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De tien stemmen winst 
Hoezo 16 zetels voor D66? 
REIN SCHIPPER* 

In het huidige kiesstelsel ontbreekt de 
mogelijkheid de sympathie vóor verschillende 
partijen tot uitdrukking te brengen door 
tegelijkertijd op verschillende partijen te 
stemmen. Daarom zou het prettig zijn over meer 
dan één stem te beschikken, zodat het grotere 
aantal desgewenst over meer partijen kan worden 
verdeeld. Een tien-stemmenstelsellijkt het beste 
te voldoen, het is eenvoudig en de kiezer kan er 
veel kanten mee op. 
N aar aanleiding van een brochure over deze 
gedachte, heeft NSS Marktonderzoek BV in een 
enquête de effecten van het stelsel onderzocht. 
De daaruit voortgekomen gegevens treft u in dit 
artikel. 

Kiesdwang 

Een belangrijk probleem waarde kiezer bij het huidige 
stelsel mee te kampen heeft, is de kiesdwang. Men is 
gedwongen, of men wil of niet, op één partij te stem
men. Kiezers die tussen twee partijen twijfelen, of die 
bewust voorkeur hebben voor meerdere partijen, wor
den geconfronteerd met een onbevredigende situatie. 
Dat is een belangrijke reden waarom veel kiezers niet 
gaan stemmen. Met het volgende voorbeeld hoop ik 
dat te verduidelijken. 

Stel, dat een kiezer een (eerste) voorkeur heeft voor 
D66 van 60% , en een (tweede) voorkeur voor de PvdA 
van 40%. Deze kiezer moet nu 100% aan D66 geven 
(nog niet juichen; het huidige stelsel werkt in ons 
nadeel), en kan geen 40% aan de PvdA geven . De 
onvrede van deze kiezer is nu tweeledig. Ten eerste 
omdat hij 40% teveel aan D66 moest toekennen, ten 
tweede omdat hij 40% te weinig aan de PvdA kon 
toekennen . Je zou kunnen zeggen, dat de totale om
vang van de onvrede van deze kiezer 80% bedraagt 
tegenover 60% tevredenheid . Het eindresultaat (20% 
negatief) is dus onbevredigend, tenminste zo werkt dat 
bij mij . 

Kiesplezier 

Om dit probleem op te lossen, is een kiesstelsel nood
zakelijk waarbij de kiezers in de gelegenheid worden 
gesteld, hun stem te verdelen (als zij dat willen!) over 
verschillende partijen, om zodoende hun voorkeur 
nauwkeurig uit te drukken . Dit kan op vele manieren, 
maarde beste manier leek mij de kiezer tien stemmen te 

* De auteur houdt zich uit belangstelling bezig met 
ontwikkeling van ideeën over vernieuwing van 
democratie en sociale zekerheid . 

geven, die vervolgens al of niet verdeeld kunnen wor
den over één of meerdere partijen of kandidaten . N.B. 
Ik spreek steeds over partijen, terwijl dat strikt geno
men onjuist is, omdatformeel alléén kandidaten geko
zen kunnen worden. 

De al genoemde kiezer kan dan als volgt een verde
ling maken : 0666 st. en PvdA 4 st. Maar er zijn natuur
lijk vele andere mogelijkheden denkbaar, zoals CDA 
5-VVD 5, óf PvdA 7-CPN 2-PSP 1. Zodoende heeft elke 
kiezer een spekje naar zijn bekje . Een fanatieke kiezer 
geeft één partij de volle tien stemmen, gematigde 
kiezers kunnen hun stemmen verdelen over de partijen 
en kandidaten van hun voorkeur en dat niet alleen, zij 
kunnen ook de verhouding tussen de voorkeuren , en 
dat is belangrijk, tot uitdrukking brengen . 

