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Lieve student, 

 

Heel erg bedankt voor jouw vertrouwen in ons. Wij waarderen oprecht dat je ervoor kiest om 

gebruik te maken van ons studiehulp materiaal. Jij kunt van ons verwachten dat wij altijd 

honderd procent ons best zullen doen om de stof begrijpelijk uit te leggen.  

 

Wij willen je een paar dingen meegeven over het gebruik van ons studiehulp materiaal. Onze 

studiehulp is puur bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs: niet ter vervanging. Voor het 

halen van het vak is het nog steeds van belang om zelf de hoorcolleges te bekijken, de 

werkgroepen te volgen en de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Onze studiehulp is slechts 

bedoeld om moeilijke onderwerpen toe te lichten en handvaten te bieden om de stof beter te 

begrijpen.  

 

Mocht je iets nog niet helemaal snappen of heb je aan vraag aan ons, schroom dan niet om 

contact met ons op te nemen. Wij horen ook graag van jou of je verbeterpunten hebt! Je kunt 

ons bereiken via Facebook of Instagram, of je kunt ons een mailtje sturen op 

boeqcontact@gmail.com.  

 

Heel veel succes deze periode!  

 

Veel liefs,  

Stephanie, Thijs en Willem 

 

P.S. Word lid van onze Whatsapp-groep om op de hoogte te blijven van updates en om vragen 

te stellen aan ons of medestudenten.  

      JAAR 1: https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX 

      JAAR 2: https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS 

 

 

Algemene mededeling 

Een BOEQ-abonnement is volledig persoonsgebonden. Dit betekent dat het verboden is om 

inloggegevens en/of studiemateriaal te delen met studiegenoten. Als je dit toch doet loop je het 

risico dat je account geschorst wordt.  

 

Auteursrecht statement 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst, of 

van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 

beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)  

 

Op alle documenten geproduceerd door BOEQ rust een auteursrecht. Alleen BOEQ behoudt 

het recht om het werk openbaar te maken of om het werk te verveelvoudigen. Het is verboden 

om zonder de toestemming van BOEQ documenten van BOEQ of onderdelen daarvan 

fysiek en/of digitaal te verspreiden. Bij inbreuk op het auteursrecht behoudt BOEQ het recht 

voor om schadevergoeding te vorderen of om aangifte te doen.  

https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
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Week 1: Quo Vadis Consitutionalis?  
 

Wat moet je lezen? 

• Kortmann, Constitutioneel recht, 7e druk: 

o Deel I 

▪ Hoofdstuk 3, 4.1-4.2, 4.4, 7. 

o Deel II 

▪ Hoofdstuk 1.1, 1.2.1-1.2.3, 3.1.2, 3.1.5.  

• E.M.H. Hirsch Ballin, ‘De rechtsstaat: wachten op een nieuwe dageraad?’, NJB 2011, p. 

71-73.  

• Staatscommissie parlementair stelsel, Lage drempels, hoge dijken. Democratie in balans, 

Amsterdam Boom 2018, hoofdstukken 2 en 3 (t/m 3.5.1) (pp. 28-59) 

 

Jurisprudentie 

Deze week is er geen jurisprudentie voorgeschreven. 
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Onderwerp 1: Introductie 

 

Lieve studenten,  

 

Jullie volgen deze tweede periode het vak constitutioneel recht. Hierin wordt voortgeborduurd 

op het staatsrechtelijke aspect van het vak Inleiding Staats- en Bestuursrecht. Staatsrecht kent 

een iets minder sterk ‘praktisch’ aspect, vergeleken met bestuursrecht in de zin dat het de stof 

minder ziet op casuïstiek. Desalniettemin is de behandelde stof wel zeer maatschappelijk 

relevant. Het vak kent ook een zeker politiek aspect. In dit belang wordt een begrip aangeleerd 

van de staatsrechtelijke verhoudingen. De verhoudingen tussen de burger, de overheid, de 

rechters. Daarnaast wordt uitgebreid behandeld welke rol hierin is weggelegd voor de regels, 

in het bijzonder de constitutie. We gaan ons best om jullie deze periode alle theorie en alle 

leerstukken zo goed mogelijk aan te leren. Er zijn in principe twee boeken voorgeschreven. 

Door BOEQ wordt Constitutioneel Recht van Kortmann gebruikt en aangeraden.  

 

Heel veel succes deze periode. We vinden het enorm leuk jullie er weer bij te hebben.  

