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1
1.1

Inleiding en probleemstelling
Achtergrond

In het hoofdlijnenakkoord van 16 mei 2003 sprak de regering het voornemen uit het
kiesstelsel bij verkiezingen voor de Tweede Kamer te wijzigen. Volgens dit akkoord moest
het nieuwe kiesstelsel blijven binnen de grondwettelijke voorwaarden van evenredige
vertegenwoordiging en moest de Kamer het vaste aantal van 150 Tweede-Kamerzetels
behouden. De regering wilde verschillende opties onderzoeken. Daarbij zou worden bezien
hoe een deel van de zetels via districten aan kandidaten kon worden toegewezen in
enkelvoudige of meervoudige districten. Een ander deel van de zetels zou dan toegewezen
kunnen worden via landelijke lijsten die door de partijen worden vastgesteld. Het aantal zetels
per partij zou in dat geval worden bepaald door het totale aantal in het gehele land
uitgebrachte stemmen per partij.
Het stelsel zou, aldus het hoofdlijnenakkoord, uit kunnen gaan van één stem (die
districtsgewijs wordt uitgebracht) of van twee stemmen (één op de landelijke lijst en één op
een districtskandidaat). In het tweede geval diende de stem op de landelijke lijst bepalend te
zijn voor de zetelverdeling in de Tweede Kamer. Een deel van de zetels zou in dat geval via
een landelijke lijst (lijstzetels) worden verdeeld. Ook andere varianten zouden worden
onderzocht.
In oktober 2003 verzocht het ministerie ons de consequenties voor de zetelverdeling te
onderzoeken van kiesstelselvarianten met districten, waarbij de invulling van een deel van de
zetels wordt bepaald in districten (districtszetels) en de zetelverdeling wordt bepaald op basis
van lijststemmen. Het onderzoek werd voor de presentatie van het hoofdlijnenakkoord
afgerond.
In dit rapport onderzoeken we vier hoofdvarianten van stelsels met districten waarbij kiezers
één dan wel twee stemmen hebben en waarbij enkelvoudige of meervoudige kiesdistricten
worden gehanteerd (zie figuur 1). Daarbij is voor de meervoudige districten uitgegaan van een
lijstenstelsel en niet van een personenstelsel.
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Figuur 1: hoofdvarianten van proportionele stelsels die het ministerie wil onderzoeken
Aantal stemmen
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Alle varianten werken met een ‘correctie’ factor, waarbij het totale aantal stemmen dat
landelijk op een lijst is uitgebracht wordt gebruikt om de zetelverdeling te bepalen.
In dit rapport beperken we ons tot de vier in figuur 1 opgenomen varianten. Daarbij wordt er
in geval van enkelvoudige districten vanuit gegaan van ‘first-past-the-post’ wordt gehanteerd.
Dat betekent dat andere manieren om één kandidaat te kiezen, zoals Alternative Vote, het
Twee Ronden systeem of Condorcet extensies als Copelands regel, niet in de beschouwing
zijn betrokken. In geval van meervoudige districten wordt binnen de districten uitsluitend
uitgegaan van stelsels van evenredige vertegenwoordiging (lijstenstelsels) en dus niet van het
uiteindelijk in de hoofdlijnennota gekozen ‘personen stelsel’. In dit rapport behandelen we de
consequenties van twee verschillende methoden voor het berekenen van de restzetels. We
gaan echter voorbij aan (mogelijk belangrijke) complicaties als lijstverbindingen en
kiesdrempels.

1.2

De vraag

De vraag die het ministerie beantwoord wil zien is, wat er zou zijn gebeurd met de uitslag van
de Tweede Kamerverkiezingen van 1998, 2002 en 2003 een nieuw kiesstelsel zou zijn
gebruikt bij het bepalen van de zetelverdeling in de Tweede Kamer.3 Daarbij dienen de
feitelijk uitgebrachte stemmen van de verkiezingen van 1998, 2002, 2003 als uitgangspunt.
De uitslagen van 1998 en 2002 waren ten opzichte van eerdere uitslagen en ten opzichte van
1

