aanzienlijke reductie van het aantal politieke partijen 
kunnen zorgen (naar Nederlandse maatstaven be
meten zou dit betekenen dat partijen met minder dan 
ongeveer 8 zetels ernstig zouden moeten vrezen voor 
hun voortbestaan). Hoge kiesdrempels zijn echter 
niet onomstreden. In een stelsel met een verhoogde 
kiesdrempel gaat vaak een groot aantal stemmen 
‘verloren’.14 Hierdoor kan het voorkomen dat kiezers 
(nog) strategischer stemmen op partijen die wellicht 
niet hun eerste keuze zijn;15 wellicht komen ze zelfs 
simpelweg niet meer opdagen. Het is onzes inziens 
de vraag of deze nadelen opwegen tegen de te 
behalen voordelen. Een fundamentele misvatting bij 
voorstanders van een kiesdrempel lijkt namelijk te zijn 
dat coalitieonderhandelingen per definitie gemakkelij
ker worden naarmate er minder partijen nodig zijn om 
een coalitie te vormen. In voorkomende gevallen zou 
dit inderdaad het gevolg kunnen zijn, maar uiteindelijk 
gaat het vooral om de mate waarin de onderhande
lende politieke partijen van elkaar verschillen: een 
‘Kunduzcoalitie’ van vijf (overwegende) middenpar
tijen zal op inhoudelijke gronden nu eenmaal eerder 
gesloten kunnen worden dan een tweepartijen
akkoord tussen (bijvoorbeeld) VVD en SP. Het is im
mers helemaal niet gezegd dat een kiesdrempel van 
5% automatisch resulteert in een politiek landschap 
als het Duitse, waarin slechts twee grote partijen do
mineren en elkaar met enige regelmaat in de regering 
afwisselen. Wat ook tot de mogelijkheden behoort, is 
een politiek landschap waarin drie of vier grote, maar 
zeer uiteenlopende politieke blokken overblijven, die 

geen van alle een absolute meerderheid hebben en 
die elkaar in een voortdurende politieke patstelling 
houden.

Eenzelfde bezwaar geldt ook voor een bonus
stelsel zoals het Griekse, waar de grootste partij 
een aantal additionele zetels toegewezen krijgt. Het 
enige doel van deze maatregel is het ver snellen 
en bestendigen van coalitievorming.16 Vertaald 
naar Nederlandse verhoudingen zouden volgens 
de Griekse systematiek de eerste 125 zetels op 
reguliere wijze worden verdeeld, waarna de partij 
die de meeste zetels heeft veroverd de laatste 25 
zetels op haar conto kan bijschrijven. Binnen de juiste 
politieke verhoudingen kan dit systeem inderdaad 
een stabiliserend effect hebben. Of dat zo is, hangt 
echter in betekenende mate af van de vraag welke 
partij met de bonuszetels aan de haal gaat. Als een 
partij aan één van de uiterste flanken van het politieke 
spectrum deze extra zetels krijgt (naar Nederlandse 
omstandigheden vertaald bijvoorbeeld de PVV), dan 
zou dit kabinetsformatie waarschijnlijk alleen maar 
ernstig bemoeilijken. Anders dan bij kiesdrempels zou 
bovendien bij dergelijke bonussystemen nadrukke
lijker de vraag moeten worden gesteld of het stelsel 
van evenredige vertegenwoordiging hiermee niet 
zodanig in de kern wordt geraakt dat van evenredige 
vertegenwoordiging feitelijk geen sprake meer is. 
Kort en goed: het beperken van de toegang tot de 
evenredige verdeling van zetels (via een kiesdrempel) 
is tot daar aan toe, maar hoe evenredig is nog een 
systeem waarin een rekenkundig zetelverschil van 
één of twee uiteindelijk verwordt tot een verschil van 
zesentwintig of zevenentwintig?