Een ander belangrijk voordeel is, dat het toekennen 
van voorkeurstemmen veel interessanter en realisti
scher wordt dan in de huid ige situatie, omdat men best 
één of twee stemmen kan wagen aan een specifieke 
kandidaat van de 'eigen' of een andere partij, zonder 
daarmee het risico te lopen, de volledige stem te 
vergooien, zoals nu hetgeval is. Dit kan een interessant 
voordeel zijn voor de één-partij -stemmer, die zodoen
de binnen één lijst kan nuanceren. Vervolgens wordt 
het voor de kandidaten interessanter om zich individu
eel te profileren, waardoor de relatie tussen kiezers en 
vertegénwoordigers zou kunnen verbeteren . Dit is iets 
waar D66 naar streeft. Gevolg van dit alles is, dat de 
kiezer met grotere tevredenheid het stemhokje verlaat, 
waardoor de politiek in het algemeen positiever wordt 
ervaren en de betrokkenheid waarschijnlijk zal toene
men. 

De NSS-enquête gaf op dit punt de volgende cijfers 
(N.B. i.v.m. de doelmatigheid van de enquête konden 
de ondervraagden alleen op partijen stemmen): 

datum enquête : de week van 20-4-1987 
- totaal aantal ondervraagden : 1005 

opkomst bij één stem : 78% 
opkomst bij tien stemmen: 88%. Bijna de helft van de 
traditionele niet-stemmers nam nu dus wel deel. Een 
duidelijke aanwijzing naar grotere betrokkenheid, 
alhoewel nieuwsgierigheid een extra invloed ge
weest kan zijn . 
67% van degenen die een keuze deed, maakte 
gebruik van de mogelijkheid tot stemverdeling . 
Gemiddeld werd 4,45 stemmen toegekend per par
ti j. 
Per persoon werd gemiddeld 2,24 partijen gekozen . 

ZetelMISdeling 

Een ander belangrijk nadeel van het huidige kiesstelsel 
is de zetelverdeling, die beslist niet op een evenredige 
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manier tot stand komt. Uit de enquête blijkt, dat de 
afspiegelingsfout van het huidige stelsel maar liefst 
ruim 20% bedraagt, vandaar dat ik spreek van ze
telmisdeling. Doordat de werkelijke voorkeur van de 
kiezers door die kiesdwang ernstig wordt vervormd, 
treedt eenzelfde soort vervorming op in de zetelverde
ling. Met een voorbeeld hoop ik dat te verduidelijken . 

Stel , dat de kiezers gemiddeld een eerste voorkeur 
hebben van 70%, en een tweede voorkeurvan 30%. Dit 
betekent, dat elke partij 30% tegrootwordt, doordatde 
kiezer gedwongen is, 100% aan één partij te geven. 
Deze onterecht verkregen steun behoort eigenlijk toe 
aan andere partijen . In het algemeen zal hetzo zijn, dat 
iemand met een eerste voorkeur voor een grote partij 
daarnaast voorkeur heeft voor een kleine, of juist 
andersom. Sympathie voor twee partijen van gelijke 
grootte zal al gauw een links-rechts overlapping met 
zich meebrengen en naar mag worden verondersteld 
komt dat minder vaak voor. Het gevolg daarvan is, dat 
30% van de steun van de grote partijen verworven is ten 
koste van de kleine en dat andersom hetzelfde het 
geval is. Omdat grote partijen nu eenmaal groot, en 
kleine klein zijn, betekent dat per saldo een groot 
aantal zetels in het voordeel van de grote partijen, want 
30% van groot is nou eenmaal meerdan 30% van klein. 
In theor ie geprojecteerd op de huidige verhouding 
tussen PvdA (52 zetels) en Klein Links (3 zetels) betekent 
het dat de PvdA slechts recht heeft op 37,3 zetels en 
Klein Links op 17,7! 

