
tot ver buiten de vergaderzaal reikt; en die weten
te luisteren én te overtuigen.’

Het rapport Onder een gesloten dak groeit geen
gras van de commissie-Andersson gaat een stap
verder en stelt voor om de leden het recht te geven
binnen enkele geografische regio’s een aantal
Kamerleden te laten kiezen. De commissie roept
expliciet op tot ‘vertrouwen in de leden’ en be-
schouwt het door de leden laten kiezen van de
lijsttrekker slechts als een eerste stap: ‘Schaf vor-
men van getrapt stemrecht af ten gunste van
rechtstreekse verkiezingen met stemrecht van
alle leden. Een echte keuze voor een moderne
ledenorganisatie vraagt dat ook veel meer zeggen-
schap direct in handen van de leden wordt gelegd.’

In de discussienotitie Open, democratisch en
midden in de samenleving (15 mei 2003) kiest het
PvdA-partijbestuur eveneens onomwonden voor
een centrale plek voor de leden in de PvdA-partij-
organisatie: ‘De leden staan in een democrati-
sche organisatie centraal. Meer dan voorheen
moeten zij rechtstreeks bij meningsvorming en
besluitvorming in de partij betrokken worden.
Ledenraadplegingen bij functies of thema’s zijn,
mits goed vormgegeven, daarvoor een belangrijk
instrument. Bovendien geven zij bij functies de
aldus aangewezen persoon een duidelijk man-
daat van de leden voor zijn of haar leiderschap.’

Maar ondanks deze lofzang op de rechtstreeks
door de leden gekozen lijsttrekker acht het partij-
bestuur deze belangrijkste partijvernieuwing
van de afgelopen jaren niet goed toepasbaar op de
overige kandidaten: ‘Ledenraadplegingen voor

Het partijbestuur vreest dat de kieslijst van de
PvdA bij de volgende Tweede-Kamerverkiezin-
gen er niet evenwichtig uit komt te zien als de
kandidaten rechtstreeks door de leden worden
gekozen. Wij presenteren hieronder een proce-
dure waardoor leden via voorverkiezingen het
grootste deel van de kandidaten kiezen en die te-
gelijkertijd voldoende checks and balances kent
waardoor een evenwichtige samenstelling van
de kieslijst vrijwel zeker is.

De wijze waarop een politieke partij haar kan-
didaten rekruteert kan grote invloed hebben op
de gesteldheid van een partij. Het lijsttrekker-re-
ferendum in het najaar van 2002 en de daarmee
gepaard gaande campagne is daar een goed voor-
beeld van. Het referendum droeg enorm bij aan
hernieuwd elan en een helder mandaat voor
Wouter Bos. De PvdA-leider wist zich zo ver-
zekerd van interne steun en legitimiteit. Volgens
velen, waaronder de lijsttrekker zelf, heeft dat
alles een belangrijke voorwaardenscheppende
rol gespeeld in het terughalen van 19 zetels op
22 januari 2003.1

Het is geen toeval dat aanbeveling nummer 1
in het rapport De kaasstolp aan diggelen van de
commissie-De Boer luidt: ‘De selectie van volks-
vertegenwoordigers (lokaal, nationaal, Europees)
die aanspreekbaar zijn; een blikveld hebben dat
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op scherp gezet. Van links naar rechts is een
breed gedeelde behoefte ontstaan aan een hech-
tere band tussen kiezer en gekozene. 

Het regeerakkoord van het kabinet Balken-
ende-II benadrukt terecht de noodzaak van een
sterkere nadruk op het eigen mandaat van de in-
dividuele volksvertegenwoordiger. Het kabinet
heeft aangekondigd binnen een jaar na haar aan-

treden met een uitgewerkt voorstel te komen
voor een nieuwe kieswet die nog deze kabinets-
periode zal worden ingevoerd. Zolang de propor-
tionaliteit van het systeem overeind blijft is hier-
voor geen grondwetswijziging vereist. Duidelijk
is dat er gewerkt wordt in de richting van een ge-
matigd districtenstelsel. De grote vraag is of hier
sprake zal zijn van een betekenisvolle verstevi-
ging van de band tussen kiezer en gekozene of
dat het grotendeels bij een symbolische oplos-
sing zal blijven. Het antwoord op die vraag hangt
sterk af van de precieze invulling die aan de
nieuwe kieswet wordt gegeven. 