Dit is alternatief 6 uit de nota wijziging kiesstelsel (26 957) uit 1999.
Dit is alternatief 4 uit de nota wijziging kiesstelsel (26 957) uit 1999. Overigens worden in het Deense stelsel
de compensatiezetels toegekend aan districtskandidaten. Dat is niet noodzakelijk. In het onderstaande wordt er
vanuit gegaan dat er een landelijke lijst is waarvandaan de compensatiezetels worden verdeeld.
3
Dat betekent onder meer dat we ons niet bezighouden met de mogelijke effecten van het kiesstelsel op onder
andere het gedrag van gekozen volksvertegenwoordigers, de selectie van vrouwen en etnische minderheden of de
aard van de campagne.
2
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de uitslag van 2003 zeer uitzonderlijk. In 1998 ontstond voor het eerst in de geschiedenis
evenwicht tussen ‘links’ (D66, PvdA, GL en SP) en ‘rechts’ (de overige partijen) en in 2002
traden grote veranderingen op in de zetelverdeling en kwam een nieuwe politieke partij
spectaculair de Kamer binnen. Daarom geeft een beschouwing van het mogelijke effect van
nieuwe kiesstelsels voor juist deze drie verkiezingen een goed inzicht in wat er zou kunnen
gebeuren met de zetelverdeling.
De vraag over het effect van een ander kiesstelsel op de zetelverdeling in de Tweede Kamer is
voor een deel te beantwoorden door te veronderstellen dat kiezers zich onder een ander stelsel
precies zo zouden hebben gedragen als ze nu feitelijk hebben gedaan onder het bestaande
proportionele stelsel. In dat geval leidt een nieuw stelsel alleen tot een andere ‘vertaling’ van
stemmen in zetels. Het stelsel heeft dan een louter ‘mechanisch’ effect op de zetelverdeling.
Op deze wijze kan bijvoorbeeld worden nagegaan in hoeverre de feitelijke uitslag van de
verkiezingen wordt doorkruist door het ‘teveel’ toekennen van districtszetels aan politieke
partijen die daar op grond van het aantal uitgebrachte lijststemmen geen recht op hebben.
De veronderstelling dat kiezers zich onder al deze vier stelsels op identieke wijze zouden
hebben gedragen als ze nu feitelijk hebben gedaan, is in bepaalde gevallen echter te sterk.
Indien bijvoorbeeld wordt gekozen voor een systeem met twee stemmen, waarbij een deel van
de invulling van de zetels via districten en de verdeling van de zetels via een landelijke lijst
(lijstzetels) verloopt, brengen sommige kiezers wellicht hun eerste stem (de stem voor de
landelijke lijst) op een andere partij uit dan hun tweede stem (op de districtskandidaat).4 We
noemen dit ‘stemsplitsing’.5 Indien veel kiezers hun stem splitsen, is onder meer de
proportionaliteit van het stelsel niet gewaarborgd.6 In dat geval kan de door de uitslagen in de
districten veroorzaakte ‘disproportionaliteit’ soms niet meer worden gecompenseerd. Er
kunnen dan immers aan een politieke partij ‘teveel’ districtszetels worden toegekend
(Überhangmandate). In dat geval is de grondwettelijke eis dat er maar 150 zetels zijn te
verdelen alleen te handhaven als genoegen wordt genomen met een minder evenredige
uitslag.7
4

In Duitsland is dit overigens de tweede stem. Hier wordt de indeling gehanteerd die in Nieuw Zeeland wordt
gebruikt en die duidelijker aangeeft dat de eerste stem de zetelverdeling bepaalt.
5
In de Engelstalige literatuur wordt gesproken over ‘ticket-splitting’ en ‘split-ticket voting’.
6
Stel dat er twee partijen zijn en dat iedereen in de districten op (de kandidaat van) partij A stemt en iedereen de
landelijke stem uitbrengt op partij B, dan is het met behulp van de ‘compensatiezetels’ (die in dit geval allemaal
worden toegekend aan partij B) onmogelijk de vereiste proportionaliteit te bereiken.
7
In dit rapport zullen we ons als het gaat om proportionaliteit vooral (maar niet uitsluitend) richten op
verschillen tussen de feitelijke verkiezingsuitslag enerzijds en de uitslag die we hadden mogen verwachten met
een ander stelsel anderzijds. De feitelijke uitslag is echter niet perfect proportioneel, omdat er in Nederland een
kiesdrempel is van 0,66 procent en omdat het D’Hondt systeem van restzetel verdeling wordt gebruikt. De
afwijkingen van de proportionaliteit zijn echter zeer gering.

6

Om te onderzoeken wat er zou zijn gebeurd als in Nederland bij de verkiezing voor de
Tweede Kamer een stelsel met twee stemmen zou hebben bestaan, vraagt het ministerie van
BZK zich daarom ook af in hoeverre ‘split ticket voting’ de uitslag in Nederland zou kunnen
hebben beïnvloed. Daarbij gaat het niet primair om een inschatting van wat er mogelijk zou
zijn gebeurd als bijvoorbeeld alle kiezers hun stem zouden splitsen, maar om een redelijke
inschatting van hetgeen er gebeurd zou zijn als er een systeem met twee stemmen zou hebben
bestaan.