 

Liefs, 

 

Thijs 
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Onderwerp 2: Democratische rechtsstaat 

 

Binnen het staatsrecht is het van belang om onze staatsvorm, de democratische rechtsstaat, 

nadrukkelijk te bespreken. Dit begrip laat zich niet makkelijk definiëren, vandaar dat het nodig 

is om het begrip op te hakken.  

 

In de voorgeschreven literatuur van Kortmann worden de volgende elementen onderscheiden: 

 

1. Het legaliteitsbeginsel.  

Het legaliteitsbeginsel houdt in de kern in dat wettelijke grondslag is vereist voor 

overheidsoptreden. Het optreden moet ook conformeren aan de regel, op gebied van 

inhoud en procedure. Deze wettelijke grondslag kan direct zijn, in de grondwet, of kan 

terug te vinden zijn in een lagere vorm van regelgeving die weer te herleiden is tot de 

grondwet. 

 

2. Het vereiste van een voorafgaande algemene regel ten aanzien van burgers belastend 

overheidsoptreden.  

Dit element vormt eigenlijk weer een nieuwe eis op het gebied van legaliteit. Een 

wettelijke grondslag is niet genoeg, het is ook belangrijk dat deze grondslag al bestond 

op het moment van het overheidsoptreden. Dit element is overigens niet terug te vinden 

in de elementen die genoemd worden in het hoorcollege, wanneer je dus vijf elementen 

moet noemen op het tentamen combineer je dit tweede element met het eerste element. 

 

3. Verplichte verdeling van regelgeving en uitvoering.  

Dit element hangt nauw samen met het element van de machtenscheiding uit het 

hoorcollege. Zoals het element is opgeschreven in Kortmann omvat het echter niet de 

volledige scheiding der machten, maar slechts de scheiding van de regelsteller en de 

uitvoerder van wettelijke regels. Een rechtsstaat moet dus waarborgen dat het ambt dat 

voor burgers geldende regels opstelt niet samenvalt met het ambt dat uitvoering geeft 

aan deze regels. Het schrijft in principe dus de scheiding van de wetgevende en 

uitvoerende macht voor. In Nederland wordt de wetgevende macht gevormd door de 

regering samen met de Staten-Generaal. 

 

4. Aanwezigheid van democratie. 

Er bestaat een opvatting dat het vereist is dat de wetgeving, in ieder geval de 

belangrijkste wetgeving, door de kiezers (of volksvertegenwoordiging) tot stand moet 

worden gebracht. Deze democratie kan zich manifesteren in de manier waarop de 

regering besluiten maakt (met een meerderheid) maar ook in het feit dat er een gekozen 

volksvertegenwoordiging bestaat. 

 

5. Een van de handelende overheid onafhankelijke rechter.  

Dit element kent ook een ontwikkeling en een samenhang met de trias politica. Een 

onafhankelijke rechter betekent ook een rechtssprekende macht die losstaat van de 
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andere machten der trias politica. Op internationaal niveau dient te worden gewezen op 

art. 6 EVRM dat het recht op een eerlijk proces waarborgt. 

 

6. Klassieke grondrechten.  

Dit element komt uitgebreid aan bod in de laatste weken. Voor nu is het belangrijk om 

te weten dat grondrechten bestaan om de burger (1) te beschermen tegen 

overheidsoptreden. Ze roepen in die context op tot een passieve overheid (‘overheid, 

handen af!’). Ze bestaan ook om te waarborgen dat alle burgers gelijke kansen krijgen 

en dat alle burgers in staat zijn om hun vrijheidsrechten uit te voeren (2). In deze context 

roepen de grondrechten op tot een actieve overheid.  

Twee typen grondrechten die met dit onderscheid vaak in verband worden gebracht zijn 

de klassieke en de sociale grondrechten, hierover later meer.   

 

Vindplaats: Constitutioneel Recht, p. 51-53. 

 

In het hoorcollege zijn de volgende elementen opgenomen:  

1. Legaliteit 

2. Machtenscheiding 

3. Rechtsbescherming bij een onafhankelijke rechter 

4. Grondrechten 

5. Democratie 

 

Onderwerp 3: Constitutionele geschiedenis 

 

In de eerste week van dit vak wordt aandacht besteed aan de constitutionele geschiedenis. Men 

moet dit begrijpen als de ontstaansgeschiedenis van ons staatsrecht en in het bijzonder ook van 

onze grondwet. In de geschiedenis kunnen er een beperkt aantal ‘kern -gebeurtenissen’ worden 

aangemerkt. Deze worden door ons hieronder weergegeven en aanvullend in detail besproken 

in Constitutioneel Recht hoofdstuk 3.  