Zo wordt erg veel gesproken over het overne-
men van elementen uit het Duitse kiesstelsel.
Ongeveer de helft van de leden van de Bondsdag
wordt via 328 districten gekozen. De andere helft
wordt verkozen via een conventioneel lijsten-
systeem. Kiezers brengen daartoe twee stemmen
uit, één stem op een landelijke kandidaat en één
stem op een lokale kandidaat. Het handboek
waarschuwt echter geen overspannen verwach-
tingen te hebben van dit systeem omdat de
meeste mensen zich ook bij hun lokale stem la-
ten leiden door de partijkleur en veel minder

functies blijven beperkt tot de eerste persoon van
een bepaald gremium (fractie, bestuur) en wor-
den niet uitgebreid tot alle kandidaten voor frac-
tie of bestuur. De reden daarvoor is dat de samen-
stelling van dat gremium evenwichtig moet zijn
wat betreft m/v-verhoudingen, regio’s, doelgroe-
pen, expertise-gebieden, etc. En dat kan alleen ge-
garandeerd worden door enige centrale ¬ maar
democratisch gelegitimeerde ¬ sturing. Boven-
dien is het onmogelijk alle leden voldoende te in-
formeren over alle kandidaten (bij de Tweede Ka-
mer: ongeveer 500 voor 75 plaatsen), waardoor al
snel een PB-advieslijst nodig is ter oriëntatie, die
niet afwijkt van de huidige advieslijst.’ 

Het partijbestuur maakt zich volgens The
International idea Handbook of Electoral System
Design2 (verplichte kost voor iedereen die het
leuk vind om aan kiessystemen te sleutelen) te-
recht zorgen over wat politicologen de ‘parlia-
mentary considerations’ noemen, zoals een ade-
quate vertegenwoordiging van vrouwen en min-
derheden. Maar dit behoort geen struikelblok te
zijn: met wat eenvoudig knutselwerk bouw je
vrij gemakkelijk een gemengd systeem met vol-
doende checks and balances waarin dit probleem
zich nauwelijks meer voordoet. In deze bijdrage
werken wij dit praktisch uit. 

context

Voordat we gaan sleutelen aan de kandidaatstel-
lingsprocedure van de PvdA is het van belang om
eerst goed rekenschap te geven van de bredere
context waarin de partij opereert. Volgens het
voornoemde gezaghebbende Handbook is dat
geen benijdenswaardige: Nederland kent vol-
gens het handboek een ‘extreem zwakke’ verbin-
ding tussen gekozenen en de regio’s. De meeste
leden van de Tweede Kamer komen binnen op de
slippen van hun lijsttrekker en worden niet of
nauwelijks geprikkeld om het contact met de
kiezer aan te gaan. Te veel Nederlandse parle-
mentariërs maken in vergelijking met hun colle-
ga’s in het buitenland een nogal ambtelijke in-
druk en blinken niet altijd uit in communica-
tieve kwaliteiten. Het revoltejaar heeft dit alles
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mate de kandidaatstellingsprocedures voor de
PvdA zich lenen voor verbetering. 

een vernieuwde kandidaatstellings-

procedure voor de pvda

Onderstaand schema bevat een beknopt over-
zicht van i) de oude kandidaatstellingsprocedure
tot en met de Tweede-Kamerverkiezingen van
2002; ii) de huidige kandidaatstellingsprocedure
die voorziet in een door de leden gekozen lijst-
trekker en die werd gevolgd bij de Kamerverkie-
zingen van 2003; en iii) de door ons voorgestelde
vernieuwde procedure die, als het aan ons ligt, al
bij de eerstvolgende Kamerverkiezingen in wer-
king treedt. Deze procedure laat zich het beste
opvatten als een vervolmaking van het huidige
stelsel. Deze nieuwe procedure is echter demo-
cratischer dan de huidige kiesprocedure omdat
zij de leden het recht geeft om het overgrote deel
van de kandidaten zelf aan te wijzen. Er is boven-
dien sprake van een verankering van de regio-
nale spreiding van de kandidaten.

door de kwaliteiten van de kandidaten. De oor-
spronkelijke hoop dat het systeem zou leiden tot
een hechtere band tussen kiezer en gekozene
zijn daardoor maar zeer gedeeltelijk uitgeko-
men, aldus de Duitse politicoloog Michael Kren-
nerich.3 Dit alles onderstreept nog eens dat kan-
didaten pas echt een rol gaan spelen als beteke-
nisvolle factor in het electorale keuzegedrag
wanneer sprake is van strijd tussen kandidaten
binnen partijen. Hier ligt een grote verantwoor-
delijkheid voor de politieke partijen zelf, simpel-
weg omdat het technisch gezien niet eenvoudig
is om een bevredigend nationaal kiesstelsel te
ontwerpen dat hierin op adequate wijze voorziet.

Zo zijn we weer terug bij de politieke partijen
zelf. Ongeacht de veranderingen in het nationale
kiessysteem is het dus van belang om de huidige
kandidaatstellingsprocedure eens goed tegen het
licht te houden en te bezien hoe op een verant-
woorde wijze strijd tussen kandidaten onderling
kan worden bevorderd. We nemen daarom het
huidige kiesstelsel van Nederland voorlopig als
gegeven aan en kijken in het bijzonder in welke
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Oude procedure 
(tot aan 2002)
1. Partijbestuur benoemt

kandidaatstellingscommissie
2. Kandidaatstellingscommissie

rekruteert 75 kandidaten
3. Kandidaatstellingscommissie stelt

de conceptvolgorde van de
kandidatenlijst vast 

4. Partijcongres stelt definitieve
lijstvolgorde vast 

Huidige procedure
(2003)
1. Partijbestuur benoemt kandidaat-

stellingscommissie
2. Leden kiezen de lijsttrekker*
3. Kandidaatstellingscommissie

