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Voorzitter, beste aanwezigen en geïnteresseerden in de democratie, 

Wij leerden zelf en leren onze kinderen op school dat Nederland een vrij land is, een democratie. Een 

land waarin het volk mag meebepalen wat er gebeurd, waarvoor wij volksvertegenwoordigers 

hebben die deze taak namens ons uitvoert. 

[4] 
Grondwet, Artikel 4: Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende 

organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde 

beperkingen en uitzonderingen. 

Als kind leer je dat een democratie eerlijk is. Iedereen heeft een even sterke stem en wanneer jij je 

geroepen voelt dan kan je verkiesbaar zijn als ieder ander.  

[3] 
Grondwet, Artikel 3: Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. 

 [1] 
Grondwet, Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, 

is niet toegestaan. 

Voor de meeste mensen is dit het beeld dat ze hebben van democratie. Dit is ook het kader waarin ze 

kijken naar verre landen waar het er politiek gezien niet zo netjes aan toe gaat. Wij denken allemaal: 

“Nee, in Nederland is dat niet: wij hebben het goed geregeld en volgen netjes de regels.” Wanneer je 

dan hoort dat Nederland in de top-3[a] wereldwijd staat qua verkiezings-integriteit, dan geloof je dat.  

Het klopt. In Nederland is veel goed geregeld, maar het is een misverstand dat verkiezingen in 

Nederland ook echt eerlijk zijn.  

Wij zijn hier vandaag om te wijzen naar een aantal punten die structureel mislopen en wat er zou 

moeten gaan veranderen. Deze punten rijmen niet met artikel 3, 4 en 1 uit de grondwet: het 

‘verkiesbaar zijn op gelijke voet’[3], het ‘gelijkelijk recht te kiezen en worden verkozen’[4] en verbod op 

‘discriminatie wegens politieke gezindheid’[1]. De wet beroept zicht hierbij op beperkingen en 

uitzonderingen. Wij zullen naar voren brengen dat enkele van deze ‘behoudens bij de wet gestelde 

beperkingen en uitzonderingen’[4] en haar uitwerkingen in de praktijk, het democratische proces in 

Nederland belemmeren.  

Deze vrijheid wordt democratie genoemd. 

Zoals een oud-Hollandse knikkerkast pinnen heeft, die de knikker beïnvloeden een bepaalde baan te 

gaan, zo zijn er binnen het systeem poortwachters die de keuzes beperken en daarmee de 

uitkomsten al beïnvloeden voordat het volk kan stemmen.  Op zichzelf staand zijn er valide 

argumenten voor iedere poortwachter. Alleen in Nederland resulteert dit allemaal tot een proces en 

uitslag waarin de verkiesbaarheid niet meer op gelijke voet is.  
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De politieke partijen die de democratie moeten waarborgen, houden juist een systeem in stand dat 

de gelijke voet onmogelijk maakt. Wij vragen om bewustwording dat er een aantal poortwachters 

moeten veranderen om een systeem te krijgen die werkt zoals ze bedoeld is [in de Grondwet]. 

Om deze poortwachters te verduidelijken wil ik jullie een aantal dilemma’s meegeven: 

 Is het eerlijk dat nieuwe partijen een borgsom moeten betalen die aan de staat vervalt bij 

een slechte verkiezingsuitslag[b], terwijl zittende partijen door de staat gefinancierd worden 

om campagne te voeren? [e][f] 

 Is het eerlijk dat politieke partijen ruim gesubsidieerd worden, terwijl ze als beleidsmakers 

dit beperken tot zichzelf. Alleen de landelijke partijen vertegenwoordigd in de Staten 

Generaal profiteren hiervan. Dat er vervolgens in meerderheid gestemd wordt tegen een 

reparatie die Provinciale en gemeentelijke partijen tegemoet komt (Kst. 30300 B13 en C5). 

Maar ook dat ze zelf bepaald hoe en wat ze “verantwoord” en hoe ze deze gelden inzet.[e][f] 

 Is het eerlijk dat het woord ‘democratie’ geregeld misbruikt wordt, dat wanneer ergens een 

stemming over is geweest dat in veel gevallen het minderheidsstandpunt daarna totaal niet 

meer verdedigd wordt, of mag worden. Is het eerlijk om je bij een nipte meerderheid neer te 

moeten leggen? Mag je dit dan wel democratie noemen? 

 Is het eerlijk dat het volk – structureel! – niet geïnformeerd wordt over alle relevante 

politieke standpunten in verkiezingstijd, maar dat de media haar journalistieke 

onafhankelijkheid en taak inruilt en kiest voor “spektakel” tussen de kopstukken van de 

landelijke partijen, ook bij niet landelijke verkiezingen? Terwijl hier een aanzienlijke 

hoeveelheid overheidsgeld in wordt gestoken, zowel tv/radio als verkiezingskranten e.d.. 

Iemand moet de media aan (kunnen) spreken om hun eigen code voor de journalistiek na te 

streven![g] Die iemand is het publiek debat. 

 Is het eerlijk om van democratie, volksvertegenwoordiging en een meerderheid te kunnen 

spreken wanneer delen/meningen van de samenleving al buitengesloten, uitgefilterd of 

beperkt zijn? Wanneer er geen evenredige afspiegeling is hoe kunnen dan hun belangen 

worden verdedigd? 

Dit zijn vragen die mij bezighouden – welken u ook bezig zou moeten houden! Sinds mijn Bezwaar bij 

de Kiesraad[c]  heeft dit geleid tot de oprichting van de pressiegroep/NGO ‘Eerlijke Verkiezingen’[d]. 

Wat ik u namens Eerlijke Verkiezingen wil vragen is om kritisch te kijken naar de eerlijkheid van de 

verkiezingen van parlement, provinciale staten en gemeenteraden. Welke drempels zijn er en welke 

schokbrekers? Wie heeft het gemak en wie de last? Op dit moment is Eerlijke Verkiezingen bezig met 

het doen van onderzoek. Graag ga ik met u als Kamerfracties of als Kamercommissie het gesprek aan 

om te bezien hoe het nog beter kan. Want: het kan anders en eerlijker. (Bedankt) 

http://sent.kiesvooreerlijk.eu/bezwaarschrift-EP2014.php?.pdf
http://sent.kiesvooreerlijk.eu/bezwaarschrift-EP2014.php?.pdf
http://www.eerlijkeverkiezingen.nl/

