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AKD biedt jou als veelbelovende 
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Voorwoord
Beste Politeianen, alumni, en andere lezers,

Het nieuwe collegejaar is inmiddels al twee maanden 
bezig. Dit brengt met zich mee dat Politeia sinds sep-
tember ook een nieuw bestuur kent. Op 14 septem-
ber j.l. is heeft het oude bestuur plaatsgemaakt voor 
het nieuwe bestuur. Bij deze wil ik nog de kans be-
nutten om het vorige bestuur te bedanken voor een 
mooi jaar. Zo kunnen we terugkijken naar bezoeken 
aan de Centrale Raad van Beroep en de Gemeente 
Utrecht en lezingen over het gelijkheidsbeginsel en 
handhavingsrecht.

We hebben er zin in om als XXXIIe bestuur er weer 
een goed jaar van te maken. Tijdens de Wissel ALV 
is het nieuwe beleidsplan ‘Samenwerking & open-
heid’ gepresenteerd. Een aantal hoofdpunten van 
ons beleid is het verbeteren van de samenwerking 
tussen onze vereniging en andere studieverenigin-
gen en partijen in Utrecht (en mogelijk daarbuiten). 
Verder is er voor het organiseren van ledenborrels 
waarbij zowel studenten als docenten worden uitgen-
odigd. Ook willen we dit jaar serieus de mogelijkheid 
onderzoeken om de studiereis buiten Europa plaats 
te laten vinden.

In het nieuwe jaar heeft al een kantoorbezoek naar 
Pels Rijcken en het traditionele Pooliteia plaats-
gevonden. We kijken dit jaar onder andere nog uit 
naar een lezing over de formatie met aansluitend een 
van vele ledenborrels die dit jaar zullen plaatsvinden, 
een bezoek aan het College voor de Rechten van de 
Mens, een kantoorbezoek aan AKD en het kerstdin-
er!

Mocht je nog vragen hebben over het gepresenteerde 
beleid of een van de activiteiten, stuur ons dan een 
mailtje op bestuur@studieverenigingpoliteia.nl.

Voor nu hoop ik jullie in groten getale te treffen bij 
een van de vele activiteiten die Politeia dit jaar zal 
organiseren. 

Met hartelijke groet tekenen wij,

Lars Frietman
h.t. Praeses der Studievereniging Politeia

Lisanne Meijerhof
h.t. Commissaris Externe der Studievereniging Po-
liteia

Bestuur XXXII
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Activiteitenoverzicht

STATIG 2017/2018 #1 / p. 5

In de komende periode zullen de onderstaande activiteiten georganiseerd worden. Zet deze data vast in je 
agenda, zodat je ze niet mist!

- 9 november 2017: Periodeborrel 
Op 9 november zal in café Boslust de eerste Periodeborrel van het jaar plaatsvinden. Trotseer het gure win-
terweer om samen met ons en andere leden het afsluiten van het eerste blok goed te vieren! Het eerste drank-
je is op onze kosten. 

- 15 november 2017: Lezing Kabinetsformatie 
Eindelijk, een nieuwe regering! Sinds 26 oktober is kabinet-Rutte III een feit. Maar hoe trots de nieuwe be-
windslieden ook op het bordes van paleis Noordeinde poseerden, de weg die naar dit nieuwe, zeer gemengde 
kabinet leidde was verre van makkelijk. De kabinetsformatie van dit jaar was een van de langste naoorlogse 
kabinetsformaties ooit, met vele plotwendingen, strubbelingen en frustraties tussen partijen onderling. Dit 
alles maakt het regeerakkoord dat hieruit gekomen is des te fascinerender. Hoe zal het nu verder gaan, tussen 
verschillende partijen die ideologisch gezien op sommige punten mijlenver uit elkaar liggen? Als jij hiernaar 
benieuwd bent, kom dan vooral op 15 november naar de eerste lezing van het academische jaar.

- 8 december 2017: Kantoorbezoek AKD
Ben jij een ambitieuze en gemotiveerde rechtenstudent (bachelor- of master) met een passie voor Staats- en 
Bestuursrecht? Zou jij graag willen ervaren hoe het is om in de praktijk met het Staats- en Bestuursrecht 
bezig te zijn, en tegelijkertijd de kans willen krijgen om een kijkje te nemen bij een van de grootste en meest 
gerenommeerde advocatenkantoren van Nederland? Houd dan de datum 8 december in je agenda vrij. Op 
deze dag zullen wij een bezoek brengen aan AKD. Het belooft een leuke en leerzame ervaring te worden!