1.3

Opzet van het rapport

In hoofdstuk 2 beschrijven we kort en in globale termen enkele mogelijke te onderzoeken
varianten van de kiesstelsels. Deze varianten kunnen worden geplaatst in figuur 1. Het gaat
om zes varianten waarin per district één persoon wordt gekozen en om 24 varianten waarbij
per district (1 of) meer personen worden gekozen door middel van een lijstenstelsel. De keuze
voor deze dertig varianten is gemaakt door het ministerie. In hoofdstuk 3 presenteren en
analyseren we voor deze varianten de uitslag van de verkiezingen in 1998, 2002 en 2003. We
beperken ons in dat hoofdstuk tot het ‘mechanische effect’ van een kiesstelsel. In hoofdstuk 4
gaan we uitvoerig in op de mogelijke achtergronden en consequenties van ‘stemsplitsing’ in
de varianten waarbij kiezers twee stemmen krijgen. In dat hoofdstuk besteden we dus
aandacht aan het ‘gedragseffect’ van een nieuw kiesstelsel. In het afsluitende hoofdstuk 5
worden enkele conclusies getrokken.
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Dertig varianten die passen binnen de eisen uit het regeerakkoord

In dit rapport onderzoeken we de consequenties op de zetelverdeling van in totaal dertig
verschillende varianten van proportionele stelsels met kiesdistricten. Zes van deze stelsels zijn
varianten met proportionele stelsels met enkelvoudige kiesdistricten. De overige 24 stelsels
zijn varianten met meervoudige kiesdistricten. De districtsindelingen zijn gebaseerd op
combinaties van gemeenten. De varianten onderscheiden zich onder meer naar het aantal
stemmen dat kiezers hebben (één of twee) en de manier waarop stemmen worden omgezet in
zetels. Hoewel in dit rapport dertig varianten worden onderzocht, moet duidelijk zijn dat deze
varianten slechts het topje van de spreekwoordelijke ijsberg vormen. Zo wordt in dit rapport
niet ingegaan op de mogelijke consequenties van het hanteren van een ‘personenstelsel’ bij
het verdelen van de districtszetels. In de hoofdlijnennotitie wordt gekozen voor een variant
waarbij binnen de districten niet de lijsten, maar personen centraal staan.
2.1

Enkelvoudige districten

In dit rapport onderzoeken we zes varianten met enkelvoudige districten. Vanuit de
enkelvoudige districten zou één kamerlid moeten worden afgevaardigd. De zes varianten
onderscheiden zich door het aantal stemmen dat kiezers hebben (1 of 2) en door het aantal
enkelvoudige districten (50, 75 of 100). De resterende zetels in deze stelsels (100, 75, 50)
dienen dan ter compensatie van lijsten die wel (lijst)stemmen (en zetels) krijgen, maar geen of
te weinig districtszetels.
In enkelvoudige districten beperken we ons tot de consequenties van het systeem waarbij de
kandidaat met de meeste stemmen de zetel wint: first-past-the–post (FPTP). Dat betekent dat
andere manieren om één kandidaat te kiezen, zoals Alternative Vote, het Twee Ronden
systeem of Condorcet extensies als Copelands regel, niet in de beschouwing worden
betrokken.
Kiezers hebben één stem in een enkelvoudig district
De varianten met enkelvoudige kiesdistricten waarbij kiezers één stem hebben, lijken op het
stelsel dat vanaf 1983 wordt gehanteerd in Baden-Württemberg (Massicotte en Blais 1999:
355). Kiezers stemmen in dit systeem op een kandidaat van een partij in een district. Per
district wordt vervolgens de winnaar bepaald. In Baden-Württemberg gebeurt dit met behulp
van het First-Past-the-Post systeem: in elk district wint de kandidaat met de meeste stemmen.
8

Het grote verschil met simpele districtenstelsels zit hem in een tweede stap waarbij alle
stemmen voor de kandidaten van een bepaalde partij in alle districten bij elkaar worden
opgeteld om een landelijke verdeling van zetels vast te stellen. Deze landelijke zetelverdeling
wordt gebruikt om de proportionaliteit te garanderen. Niet alle zetels worden namelijk
verdeeld via de districten. Er is een reservoir ‘compensatiezetels’. Partijen die in vergelijking
met de landelijke zetelverdeling ‘te weinig’ districtszetels halen, worden met behulp van deze
compensatiezetels ‘gecompenseerd’.
Kiezers hebben twee stemmen in een enkelvoudig district
Varianten met enkelvoudige districten waarbij kiezers twee stemmen hebben staan inmiddels
in Nederland bekend als ‘het Duitse stelsel’. In de literatuur over dit onderwerp wordt meestal
gesproken van ‘gemengde kiesstelsels of, meer specifiek van ‘Mixed-Member Proportional’
(MMP) systemen (Shugart 2001/2003: 15). Kiezers brengen in dergelijke stelsels zowel een
stem uit op een landelijke lijst als op een districtskandidaat. Daarbij hoeven kiezers niet te
stemmen op de districtskandidaat van de partij waarop zij landelijk hebben gestemd, zij
kunnen dus hun stem ‘splitsen’.
De toedeling van zetels aan partijen en personen gebeurt in dit stelsel in een aantal stappen. In
de eerste stap wordt per district een winnaar bepaald. Zoals gezegd hanteren we in dit rapport
de veronderstelling dat dit gebeurt met behulp van het First-Past-the-Post systeem: in elk
district wint de kandidaat met de meeste stemmen. In de tweede stap wordt vastgesteld
hoeveel districtszetels elk van de partijen heeft gehaald. In de derde stap wordt aan de hand
van de lijststemmen bepaald hoeveel kamerzetels elk van de politieke partijen zou moeten
krijgen. Dat gebeurt op dezelfde wijze als nu reeds het geval is bij Tweede Kamer
verkiezingen. In de vierde stap wordt bekeken of een partij op basis van de districtszetels het
juiste aantal kamerzetels heeft binnengehaald of dat of dat er nog enkele (lijst)zetels moeten
worden toegevoegd.
2.2