 

Begin van de geschiedenis 

Voor het begin gaan we terug naar 1579. Een aantal gewesten sloten zich toen aaneen in de 

‘Unie van Utrecht’. Het was een verdrag tussen zeven gewesten dat strekte tot hun 

gemeenschappelijke verdediging. Dit was in die zin de eerste vorm van staatsvorming. De Unie 

werd ook als een staat erkend in 1648 bij de Vrede van Münster/de Vrede van Westfalen.  

 

In deze tijd bleef de Republiek der Verenigde Nederlanden een losse confederatie van 

zelfstandige provincies. Er was geen sprake van een eenheidsstaat of federatie. Centraal was 

geregeld: de verdragen, de land- en zeemacht, financiën en het toezicht op 

handelscompagnieën. De provincies waren soeverein en kenden geen gelijkvormige structuur. 

De Unie kende tevens nauwelijks eenheid van recht.  

 

Vindplaats: Constitutioneel Recht, p. 12-14.  
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Geschiedenis sinds Koninkrijk der Nederlanden (1814) 

1814-1815: Eerste grondwet van Het Koninkrijk der Nederlanden. Deze grondwet maakten de 

Koning oppermachtig. Het parlement was medewetgever, maar er bestond in deze tijd nog geen 

duidelijkheid over wat bij wet geregeld moest worden. Veel onderwerpen werden dus 

zelfstandig door de Koning bij Algemene Maatregel van Bestuur geregeld. Omdat het 

Koninkrijk samen ging met wat nu België genoemd zou worden, werd in 1815 het 

tweekamerstelsel in het leven geroepen. Het parlement bestond sinds die tijd dus uit een Eerste 

en een Tweede Kamer.  

 

1830: ‘België’ scheidde zich af van ‘Nederland’, maar tweekamerstelsel blijft bestaan.  De 

Eerste Kamer blijft bestaan en is in die zin een overblijfsel van de verbondenheid met België.  

 

1839: De Kamer verwerpt de begroting voor de bewerkstelliging van een ministeriële 

verantwoordelijkheid. De regering willigt uiteindelijk de eis van de Kamer in. In de grondwet 

wordt opgenomen dat Koninklijke besluiten (nog steeds) het contraseign van de minister 

behoeven.  

Contraseign is een handtekening van een Minister onder een Koninklijk besluit waarmee deze 

minister zichzelf verbindt (in het kader van verantwoordelijkheid) aan het besluit.  

 

1840: Invoering van strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid.  

 

1848: We schuiven nu een stukje door in de tijd, tot de revolutie van Thorbecke. De grondwet 

werd in rap tempo gemoderniseerd. De Tweede Kamer werd vanaf dit moment direct gekozen 

(met een beperkt kiesrecht), de Eerste Kamer werd gekozen door de provinciale staten. 

Provinciale staten en gemeenteraden werden op hun beurt ook weer direct gekozen. Verder is 

het belangrijk om te weten dat 1848 ook het begin was van de volledige ministeriële 

verantwoordelijkheid. Gelijk met deze verandering werd ook de Koning onschendbaar. Verder 

werden enkele klassieke grondrechten opgenomen in de Grondwet, met name het recht op 

vereniging en vergadering zijn van belang geweest voor de verdere ontwikkeling van 

Nederland. Ook het reeds bestaande recht van amendement en initiatief, het budgetrecht en het 

recht van interpellatie werden opgenomen in de Grondwet. De regering verkrijgt de 

bevoegdheid om de Kamers te ontbinden.  

 

Het is ook sinds 1848 dat de leden van de Eerste Kamer niet meer door de Koning worden 

benoemd, maar door indirecte verkiezingen. De Eerste Kamer wordt hierdoor meer beschouwd 

als een dam tegen overhaaste besluiten van de Tweede Kamer. Op deze manier werd ook 

voorkomen dat de Eerste Kamer een kopie werd van de Tweede Kamer.  

 

1868: In deze tijd was de macht van het parlement, mede door Thorbeckes revolutie, 

toegenomen. In deze tijd ontstaat ook de vertrouwensregel, na een conflict tussen een 

Kamermeerderheid en kabinetten van koning Willem III.  