- 19 december 2017: Bezoek aan het College voor de Rechten van de Mens
Op 19 december zal Politeia een bezoek brengen aan het College voor de Rechten van de Mens. Het college 
heeft als wettelijke taak mogelijke (stelselmatige) schendingen van mensenrechten te onderzoeken. Daarnaast 
rapporteert het college over mensenrechten en adviseert het over wetten en regels over mensenrechten. Het 
college houdt zich onder andere bezig met discriminatiekwesties rondom school, wonen, winkelen, werken, 
uitgaan of sporten. Op 15 december krijg jij de kans een bezoek te brengen aan dit college, en zelfs een zitting 
bij te wonen



Bestuursintroductie
Op 15 september 2017 heeft de wissel-ALV plaatsgevonden, waarbij het XXXIste bestuur van studieverenig-
ing Politeia het stokje overgedragen heeft aan het XXXIIste bestuur. Hieronder zal het nieuwe bestuur zich 
aan u voorstellen.  

Lars Frietman - Praeses

Mijn naam is Lars Frietman, en ik heb de eer het aankomende jaar 
de functie van Praeses te vervullen binnen Politeia. Op dit moment 
zit ik in het laatste jaar van Utrecht Law College en ben ik mij aan het 
oriënteren op masters. Binnen rechtsgeleerdheid ben ik natuurlijk 
geïnteresseerd in Staats- en Bestuursrecht, maar ook in gebieden als 
het Intellectueel Eigendom. 
Afgelopen september heb ik samen met het nieuwe bestuur ons be-
leidsplan gepresenteerd. Daarin staan de kernwoorden samenwerk-
ing en openheid centraal. Het kernwoord samenwerking slaat hierbij 
uiteraard op onderlinge samenwerking, maar ook op samenwerking 
met andere studieverenigingen en de overheid. In dit kader hebben 
wij al een aantal hele leuke activiteiten voor jullie in de planning 
staan, zoals het met o.a. de JSVU georganiseerde verkiezingsevene-
ment en een bedrijvendag bij de overheid. Het kernwoord openheid 
slaat daarentegen vooral op de transparante communicatie die wij 
dit jaar met onze leden willen onderhouden, en voor toegankelijk-
heid van alle activiteiten, of die nou sociaal of inhoudelijk zijn. Ik 
houd enorm van reizen en heb deze zomer dan ook zes weken in 
Indonesie doorgebracht. Verder ben ik vorig jaar op exchange naar 
de Verenigde Staten gegaan, wat een enorm leuke ervaring was. Ik 
hoop in dit jaar samen met mijn bestuursgenoten onze doelstellingen 
te behalen en er een mooi jaar van te maken, en mocht je vragen of 
opmerkingen hebben, kan je mij altijd bereiken via praeses@studiev-
erenigingpoliteia.nl.
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Hilde Leijenhorst - Vice-Praeses

Mijn naam is Hilde Leijenhorst, en zal dit jaar binnen Politeia de 
functie van Vice-Praeses bekleden. Als Vice-Preases ben ik verant-
woordelijk voor alle inhoudelijk activiteiten, van lezingen tot bez-
oeken aan juridische instanties. Hierbij wordt ik geholpen door de 
Inhoudelijke Activiteiten Commissie (de IAC) waar ik de voorzitter 
van ben. Verder ben ik de rechterhand van de Preases.
Als Vice-Preases kijk ik ernaar uit dit jaar ontzettend veel leuke 
activiteiten voor jullie te organiseren. Ik vind het hierbij belangrijk 
een gevarieerd aanbod te bieden, met activiteiten voor zowel bach-
elor- als masterstudenten. Ik vind samenwerking met andere stu-
dieverenigingen belangrijk, omdat dit een ontzettend waardevolle 
aanvulling op onze vereniging kan zijn; zo zullen wij bijvoorbeeld in 
samenwerking met verschillende andere verenigingen ook dit jaar 
weer een verkiezingsevenement organiseren.
Momenteel ben ik bezig met het derde jaar van de bachelor rechts-
geleerdheid. Ik volg een minor bij bestuurs- en organisatieweten-
schappen en volg extra vakken in de richting van het staats- en 
bestuursrecht. In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij New Dutch 
Connections, een organisatie die vluchtelingen helpt om een toe-
komst in Nederland op te bouwen. Na mijn bachelor wil ik een grote 
reis gaan maken door Oeganda.  Ik weet zeker dat het een enorm 
leuk jaar gaat worden!