Meervoudige districten

Naast de varianten met enkelvoudige kiesdistricten zijn 24 varianten uitgewerkt met
(gemiddeld) grotere districten. De varianten met de grootste districten zijn gebaseerd op het
idee dat alle provincies en de vier grote steden een eigen district vormen. Dit betekent dat er
16 districten zijn. Omdat de provinciegrenzen als uitgangspunt zijn genomen, verschilt de
omvang van de districten in deze variant nogal. In de variant met 75 districtszetels zijn er
9

districten met 1 zetel (waaronder Utrecht stad en Flevoland) en districten met 11 zetels (Zuid
Holland en Noord Brabant). In de vergelijkbare variant met 125 districtzetels heeft het
kleinste district 2 en het grootste district 19 zetels.
Daarnaast zijn varianten uitgewerkt met 20 kiesdistricten die allemaal ongeveer even groot
zijn. In de variant met 80 districtszetels zijn tussen de 3 en de 5 zetels toegekend aan
districten en hebben de meeste districten 4 zetels. In de variant met 120 districtszetels zijn
tussen de 5 en 7 districtszetels toegekend aan de districten en hebben de meeste districten er 6.
De 24 varianten onderscheiden zich niet alleen naar het aantal districten (16 of 20) en het
aantal districtszetels (tussen de 75 en 125), maar ook naar het aantal stemmen dat kiezers
hebben (één of twee) en naar de wijze waarop binnen de districten de zetels worden verdeeld
(middels D’Hondt of middels Hare). In geen van de varianten is rekening houden met
lijstverbindingen of kiesdrempels.8
Het toekennen van zetels aan politieke partijen binnen de districten kan op verschillende
manieren. In dit rapport onderzoeken we twee varianten: het systeem van D’Hondt (een
systeem van ‘grootste gemiddelden’)9 en het systeem van Hare (of Hare-Niemeyer) (een
systeem van grootste overschotten)10. Het systeem van Hare is het meest proportioneel,
D’Hondt is minder proportioneel en benadeelt kleine partijen (Lijphart 1994: 159). Bij de
verdeling van kamerzetels (i.t.t. districtszetels) gaan we uit van de huidige situatie en
gebruiken we dus het systeem van D’Hondt.
Kiezers hebben maar één stem in een meervoudig district
Met de inrichting van de districten en de methode waarmee binnen de districten de zetels
worden verdeeld over de politieke partijen ligt het stelsel nog niet vast.. Zo kunnen kiezers
ook in stelsels met meervoudige districten één of twee stemmen hebben. In een stelsel met

8

Het aantal personen dat uit een meervoudig district wordt afgevaardigd is niet noodzakelijkerwijs voor elk
district gelijk. Het aantal afgevaardigden zou afhankelijk gesteld kunnen worden van zowel het aantal
kiesgerechtigde kiezers als van het aantal inwoners. In de berekeningen die ten grondslag liggen aan dit rapport
is uitgegaan van het aantal inwoners in een district. Afwijkingen tussen beide varianten bestaan, maar zijn
marginaal en hebben derhalve geen invloed op de conclusies die in dit rapport worden getrokken. Voor enkele
opmerkingen over de verdeling van zetels over de verschillende meervoudige districten: zie paragraaf 2.3.
9
In een systeem met grootste gemiddelden (variant D’Hondt) word eerste bekeken welk van de partijen de
meeste stemmen heeft gehaald. Deze partij krijgt een zetel. Het aantal stemmen van die partij wordt vervolgens
door 2 gedeeld. Daarna wordt bekeken welke partij nu de meeste stemmen heeft. Dat kan uiteraard dezelfde
partij zijn als de partij die de eerste zetel heeft gehaald, zolang die partij meer dan twee keer zoveel stemmen
heeft gehaald als de op één na grootste partij. Deze procedure wordt net zolang gevolgd totdat alle zetels op zijn.
10
In een systeem van grootste gemiddelden (variant Hare-Niemeyer) wordt eerst het totaal aantal stemmen
gedeeld door het totaal aantal zetels. Dit wordt wel het Hare Quotum genoemd. Daarna wordt het aantal
stemmen dat een partij heeft gehaald gedeeld door het Hare Quotum. Het getal voor de komma geeft aan hoeveel
zetels een partij in ieder geval krijgt. De rest van de zetels wordt verdeeld over de partijen met het grootste getal
‘achter de komma’ (grootste overschot).
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één stem bepaalt de verdeling van de stemmen in een district wie er vanuit het district worden
afgevaardigd. De geaggregeerde stemmen over alle districten samen bepalen vervolgens de
zetelverdeling in het parlement. Zo’n stelsel wordt momenteel gebruikt in Denemarken (Elklit
1993; Elklit en Roberts 1996).
Kiezers hebben twee stemmen in een meervoudig district
In een stelsel met twee stemmen wordt de eerste stem uitgebracht op de landelijke lijst (de
lijststem). Deze ‘eerste’ stemmen bepalen (net als nu het geval is) de zetelverdeling in de
Tweede Kamer. Daarnaast brengen kiezers een tweede stem uit op een kandidaat in hun
district. Deze districtsstemmen bepalen wie er vanuit het district worden afgevaardigd naar de
Tweede Kamer. Dit is dus een variant op het eerder genoemde gemengde stelsel waarbij
meervoudige in plaats van enkelvoudige districten worden gebruikt. Dergelijke stelsels
worden naar wij weten momenteel niet gehanteerd.
2.3