Deze wisselwerking treedt natuurlijk tussen alle par
tijen in meer of mindere mate op, waarbij op wrange 
wijze opvalt, dat de politiek zwakkeren, de kleintjes 
dus, het onderspit delven, hetgeen in strijd is met de 
ethiek van onze samenleving. Samenvattend betekent 
dit alles, dat het huidige kiesstelsel helemaal niet zo 
evenredig is als algemeen wordt verondersteld. Dit 
probleem - ik spreek liever van onrecht - kan wegge
nomen worden door het Tien Stemmen Kiesstelsel. 

De exacte cijfers uit de NSS-enquêtetreft u in de tabel 
met de zetelverdel ing van de Tweede Kamer. 

Andere mogelijkheden 

Natuurlijk zijn erookandere manieren om degeschets
te problemen op te lossen. In de ontwikkelingsfase heb 
ik veel systemen overwogen . Eerst dacht ik aan twee 
stemmen . Toen aan drie, omdat je daarmee ook een 
gewichtsverdeling kunt aanbrengen, maar ik vond het 
te grof, te ongenuanceerd . Later ontdekte ik, dat een 
klein aantal stemmen hoogstwaarschijnlijk in het na
deel van de grote partijen zou zijn en dat moet dus ook 
niet. Toen dacht ik aan vijfofzes en uiteindelijk aan tien . 
Tien stemmen is niet echt ingewikkeld en levert een 

De zetelverdeling (Tweede Kamer) : 

partij T.K. nu verschil peiling verschil pei l ing 
(1986) .1 stem 10 stem-

men 

PvdA 52 - 3 49 - 8 41 
CDA 54 - 3 51 - 9 42 
VVD 27 - 2 25 + 3 28 
D66 9 + 3 12 + 4 16 
Kle in L. 3 + 5 8 + 7 15 
CPN 0 + 1 1 + 1 2 
PSP 1 + 2 3 + 4 7 
PPR 2 + 2 4 + 2 6 
Klein R. 5 0 5 + 3 8 
SGP 3 0 3 0 3 
RPF 1 0 1 + 1 2 
GPV 1 0 1 + 2 3 

verfijning op die ik nog reëel acht. Een verfijning in 
procenten is nog mooier, maar niet meer realistisch, 
bovendien is dat onaanvaardbaar ingewikkeld. Tien is 
als (maximum) waardering een ingeburgerd begrip en 
sluit als zodanig aan op de waarderingsgedachte bij 
een kiesstelsel. 

Met een rapportcijfersysteem, ook goed te begrij
pen, bestaat het gevaar, dat de kiezers allemaal tienen 
gaat uitdelen aan alle partijen waar men voorkeur voor 
heeft, omdat men zodoende meer macht uitdeelt. De 
enige 'nuance' die resteert, is waarschijnlijk een links
rechts front, en dat zou de samenleving beslist verhar
den (zie Engeland) en daarop zitten we niet te wachten. 
Die nuance is wel weer te creëren door de kiezer te 
verplichten een top 10 (10,9,8, enz.) aan te geven. Een 
top 51ijkt mij dan voldoende. Het zou dan wel mogelijk 
moeten zijn, om op alle plaatsen één en dezelfde partij 
in tevullen, ofeen drie-twee verdeling, want anders zou 
de nuancering een verplicht nummer worden 
(kiesdwang), waarbij de grote partijen bovendien sterk 
in het nadeel zijn,die kun je dan maaréén keer invullen! 
Gevolg is echter, dat het systeem zeer onoverzichtelijk 
wordt. Men zou namelijk (5 + 4 + 3 + 2 + 1 = ) 15 
punten tot zijn beschikking hebben, maar nadat de 
bedoelde verdeling tot stand is gekomen, verlaat de 
kiezer met een punthoofd het stemhokje. Probeer maar 
eens een 7-6-2 verdeling in te vullen, bovendien zal de 
verwarring met de top 5 gedachte (óók ingeburgerd!) 
blijven bestaan. 