Esther Talal - Fiscus

Ik ben Esther Talal, en zal dit studiejaar de functie van Fiscus vervul-
len binnen Politeia. Ik zit nu in mijn laatste jaar aan het Utrecht Law 
College, waar ik natuurlijk veel vakken in het Staats- en Bestuursre-
cht heb gedaan, maar ook veel vakken privaatrecht.
Als Fiscus zal ik dit jaar het financiële beheer op mij nemen; een 
ontzettend leuke uitdaging, die mij bovendien op het lijf geschreven 
is omdat ik gek op cijfertjes ben. Daarnaast mag ik dit jaar de stud-
iereis organiseren, die dit ook jaar in de onderwijsvrije week in 
februari zal plaatsvinden. Samen met mijn commissie ben ik op 
dit moment druk bezig met het organiseren van deze reis. Over de 
bestemming van de studiereis kan ik nog niet teveel loslaten, maar 
het belooft een onvergetelijke ervaring te worden. Houd de onder-
wijsvrije week dus ook echt vrij, want je wilt de studiereis zeker niet 
missen! In mijn vrije tijd lees ik graag, en kan ik enorm genieten van 
een goed glas whisky op zijn tijd. Verder ga ik graag naar concerten 
en heb ik een passie voor het debat; zo ben ik bij Tilia lid geweest van 
de debatcommissie.

Kom gerust eens langs om te babbelen tijdens een van onze activiteit-
en! We kijken ernaar uit jullie allemaal te ontmoeten!
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Enzo van Exter - Ab Actis

Ik ben Enzo van Exter, en zal dit collegejaar de functie van ab Actis 
vervullen. Als ab Actis ben ik dit jaar het aanspreekpunt voor leden 
binnen de vereniging. Ik ben verantwoordelijk voor het bijhouden 
van alle correspondentie, voor de promotiecommissie en voor het 
organiseren van sociale activiteiten. Ik sta aan het hoofd van de Pro-
motiecommissie, en samen met mijn commissieleden organiseer ik 
sociale activiteiten zoals borrels en poolavonden, en verzorg ik tevens 
de promotie van zowel de sociale als sommige inhoudelijke activiteit-
en van Politeia.
Op dit moment volg ik de master Staats- en Bestuursrecht aan de 
Universiteit Utrecht. Hiervoor heb ik de bachelor Rechtsgeleerdheid 
gevolgd alsmede de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, 
waaruit al wel is af te leiden dat staats- en bestuursrecht volledig mijn 
ding is. Ik houd van de open toenadering van het recht en het ration-
eel redeneren om tot een reële en gewenste oplossing te komen. Het 
staat vaak niet vast wat de oplossing is in een gegeven situatie, daar 
moet je zelf een weg naartoe zien te vinden. Mede hierdoor was een 
bestuursfunctie bij Politeia een logische rol om te ambiëren. Na een 
jaartje rust vanwege acute medische redenen en daardoor het staken 
van mijn master hoop ik dit jaar de draad weer volledig op te kunnen 
pakken, onder meer door het realiseren van een gezellig jaar voor 
alle leden van Politeia. Ik geloof dat dit moet kunnen lukken met de 
juiste toewijding en open houding. Ik hoop van harte dat mijn me-
destudenten er samen met Politeia een gezellig jaar van willen mak-
en! Mocht je vragen hebben, schroom dan niet om te mailen!