rekruteert kandidaten voor plaats
2 tot en met 75

4. Kandidaatstellingscommissie stelt
de conceptvolgorde van de
kandidatenlijst vast 
(plaats 2 tot en met 75)

5. Partijcongres stelt definitieve lijst-
volgorde vast 
(plaats 2 tot en met 75)

Vernieuwde procedure
(2007 en verder)
1. Partijbestuur benoemt kandidaat-

stellingscommissie
2. Leden kiezen de lijsttrekker
3a. Leden nomineren 59 kandidaten

via voorverkiezingen in 59
regio’s 

3b.Kandidaatstellingscommissie
rekruteert 15 extra kandidaten**

4. Kandidaatstellingscommissie stelt
de conceptvolgorde van de
kandidatenlijst vast 
(plaats 2 tot en met 75)

5. Partijcongres stelt definitieve lijst-
volgorde vast 
(plaats 2 tot en met 75)

* Wijzigingen ten opzichte van voorgaande procedure zijn in vet weergegeven.

** Wij gaan uit van een totaal van 75 kandidaten, het maximale aantal dat volgens de kieswet op de kieslijst past (uitgaande van

identieke lijsten in alle 19 kieskringen). Van deze 75 kandidaten worden er in totaal 1+59=60 rechtstreeks door de leden gekozen. Dat

komt neer op 80 procent. De resterende 15 kandidaten, 20 procent van het totaal, worden gerekruteerd door de

kandidaatstellingscommissie. 
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2. Een Commissie van Wijze Mensen (3 leden)
trekt de grenzen van de regiodistricten. Ge-
tracht wordt deze regio’s door de tijd zo sta-
biel mogelijk te houden. De Commissie past
de grenzen ¬ indien nodig ¬ aan, zo snel
mogelijk nadat de uitslag van de Tweede-Ka-
merverkiezingen bekend is. 

3. Per regio wordt één kandidaat genomineerd
voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

4. De leden in een regio kiezen hun genomi-
neerde door middel van voorverkiezingen
met de Alternative Vote (dezelfde procedure als
gebruikt bij het lijsttrekker-referendum).

5. Kandidaten kunnen in hooguit 1 regio kandi-
daat zijn. 

6. Kandidaten hoeven niet woonachtig te zijn in
de regio die zij vertegenwoordigen. 

59 Regio’s 

Tegen deze achtergrond kiezen wij voor een ge-
mengd regiostelsel waarbij, naast de landelijk ge-
kozen lijsttrekker, 59 kandidaten via regio-
districten worden genomineerd en de overige 15
kandidaten rechtstreeks door de kandidaatstel-
lingscommissie worden gerekruteerd (zie hier-
onder voor details). Op deze manier behouden
we de voordelen van het huidige systeem, in het
bijzonder de ‘parliamentary advantages’ en ver-
sterken we tegelijkertijd de band tussen kiezer
en gekozene. 

Elke regio telt in principe hetzelfde aantal par-
tijleden. Uitgaande van de huidige 62.300 leden
komt dat neer op 1.056 leden per regio. Elke regio
nomineert precies één kandidaat.4 Die kandi-
daat hoeft wat ons betreft niet noodzakelijk in de
regio woonachtig te zijn, omdat het gaat om de
vraag wie een district het beste kan vertegenwoor-
digen. Iemand die in Amsterdam woont, maar
meent het gebied rond Assen goed te kunnen
vertegenwoordigen mag daar wat ons betreft ge-
woon het oordeel van de kiezer over vragen. Vaak
zal dat betekenen dat iemand toch een speciale
band heeft met zo’n gebied, bijvoorbeeld omdat
hij of zij daar is opgegroeid. Overigens zijn de
kiezers in Assen verstandig genoeg om geluks-

In onze procedure blijft veel bij het oude. Het par-
tijbestuur benoemt een kandidaatstellingscom-
missie die de conceptvolgorde van de kandida-
tenlijst vaststelt. Het partijcongres behoudt het
laatste woord en stelt de definitieve lijst vast.
Wat nieuw is, is de wijze waarop de kandidaten
voor de lijst worden aangedragen. In navolging
van de in gang gezette ontwikkeling bij het lijst-
trekkerreferendum wordt deze nu voor het over-
grote deel in de handen van de leden gelegd.
Daarmee wordt de kandidaatstellingsprocedure
opener en democratischer dan het huidige
stelsel.