 

In 1815 kreeg Nederland Luxemburg toegewezen. Frankrijk had interesse in Luxemburg en 

Willem III en de minister van buitenlandse zaken hadden, buiten het parlement om, afgesproken 
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om Luxemburg te verkopen. Er werd echter met oorlog gedreigd door Pruisen als de verkoop 

door zou gaan. Het parlement was boos, omdat buiten hun weten om, bijna oorlog was 

veroorzaakt. Het parlement wilde de regering doen opstappen en keurde de begroting af. De 

regering ontbond het parlement, maar deze werd ongewijzigd herkozen. Door het nieuwe 

parlement werd de begroting voor buitenlandse zaken door het kabinet nogmaals verworpen. 

Uiteindelijk werd het kabinet ontslagen. Dit werd ook praktijk, dat na een ontbinding van een 

parlement om een bepaald conflict het kabinet werd ontslagen indien nieuwe verkiezingen voor 

het kabinet ongunstig waren. Het kabinet mag dan dus ook niet tweemaal tot Kamerontbinding 

over gaan.  

 

1917-1919: Invoering van het algemeen kiesrecht en de financiële gelijkstelling van het 

bijzonder onderwijs. Het bestaande stelsel van evenredige vertegenwoordiging werd vervangen 

met het meerderheidsstelsel (over kiesstelsels meer informatie in week 2). Sinds dit jaartal 

ontwikkelde het parlementair stelsel zich tot een volwaarde democratie. De band tussen 

volksvertegenwoordigers en kiezers werd anders. Er ontstonden in deze tijd ook politieke partij.  

 

Begin jaren 60: Regeringsfracties binden zich aan het slot van een kabinetsformatie aan het 

(eerder genoemde) regeerakkoord. In dit regeerakkoord stonden dan de voornemens voor het 

regeringsbeleid voor de komende jaren. Het werd later praktijk dat met het regeerakkoord 

regeringsfracties (in de Kamer) aan de regering gebonden werden. Hierdoor versterkte de 

positie van het Parlement.  

 

Onderwerp 4: Lage drempels, hoge dijken 

 

In de eerste paar weken van dit vak worden passages uit het parlementaire stuk lage drempels, 

hoge dijken voorgeschreven. Dit is een rapport dat is opgesteld door de staatscommissie 

parlementair stelsel over de staatsrechtelijke uitdagingen. Het gaat er in dit rapport enerzijds 

om welke staatsrechtelijke knelpunten er bestaan in Nederland en anderzijds op welke manier 

deze opgelost kunnen worden. Voor deze week zijn enkel de inleidende hoofdstukken 

voorgeschreven, in het specifiek hoofdstukken 2 en 3 (t/m 3.5.1).  

In de voorgeschreven literatuur en in het hoorcollege zijn kernelementen van de rechtsstaat 

besproken. Dit aspect van de rechtsstaat, het ophakken van de rechtsstaat in ‘kernwaarden’ 

wordt ook gedaan in het rapport, in hoofdstuk 2. De kernwaarden worden opgesomd op pagina 

32. Hieraan voorafgaand wordt de functie van de rechtsstaat en de verhouding rechtsstaat en 

democratie besproken.  

 

Functie van de rechtsstaat 

De democratische rechtsstaat omvat het geheel van funderende beginselen voor de wijze 

waarop de staat idealiter zou moeten worden ingericht om het algemeen belang op optimale 

wijze te kunnen dienen. Ze biedt gemeenschappelijk gedeelde uitgangspunten in tijden van 

diversiteit en onzekerheid.  
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Democratie en rechtsstaat  

Aan de rechtsstaat kan democratie onlosmakelijk met elkaar worden verbonden. Er bestaat 

echter een onderscheid. Rechtsstaat en democratie kan worden beschreven als twee ‘pijlers’.  

- De rechtsstaat dient voor de bescherming van burgers 

- De democratie dient voor de behartiging van burgers 

 

Er kan ook spanning ontstaan tussen democratie en rechtsstaat. Zo kunnen politieke thema’s 

worden onttrokken door een rechterlijke uitspraak. In het kader van een democratische 

rechtsstaat moeten de twee pijlers goed functioneren. Er moet zowel een evenwicht als een 

tegengewicht bestaan tussen de pijlers.  

 

Vindplaats: Lage drempels, hoge dijken, p. 29-31.  

 

4.1 Waarden van de rechtsstaat 

 

1. De spreiding van machten over verschillende instituties 

 

De machten moeten horizontaal worden gespreid. Dit betekent dat de machten tussen 

wetgevende, uitvoerende en rechtssprekende macht van elkaar moeten worden gescheiden, om 

zo machtsconcentratie te voorkomen. Daarnaast wordt gespreid tussen nationaal, regionaal en 

lokaal niveau. Dit noemen we verticale machtenscheiding.  