Lisanne Meijerhof - Commissaris Externe

Mijn naam is Lisanne Meijerhof, en ik zal dit jaar binnen Politeia de 
functie van de Commissaris Externe bekleden. Mijn functie heeft 
twee aspecten; enerzijds ben ik verantwoordelijk voor de externe 
relaties en anderzijds ben ik de hoofdredacteur van de Statig. Ik 
ben verantwoordelijk voor het organiseren van de kantoorbezoek-
en en voor het opzetten van de jaarlijkse Recruitmentborrel, waar 
onze leden op een informele wijze kennis kunnen maken met de 
rechtspraktijk. Als Commissaris Externe streef ik ernaar een brug 
te slaan tussen de universiteit en de rechtspraktijk; ik vind het bel-
angrijk om onze leden een concreet zicht te kunnen geven op hun 
carrièremogelijkheden, en hierdoor de rechtspraktijk tastbaarder te 
maken. Om deze reden organiseer ik kantoorbezoeken en andere 
activiteiten in samenwerking met top 5-kantoren. Verder ben ik ook 
hoofdredacteur van de Statig, wat voor mij een ontzettend leuke uit-
daging is. Samen met mijn commissiegenoten zullen wij ook dit jaar 
weer een leuk en interessant blad neerzetten!
Ik zit nu in het laatste jaar rechtsgeleerdheid, en doe hiernaast ook 
UCU (University College Utrecht). Op UCU heb ik me vooral gespe-
cialiseerd in moderne geschiedenis en in kunstgeschiedenis. Ik houd 
heel erg van lezen, ga graag naar balletvoorstellingen en hou ook heel 
erg van reizen. Ik hoop velen van jullie nog bij activiteiten te zien en 
zal mijn best doen om voor jullie een zo goed mogelijke Statig neer te 
zetten!
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Commissie bedankuitje
Op 14 juni 2017 vond ter afsluiting van het collegejaar 2016/2017 het jaarlijkse commissie bedankuitje plaats. 
Voor dit uitje waren alle commissieleden van het vorige collegejaar uitgenodigd. Het XXXIste bestuur had 
voor hen een heerlijke barbeque georganiseerd. Ook kregen de commissieleden als bedankje van hun com-
missievoorzitter een Politeia-tas en een kaart met persoonlijke boodschap. De barbeque was een smaakvolle 
en gezellige afsluiting van het collegejaar 2016/2017. 

Hieronder een aantal foto’s voor de sfeerimpressie!
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door Karlijn Landman

§ 1 Inleiding

Politieke partijen kunnen op grond van de Kie-
swet bij de kandidaatstelling onderling een
lijstencombinatie (ook wel lijstverbinding) 

aangaan.1 De partijen leveren ieder wel een eigen
kandidatenlijst in, maar bovenaan het stembiljet staat 
aangegeven dat de lijst gecombineerd wordt met
de lijst van een andere politieke partij (of meerdere 
politieke partijen). Bij de verdeling van de
(rest)zetels worden de partijen als één beschouwd en 
de op de partijen uitgebrachte stemmen
samengenomen. Door de tijdelijke vorming van een 
grotere partij maken de verbonden partijen meer
kans op zetels. Ten eerste kunnen de partijen een 
extra volle zetel behalen doordat de op hen
uitgebrachte stemmen samen worden ge-
nomen.2Daarnaast maken de verbonden partijen een 
grotere kans op het verkrijgen van een restzetel, om-
dat restzetels worden verdeeld volgens het systeem 
van de grootste gemiddelde.3 

Voornamelijk kleinere partijen profiteren, ten koste 
van grotere partijen, van de mogelijkheid tot
het aangaan van een lijstencombinatie.4 

1 Artikel I 10 en P4 Kieswet
2 R. de Jonge, ‘De lijstencombinatie. Een op-
merkelijk figuur in ons kiesstelsel‘, TvCR 2015/4, p. 
345 e.v. 
3 Artikel P7 en P8 Kieswet
4 R. de Jonge, ‘De lijstencombinatie. Een op-
merkelijk figuur in ons kiesstelsel, TvCR 2015/4, p. 
352‘

Zo heeft GroenLinks in 2012 door het aangaan van 
een lijstverbinding met de PvdA en de SP een restze-
tel verkregen waardoor Jesse Klaver zijn plaats in de
kamer kon innemen. Bij de Tweede Kamerverkiezin-
gen van 15 maart 2017 bestond wederom een
lijstencombinatie tussen de PvdA en GroenLinks en 
daarnaast ook tussen de ChristenUnie en de SGP.
De lijstencombinatie PvdA - GroenLinks heeft door 
deze lijstverbinding één van de acht restzetels
weten te bemachtigen.5

Voorafgaand aan de recente verkiezingen domi-
neerde berichtgeving over de mogelijke afschaffing 
van lijstencombinaties het nieuws. Op 7 februari 
2017 heeft de Tweede Kamer namelijk een door de
regering ingediend wetsvoorstel aangenomen welke 
beoogt de huidige regeling uit de Kieswet die het
toestaat lijstencombinaties aan te gaan af te schaffen. 
Op voorhand was echter al duidelijk dat de nieuwe
wet nog niet zou gelden voor de verkiezingen van 15 
maart 2017, gezien het feit dat de Eerste Kamer
het wetsvoorstel nog moet aannemen. Dit neemt ech-
ter niet weg dat, mocht het wetsvoorstel ook zijn
doorgang vinden in de Eerste Kamer, het afschaffen 
van de mogelijkheid tot het aangaan van
lijstencombinaties grote gevolgen zal hebben voor 
komende verkiezingen, zoals bijvoorbeeld de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

5 Kiesraad, Proces-verbaal zitting Kiesraad uit-
slag Tweede Kamerverkiezing 2017, 20 maart 2017, 
p.10
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In dit artikel zal geanalyseerd worden welke bez-
waren er tegen lijstverbindingen bestaan en wat de 
beweegredenen zijn achter het ingediende wetsvoors-
tel. Beoordeeld zal worden of afschaffing van
lijstverbindingen de geconstateerde problemen kan 
wegnemen of juist een (vanuit het oogpunt van de
democratie bezien) gewenst politiek instrument 
teniet zal doen.