Toedeling van zetels aan meervoudige districten

Een probleem dat aparte aandacht behoeft, betreft de toedeling van zetels aan meervoudige
districten. In meervoudige kiesdistricten bepaalt de omvang van een district (het aantal
inwoners, of beter: het percentage inwoners ten opzichte van alle inwoners in Nederland)
immers het aantal zetels van dat district. Maar net zoals het percentage stemmen voor een
partij op verschillende manieren kan worden omgezet in zetels voor die partij, kan ook het
percentage inwoners in een district op verschillende manieren worden omgezet in zetels voor
dat district.
Voor de berekeningen die ten grondslag liggen aan dit rapport is door het ministerie gekozen
voor het (zeer proportionele) stelsel van Hare-Niemeyer. Toekenning van zetels middels dit
stelsel gebeurt in vier stappen. In de eerste stap wordt het totale aantal inwoners in Nederland
gedeeld door het aantal beschikbare districtzetels (tussen de 75 en 125). Resultaat van deze
deling is het Hare quotum: het aantal inwoners per districtzetel. In de tweede stap wordt het
aantal inwoners per district gedeeld door het Hare quotum. Het getal ‘voor de komma’ geeft
het aantal zetels aan dat een district zeker krijgt (‘full quota seats’). Omdat er dan meestal nog
enkele zetels verdeeld moeten worden, wordt in de derde stap vastgesteld welke districten het
grootste getal ‘achter de komma’ hebben. Het systeem is dus een systeem van ‘grootste
overschotten’. Deze districten krijgen er nog een zetel bij.
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Het ministerie heeft er niet voor gekozen voor dit onderzoek voor elk van de verkiezingen
opnieuw de verdeling van zetels over de verschillende districten vast te stellen. Uitgegaan is
van de inwoneraantallen van 2002 (cijfers januari 2003). Overigens zal dit weinig tot niets
hebben uitgemaakt voor de berekeningen in dit rapport. Uiteraard moet bij de uiteindelijke
vormgeving van het nieuwe stelsel wel worden nagedacht over de manier waarop de
zetelverdeling over districten moet worden aangepast aan veranderende inwoneraantallen.

2.4

Samenvatting en overzicht

In figuur twee zijn de varianten die in dit rapport worden onderzocht nog eens samengevat.
Alle varianten werken zoals gezegd met een ‘correctie’ factor. In geval van de meervoudige
districten is het eerste getal het aantal districten en het tweede getal het aantal zetels in elk
district. De rest van de 150 zetels zijn compensatiezetels. De 12 varianten met meervoudige
districten worden zowel met Hare als met D’Hondt berekend. Daarom is het aantal varianten
met meervoudige districten twee keer zo groot als in de figuur staat aangegeven.
Figuur 2: de dertig sub-varianten die het ministerie wil onderzoeken
Aantal stemmen
Eén stem
Enkelvoudig
districten
Soort
districten

Meervoudig
districten

50 districten
75 districten
100 districten
20 variabele districten (80
districtszetels)
idem (100)
idem (120)
16 variabele districten (75
districtszetels)
idem (100)
idem (125)

Twee stemmen
50 districten
75 districten
100 districten
20 variabele districten (80
districtzetels)
idem (100)
idem (120)
16 variabele districten (75
districtzetels)
idem (100)
idem (125)
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3