leden nomineren de kandidaten via

voorverkiezingen

Er zijn diverse manieren denkbaar waarop de le-
den de kandidaten kunnen kiezen. Men kan den-
ken aan een soort populariteitspoll waarbij uit
een breed veld de 59 populairste kandidaten
worden genomineerd. Men kan ook denken aan
een lijsttrekkerreferendum-achtige procedure
waarbij de kiezers gevraagd wordt om een top-5
of een top-10 van geprefereerde kandidaten sa-
men te stellen, op basis waarvan een uiteinde-
lijke rankordening van 59 leden wordt afgeleid.
Probleem is echter dat dit soort varianten de kan-
didaten nog steeds te weinig prikkelt om de kie-
zers ook echt op te zoeken. Bovendien weet een
eenmaal gekozen kandidaat zich na de verkiezin-
gen zo niet verzekerd van een herkenbare achter-
ban (constituency) die hij of zij ook in de periode
tussen de verkiezingen kan blijven bedienen. In
de praktijk komt dit neer op een verdere conti-
nuering van de huidige situatie van ‘extreme
zwakte’ waarin Kamerleden te weinig worden
geprikkeld om het contact met leden en burgers
actief te onderhouden. 

LLeeddeenn nnoommiinneerreenn ddee kkaannddiiddaatteenn 
vviiaa vvoooorrvveerrkkiieezziinnggeenn iinn ddee rreeggiioo’’ss
1. Er zijn 59 kiesregio’s. Elke regio bevat in prin-

cipe 100/59 = 1.7 procent van het totale aantal
leden. 
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kunnen overleggen en storten zij een borgsom
van 50 euro. 

De aanmeldingen zijn vanzelfsprekend open-
baar, zodat alle andere betrokkenen (andere mo-
gelijke kandidaten, de leden, PvdA-kiezers, me-
dia, etc.) goed zicht houden op het verloop van
het kandidaatstellingsproces. Transparantie
helpt ook om het risico van een ‘overval’ door een
selecte minderheid te verminderen (het risico
van een dergelijke ‘overval’ is de belangrijkste re-
den voor het partijbestuur om af te zien van een
door de leden gekozen lijsttrekker op gemeente-
lijk niveau), hoewel die kans toch al vrij klein is
met 1.056 leden per regio en de overige checks
and balances in de procedure.6

De campagnes voor de voorverkiezingen ver-
lopen parallel aan de lijsttrekkercampagne. Uit-
gaande van Tweede-Kamerverkiezingen in mei
2007 en een vergelijkbare procedure als in het
lijsttrekker-referendum in het najaar van 2002
ziet het tijdschema er als volgt uit: 
> 1 mei – 30 september 2006: 

Aanmeldingsperiode kandidaten
> 1 oktober: 

Start officiële campagne
> 1 november – 30 november: 

Stembussen zijn open 
> 1 december: 

Lijsttrekker en 59 regiokandidaten zijn be-
kend

> Half december: 
Verkiezingscongres

Stemprocedure

De leden brengen hun stem uit via de Alternative
Vote, dezelfde procedure als gebruikt in het lijst-
trekker-referendum. Dat betekent dat de kiezers
gevraagd wordt om aan te geven welke kandidaat
zij het meest waarderen, wie hun tweede voor-
keur geniet, wie zij als derde verkiezen en zo
voort totdat alle kandidaten binnen de regio van
een waardering zijn voorzien. Wanneer geen
van de kandidaten een absolute meerderheid be-
haalt wordt de laagst gewaardeerde kandidaat
weggestreept en worden de op hem of haar uit-

zoekers die in Drente niets te zoeken hebben re-
soluut de deur te wijzen. 

Kandidaten mogen zich in slechts één regio
kandidaat stellen om de doodeenvoudige reden
dat men anders gestimuleerd zou worden om in
alle regio’s een gokje te wagen. Doordat men
slechts in één regio kandidaat mag zijn wordt
men gedwongen om zich ook echt op die regio te
richten. 

Afbakening van de regiogrenzen door Commissie
van Wijze Mensen

Afgaande op de ervaringen in het buitenland is
het belangrijk om de districtengrenzen te laten
vaststellen door een kleine commissie van gezag-
hebbende, onafhankelijke wijze mensen zonder
binding met de actuele politiek. Deze commissie
telt drie leden. Hun opdracht is om de grenzen
voor 59 regio’s te trekken, het liefst op zo’n ma-
nier dat zij bij een volgende verkiezing niet al te
drastisch hoeven te worden aangepast. Regio-
grenzen vallen bij voorkeur samen met cultu-
rele, sociale en bestuurlijke grenzen. 

Hoewel wij in principe uitgaan van regio’s
met een gelijk aantal leden mag dit niet een
keurslijf zijn. Dit betekent dat in de praktijk een
zekere bandbreedte zal moeten worden geaccep-
teerd voor het minimale en het maximale aantal
leden. Tegelijkertijd moet er wel ruimte zijn om
veranderingen in ledenaantallen in de regio’s tot
uitdrukking te laten komen. Als Almere twee
keer zo groot wordt binnen 10 jaar, moet dat in
beginsel ook zichtbaar zijn in een groter aantal
regio’s in Flevoland.5

Organisatie voorverkiezingen 

De organisatie van de voorverkiezingen verloopt
analoog aan het lijsttrekker-referendum. Kandi-
daten melden zich gedurende een nader vast te
stellen periode aan bij het partijbureau in Am-
sterdam. Verkiesbare kandidaten zijn lid van
de PvdA. Om niet-serieuze aanmeldingen te
voorkomen moeten kandidaten 10 handteke-
ningen van leden uit de desbetreffende regio
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ten beleggen waarin de kandidaten de leden
kunnen overtuigen om toch vooral op hen te
stemmen. Denkbaar is ook dat kandidaten
onderling afspreken om de degens te kruisen,
bijvoorbeeld op het marktplein voor het stadhuis
of in het café. Dit alles zal de PvdA tot een interes-
santere partij maken. 