§ 2 Problematiek van lijstencombinaties
Lijstencombinaties brengen verschillende nadelen 
met zich mee. Zo komt het voor dat politieke partijen
enkel een lijstencombinatie aangaan met als primair 
doel het behalen van zetelwinst. Dit kan oneigenlijk
gebruik van het instrument opleveren omdat de 
lijstencombinatie dit nooit als oogmerk heeft gehad.6

Ook kunnen lijstencombinaties op gespannen voet 
staan met het stelsel van evenredige
vertegenwoordiging. Normaliter correspondeert bij 
het stelsel van evenredige vertegenwoordiging het
aantal zetels welke een partij verwerft namelijk met 
het aantal op hem uitgebrachte stemmen doordat het
aantal op hem uitgebrachte stemmen wordt gedeeld 
door de kiesdeler.7 Echter, lijstverbindingen
kunnen dit systeem doorbreken. Zo verwierf de PPR 
in 1997 met 140.190 stemmen drie zetels, terwijl
de CPN met meer stemmen slechts twee zetels be-
haalde.8 Taverne stelt dat lijstverbindingen daarnaast 
een vorm van kiezersbedrog opleveren: door het 
aangaan van een dergelijke verbinding kan je stem 
namelijk ¨terechtkomen¨ bij een partij op wie je niet 
hebt gestemd.9 Kanttekening die hierbij geplaatst 
dient te worden is dat er geen overdracht van
stemmen plaatsvindt, maar dat de door kiezers op 
een partij uitgebrachte stemmen wel degelijk indirect
van invloed kunnen zijn bij de vaststelling van het 
aantal zetels dat een verbonden partij verwerft nu de
op de verbonden partijen uitgebrachte stemmen 
samen worden genomen bij de zetelverdeling.10

Ook beperken lijstverbindingen de keuzeruimte van 
de kiezer. Als je niet wilt dat je stem
terechtkomt bij de verbonden andere partij(en), heb 
je namelijk geen keuze om dat niet van toepassing te
laten zijn. 

6 Handelingen II 2016/17, 34 377, nr. 47, p. 2
7 Artikel 53 Grondwet en artikelen P5 en P6 
Kieswet
8 Kamerstukken II 1987/88, 20 264, nr 3, p. 54
9 Handelingen II 2016/17, 34 377, nr. 47, p. 1
10 R. de Jonge, ‘De lijstencbominatie. Een op-
merkelijk figuur in ons kiesstelsel’, TvCR 2015/4, p. 
348

Kiezers lopen automatisch het risico dat hun stem bij 
de andere partij uit de lijstverbinding
terechtkomt.11 Tevens is een veelgehoord bezwaar 
dat de mogelijkheid van lijstencombinaties de door-
zichtigheid van het kiesstelsel voor de kiesgerech-
tigde vermindert. Veel kiezers weten immers niet 
precies wat de consequenties zijn van het feit dat een 
partij een lijstencombinatie is aangegaan met een an-
dere partij. Het is zelfs maar de vraag of kiezers zich 
überhaupt bewust zijn van het bestaan van een
lijstencombinatie. Hoewel dit verplicht moet worden 
aangegeven op het stembiljet, kan betwist worden
of kiezers hier daadwerkelijk alert op zijn.

“Ook beperken lijstverbindingen 
de keuzeruimte van de kiezer.“

§ 3 Aanleiding van het wetsvoorstel

Op 9 december 2014 heeft de Tweede Kamer een 
motie (motie-Taverne) aanvaard waarin de regering 
werd verzocht wetgeving tot stand te brengen welke 
de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombi-
naties afschaft. Taverne stelt dat het oorspronkelijke 
doel van het aangaan van een lijstencombinatie, te 
weten het bijdragen aan de verdere bundeling van 
politieke partijen, uit het oog is verloren.12 Partijen 
gaan hedendaags voornamelijk lijstencombinaties 
aan met als voornaamste doel het behalen van 
zetelwinst doordat op deze manier de kans op een 
(rest)zetel vergroot wordt. Daarnaast worden lijst-
verbindingen aangegaan tussen partijen met verschil-
lende ideologiën. Het instrument van de
mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties 
wordt derhalve misbruikt. Tevens stelt Taverne dat
door het aangaan van lijstencombinaties de uitge-
brachte stemmen bij andere partijen terechtkomen 
dan bij de partij waar daadwerkelijk op gestemd is, 
waardoor sprake is van kiezersbedrog. Op verzoek 
van de minister heeft de Kiesraad advies uitgebracht 
over de eventuele afschaffing van lijstencombinaties.13

