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Personenstelsel bij de kamerverkiezingen
it voorstel tot modernisering van het kiesstelsel beoogt bij te
dragen tot herstel van vertrouwen van burgers in onze vertegenwoordigende democratie. De herziening moet de kiezer meer
invloed geven en de band tussen kiezer en gekozene versterken.

Als alternatief voor de kiesmogelijkheid per kandidaat is er een
kiesmogelijkheid voor de lijst als geheel, doch niet gekoppeld aan
een lijsttrekker zoals nu. De kiezer die niet voor een persoon wil
kiezen kan dus een niet-persoonsgebonden stem geven aan de
partij. Deze 'lijst-stemmen' worden voor bepaling van de
invloedsfactor in dezelfde verhouding over de kandidaten verdeeld als waarin zij persoonlijke aanhang hebben verworven.
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Het voorgestelde stelsel gaat ervan uit dat de kiezer met zijn stem
direct bijdraagt tot de invloed die de gekozen kandidaat zal verwerven. De lijstvolgorde moet worden bepaald door de kiezers. De
kiezer moet toegang krijgen tot een via het internet georganiseerde achterban van de kandidaat van zijn keuze - dus geen lokale
geografische districten, maar per kamerlid een landelijk www-district. Van het huidige systeem blijven ook kenmerken behouden.
Zo vindt de zetelverdeling volgens een landelijk systeem van evenredige vertegenwoordiging plaats. De kiezer die niet op een persoon wil stemmen kan desgewenst zijn stem aan een lijst geven.

De tweede stap in het systeem betreft het formeren van een achterban. Gekoppeld aan het uitbrengen van een stem op politicus
P kan de kiezer zich opgeven als lid van de achterban van P. Het
contact tussen P en diens achterban verloopt via de website van
P. We hebben nu dus een modern soort 'district' gevormd, niet op
de landkaart maar op het internet, en niet voorafgaand aan,
maar als resultaat van de verkiezing.
Het is P niet toegestaan de Achterban af te wijzen of te ontbinden. De achterban kan door P worden benut voor opiniepeiling,
brainstorming, propaganda of het vragen van advies bij bepaalde
politieke handelingen of persoonlijke beslissingen, o.a. wanneer
P de fractie of de kamer wil verlaten.

De eerste stap in het voorgestelde systeem gaat over de keus voor
personen. De door de politieke partij samengestelde lijst geldt
voor het hele land en wordt in alfabetische volgorde aan de kiezer voorgelegd. Na afloop van de stemming worden de kandidaten per lijst gerangschikt in de volgorde van hun stemmenaantal.
Die volgorde is beslissend voor toelating tot het parlement. Zo
verkrijgt elke gekozene een invloedsfactor gelijk aan zijn persoonlijk stemmenaantal (gemiddeld ongeveer gelijk aan de kiesdeler). Dat resultaat wordt gepubliceerd en heeft consequenties
voor de politieke status van het kamerlid. Zo wordt de stem van
de kiezer een rechtstreekse toekenning van invloed aan de gekozen kandidaat.
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Onderzocht moet worden in hoeverre D66 bij de volgende verkiezingen de stappen van dit voorstel binnen de mogelijkheden van
de huidige kieswet op de D66 lijst kan toepassen. Bij succes geeft
dat aan D66 een competitievoordeel, waardoor wijziging van het
kiesstelsel vanzelf aanhang krijgt. +

S.M. Argelo, Eindhoven.
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Transparant en praktisch
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enmerkend voor D66 is de D van democratie. Vanuit dit democratische uitgangspunt moeten staatkundige en politieke
issues worden benaderd. Kenmerk voor een democratie is het aloude one men, one uote. Niet alleen formeel bij het stemmen, maar ook
daarna. Geen woorden, maar daden. Er moet met die stemmen en
signalen ook daadwerkelijk iets gebeuren, anders functioneert de
democratie niet en is zij voor vele stemmers een wassen neus.
Wat Nederlanders willen, is enkele maanden geleden bij de verkiezingen op democratische wijze duidelijk geworden. Of wij nu blij
zijn met de uitkomst of niet. Het is niet nodig dat D66 nu -naast
haar klassieke thema meer democratie- zelf nieuwe idealen en
ideeën gaat verzinnen. Dan doe je niets met de miljoenen stemmen
die (op andere partijen) zijn uitgebracht.
Het probleem van D66ligt in de vorm (communicatie) en veel minder in de inhoud! Of zoals Lousewies van der Laan min of meer zei:
het product is goed, het probleem is de verpakking.
Als D66 een geloofwaardige partij is, doet zij op genuanceerde maar
praktische wijze iets met de thema's en idealen die Nederlanders
bezighouden. Het ideaal van D66 is, van oudsher en moet nog altijd
zijn, dat er een transparante en begrijpelijke democratie komt, waarin iets wordt gedaan met de wensen van grote groepen Nederlanders.

De thema's die de laatste jaren spelen zijn bekend, zoals criminaliteit en veiligheid op straat (en in het voetbalstadion, onderschat de
enorme symbolische waarde hiervan niet.); allochtonen- en integratiebeleid; onvoldoende functioneren van de zorg; kwaliteit van
het onderwijs. Kortom: het is nu zaak het klassieke D66 thema,
meer democratische en transparante besturing, niet te verwaarlozen maar juist nieuw leven in te blazen (al is ons thema 'gekidnapt'
door Fortuyn). Pak de concrete problemen rond de bovenstaande
thema's zodanig op, dat ook gewone mensen er wat van merken: er
moet aantoonbaar wat gerealiseerd worden. Geen woorden maar
daden; daar word je bij verkiezingen op afgerekend.
Streef naar meer transparante bestuursprocessen: geen achterkamertjes politiek, minder bureaucratie, concrete problemen praktisch en resultaatgericht aanpakken, een goed contact houden met
de samenleving door goed te luisteren en in eenvoudige taal de aanpak van complexe problemen uit te leggen. Noem de dingen bij
naam, zoals je ze aan je ouders of je opgroeiende kinderen zou uitleggen. Die taal en praktische insteek snappen grote groepen mensen. Dat was de kracht van Fortuyn. +
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Ron Kok, Schiedam.
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