Arbitrage

De Kandidaatstellingscommissie behoort zich
volledig te kunnen concentreren op haar taken
en moet niet worden afgeleid door randver-
schijnselen die niets te maken hebben met het
vervullen van haar opdracht. Daarom treedt de
Commissie van Wijze Mensen op als arbitrag-
ecommissie in het geval zich onverhoopt on-
rechtmatigheden (fraude, etc.) in de verkiezings-
strijd voordoen. We gaan er vanuit dat hier zeer
zelden sprake van zal zijn. 

kandidaatstellingscommissie

rekruteert 15 kandidaten en stelt

concept-lijstvolgorde vast

Kandidaatstellingscommissie rekruteert 15 kandida-
ten en stelt de conceptlijstvolgorde vast:
1. De Commissie rekruteert 15 kandidaten met

het oog op de bescherming van de kwaliteit
van de kandidatenlijst als geheel. 

2. De Commissie geeft kort de redenen waarom
zij elk van deze 15 kandidaten heeft genomi-
neerd. 

gebrachte stemmen toegekend op basis van de
tweede voorkeur van deze kiezers. Deze proce-
dure wordt net zo lang herhaald totdat er een
winnaar is met een meerderheid van de stem-
men. Het grote voordeel van deze procedure is
dat de winnende kandidaat zich altijd verzekerd
weet van een meerderheid van het electoraat en
zo ook echt een mandaat krijgt. 

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk leden
hun stem uitbrengen. Zij worden daarom op zo
veel mogelijk manieren (telefoon, brief, inter-
net) in staat gesteld om dat te doen. 

Campagne

Het partijbureau in Amsterdam speelt een be-
langrijke ondersteunende rol voor de campagnes
van de regionale kandidaten. Elke kandidaat kan
rekenen op een eigen website en bijbehorende
technische assistentie en krijgt voorts de moge-
lijkheid om zich verder bij te scholen in de kneep-
jes van het campagne voeren. Dit alles vormt te-
vens een zeer belangrijke bijdrage aan het ont-
wikkelen van nieuw talent binnen de partij.

Kandidaten krijgen echter niet de beschikking
over de adresgegevens van de leden in de regio
waar zij kandidaat zijn. Het partijbureau organi-
seert in plaats daarvan een of twee direct mailing
momenten, waarbij het partijbureau er voor
zorgt dat de folders van de kandidaten naar de le-
den in de regio worden gestuurd. Denkbaar is
dat het partijbureau hier nog weer een stapje ver-
der gaat in haar ondersteunende rol en enigerlei
standaardfolder aanbiedt. Een aantal kandidaten
zal hier dankbaar gebruik van maken; andere
kandidaten zullen het juist heel nadrukkelijk op
hun eigen manier willen doen. Hoe het ook zij,
de kandidaten verkeren door dit alles in lichte
onzekerheid over waar hun kiezers zitten en zul-
len extra geprikkeld worden om deze via andere
kanalen op te sporen of om hun boodschap voor
een breder publiek dan alleen de stemgerech-
tigde leden uit te venten. Beide scenario’s beoor-
delen wij als positief.

Ten slotte ligt het voor de hand dat de PvdA-af-
delingen in de regio zelf bijeenkomsten of debat-
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Onze nieuwe kiesprocedure
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De tijd van de enge
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Er komt weer vuur in de partij. 
De zeepkist komt terug
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element van vriendelijke concurrentie geïntro-
duceerd: wie dragen de spannendste kandidaten
aan, de leden of de Commissie? De praktijk zal
moeten leren of dit onderscheid tussen leden-
kandidaten en commissiekandidaten er ook
echt toe doet of niet. Wel is duidelijk dat de
commissiekandidaat die een volgende keer
opnieuw gekozen wil worden er getalsmatig
zeer verstandig aan doet om zich in een regio
kandidaat te stellen. 

Taak 2: 
Kandidaatstellingscommissie stelt de
conceptvolgorde vast

De lijsttrekker staat vanzelfsprekend op plaats 1.
Daarna is het aan de Commissie om een ont-
werplijst te maken voor de plaatsen 2 tot en met
75 op basis van de 59 ledenkandidaten en de 15
commissiekandidaten. De Commissie gaat hier-
bij in principe op de gebruikelijke wijze te werk. 

partijcongres stelt de definitieve

lijstvolgorde vast

Het partijcongres stelt de definitieve lijstvolgorde vast:
1. Conform de vigerende procedure.