De Kiesraad heeft in dit advies echter gesteld dat het 
niet zijn plaats is in de politieke beoordeling van
afschaffing te treden. Per brief heeft de de minister 
aan de Tweede Kamer aangegeven voornemens te
zijn een wetsvoorstel in te dienen.14

11 Handelingen II 2016/17, 34 377, nr. 47, p. 1
12 Kamerstukken II 2014/15, 33 268, nr 26
13 Bijlage Kamerstukken II 2015/16, 34 377, nr.3
14 Kamerstukken II 2014/15, 33 268, nr. 28
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In de memorie van toelichting geeft de regering aan 
dat de bezwaren tegen lijstverbindingen, zoals
uiteengezet in § 2.2, niet veranderd zijn. Volgens de 
regering zijn deze bezwaren overkomelijk als
lijstverbindingen worden aangegaan als een opmaat 
voor fusie of een gezamenlijke kandidaatstelling.15

Echter signaleert zij dat lijstverbindingen nog nau-
welijks worden aangegaan met het oog op
krachtenbundeling en dat lijstverbindingen de afge-
lopen jaren niet hebben geresulteerd in fusies van
politieke partijen. Daarnaast geeft de regering aan 
zich tevens genoodzaakt te voelen om het
wetsvoorstel in te dienen wegens het grote politieke 
draagvlak dat bestaat voor het afschaffen van de
lijstencombinaties, zoals ook blijkt uit de breed geste-
unde motie-Taverne. Inmiddels is dit
wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer.16

§ 4 Meerwaarde van het wetsvoorstel
Mocht ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanne-
men dan is afschaffing van de mogelijkheid tot het
aangaan van lijstencombinaties een feit. De vraag is 
of het wetsvoorstel de in § 2.2 geconstateerde
problemen kan wegnemen en derhalve een meer-
waarde heeft. Door afschaffing van lijstverbindingen 
kunnen partijen niet langer meer een samenwerking 
aangaan met als enkel oogmerk het behalen van 
zetelwinst. Het is de vraag of door afschaffing van 
de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombi-
naties niet tevens een machtig wapen dat kan worden 
ingezet tegen het tegengaan van versplintering teniet 
wordt gedaan. Door het afschaffen van lijstencombi-
naties zullen immers minder fusies tot stand komen 
tussen politieke partijen waardoor er een grotere 
diversiteit aan politieke partijen zal bestaan. De 
regering wijst erop dat het afschaffen van lijstencom-
binaties niet aan politieke samenwerking in de weg 
staat. 17

“Het is de vraag of door afschaff-
ing van de mogelijkheid tot het 
aangaan van lijstencombinaties 
niet tevens een machtig wapen 
dat kan worden ingezet tegen het 
tegengaan van versplintering teniet 
wordt gedaan.”

15 Kamerstukken II 2015/16, 34 377, nr. 3
16 Kamerstukken II 2015/16, 34 377, nr. 3
17 Kamerstukken II 2015/16, 34 377, nr 3

Zo kunnen partijen met een gezamenlijke kandi-
datenlijst deelnemen aan verkiezingen en op deze 
manier de ideologische overeenkomsten en de wil 
om samen te werken tonen aan de kiesgerechtigden. 
Daarnaast kan het afschaffen van lijstverbindingen 
juist een impuls geven aan politieke partijen om 
alsnog te fuseren.18 Het wetsvoorstel lijkt op dit punt 
dan ook een meerwaarde te hebben nu zij oneigenlijk 
gebruik van het instrument van lijstencombinaties 
tegengaat zonder daarbij samenwerking tussen poli-
tieke partijen onmogelijk te maken.

