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Maak ' zetelverdel • Ing 
Tweede. Kamer 
democratisch.er 
Momenteel wordt het zetelaantal van politieke partijen die deelnemen aan bijvoor
beeld de Tweede Kamerverkiezingen bovenal bepaald door twee factoren: het aan
tal verkregen stemmen en de gekozen systematiek om de restzetels te verdelen. 
Dit valt in het voordeel uit van de partijen die relatief gezien de meeste stemmen 
hebben gekregen. Deze systematiek' van zetelverdeling is in democratisch opzicht 
niet de meest optimale. Waarin schuilen de democratische tekortkomingen in de 
huidige systematiek en hoe kunnen deze tekortkomingen weggenomen worden? 

DOOR JE.ROEN STERLING 

Stel dat iedere partij , net zoals in het huidige stelstel, de kiesdrempel van één zetel (van de 
honderdvijftig) dient te halen om in de Kamer te komen. Stel voorts dat elke partij die de kies
drempel haalt in principe hetzelfde aantal zetels krijgt ofwel' een adequaat zetelaantal om een 

fractie in staat te stellen het volksvertegenwoordigende 
werk naar behoren uit te kunnen voeren. Verdeel even
tuele restzetels louter op basis van voorkeursstemmen. 
Hierbij tellen de stemmen op de lijsttrekker niet mee. 
De partij met de kandidaat met de meeste voorkeurs-

Een vitaal en 

weerbaar systeem 

stemmen, komt als eerste in aanmerking voor 'een rest
zetel. Vervolgens de partij met de kandidaat die, op één 
kandidaat na, de meeste voorkeursstemmen heeft 
gehaald, enzovoort: 
Stel daarenboven dat niet iedere zetel hetzelfde stemge
wicht krijgt: het stemgewicht wordt bepaald door het 
behaalde aantal stemmen van een partij te delen door 
het totale aantal uitgebrachte stemmen, waarvan het 
aantal stemmen op partijen die de kiesdrempel niet . 
hebben gehaald in mindering is gebracht. En dit vervol
gens te delen door het aantal toebedeelde zete.Is aan 

een fractie. Binnen een fractie krijgt ieder fractielid dus hetzelfde stemgewicht, net zoals dat 
momenteel het geval is. Fractieleden van verschillende fracties krijgen daarentegen vrijwel 
altijd een verschillend stemgewicht. 

Voorbeeld 
Lat~n we eens kijken wat dit zou betekenen voor de uitslag van de afgelopen Tweede 

KamerverkiezÎllgen. Negen partijen is het gelukt om bij deze verkiezingen de kiesdrempel te 
halen. Drie partijen hebben het leeuwendeel van de stemmen binnengehaald. In het huidige 
stelsel krijgen deze partijen het leeuwendeel van de zetels en nog iets meer dan dat. 
In het nieuwe stelsel. krijgt iedere partij echter ongeveer evenveel zetels. 150 (het aantal te ver
delen zetels) gedeeld door 9 (het aantal partijen dat de kiesdrempel gehaald heeft) betekent 16 
zetels voor elke partij en voor het CDA, de PvdA, de VVD eh de SP respectievelijk 2 restzetels, 
2 restzetels , 1 restzetel, en 1 restzetel. Deze restzetels leiden in het nieuwe stelsel echter niet 
tot meer stemgewicht ·in tegenstelling tot de oude systematiek. De uitslag yan de laatste 
Tweede Kamerverkiezingen zou er als volgt uit hebben gezien: 
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Absoiute zetelverdeling en procentueel stemgewicht in huidige en voorgestelde systematiek 

Aantal verkregen Zetelverdeling Aantal zetels Procentueel ' Procentueel 
steml11en bij volgens huidige volgens voorstel stemgewicht stemgewicht 
Tweede systematiek 
Kamerverkiezing 

CDA 2.763.480 44 18 
PvdA 2.631.363 42 18 
VVD 1.728.707 28 17 
SP 609.723 9 17 
LPF 549.975 8 16 
GL 495.802 8 16 
D66 393.333 6 16 
CU 204.694 3 16 
SGP 150.305 2 16 
Overige 127.093 0 0 
Totaal 9.654.475 150 150 

