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Commentaar 

De geleide interne democratie van 066 

'Radicale democratisering' is het altijd het parool van D66 geweest. In het politieke bestel dient ruim 
baan te worden gegeven aan de wil van de kiezer. 'De besliste burger beslist', aldus het programma 
voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 1998; de kiezer dient daadwerkelijke politieke invloed te 
krijgen. Hoog op de verlanglijst staan het beslissend correctief referendum en de gekozen burge
meester en minister-president. De radicale democratisering voerde D66 ook in de eigen partijorga
nisatie door. De algemene ledenvergadering is voor aile partijleden toegankelijk (zij het tegen beta
ling); en in schriftelijke referenda kunnen de leden zich (tegen portokosten) uitspreken over de kandi
daten voor de Tweede Kamer. Op dat one man one vote-systeem is de partij erg trots. 'Aileen bij D66 
kunnen leden direct invloed uitoefenen op de totstandkoming van de kandidatenlijsten', zo stelde de 
commissie Kiessysteem en Stemadvies in 1999 enigszins triomfantelijk vast. De leden maken de 
dienst uit in D66, en andere partijen kunnen dit als voorbeeld nemen. - Door Gerrit Voerman 

In dit fraaie kandidaat
stellingssysteem is echter het 
vertrouwen in de eigen achter
ban niet onbegrensd. De leden 
zouden zich meer Iaten leiden 
door hun individuele 
voorkeuren en daarmee voorbij
gaan aan het grotere geheel. 
Enige sturing van de kandidaat
stelling is gewenst, om te 
voorkomen dat de Tweede
Kamerfractie aileen maar uit 
vrouwen of allochtonen zou 
bestaan, zonder dat ambtenaren 
erin vertegenwoordigd waren -
of juist het tegenovergestelde, 
waar het in de praktijk over
igens vaker op leek. Daarom 
werd in het midden van de 
jaren tachtig voor het eerst een 
onafhankelijke stemadviescom
missie ingesteld, die een zekere 
rangorde moest aanbrengen in 
de poule van de kandidaten. De 
aanbevelingen van deze com
missie wogen voor de !eden 
kennelijk zwaar: in 1986, 1989 
en 1994 wist zich telkens hooguit maar een 'tweederangs'-kan
didaat tussen de eerste 15 door de commissie aanbevolen kan
didaten te wurmen. Aileen in 1998 weken de !eden wat meer 
van het advies af. 

Deze grote mate van conformiteit tussen stemadvies en 
verkiezingsuitslag kan twee oorzaken hebben. Of de commissie 
heeft een goed gevoel voor wat er in de boezem van de leden
aanhang leeft, of de !eden volgen voor het gemak - of omdat ze 
daadwerkelijk het nut ervan inzien- simpelweg de aanbevelin
gen van de commissie. De laatste mogelijkheid Iijkt meer 
waarschijnlijk dan de eerste. Maar als volgzaamheid om wat 
voor reden dan ook de boventoon voert, dan is de kandidaat
stelling van 066 minder bijzonder dan zij op het eerste gezicht 
lijkt. Zowel partijtop als !eden hebben kennelijk geen behoefte 
aan de onbeheersbaarheid en het tijdrovende karakter van 
deze radicaal-democratische werkwijze (wie leest er nu het 
'smoelenboek' van 60 bladzijden?). Zij vinden elkaar in de 
geleide democratie van het centrale stemadvies - dat nu als te 
verkiezen optie voor het eerst op het stembiljet is opgenomen. 
'Leuker kunnen we het u niet maken .. .', om met de 
Belastingdienst te spreken. Iedereen is blij: de partijtop omdat 
die de fractie krijgt die zij wenst, en de !eden die met een 
kruisje aan hun democratische plicht kunnen voldoen. Nu door 
deze noviteit de aanbevelingen van de stemadviescommissie 
een groter gewicht krijgen, rijst de vraag wat nu nog het ver
schil is met andere partijen, waar een commissie een concept
kandidatenlijst opstelt? Oat binnen 066 de !eden het laatste 
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woord hebben en in andere partijen de 
congresafgevaardigden? Maar ook in 066 
wijzen niet de !eden in de poststem
ming, maar de aanwezigen op de 
algemene vergadering de lijsttrekker 
aan ... 

Op de democratische kandidaatstellings
procedure, het partijorganisatorische 
kroonjuweel van 066, zitten dus enkele 
krasjes. Maar dat is niet het enige. Erger 
voor de partij is dat lang niet al haar 
!eden het bijzondere van dit sieraad 
inzien. Zo'n tweederde van de !eden 
vindt het doorgaans wel goed en heeft 
geen zin het toegezonden stembiljet in 
te vullen en naar het partijsecretariaat 
terug te sturen. Dit is een schokkende 
constatering, niet aileen met betrekking 
tot de legitimiteit van de kandidaat
stellingsprocedure maar afortiori ook 
wat betreft de fundering van de door 
066 gepropageerde democratiserings
voorstellen voor de landelijke politiek. 
Partijleden zijn in dit land de niet de 
minst in politiek gelnteresseerde burg
ers, zeker die van 066 niet. Wanneer 
Democraten zo massaal afzien van het 
uitbrengen van hun stem bij de aanwij
zing van de kandidaat-volksvertegen
woordigers van hun partij, waarom 

Wil de gemidde/de kiezer we/ 
meer invloed? 

veronderstelt 066 dan dat de gemid
delde kiezer zit te wachten op een ver
groting van het aantal middelen om poli
tieke invloed uit te oefenen? 
Ondanks aile feilen blijft het echter een 
feit dat het kandidaatstellingsproces bin
nen 066 aan de !eden in principe meer 
directe zeggenschap geeft dan dat in 
andere partijen het geval is. Zij kunnen 
stemmen wanneer zij dat willen, en 
daarbij desgewenst het stemadvies 
negeren. 'Van aile rotsystemen is dat van 
ons nog het beste!' zo zei jan Vis ooit -
en daar mag je als partij best trots op 
zijn. 
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