Vanuit democratisch oogpunt kan het afschaffen van 
lijstverbindingen als onwenselijk worden
beschouwd. Door afschaffing van lijstverbindingen 
zullen kleine partijen immers minder snel een extra
(rest)zetel verkrijgen, waardoor zij in mindere mate 
vertegenwoordigd zullen zijn in de Tweede Kamer
om het geluid van hun kiezers te laten horen. Dat 
politieke groeperingen de keuze kunnen maken dat
een stem terecht kan komen bij een partij die poli-
tiek-inhoudelijke raakvlakken vertoont met de partij
waarop gestemd is, wordt als democratischer bes-
chouwd dan dat de zetels toekomen aan de partij met
de meeste stemmen. Door te stemmen op een partij 
welke een lijstverbinding is aangegaan, wordt de
kans immers vergroot dat een deel van de idealen 
van de kiezer verwezenlijkt zullen worden.19 Echter, 
aan lijstencombinaties kleeft ook een ondemocra-
tisch aspect. Kiezers behoren immers op één partij te
stemmen naar welke partij de uitgebrachte stem 
vervolgens behoort te gaan. Wanneer de op
verschillende partijen uitgebrachte stemmen samen 
worden genomen voor het toekennen van zetels
wordt aan dit democratische aspect van het kiesrecht 
afbreuk gedaan. Daarnaast dienen politieke
partijen op eigen kracht in de Tweede Kamer te kun-
nen komen zonder hierbij afhankelijk te zijn van
extra zetels.20 Betwist kan dan ook worden of 
afschaffing van lijstencombinaties vanuit democra-
tisch oogpunt gewenst is dan wel juist afbreuk kan 
doen aan de democratie. 

Voor beide kanten valt iets te zeggen. De regering 
lijkt zich echter op het standpunt te stellen dat 
afschaffing de democratie niet zal aantasten, maar 
eerder versterken. Ondanks dat artikel 53 van de 
Grondwet zich niet verzet tegen lijstencombinaties, 
kunnen lijstencombinaties op gespannen voet staan 
met het systeem van evenredige vertegenwoordig-

18 Kamerstukken 2015.16, 34 377, nr 6, p. 9
19 Kamerstukken 2015/16, 34 377, nr 3, p 9
20 Kamerstukken 2015/16, 34 377, nr. 3, p. 9
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ing doordat partijen die minder stemmen hebben 
gekregen dan andere partijen een zetel kunnen 
verwerven middels een lijstencombinatie.21 Door 
afschaffing van lijstencombinaties zal deze strijdig-
heid opgeheven kunnen  worden. Echter, kan ook het 
afschaffen van lijstverbindingen juist op gespannen 
voet komen te staan met het systeem van evenredige 
vertegenwoordiging. Omdat restzetels worden ver-
deeld volgens het systeem van de grootste gemiddel-
de zullen bij afschaffing van lijstencombinaties de op 
de kleinere partijen uitgebrachte stemmen immers 
veelal ¨verloren¨ gaan bij de verdeling van restzetels, 
terwijl bij het bestaan van een lijstencombinatie een 
extra zetel kan worden verkregen door samenvoeging 
van deze reststemmen. Ook dit levert strijdigheid 
met het systeem van evenredige vertegenwoordiging 
op, nu volgens dit systeem alle uitgebrachte stemmen 
een rol dienen te spelen bij de zetelverdeling.
Verschillende politieke partijen, zoals de SGP en 
ChristenUnie, hebben daarom voorgesteld het 
systeem van de grootste gemiddelde te vervangen 
door een systeem van de grootste rest indien lijst-
verbindingen worden afgeschaft. Hoewel de regering 
stelt dat het systeem van de grootste gemiddelde 
een eerlijke uitwerking heeft op de verdeling van 
restzetels, blijkt uit de praktijk dat grote partijen 
eerder restzetels verwerven volgens dit systeem. De 
Kiesraad ziet geen noodzaak om kleine partijen te 
compenseren voor afschaffing van lijstencombinaties 
door wijziging van het systeem van restzetelverde-
ling, omdat de mogelijkheid tot het aangaan van 
lijstencombinaties niet is ingevoerd om kleine parti-
jen te compenseren voor het nadeel dat zij kunnen 
ervaren door het systeem van de grootste gemiddel-
de.22 

21 R. de Jong, ‘De lijstencombinatie. Een opmer-
kelijk figuur in ons kiesstelsel‘, TvCR 2015/4, p. 353
22 Kiesraad, Advies over restzetelverdeling bij 
het afschaffen van lijstencombinaties, 11 juni 2015