Het mechanische effect van de verschillende stelsels voor de zetelverdeling

Het invoeren van een nieuw kiesstelsel heeft in de eerste plaats een ‘mechanisch effect’. Het
veranderen van de manier waarop stemmen worden omgezet in zetels (de ‘vertaling’ van
stemmen in zetels) verandert mogelijkerwijs de zetelverdeling in het parlement. In dit
hoofdstuk staat dit mechanische effect centraal. Pas in hoofdstuk 4 gaan we in op de
mogelijkheid dat kiezers zich als gevolg van het systeem ook anders gaan gedragen.
Omdat in dit hoofdstuk alleen het mechanische effect van het kiesstelsel op de verdeling van
zetels wordt onderzocht, houden we nog geen rekening met de mogelijkheid dat kiezers hun
stem splitsen. Dat betekent dat er geen verschil bestaat tussen de varianten in de eerste en de
twee kolom van figuur 2. In totaal onderzoeken we dus 15 varianten. Deze onderzoeken we in
dit rapport voor drie verkiezingsjaren (1998, 2002 en 2003). Het gaat dus in totaal om 45
verschillende berekende uitslagen. Omdat we de verschillende uitslagen telkens vergelijken
met de feitelijke verdeling van zetels in de verschillende jaren presenteren we de gegevens
eerst per jaar. Van elk jaar presenteren we telkens eerst de gegevens van de enkelvoudige
districten (drie varianten). Daarna de in totaal zes varianten met 16 meervoudige districten
(eerst drie op basis van D’Hondt en daarna drie op basis van Hare). Tenslotte presenteren we
de zes varianten met 20 meervoudige districten (wederom eerst drie op basis van D’Hondt en
daarna drie op basis van Hare). Daarna wordt een algemene analyse gegeven van het
mechanische effect van het kiesstelsel op de verdeling van zetels in het parlement. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met enkele korte conclusies.
3.1

Beschrijving van het mechanische effect

3.1.1

De uitslagen van 1998

In de tabellen 1 en 2 zijn de zetelverdelingen gepresenteerd op basis van de uitslagen in 1998.
Tabel 1: Uitslagen in enkelvoudige districten in 1998
Aantal
distric
ten

variant
Gem.

50
75
100

1
1
1

FPTP
FPTP
FPTP

PvdA CDA VVD
45
29 38
33
3 14
5 21
49
7 27
66

GL
11
0
0
0

D66
14
0
0
0

SP CU SGP LPF
5
5
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LN
0
0
0
0
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In tabel 1 staan voor de drie varianten met enkelvoudige districten de door de partijen
verworven districtszetels vermeld. Zo zou de PvdA in 1998 in een stelsel met 50
enkelvoudige districten 33 districtzetels hebben verworven. Alleen de drie grootste partijen
zouden districtszetels hebben verworven.
Uit tabel 1 valt op te maken (de vet gemarkeerde uitslagen), dat in 1998 de PvdA in een
stelsel met 75 of 100 kiesdistricten (en respectievelijk 75 en 50 compensatiezetels) meer
(districts)zetels zou hebben gehaald dan waar de partij op grond van de (proportionele) uitslag
recht op zou hebben gehad.
Tabel 2: Uitslagen in meervoudige districten in 1998
Aantal
distric
ten

variant

16
16
16

75 4,7
100 6,3
125 7,8

PvdA CDA VVD
45
29
38
D'Hondt
30
15
24
D'Hondt
41
18
31
D'Hondt
28
38
46

16
16
16

75 4,7
100 6,3
125 7,8

Hare
Hare
Hare

27
31
40

14
19
24

22
28
35

5
8
8

5
8
13

1
3
1

0
1
2

1
2
2

0
0
0

0
0
0

20
20
20

80 4
100 5
120 6

D'Hondt
D'Hondt
D'Hondt

34
43
46

17
22
26

28
31
40

1
1
1

0
3
7

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

20
20
20

80 4
100 5
120 6

Hare
Hare
Hare

24
32
38

19
20
22

20
25
32

2
5
8

15
18
20

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Gem.

GL
11
2
4
5

D66
14
4
6
7

SP
5
0
0
1

CU SGP
5
3
0
0
0
0
0
0

LPF
0
0
0
0

LN
0
0
0
0

In tabel 2 staan voor de 12 varianten met meervoudige districten de door de partijen
verworven districtszetels vermeld. Uit de tabel kan worden afgelezen dat de PvdA in 1998 in
een stelsel met 16 districten met een gemiddelde omvang van 4,7 zetels (in totaal 75
districtszetels)11, waarbij de methode D’Hondt wordt gebruikt, 30 districtzetels zou hebben
verworven.
Een eerste observatie van tabel 2 betreft de mate waarin de feitelijke uitslag zou kunnen
worden ‘gereproduceerd’. In vijf van de 12 varianten kan de uitslag van 1998 alleen worden
gereproduceerd als enkele districtszetels niet worden toegekend. De vijf uitslagen waarbij dat
het geval is, zijn vet gemarkeerd. Uiteraard treedt dit vooral (maar niet uitsluitend!) op, als er
relatief veel districtszetels (100 of meer) en dus weinig compensatiezetels (50 of minder) zijn.
11