Een ander alternatief is dat van de overdraagbare 
stem. Een idee dat binnen D66 al leeft in combinatie met 
een districtenstelsel. Bij dit systeem heeft de kiezer één 
stem, maar geeft een prioriteitsvolgorde aan in een top 
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5. Krijgt kandidaat no. 1 meer stemmen dan nodig is 
voor zijn zetel, dan wordt de rest van de stemmen 
overgedragen (via een bepaalde berekening) op de 
kandidaten die als tweede waren geplaatst enz. Dit 
systeem is volgens mij alleen toepasbaar bij een distric
tenstelsel, maar zelfs dan vind ik het verre van ideaal. 
De kiezer kan nog steeds geen echte stemverdeling 
toepassen, terwijl daar wel behoefte aan is. Het is 
ondoorzichtig: 'bij wie komt mijn stem terecht' en de 
verwerking is een hele klus. 

Voor- en nadelen 

Uit de belangrijkste voordelen die ik al genoemd heb, 
de stemverdeling en de echte evenredigheid, vloeien 
een aantal andere voort. Verwacht mag worden, dat 
veel meer kiezers, zowel huidige wel- als niet-stem
mers, met grotere tevredenheid aan de verkiezingen 
zullen deelnemen en dat daardoor hun politieke be
wustwording en betrokkenheid worden gestimuleerd. 
In het algemeen zal de politiekgenuanceerderworden, 
al was het alleen maar doordat het huidige beeld van 
verzuilde partijachterbannen wordt doorgeprikt, om
dat de aanzienlijke overlappingen zichtbaar worden. 
Kleinere groeperingen maken meer kans op deelname 
aan de politiek, waardoor maatschappelijke ver
vreemding minder wordt. Het maatschappelijk draag
vlak voor wetgeving zal meer in overstemming zijn met 
het parlementaire, en dus toenemen. Politieke vernieu
wing zou sneller aandacht kunnen krijgen . Door de al 
genoemde voorkeurstemmen wordt de band tussen 
kiezer en gekozene verstevigd, wat op het D66-
verlanglijstje staat. 

In meer praktische zin is het een vrij eenvoudig 
stelsel; vrijwel iedereen begrijpt meteen hoe het werkt, 
waardoor bij invoering niet gevreesd hoeft te worden 
voor een informatiekloof. Ook tech'nische veranderin
gen zijn daardoorgemakkelijkdoortevoeren. Tenslot
te leent het stelsel zich uitstekend voor diepgaande 
analyse. 

Nadelen zijn er natuurlijk ook. De politieke be
wustwording zou ook kunnen áfnemen, doordat de 
kiezer niet meer echt hoeft te kiezen, uit een soort 
gemakzucht zich minder in de partijstandpunten ver
diepten dan maartotstemverdeling overgaat. Ik denk, 
dat dat in mindere mate het geval is, bovendien bij 
kiezers die ook nu al door de politieke bomen het bos 
niet meer zien en dan maar of helemaal niet of op de 
één of andere partij gaan stemmen. Vermoedelijk is 
juist dit de groep die op het laatste moment pas besluit 
welke partij te kiezen (soms tegen de 30%) en daarmee 
een nogal willekeurige factor in het huidige bestel 
vormt. Het Tien Stemmen Kiesstelsel heeft dan juist een 

stabiliserende werking, waardoor we niet ineens 
opgescheept zitten met een kamermeerderheid die te 
veel op een momentopname berust. 