Vertaald naar Nederlandse 
verhoudingen zouden volgens de 
Griekse systematiek de eerste 
125 zetels op reguliere wijze 
worden verdeeld, waarna de 
partij die de meeste zetels heeft 
veroverd de laatste 25 zetels 
op haar conto kan bijschrijven

4 Het kan ook echt anders
Wie bereid is het uitgangspunt van evenredigheid 
zo ver op te rekken, zou ook kunnen overwegen het 
stelsel überhaupt terzijde te schuiven. Als alternatief 
daarvoor moet eerst en vooral worden gekeken naar 
meerderheidsstelsels. Hieronder zal uitgebreider 
worden stilgestaan bij de situatie in Frankrijk. Hoe
wel de rol van de Franse president in het formatie
proces niet moet worden onderschat, wordt het 
gemak waarmee hij aan zijn rol invulling kan geven 
bepaald door het Franse kiesstelsel. Hieronder zal 
de aandacht dan ook daarnaar uitgaan. Wat het 
Franse stelsel zo interessant maakt, is de gelijkenis 
die het vertoont met het Nederlandse stelsel van 
vóór 1917. Met alle denkbare slagen om de arm zou 
het Franse stelsel ons in zekere zin inzicht kunnen 
verschaffen in de vraag hoe ons stelsel uit de ‘belle 
époque’ eruit zou kunnen zien in moderne politieke 
verhoudingen. 

14 Zo gingen bij de Poolse 
parlementsverkiezingen van 
1993 (kiesdrempel van 5%) 
en de Turkse parlements
verkiezingen van 2002 
(kiesdrempel van 10%) 
ongeveer 34% respectievelijk 
ongeveer 46% van de stem
men verloren. Zie S. Fiers, De 
spelregels van de democra-
tie. Kiesstelsels en politieke 
systemen in Europa, Brussel: 
Uitgeverij ASP nv 2009, 
p. 145.

15 Zie bijvoorbeeld K. Deschou
wer e.a. (red.), De stemmen 
van het volk. Een analyse van 
het kiesgedrag in Vlaanderen 
en Wallonië op 7 juni 2009, 
Brussel: Uitgeverij VUB
PRESS 2010, p. 6072. 

16 Zie voor een korte beschrij
ving van het Griekse systeem 
een recente rapportage van 
de OSCE, Greece early 
parliamentary elections (4 
October 2009). OSCE/
ODIHR Election Assessment 
Mission Report, p. 37. Raad
pleegbaar via www.osce.org/
odihr/elections/greece. 
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Sinds het begin van de Vijfde Republiek wordt 
in Frankrijk bij zowel de parlements (Assemblée 
Nationale & Sénat) als de presidentsverkiezingen 
een gecombineerd kiesstelsel gehanteerd, waarbij 
elementen van een meerderheids en districtenstel
sel zijn samengevoegd. Uitgaande van de verkiezin
gen van de Nationale Vergadering (Assemblée) laat 
dit stelsel zich als volgt omschrijven.

Frankrijk telt in totaal 577 kiesdistricten, waarvan 
per district 1 kandidaat zitting neemt als afgevaar
digde in de Assemblée Nationale (art. 24 Grondwet 
(Constitution 1958), artikel LO119 Kieswet (Code 
électorale)). Het aantal te verdelen zetels is dus 
identiek aan het aantal kiesdistricten. Op grond van 
de Franse Kieswet vinden de verkiezingen voor de 
Assemblée in twee ronden plaats (art. L123 Kies
wet). In de eerste ronde dient elke kandidaat per 
district een absolute meerderheid (de helft plus één) 
van de uitgebrachte stemmen te behalen. Aange
zien het zelden voorkomt dat kandidaten in slechts 
één ronde de vereiste meerderheid bemachtigen, 
wordt er in de praktijk vrijwel altijd een tweede ronde 
gehouden. Bovendien moet er in de eerste ronde 
aan twee additionele quorums worden voldaan;17 
zo moet ten minste 25% van de kiesgerechtigde 
bevolking haar stem hebben uitgebracht en moet 
elke kandidaat ten minste 12,5% van de stemmen 
hebben behaald (art. L126 Kieswet). Bij de tweede 
ronde is een relatieve meerderheid (‘first past the 
post’) voldoende om als districtswinnaar gekozen te 
worden. 