Voor een korte beschrijving van de districten wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van dit rapport.
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Voor de overige 7 varianten kan de uitslag wel worden gereproduceerd. Als de nationale
verdeling van kamerzetels wordt bepaald op basis van D’Hondt, zoals dat feitelijk ook is
gebeurd (de eerste rij zetels in de tabel), kan in deze 7 gevallen het aantal zetels voor elk van
de partijen simpelweg worden aangevuld met de benodigde zetels van de lijst.
Een tweede observatie betreft de vreemde sprong in zetelaantallen voor de SP (cursief
gemarkeerd). In een variant met 16 districten waarin 100 districtszetels zijn te verdelen
(gemiddeld 6,3 zetels per district) krijgt de SP (bij het restzetelverdelingssysteem van Hare) 3
districtszetels (in Noord-Holland, Noord Brabant en Zuid Holland). In dezelfde variant met
120 zetels (gemiddeld 7,8 zetels per district) krijgt de SP er maar één (Noord-Brabant). Dat is
op het eerste gezicht vreemd. Immers, de spoeling wordt per district dikker, dus we
verwachtten dat het aantal zetels voor een partij ten minste gelijk zou blijven. In paragraaf
3.2.3 gaan we hier nader op in.
3.1.2

De uitslagen van 2002

In de tabellen 3 en 4 zijn de zetelverdelingen gepresenteerd op basis van de uitslagen van
2002.
Tabel 3: Uitslagen in enkelvoudige districten in 2002
Aantal
district
en
50
75
100

Gem

variant
1
1
1

FPTP
FPTP
FPTP

PvdA CDA VVD
23
43
24
5
40
0
6
1
62
9
2
79

GL
10
0
0
0

D66
7
0
0
0

SP CU SGP LPF
9
4
2 26
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0 10

LN
2
0
0
0

In tabel 3 zijn wederom de uitslagen voor 3 varianten met enkelvoudige kiesdistricten
verwerkt. Uit de tabel blijkt dat in 2002 het CDA in de varianten met 100 en 125
enkelvoudige districten meer districtzetels zou hebben binnengehaald, dan waar ze op grond
van de landelijke uitslag op hadden mogen rekenen.
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Tabel 4: Uitslagen in meervoudige districten in 2002
Aantal
district
en

Gem

variant

16
16
16

75
100
125

PvdA CDA VVD
23
43
24
4,7 D'Hondt
14
30
14
6,3 D'Hondt
18
36
18
7,8 D'Hondt
20
20
45

16
16
16

75
100
125

4,7 Hare
6,3 Hare
7,8 Hare

20
20
20

80
100
120

20
20
20

80
100
120

GL
10
1
5
5

D66
7
0
0
3

SP
9
1
2
5

CU SGP
4
2
0
0
0
0
0
0

LPF
26
15
21
25

LN
2
0
0
0

15
18
17

21
30
37

14
17
22

4
8
8

2
3
5

4
5
7

0
0
1

0
1
2

15
18
26

0
0
0

4 D'Hondt
5 D'Hondt
6 D'Hondt

14
18
22

30
39
49

18
20
23

1
2
3

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0

17
21
22

0
0
0

4 Hare
5 Hare
6 Hare

18
20
22

20
30
37

20
20
20

3
8
13

0
0
1

0
0
3

0
0
0

0
1
2

19
21
22

0
0
0

Net als in 1998 verwerft in 2002 onder D’Hondt in een stelsel met veel districtszetels, een
grote partij, het CDA, meer zetels dan waar die partij op grond van de nationale uitslag recht
op had. Indien gebruik wordt gemaakt van een systeem van grootste overschotten (Hare) is
het juist een kleinere partij die ‘teveel’ districtszetels binnensleept.
Opvallend is wederom een vreemde sprong in de verdeling van zetels. Dit keer gaat het om de
PvdA (16 districten Hare van 100 naar 125): de spoeling wordt dikker, maar de PvdA gaat er
op achteruit. Zoals gezegd gaan we hier in paragraaf 3.2.3 dieper op in.

3.1.3

De uitslagen van 2003

In de tabellen 5 en 6 zijn de uitslagen gepresenteerd op basis van de uitslag van 2003.
Tabel 5: Uitslagen in enkelvoudige districten in 2003
Aantal
distric
ten

variant
Gem.

50
75
100

1
1
1

FPTP
FPTP
FPTP

PvdA CDA VVD
42
44
28
18
31
1
29
44
2
40
4
56

GL
8
0
0
0

D66
6
0
0
0

SP
9
0
0
0

CU SGP
3
2
0
0
0
0
0
0

LPF
8
0
0
0

LN
0
0
0
0
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Iets minder dan in 2002, maar ook in 2003 zou het CDA in een stelsel met 100 enkelvoudige
districten meer zetels hebben verworven dan waar ze gezien de landelijke uitslag aanspraak
op mocht maken.
Tabel 6: Uitslagen in meervoudige districten in 2003
Aantal
district
en

Gem

variant

16
16
16

75
100
125

PvdA CDA VVD
42
44
28
4,7 D'Hondt
30
27
16
6,3 D'Hondt
39
36
20
7,8 D'Hondt
44
26
43