 

In het kader van machtenscheiding wordt altijd gesproken over checks and balances. Dat 

betekent dat de ene macht de andere macht controleert en corrigeert.  

 

2. Noodzaak om de regering effectief te controleren en ter verantwoording te roepen.  

 

De belangrijkste taak van het parlement is het controleren van de regering. Hier hoort bij dat 

het parlement de regering ter verantwoording kan roepen. Ter controle van de macht zijn vrije 

en onafhankelijke media van hoge kwaliteit van cruciaal belang.  

 

3. Het legaliteitsbeginsel dat vereist dat overheidsgezag niet alleen wordt uitgeoefend op 

een grondwettelijke basis, maar ook is gebonden aan het recht.  

 

Overheidsoptreden moet zijn gebaseerd op de wet (positief legaliteitsbeginsel), maar wordt ook 

begrensd door de wet (negatief legaliteitsbeginsel). Burgers worden tegen schenden hiervan 

beschermd bij een onafhankelijke en onpartijdige rechter.  

 

4. Vreedzame wisseling van de macht, waarbij algemeen kiesrecht en algemene 

verkiezingen cruciaal zijn om verantwoording en vertegenwoordiging te waarborgen.  

 

Eerlijke verkiezingen betekenen dat burgers zich in vrijheid en autonomie een mening kunnen 

vormen en vervolgen ook echt iets te kiezen hebben. Afwezigheid van manipulatie is belangrijk.  
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5. Het gelijkheidsbeginsel als basis van de norm dat iedereen erbij hoort en gelijke kansen 

behoort te hebben.  

 

Iedereen mag zijn stem uitbrengen en elke stem telt even zwaar. Daarnaast is het van belang 

dat rekening wordt gehouden met belangen van minderheden.  

 

6. Voor de vormgeving en inhoud van democratie moet worden aangesloten bij de wijze 

waarop democratie bij de burgers in de samenleving wordt ervaren.  

 

Burgers moeten zich ook echt betrokken voelen en weten bij de democratie. Het is belangrijk 

dat politici en bestuurders verantwoording afleggen over hun besluitvorming en beleid. 

Maatschappelijke normen moeten ook in de politiek gelden.  

 

7. Van het kabinet wordt goed bestuur gevraagd: slagvaardigheid, onpartijdigheid en 

transparantie. Daarnaast moet het bestuur verantwoording afleggen aan de 

volksvertegenwoordiging en de samenleving.  

 

Bestuurders en politici behoren verantwoording af te leggen aan de samenleving. Hiervoor is 

onafhankelijke en pluriforme media van belang voor de oordeelsvorming in een democratische 

samenleving.  

 

Vindplaats: Lage drempels, hoge dijken, p. 32-37.  

 

4.2 Staatsrechtelijke problemen  

 

Probleem 1: Regeerakkoord 

Politieke partijen hebben een tweeledige rol. Enerzijds hebben ze een intermediaire rol tussen 

kiezers en gekozene, anderzijds hebben ze een positie in de verhouding tussen regering en 

parlement.  

Sinds het begin van de jaren 60 binden regeringsfracties zich aan het slot van een 

kabinetsformatie aan het regeerakkoord, met hierin het regeringsbeleid. Hierdoor wordt de 

positie van de regering ten opzichte van het parlement versterkt. Er ontstaat hierdoor een 

monistische verhouding tussen parlementaire meerderheid en regering. Er is nu wel een roep 

naar meer dualisme. Door het regeerakkoord ervaart de Tweede Kamer minder vrijheid om de 

regering te controleren.  

 

Vindplaats: Lage drempels, hoge dijken, p. 48-50. 

 

Intermezzo 

We voeren in het bovenstaande stuk, ter samenvatting van Hoge dijken, lage drempels, de term 

‘monisme’ en ‘dualisme’. Deze termen zijn aan bod gekomen bij Inleiding Staats - en 

Bestuursrecht in jaar 1. We frissen graag even jullie geheugen op.  
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Een monistisch staatssysteem is een systeem waarbij de uitvoerende macht en de wetgevende 

macht in principe volledig samenvallen. Anders gezegd wordt het monisme getypeerd door een 

uitvoerende regering die niet meer dan een uitvoeringscommissie van het parlement is. Een 

volledig dualistisch systeem is een systeem waarbij de uitvoerende macht en de wetgevende 

macht in principe volledig gescheiden zijn.  