Het is dan ook niet waarschijnlijk dat het systeem 
van restzetelverdeling gewijzigd zal worden indien de 
mogelijkheid tot het aangaan van lijstverbindingen 
wordt afgeschaft. Afschaffing van lijstencombinaties 
zal dan wellicht ook niet volledig de strijdigheid 
met het systeem van evenredige vertegenwoor-
diging kunnen opheffen, nu de op kleine partijen 
uitgebrachte stemmen veelal verloren gaan bij de 
restzetelverdeling omdat grote partijen eerder in 
aanmerking komen voor een restzetel. Voornamelijk 
grote partijen zullen dan ook voordeel ondervinden 
van het wetsvoorstel, terwijl voor kleine partijen 
een belangrijk politiek instrument teniet zal worden 
gedaan. Afschaffing van lijstverbindingen zal hoogst-
waarschijnlijk leiden tot het vergroten van
transparantie van het kiesstelsel. Uitgebrachte stem-
men zullen immers niet terechtkomen bij andere
partijen dan waarop gestemd. Daarnaast geldt in 
Nederland het uitgangspunt dat gestemd wordt op 
een persoon en niet op een partij. Bij lijstverbinding-
en worden de op de verbonden partijen uitgebrachte
stemmen samengenomen waardoor er toch een zeker 
gewicht toekomt aan de politieke partijen. Dit staat
haaks op het genoemde uitgangspunt en dit tast te-
vens de transparantie aan.23 Vanuit het oogpunt van
transparantie van het kiesstelsel bezien heeft het 
wetsvoorstel dan ook een meerwaarde.

23 Handelingen II 2016/17, 34 377, nr. 47, p.11
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Tot slot kan afschaffing van lijstencombinaties de 
keuzeruimte voor de kiezer vergroten. De kiezer
kan immers zelf beslissen waar zijn stem terechtkomt 
zonder automatisch het risico te lopen dat zijn
stem terechtkomt bij een verbonden partij.24 Minister 
Plasterk wijst er echter op dat het bestaan van een 
lijstverbinding de keuze voor de kiezer juist kan 
vergemakkelijken. Hij ziet lijstverbindingen als een
faciliteit voor de kiezer en stelt dat het kiezers vaak 
een gerust idee geeft dat, mocht hun stem bij de
verdeling van zetels niet ten gunste komen van de ge-
kozen partij, dat deze dan terechtkomt bij een partij
met een gelijkwaardige positie in het politieke spec-
trum. Voor sommige kiezers zal het wetsvoorstel
de keuzeruimte dan ook vergroten nu hun stem in de 
toekomst enkel naar de gekozen politieke partij zal
gaan en niet langer automatisch ook naar de ver-
bonden partij(en). Voor kiezers welke wél graag 
op een lijstencombinatie stemmen omwille van het 
veiligstellen van hun politieke opvattingen zal het
wetsvoorstel de keuzeruimte juist kunnen beperken 
en het uitbrengen van een stem kunnen
bemoeilijken.

24 Handelingen II 2016/17, 34 377, nr. 47, p. 1

§ 5 Conclusie 

Duidelijk is geworden dat tegen lijstverbindingen 
verschillende bezwaren bestaan, waarvan het feit dat
het oorspronkelijke doel van lijstencombinaties uit 
het oog is verloren het voornaamste bezwaar is.
Afgewacht moet worden of het ingediende wetsvoor-
stel de geconstateerde problemen daadwerkelijk kan
wegnemen of juist een (vanuit het oogpunt van de 
democratie bezien) belangrijk politiek instrument 
teniet zal doen. Mijns inziens moet de mogelijkheid 
tot het aangaan van lijstverbindingen niet afgeschaft 
worden. Dat het oorspronkelijke doel uit het oog 
verloren is, wil nog niet zeggen dat het instrument 
daarmee misbruikt wordt. Men kan zich afvragen of 
dit oorspronkelijke doel van het faciliteren van
samenwerking niet achterhaald is. Wellicht is het dan 
ook tijd om na te gaan of het faciliteren van
samenwerking in de huidige tijd nog het enige doel 
van de lijstencombinatie is. Daarnaast acht ik de
lijstencombinatie een faciliteit waar alle politieke 
partijen, en dus ook grote politieke partijen, gebruik
van kunnen maken om hiermee hun kansen op een 
zetel te vergroten. Dat voornamelijk kleine partijen
profijt hebben van lijstencombinaties heeft dan ook 
enkel te maken met het feit dat met name deze
partijen een lijstencombinatie aangaan. Nu lijsten-
combinaties kennelijk in een behoefte van politieke
partijen én kiezers voorzien en twijfelachtig is of 
afschaffing de huidige problematiek kan oplossen,
acht ik de tijd (nog) niet rijp om lijstencombinaties af 
te schaffen.
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