Het stelsel is natuurlijk wat duurder en het tellen van 
de stemmen zal langer duren, maar het belangrijkste 
nadeel is, dat het ingewikkelder is dan het huidige, 
waardoor meer vergissingen mogelijk zijn . Dit wordt 
vaak als bezwaar genoemd. Zelf denk ik, dat dit niet 
echt een probleem is. De PTT zegt: 'Wie tot tien kan 
tellen, kan de hele wereld bellen ' , waarbij kennelijk 
iedereen bedoeld wordt. Ook het lotto-formulier (zes 
hokjes aankruisen) blijkt goed toegankelijk en daar is 
heel wat meer mee te winnen . In alle ernst kan dit 
natuurlijk toch een probleem zijn voor sommige men
sen, en dus moet naar een oplossing worden gezocht. 
Er kan bijvoorbeeld met tien aparte één-stem biljetten 
gewerkt worden, zodat niet meer dan tien stemmen 
gegeven kunnen worden. Ook kan met een klein (A 5) 
formulier gewerkt worden waarop de kiezer in tien 
vakjes zijn keuze invult. Een anonieme controle (een 
soort biechtstoel-systeem) is ook een mogelijkheid. 
Maar last but not least kan het huidige stelsel naast het 
Tien Stemmen Kiesstelsel gewoon gehandhaafd blij
ven, gelijkwaardig uiteraard, voor die kiezers die 
gewoon met één stem willen blijven stemmen. 

D66 in de markt 

De NSS-enquête leverde ook specifieke D66-cijfers, 
waaronder de volgende : 
- 30,5% van de kiezers koos, met tenminste één stem, 

D66. 
Van het totaal aantal keuzes (± 2200) scoorde D66 
13,6% (ter vergelijking: CDA 22,2%). 
D66 ontving gemiddeld 3,40 stemmen per kiezer. Bi j 
het totaalgemiddelde van 4,45 is dat een preferen
tieverlies van 26%, en dit resulteerde tenslotte in 
10,3% van de stemmen (ter verg.: laagste: CPN 41 % 
pref. verlies, hoogste: CDA 28% pref. winst) . 
De D66-achterban (PS '87) koos gemiddeld 2,6 
partijen (ter verg. : VVD 1,9, KI. L. 2,7) . 
De concurrentie-index (100 is neutraal ; van concur
rentie is alleen sprake bij daadwerkelijke stemver
deling) van D66 is83 (i.c.m. één partiil,86 (i .c.m. twee 
partijen) en 99 (i .e.m. drie partijen) (ter verg. CDA
PvdA gem. 115). 
Slechts 4% (I) koos D66 als enige partij, 26% koos 
één, 70% twee of meer partijen naast D66 (ter verg .: 
bij de overige kiezers koos 48% één partij, bij de 



PvdA (hoogste score) koos 25 % deze partij als 
enige) . 

- Uit de specifieke concurrentiepositie blijkt zelfs, dat 
D66 zwakker staat t.o .v. de PvdA dan Klein Links. 
D66-PvdA: 42%-58%, KI. L.-PvdA: 45% -55% , D66-
CDA: 41 % -59%, D66-VVD: 47%-53% (waarbij 
50% neutraal is). 

- De waarderingscijfers waren als vo lgt : 
Van de D66-achterban (PS '87) had 48% veel of 
tamel i jk veel waardering voorhetstelsel,36% wil het 
ook daadwerkelijk ingevoerd zien. Let wel, deze 
cijfers kwamen tot stand op een moment dat de 
ondervraagden nog niet op de hoogte waren of 
slechts een vermoeden hadden van het nadeel dat 
D66 ondervindt (zetelverlies) van het huidige stelsel . 
Deze waardering is al veel hoger dan het gemiddel
de (39% resp. 28%) en zou dus nog hoger kunnen 
uitvallen . 
Er zijn twee belangrijke conclusies uit deze cijfer

reeks te trekken . Ten eerste blijkt dat de concurrentie
positie van D66 niet sterk is. Dit blijkt bijv. uit hetfeit dat 
de achterban breed is (30,5% van de kiezers) en dat het 
eindresultaat 10,3% van de stemmen bedraagt. Twee
derde van 'onze' kiezers prefereert dus een andere 
partij . Een ander in het oog springend punt is het 
gegeven dat slechts 4 % van de D66-kiezers dat deed 
met alle tien de stemmen. 