Het Franse kiesstelsel leidt, 
in tegenstelling tot het 
Nederlandse, voorafgaand aan 
de verkiezingen tot de vorming 
van twee grote politieke blokken

Het Franse kiesstelsel leidt, in tegenstelling tot het 
Nederlandse, voorafgaand aan de verkiezingen 
tot de vorming van twee grote politieke blokken. 
Gebaseerd op de uitslagen van de afgelopen drie 
verkiezingen18 zien we dat de Franse politiek, in 
ieder geval sinds 2002, gedomineerd wordt door 
de Socialistes (SOC) aan de linkerkant van het 
politieke spectrum en rechts door de Union pour un 
Mouvement Populaire (UMP).19 Vanuit deze optiek 
lijkt het Franse systeem op het Britse stelsel, dat 
de Labour en Conservative Party in staat stelt beur
telings het politieke landschap te domineren. Toch 
zit er een wezenlijk verschil tussen beide meerder
heidssystemen. Het Franse tweerondenstelsel leidt 
namelijk vaker tot electorale coalities (‘stembus
akkoorden’)20 dan een meerderheidsstelsel met 
slechts één ronde.21 Deze electorale coalities kun
nen in twee varianten voorkomen. De eerste variant 
ontstaat voorafgaand aan de eerste stemmings
ronde en beoogt het volgende: ten eerste vergroot 
deze variant de kans dat kleine partijen het vereiste 
quorum van 12,5% behalen;22 bovendien is hiermee 
de kans dat de vereiste absolute meerderheid reeds 
in de eerste ronde wordt behaald aanzienlijk groter 
dan wanneer partijen individueel de strijd zouden 
aangaan. 

Het tweede type electorale coalitie ontstaat nadat 
de uitslag van de eerste stemmingsronde bekend 
is. Deze coalitievorm lijkt gebruikelijker, simpelweg 
omdat partijen de mogelijkheid hebben om de 
uitslag van de eerste ronde af te wachten en naar 
aanleiding hiervan hun strategie aan te passen.23 
Het tweerondensysteem stelt partijen dus in staat 
om meer gewicht toe te kennen aan strategische 
overwegingen en beslissingen voorafgaand aan de 
verkiezingen dan stelsels waarbij met slechts één 
stemmingsronde of met evenredige vertegenwoordi
ging wordt gewerkt. 

Dit vergt, met name van kleine partijen, dat zij 
een afweging zullen moeten maken tussen het 
vasthouden aan ideologische standpunten en het 
belang om middels een electorale coalitie de kans 
op overwinning in de verkiezingen te vergroten. Het 
aansluiten bij andere partijen vereist dat er wordt 
overgegaan tot het doen van concessies en het 
sluiten van compromissen. Zo zal er één gemeen
schappelijke kandidaat naar voren moeten worden 
geschoven en zal een partij haar beleid moeten aan
passen ten behoeve van overige coalitiepartners.24 
Dit is niet altijd een aantrekkelijk scenario, te meer 
wanneer blijkt dat het aansluiten bij een coalitie niet 
per definitie – wanneer we kijken naar kleine partijen 
althans – een garantie vormt voor het behalen van 
meer zetels.25

Kleine partijen, en hiermee ook hun achterban, 
worden in dit stelsel dus systematisch benadeeld ten 
aanzien van grote gevestigde partijen. Wanneer een 
kleine partij ervoor kiest om zich niet aan te sluiten 
bij een electorale coalitie en dus alleen de verkiezin
gen ingaat, loopt ze het risico te zwichten onder de 
absolute meerderheidseis.26 Bovendien bestaat de 
mogelijkheid dat partijen zich helemaal terug trekken 
uit de verkiezingsstrijd. Anderzijds zal een partij, 
indien zij wél overgaat tot samenwerking, tot op 
zekere hoogte afstand moeten doen van haar idealen 
en beleid. Het tekort doen van de kiezer is dan niet 
meer dan een noodzakelijk kwaad, wil de partij een 
(gedeeltelijke) overwinning behalen.