Net als bij voorgaande Tweede-Kamerverkiezin-
gen stelt het partijcongres de definitieve lijst vast.
Ze maakt daarbij gebruik van de gangbare con-
gresprocedures. Aan deze werkwijze verandert
dus niets, anders dan dat 80 procent van de kandi-
daten niet meer door de Commissie zijn gerekru-
teerd, maar direct door de leden zijn gekozen. 

het regiostelsel in de praktijk

Hoe ziet dit regiostelsel er in de praktijk uit? Op
hoeveel regio’s mag de provincie Friesland reke-
nen? Tabel 1 geeft het antwoord. Deze tabel bevat
een voorlopige regio-indeling op basis van de
huidige ledenaantallen (rechter kolom). Bij wijze
van contrast zijn tevens de hypothetische inde-
lingen vermeld op basis van de omvang van de
bevolking en het aantal PvdA-stemmers. 

3. De door de leden gekozen lijsttrekker staat op
plaats 1. 

4. De Commissie stelt de conceptvolgorde vast
voor de rest van de lijst (plaatsen 2 tot en met
75). Zij heeft daartoe de keuze uit 74 kandida-
ten: 59 ledenkandidaten en 16 door de com-
missiekandidaten.

Taak 1: 
Kandidaatstellingscommissie rekruteert 15
kandidaten

De kandidaatstellingscommissie rekruteert zelf
15 kandidaten. Zij doet dat nadat de voorverkie-
zingen zijn afgerond en de 60 ledenkandidaten
(inclusief de lijsttrekker) bekend zijn, maar ver-
richt ruim daarvoor natuurlijk al het nodige
voorwerk. Met behulp van deze 15 kandidaten
kan de Commissie de belangrijkste deficiënties
van de op dat moment nog ongeordende kandi-
datenlijst corrigeren. De Commissie treedt zo op
als hoeder van de ‘parliamentary considerations’.
Zij let vooral op de kwaliteit van de kandidaten-
lijst als geheel en zorgt er voor dat de nieuwe
fractie na de verkiezingen goed kan functione-
ren. Als bijvoorbeeld het aantal vrouwen achter-
blijft, kan de Commissie besluiten om vooral
vrouwen te werven, als er te weinig jongeren
zijn kan de Commissie extra jongeren werven.
Maar de Commissie kan ook concluderen dat er
behoefte is aan een buitenlandspecialist of ie-
mand met expertise of het gebied van voedsel-
veiligheid en biotechnologie. Het is dan aan de
Commissie om te zorgen dat deze kandidaten
ook daadwerkelijk gerekruteerd worden.

De Commissie beargumenteert haar keuzen
in het openbaar. De Commissie geeft aan
waarom zij elk van de 15 kandidaten heeft geno-
mineerd en welke deficiënties daarmee worden
weggenomen. Op deze wijze beschikt het partij-
congres over voldoende informatie over de
achterliggende overwegingen van de Commissie
om juist deze kandidaten te nomineren.

Er vanuit gaande dat de Commissie haar werk
goed doet zal de volledige lijst van 75 kandidaten
er vollediger en evenwichtiger uitzien dan de
lijst van 60 kandidaten. Aldus wordt ook een
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meer leden te binden. Want: meer leden bete-
kent meer Tweede-Kamerleden. 

Het aardige is dat de regio-indeling de proble-
men in het zuiden onmiddellijk zichtbaar maakt.
Maar, zo zal men in het zuiden zeggen, is dat nou
juist niet het bewijs dat er veel meer kandidaten
uit het zuiden op de lijst moeten komen? Mis-
schien. Het is denkbaar dat de Kandidaatstellings-
commissie die mening deelt en zegt: de situatie
van de PvdA in deze gebieden is zo precair dat wij
besluiten om een extra groot deel van onze Com-
missiekandidaten uit het zuiden te rekruteren.
Vanzelfsprekend zal de Commissie dan wel met
krachtige argumenten op de proppen moeten ko-
men om het congres van haar gelijk te overtuigen.
Zie daar de checks and balances in de praktijk. 

verwachte dynamiek 

In het voorafgaande hebben wij een vernieuwde
kiesprocedure geschetst voor de kandidatenlijst
voor de Tweede Kamer, waarbij het overgrote
deel van de kandidaten rechtstreeks door de le-
den wordt gekozen. Het samenspel tussen leden,
kandidaatstellingscommissie en congres voor-
ziet in een aantal noodzakelijke checks and ba-
lances, waardoor aan het eind van de rit sprake
zal zijn van een evenwichtig samengestelde kan-
didatenlijst. Welke dynamiek wordt er met deze
nieuwe procedure in gang gezet? Wat gaat er in
de praktijk precies gebeuren? Wij beschikken
niet over een kristallen bol, we beloven ook geen
gouden toekomst, maar het lijkt ons redelijk om
te verwachten dat we de volgende ontwikkelin-
gen zullen zien:

1. Het PvdA-lidmaatschap wordt aantrekkelijker.
De leden krijgen veel meer invloed dan voor-
heen op wie de Partij van de Arbeid vertegen-
woordigt in de Tweede Kamer. Dat verstrekt de
PvdA als democratische ledenpartij. Het per-
verse solliciteren op het Kamerlidmaatschap,
alsof het om een benoeming gaat in plaats van
om een democratische verkiezing, is er straks
niet meer bij. Voor zover er nog sprake is van
sollicitaties, gaan de sollicitatiebrieven recht-

Deze voorlopige regio-indeling geeft direct al
een boeiend inzicht in de achterban van de PvdA.
De noordelijke provincies Friesland, Groningen,
Drenthe en Noord-Holland, vormen een sterk
PvdA-bastion. Zowel de leden als de PvdA-
kiezers kennen in deze gebieden een overver-
tegenwoordiging ten opzichte van het aantal
inwoners. 

De regio-indeling laat voorts zien dat de PvdA
een stevig probleem heeft in Noord-Brabant en
Limburg. Niet alleen blijft het aantal kiezers hier
duidelijk achter in vergelijking met het aantal in-
woners, het aantal leden blijft daar nog weer
extra op achter! Het is duidelijk dat de zuidelijke
PvdA-afdelingen flink aan de bak moeten om
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Aantal regiodistricten per provincie, op basis van

inwoners, PvdA-stemmers en PvdA-leden

PvdA-* PvdA-*

Inwoners** stemmers* leden*

Drenthe 1** 2* 2*

Groningen 2** 3* 4*

Friesland 2** 3* 4*

Flevoland 1** 1* 1*

Noord-Holland 10** 10* 13*

Utrecht 4** 4* 4*

Gelderland 7** 8* 6*

Overijssel 4** 4* 4*

Zuid-Holland 14** 12* 13*

Zeeland 1** 1* 1*

Noord-Brabant 9** 7* 5*

Limburg 4** 4* 2*

* Cijfers voor Inwoners en PvdA-stemmers gebaseerd op gegevens

afkomstig van het CBS. Cijfers voor PvdA-leden gebaseerd op

cijfers afkomstig van ledenadministratie PvdA. 

** Restzetels toegewezen via methode d’Hondt, de procedure die

ook in Tweede-Kamerverkiezingen wordt gebruikt. Restzetels

zijn aangegeven door middel van een asterisk. Men dient zich

te realiseren dat deze methode gunstiger uitpakt voor grote

provincies. Het is een kwestie van verdere uitwerking om te

bezien of het niet verstandiger is om deze restzetels op een

andere manier toe te delen.
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den afname van de fractiediscipline waarbij
vaker dan voorheen individuele Kamerleden
zullen afwijken van de fractielijn. Zolang dat
niet al te vaak gebeurt en met goede redenen
wordt omkleed is dit niet een zwakte, maar
juist een teken van kracht, passend bij de mo-
derne tijdgeest. Ook de commissiekandidaten
weten zich beter gelegitimeerd, zij het op een
iets andere wijze dan de ledenkandidaten,
omdat er zonder hun kandidatuur belangrijke
lacunes in de fractie zouden zijn ontstaan.
Verwacht mag worden dat eenmaal verkozen,
deze kandidaten snel een ‘vacante’ regio zul-
len adopteren en actief zullen onderhouden.

4. Er komt meer dynamiek in de partij.
De nieuwe kiesprocedure beloont politiek
entrepreneurschap en het nemen van risico’s.
Daarmee wordt een nieuwe vijver van talent
aangeboord. Er zal veel worden gespeculeerd
over wie zich kandidaat gaan stellen voor de
voorverkiezingen. Er zullen mooie confronta-
ties komen waarin op het scherpst van de
snede zal worden gedebatteerd. Er komt weer
vuur in de partij. De zeepkist komt weer
terug. Regio’s die het zonder Kamerlid moe-
ten doen omdat hun kandidaat niet hoog ge-
noeg op de lijst is komen te staan worden ge-
prikkeld om op zoek te gaan naar aanspre-
kende kandidaten om een volgende keer meer
kans te maken.

5. Volksvertegenwoordigers zullen op meerdere
terreinen thuis moeten zijn. 
De tijd van de enge fractiespecialist is voorbij.
Natuurlijk zullen Kamerleden hun specialis-
men blijven bedrijven, maar zij zullen mini-
maal in staat moeten zijn om ook op andere
inhoudelijke gebieden naar leden en kiezers te
luisteren en hen te overtuigen, en dat is goed.

6. Regionale spreiding op kieslijst.
Een grote mate van regionale spreiding is ge-
garandeerd, hoewel niet alle kandidaten uit
alle regio’s ook echt gekozen zullen worden,
tenzij de PvdA een wel heel erg spectaculaire

streeks naar de leden. Het is daarom beter om
niet langer over een top-down-achtige kandi-
daatstellingsprocedure te spreken maar over
een bottom-up kiesprocedure, zoals het hoort
in een democratische partij. Met de macht van
de leden neemt ook de aantrekkelijkheid van
het PvdA-lidmaatschap toe. Kandidaten heb-
ben er baat bij om de leden op te zoeken en met
hen in discussie te gaan. De meningen en op-
vattingen van de leden worden daardoor nog
belangrijker. Kandidaten hebben er voorts be-
lang bij om nieuwe mensen lid te maken in de
hoop dat zij op hen zullen stemmen. Daarom
mag worden verwacht dat het ledenaantal on-
der verder gelijkblijvende omstandigheden na
invoering van deze procedure zal stijgen.
Deze toestroom van nieuwe leden versterkt de
partijorganisatie. 