 

Probleem 2: Politieke partijen 

Begin jaren 70 werd op politieke partijen gestemd volgens vaste patronen. Tegenwoordig ligt 

het aantal mensen dat wisselt van partij per verkiezing tussen de 20 en 30%. Afzonderlijke 

partijen worden hierdoor kwetsbaar. Van klassieke partijen liepen ledenaantallen en 

kiezersaandeel terug.  Partijen zijn voor het functioneren van de democratie onmisbaar.  

 

Vindplaats: Lage drempels, hoge dijken, p. 49-50. 

 

Probleem 3: Geen strikte machtenscheiding 

Leden van het parlement moeten zich niet publiekelijk bemoeien met een rechtszaak. Rechters 

moeten zich niet met uitspraken op de stoel van politiek plaatsen. Dit gaat niet altijd goed. 

Parlementariërs laten zich soms uit over rechtszaken en de rechter kan de Nederlandse wet met 

een beroep op het EVRM buitenspel zetten.  

 

We kennen ook andere onafhankelijke instellingen met een publieke taak gericht op het dienen 

van het algemeen belang. Tot deze instelling behoren onder meer de zelfstandige 

bestuursorganen. Deze instellingen zijn niet te plaatsen in de trias politica, waardoor hun 

legitimiteit zwakker is dan die van de rechter. Het aantal van dit soort instellingen heeft zich de 

laatste tijd uitgebreid, met als risico dat politici vragen over het doen en la ten van deze 

instellingen wegwuiven omdat ‘zij er niet over gaan’. Kiezers zouden overtuigd moeten worden 

van de noodzaak van dergelijke instellingen.  

 

Vindplaats: Lage drempels, hoge dijken, p. 50-52.  

 

Probleem 4: Representatieve functie van het parlement 

Aan de hand van afspiegeling (descriptieve vertegenwoordiging), inhoudelijke en symbolische 

vertegenwoordiging wordt de problematiek omtrent de representatieve functie van het 

parlement behandeld. De gebreken in inhoudelijke representatie zijn voor de commissie het 

belangrijkst.  

 

Afspiegeling 

Een te gebrekkige afspiegeling van de Nederlandse bevolking in de politiek vermindert de 

kwaliteit van inhoudelijke en symbolische representatie. Uit gegevens blijkt dat de Tweede en 

Eerste en Tweede Kamer op meerdere kenmerken geen evenredige afspiegeling vormen van de 

Nederlandse samenleving. Met name bij opleidingsniveau en geslacht zijn de verschillen groot.  

 

Inhoudelijke representatie 
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De inhoudelijke opvattingen van Kamerleden op belangrijke thema’s sluiten bijna naadloos aan 

op die van de hoogopgeleide kiezer, maar niet zo goed op die van de laagopgeleide kiezer. 

Inhoudelijk worden de stemmers dus niet (allen) goed gerepresenteerd.  

- De parlementaire democratie kent de inherente onvolkomenheid dat het altijd mogelijk 

is dat in het parlement ingrijpende besluiten worden genomen waarvoor in de bevolking 

geen meerderheid is (Ostrogorski-paradox).  

o Door coalitievorming wordt dit verschijnsel versterkt, er worden namelijk 

compromissen gezocht door partijen. Deze worden ook opgenomen in het 

regeerakkoord.  

o Kiezers kunnen wel stemmen op parlementariërs met wie zij het eens zijn voor 

het ene onderwerp, maar niet voor het andere onderwerp. Hierdoor neemt het 

bovenstaand genoemde verschijnsel ook toe.  

- De kabinetsformatie vormt een democratische barrière. Kiezers kiezen hun 

volksvertegenwoordigers, maar hebben daarmee nog geen stem in de samenstelling van 

de regering. Kiezers hebben namelijk geen invloed op de kabinetsformatie.  

o Een bipolair partijstelsel, waarbij kiezers een wisseling van regering en oppositie 

kunnen laten plaatsvinden is in Nederland niet voorstelbaar en evenmin 

wenselijk.  

 

Uiteindelijk wordt geconcludeerd dat het feit dat de kiezer in Nederland wel een stem op de 

controle van macht heeft, maar geen invloed heeft op het proces van machtsvorming, een 

zwakte is. Deze zwakte komt meer tot uiting naarmate formaties langer duren en de kiezer 

weinig zicht heeft op de inhoud van het proces.  

 

Vindplaats: Lage drempels, hoge dijken, p. 52-60 

 

 

 