Toch biedt het Franse systeem ook een groot voor
deel voor kiezers. Zo kunnen zij reeds voorafgaand 
aan de uitslag invloed uitoefenen op de uiteindelijke 
regeringscoalitie en bovendien hierover hun voorkeur 
uitspreken. Dit staat in schril contrast met het stel
sel van evenredige vertegenwoordiging, waarbij de 
burger na de verkiezingen langs de zijlijn het resultaat 
van de formatie moet afwachten.27 Of de electorale 
coalities na de verkiezingen stand houden als rege
ringscoalitie moet overigens maar worden afgewacht. 
Ook hier geldt immers: ‘the proof of the pudding is in 
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5 Tot besluit
Elk stelsel heeft zijn voordelen; elk stelsel heeft zijn 
nadelen. In deze bijdrage is getracht een aantal voor 
en nadelen tegenover elkaar te plaatsen. De afweging 
welke systematiek uiteindelijk ‘de beste’ is, is uitein
delijk een persoonlijke (en daarmee een politieke). 

In onze optiek wegen de 
voordelen van evenredige 
vertegenwoordiging duidelijk 
op tegen de nadelen

In onze optiek wegen de voordelen van evenredige 
vertegenwoordiging duidelijk op tegen de nadelen. 
Dat heeft twee redenen. Ten eerste wordt volgens 
ons de betekenis van een kiesstelsel in dit type debat 
te vaak versmald tot zijn betekenis voor regerings
vorming. Bedacht moet niettemin blijven worden dat 
de regering en het parlement twee verschillende 
organen met verschillend bestaansrecht zijn. Het 
parlement is een volksvertegenwoordiging, dat wil 
zeggen een gremium waarin de vertegenwoordigers 
van de bevolking samenkomen om zich te buigen 
over vraagstukken van wetgeving en om de regering 
te controleren. Een volksvertegenwoordiging is geen 
collegiaal orgaan. Zij hoeft niet met één mond te 
spreken en de discussies binnen dit gremium hebben 
juist baat bij zo veel mogelijk ‘input’ uit uiteenlopende 
richtingen. De regering is wel een collegiaal orgaan 
en is op grond van de homogeniteitsregel juist wel 
gedwongen als eenheid naar buiten te treden. Uiter
aard is het lastig deze collegialiteit te bewerkstelligen 
in een coalitie van uiteenlopende partijen. Echter, 
ongeacht het kiesstelsel zullen dergelijke coalities 
toch gesloten moeten worden, of dit nu grotendeels 

na de verkiezingen gebeurt (zoals in Nederland) of 
grotendeels daarvoor (zoals in Frankrijk). Dat pro
bleem wordt dus niet zonder meer opgelost door een 
verandering van kiesstelsel.

De voordelen van een alternatief 
kiesstelsel zouden van 
buitengewone proportie moeten 
zijn om de inherente eerlijkheid 
van het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging te overtroeven

De tweede reden houdt verband met het eerste 
bezwaar, maar wordt benaderd vanuit de optiek van 
de kiezers. Kiezers zullen zich moeten herkennen in 
hun vertegenwoordiging. Deze vertegenwoordiging 
vindt primair plaats in het parlement en niet in de 
regering. Voor ons staat de inherente eerlijkheid van 
een stelsel waarin de toekenning van zetels aan een 
partij plaatsvindt aan de hand van het aandeel van de 
stemmen dat deze partij heeft behaald als een paal 
boven water. Hoe weinig invloed sommige kleinere 
partijen soms ook mogen hebben op het detailniveau 
van het regeringsbeleid, het feit dat zij in staat wor
den gesteld hun zienswijzen naar voren te brengen 
in een vergadering waarin de discussie met hen wel 
moet worden aangegaan, biedt een grote meer
waarde ten opzichte van een systeem waarin (nog) 
grote(re) groepen kiezers in arren moede het proces 
de rug toekeren, omdat zij zich niet vertegenwoordigd 
voelen. De voordelen van een alternatief kiesstelsel 
zouden van buitengewone proportie moeten zijn om 
deze inherente eerlijkheid van het stelsel van even
redige vertegenwoordiging te overtroeven. 