De tweede conclusie is dat D66 veel typische tien 
stemmen 'kandidaten ' in zijn achterban heeft, ditvalt af 
te leiden uit de behoefte aan stemverdeling die de D66-
kiezers hebben geëtaleerd . 

Haalbare kaart? 

In hoeverre het Tien Stemmen Kiesstelsel een haalbare 
kaart is, is een open en zeer speculatieve vraag, 
daarom zal ik het hier bij enkele overwegingen laten. 
Het CDA is waarschijnlijk alleen vóór wanneer zij 
rechtvaardigheid boven macht stelt; wie het weet, mag 
het zeggen. De PvdA heeft dezelfde overweging te 
maken, maardaarnaasttoch een reden om vóórte zijn, 
namelijk het feit dat links in totaal nu erg benadeeld 
wordt. De VVD kan vóór zijn, omdat haar positie t.o .v. 
de grotetwee verbetert, maartégen, omdat rechts nu zo 
leuk mazzelt. De kleine partijen zouden eigenlijk alle
maal vóór moeten zijn, maar daar bl i jkt nog weinig 
van . Tot zover uitsluitend de overwegingen van eigen 
partijbelang. Als het om de kiezer gaat, zou iedereen 
vóór moeten zijn. 

Wat D66 betreft is het nog van belang dat de discus
sie over het Tien Stemmen Kiesstelsel op een zo hoog 
mogelijk niveau wordt gevoerd. Want ook als het 
stelsel er niet komt, zijn in ieder geval de echte politieke 

verhoudingen, in contrast met de huidige, weer eens 
duidelijk tentoongesteld . Dit zou kiezers ertoe kunnen 
bewegen uit eigen initiatief corrigerend op te treden bij 
toekomstige één-stem-verkiezingen. Andere winst is, 
datde noodzaak van een referendum en andere demo
cratische verbeteringen worden onderstreept, zodat 
indirect toch resultaat geboekt kan worden. 

Revolutie 

Afgaand op het cijfermateriaal zou men kunnen spre
ken van een (kleine) revolutie. Zeker wanneer men 
constateert, dat de huidige regeringscoalitie in '86 
vrijwel zeker geen meerderheid had behaald en deze 
meerderheid zeer zeker nu niet meer heeft. Toch is het 
Tien Stemmen Kiesstelsel niet revolutionair, het is 
'slechts' een verfijning van het huidige stelsel, met 
behoud van de principes ervan . 

Met het oog op de toekomst zou een dergelijk stelsel 
beslist ingevoerd moeten worden, want je kunt gerust 
stellen, dat onze huidige democratie dateert uit het 
stenen tijdperk, in verhouding tot de technologische 
mogelijkheden die ons te wachten staan. Het is denk
baar, dat er straks (10 jaar?) wekelijks referenda 
worden gehouden per huiscomputer en T.V., om dat 
mogelijk te maken, zal het volk enigszins geschoold 
moeten worden in politieke medezeggenschap. Een 
partij als D66, die zich van dergelijke technische ont
wikkelingen als geen ander bewust is, zal ook op de 
vraag welke gevolgen deze technologie voor de demo
cratie kan, zal en moet hebben een antwoord moeten 
formuleren. Het Tien Stemmen Kiesstelsel is in dat 
verband slechts een tussenstap, maar wel één die naar 
mijn mening gezet moet worden. 

Noten 

1. Het NSS-rapport inzake een onderzoek in verband 
met een 'Tien Stemmen Kiesstelsel' is te verkrijgen 
bij : 
NSS Marktonderzoek BV 
Bankaplein 1 a 
2585 EV 's-GRAVENHAGE 
tel. (070) 52 85 28 

2. De brochure 'Het Tien Stemmen Kiesstelsel' is te 
bestellen door overmaking van f 7 op girorekening 
5177714t.n.v. R.SchipperteHilversum . 

Voor nadere informatie: 
Rein Schipper 
Schapenstraat 31 
1211 HL HILVERSUM 
tel. (035) 4 93 65 
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