
De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. In de aanloop naar 
de 15e maart vragen niet alleen de verkiezings-programma’s onze 
aandacht. Er is de afgelopen jaren flink wat veranderd als we kijken 
naar het aantal partijen waar we onze stem op uit kunnen brengen, 
de wijze waarop politieke partijen zich manifesteren, profileren en 
zich gesteund weten dan wel de wijze waarop stemgerechtigden 
hun stem kunnen uitbrengen. 

Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor het parlementair 
stelsel, democratie en verkiezingen? Welke lessen moet de in te 
stellen Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel uit alle 
ontwikkelingen trekken? De redactie nodigt de lezers van het NJB 
uit om hun gedachten, zorgen en suggesties over de aankomende 
verkiezingen en de vele kwesties die in het verlengde daarvan onze 
aandacht behoeven, in te brengen. Behalve dat we er een speciale 
editie van het NJB mee zullen vullen, wordt de input onder de 
aandacht van de staatscommissie gebracht.

De redactie nodigt de lezers uit om in maximaal 500 woorden over een of meer van deze en alle verwante thema’s hun gedachten 
- ideeën, zorgen, observaties -  te openbaren en in te zenden naar njb-NL@wolterskluwer.com.

Uiterste inleverdatum:  19 februari 2017, zodat de inzendingen (al dan niet na selectie) gepubliceerd kunnen worden in aflevering 
10 die op 10 maart zal verschijnen. Die publicatie kan dan gelden als een ideeënbox voor de staatscommissie, en ook overigens de 
gedachten over ons parlementaire systeem en onze parlementaire democratie stimuleren.

Parlementair stelsel,
verkiezingen & 
democratie

De kwesties die om onze aandacht vragen zijn te talrijk om op deze plaats mee te geven, maar om de gedachten te bepalen 
signaleren we de volgende:

Moeten opiniepeilingen, beïnvloeding van kiezers en aanverwante  zaken gereguleerd worden?

Moeten er maatregelen komen tot inperking van het aantal partijen in het parlement? Voor de komende verkiezingen
zijn 81 partijnamen geregistreerd door de Kiesraad. Hoeveel zullen er het parlement bereiken? Is een kiesdrempel
een antwoord?

Moet het stelsel van evenredige vertegenwoordiging op de schop? Is een districtenstelsel verkieslijker? 

Transparantie omtrent financiering politieke partijen. Wel of geen overheidsfinanciering van politieke partijen?

Hoe zit het met andere vormen van (buitenlandse) beïnvloeding, zoals de steun van Obama aan Merkel, of de verstoring 
vanuit Rusland bij de Amerikaanse presidentsverkiezing?

Hoe om te gaan met klachten over fraude bij het uitbrengen of tellen van de stemmen? Maakt het in dit verband uit of 
er met het rode potlood of digitaal gestemd wordt?
 
 Dienen er regels te komen over ‘zetelroof’ of bestaat dit verschijnsel eigenlijk niet?

Dient de rol van het parlement bij de kabinetsformatie in de wet geformaliseerd te worden?             

Is het met het oog op de ontwikkelingen tijd om de grondwet aan te passen?