Meer profiel 
De voorgestelde systematiek brengt belang

rijke voordelen met zich mee. Het probleem 
van 'te grote' dan wel 'te kleine' kamerfracties 
wordt opgelost. Dit is met name van belang om 
politiek te bedrijven op een meer gelijkwaardig 
kennisniveau. In het huidige stelsel heeft een 
kamerlid vim een grote fractie namelijk veel 
meer tijd om zich in een dossier te verdiepen 
dan een kamerlid van een kleine fractie. Als een 
ieder ongeveer dezelfde tijd in een dossier kan 
steken om zich te informeren, dan vergroot dat 
de kans dat het debat effectiever en efficiënter 
kan worden gevoerd. Voor de burger wordt het 
kamerdebat daardoor beter volgbaar. Voorts 
'wordt door een effectiever en efficiënter debat 
de positie van de wetgevende macht ten 
opzichte van de uitvoerende macht versterkt. 
Daarenboven wordt de positie van de oppositie 
qua zetelaantal structureel versterkt, zodat een 
tegengelUid beter kan worden vormgegeven. 
Ten tweede klinkt bij stemmingen de uitge
brachte stem van de kiezer beter door: het 
stemgewicht is vrijwel gelijk geworden aan het 
aantal verkregen stemmen bij de verkiezingen. 
De vertaling van stemmen in zetels heeft in de 
nieuwe systematiek geen invloed meer op het 
stemgewicht. Vánuit democratisch oogpunt is 
dit een belangrijk winstpunt, omdat het argu
ment 'elke stem telt' dan pas echl.' een ware uit
spraak wordt. 
In het hier voorgestelde stelsel blijft het moge
lijk voor Kamerleden om hun zetel en stemge
wicht te' behouden als zij uit hun fractie stap-

Noten 

fractie volgens fractie volgens 
huidige voorstel 
systematiek 
29,33 29,00 
28,00 27,62 
18,67 18,14 
6,00 6,40 
5,33 5,77 
5,33 5,20 
4,00 4,13 
2,00 2,15 
1,33 1,58 
0 0 
99,99 99,99 

pen dan wel worden gezet. De mogelijkheid 
van uittredende fractieleden is namelijk één 
van de beste stokken achter de deur om het 
debat ,en daarmee de binding met de samenle
ving- binnen fracties en partijen levend te hou
den. Hierbij is het van belang te bedenken dat 
lang niet iedere partij zo fraai democratisch is 
georganiseerd en functioneert als de onze. 
Voorts is de mogelijkheid van uittreding dan 
wel uitzetting een waardevolle stimulans voor 
partijen en kiezers om de 'juiste' kamèrleden in 
de Tweede Kamer te kiezen. 
Het belangrijkste nadeel is dat een aantal partij
en in het voorstel ten opzichte van de huidige 
systematiek een aantal zetels moet 'inleveren'. 
Hoe dit valt, is afhankelijk van hel ontwikke
lingsstadium van de democratische traditie 
binnen' die partijen. Voorts bestaat er de wel
haast theoretische kans dat er ineens een horde 
ultra radicale politici in de Kamer komt. Kiezers 
die dit niet willen, ervaren in hét nieuwe stelsel 
meer aanleiding om te gaan stemmen. l Kortom: 
ons democratisch bestel wordt met de voorge
stelde systematiek vitaler en weerbaarder.2 

Om het bovenstaande voorstel te realiseren 
dient de Kieswet te worden aangepast. De 
Grondwet hoeft niet te worden gewijzigd, 
omdat de voorgestelde systematiek nauwer 
aansluit bij de Grondwet dan de huidige wijze 
van zetelverdeling. 

De auteur is lid van de ' 
Besluitvormingscommissie van D66 

1. Door hun stem uit te brengen wordt' namelijk de kiesdrempel hoger. Hoe hoger de kiesdrempel, hoe 
meer stemmen er nodig zijn om in de Kamer te komen. 

2. Overigens heeft de opkomst van de LPF destijds laten zien dat juist deze eigenschappen onderontwik
keld waren. 
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