2. De rekruteringsbasis wordt enorm verbreed. 
De rekrutering van de kandidaten wordt
straks verzorgd door 60.000 PvdA-leden in
plaats van door 10 leden van de Kandidaatstel-
lingscommissie. Scouting wordt zo weer
meer een onderdeel van het politieke proces,
waar het thuishoort. 

3. Herkenbare kandidaten: nauwere band tussen
kiezer en gekozene.
Volksvertegenwoordigers van de Partij van de
Arbeid beschikken straks over een mandaat
van een herkenbare, geografisch afgebakende
regio. Zij weten zich daardoor veel beter gele-
gitimeerd dan nu het geval is. Doordat kandi-
daten voor hun herverkiezing afhankelijk zijn
van hun regio, zullen zij sterk geprikkeld wor-
den om de band met hun achterban actief te
onderhouden. Doen zij dat niet, dan leggen zij
hun herverkiezing in de waagschaal en riske-
ren zij het einde van hun politieke loopbaan.
De Amerikaanse politicoloog Charles Peters
spreekt in dit verband over de ‘reelection im-
perative’ en beschouwt deze drang als de be-
langrijkste verklarende variabele voor het ge-
drag van gekozen politici.7 Dit alles zal in de
praktijk waarschijnlijk leiden tot een beschei-
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breed in de samenleving gewenste vernieuwin-
gen door te voeren daar als eerste en bijna altijd
ook als enige electoraal voor wordt beloond. Het
is beter om de trend te zetten dan om deze te vol-
gen, zeker voor een progressieve, vooruitstre-
vende partij als de Partij van de Arbeid. En dus is
er wel enige haast geboden met de invoering van
de hierboven geschetste kiesprocedure. Want er
zijn kapers op de kust. 

uitslag weet te boeken. Regionale herkenbaar-
heid is bovendien electoraal profijtelijk, op
een vergelijkbare wijze als het thuisstaatvoor-
deel in Amerikaanse presidentsverkiezingen. 

Tot slot dient de invoering van onze kiesproce-
dure ook een breder politiek en electoraal belang.
De ervaring in binnen- en buitenland leert dat
een politieke partij die er als eerste in slaagt om
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Noten

1. Zie Wouter Bos, ‘Back from the
brink!’, Progressive politics, 2:96-
100. 

2. Andrew Reynolds en Ben Reilly
et al., 2002 [1997], The Interna-
tional Handbook of Electoral
Systems Design,
http://www.idea.int/esd/publi-
cations.cfm

3. Michael Krennerich, 2002, ‘Ger-
many’, in Reynolds en Reilly, op
cit., p76-78.

4. Als alternatief wordt vaak ge-
noemd om te werken met
multi-member districten waar-
bij bijvoorbeeld per landsdeel
zo’n 10 tot 15 kandidaten wor-
den afgevaardigd. Nadeel van
een dergelijk systeem is dat de
band tussen kiezer en gekozene

onnodig wordt verzwakt en de
procedure een groot deel van
haar kracht verliest (zie ook Re-
ynolds and Reilly, 2002). 

5. Naast veranderingen in leden-
aantallen is er nog een tweede
reden waardoor aanpassingen
in de regiogrenzen nodig kun-
nen zijn. Dat is wanneer het
maximale aantal plaatsen op de
kandidatenlijst sterk is veran-
derd ten opzichte van het ge-
bruikelijke maximale aantal
plaatsen van 75 (denk bijvoor-
beeld aan de verkiezingen van
2003 toen de lijst op grond van
de 23 zetels van 15 mei 2002
slechts 46 plaatsen bevatte). In
een dergelijk uitzonderlijk ge-
val zou men een pragmatische
oplossing kunnen kiezen door
een aantal regio’s tijdelijk sa-

men te voegen, met als voordeel
dat de onderliggende regio-in-
deling in tact blijft. 

6. De redenering van het partijbe-
stuur volgend, betekent dit te-
vens dat er geen beletsel bestaat
om in de middelgrote en grote
steden de PvdA-lijsttrekkers di-
rect door de leden te laten kie-
zen. Uiteraard staat het de lo-
kale PvdA-afdelingen vrij om
dergelijke verkiezingen zelf te
organiseren mocht landelijke
steun onverhoopt uitblijven,
maar een actieve ondersteu-
nende rol door het partijbureau
verdient in velerlei opzicht de
voorkeur. 

7. Charles Peters. 1993. How Was-
hington really works. Addison
Wesley Publishers.
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