16
16
16

75
100
125

4,7 Hare
6,3 Hare
7,8 Hare

20
20
20

80
100
120

20
20
20

80
100
120

GL
8
0
1
3

D66
6
0
0
0

SP
9
1
2
5

CU SGP
3
2
0
0
0
0
0
0

LPF
8
1
2
4

LN
0
0
0
0

23
28
37

24
31
37

15
21
25

5
6
7

0
1
3

5
8
8

0
0
1

0
1
1

3
4
6

0
0
0

4 D'Hondt
5 D'Hondt
6 D'Hondt

29
41
44

32
38
47

18
20
26

0
0
1

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

4 Hare
5 Hare
6 Hare

24
30
37

26
34
36

20
21
22

2
2
6

0
0
0

2
6
10

0
0
0

0
1
1

6
6
8

0
0
0

In 2003 verwerven PvdA en CDA soms teveel districtszetels. Dit gebeurt als de zetelverdeling
van D’Hondt wordt gebruikt en er weinig compensatiezetels over zijn. Als er veel zetels zijn
toegekend aan districten en het systeem van Hare wordt gebruikt, is de kans aanwezig dat een
kleinere partij, in 2003 is dat de SP, ‘teveel’ zetels verwerft in de districten.
3.1.4

Bij welke varianten worden er soms ‘teveel’ districtszetels aan een partij toegekend?

In tabel 7 zijn de conclusies over enkelvoudige en meervoudige districten systematisch
samengevat.
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Tabel 7: overzicht van de problemen die zouden zijn opgetreden in 1998, 2002 en 2003 bij de
proportionele verdeling van zetels in de 15 varianten
15 varianten

teveel districtzetels in 1998, 2002 of 2003 als
gevolg van een mechanisch effect?

50 enkelvoudige districten
75 enkelvoudige districten
100 enkelvoudige districten

Nee
Ja, grote partijen kunnen teveel zetels krijgen
Ja, grote partijen kunnen teveel zetels krijgen

16 variabele districten met 75 districtzetels (D’Hondt)
16 variabele districten met 100 districtzetels (D’Hondt)
16 variabele districten met 125 districtzetels (D’Hondt)
16 variabele districten met 75 districtzetels (Hare)
16 variabele districten met 100 districtzetels (Hare)
16 variabele districten met 125 districtzetels (Hare)

Nee
Nee
Ja, grote partijen kunnen teveel zetels krijgen
Nee
Nee
Nee

20 variabele districten met 80 districtzetels (D’Hondt)
20 variabele districten met 100 districtzetels (D’Hondt)
20 variabele districten met 120 districtzetels (D’Hondt)
20 variabele districten met 80 districtzetels (Hare)

Nee
Nee
Ja, grote partijen kunnen teveel zetels krijgen
Ja, middelgrote partijen kunnen teveel zetels
krijgen
Ja, middelgrote partijen kunnen teveel zetels
krijgen
Ja, middelgrote partijen kunnen teveel zetels
krijgen

20 variabele districten met 100 districtzetels (Hare)
20 variabele districten met 120 districtzetels (Hare)

Als binnen de grondwettelijke eis van 150 zetels moet worden gebleven, moeten voor
bepaalde gevallen dus procedures worden bedacht om de zetelverdeling te reguleren. Het is
bijvoorbeeld mogelijk de partij die ‘teveel’ districtszetels heeft binnengehaald (bijvoorbeeld
de ‘minst gesteunde districtszetel(s)’) bepaalde districtszetels alsnog niet toe te kennen. In dat
geval kan de proportionaliteit worden gewaarborgd. Een andere mogelijkheid is door partijen
die niet ‘teveel’ districtszetels hebben gehaald, minder compensatiezetels toe te kennen. Dit
kan bijvoorbeeld door de ‘laatste restzetels(s)’ niet toe te kennen. We gaan verder niet in op
de verschillende methoden waarop deze correctie kan worden bereikt.

3.2

Analyse van het mechanische effect van het kiesstelsel op de verdeling van zetels

Het mechanische effect van een stelsel op de uitslag is zeer complex. Daarbij spelen het aantal
districten, het aantal afgevaardigden per district en de zetelverdelingsprocedure binnen de
districten een belangrijke rol. Welke aspecten bepalen nu de kans dat er overschotzetels
ontstaan?
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3.2.1

Waarom gaat het soms mis in een stelsel met enkelvoudige districten?

De vraag waarom het soms ‘mis gaat’ kan voor enkelvoudige districten vrij eenvoudig
worden beantwoord. Als enkelvoudige districten voor wat betreft hun samenstelling identiek
zouden zijn (overal evenveel aanhangers voor de verschillende partijen), wint ‘de grootste
partij’ (de partij met landelijk de meeste stemmen) in een systeem van First-Past-the-Post alle
districtszetels. Zelfs als het verschil tussen de eerste en de tweede partij vrij klein is, wint de
grootste partij alle zetels. Omdat de districten in de door ons onderzochte varianten wel erg
veel op elkaar lijken, maar zeer zeker niet identiek zijn, wint de grootste politieke partij niet
alle, maar wel relatief veel districtszetels.
Daarom wint in 1998 de PvdA en wint in 2002 en 2003 het CDA weliswaar niet alle, maar
wel veel zetels. En daarom is het verschil tussen PvdA en CDA in 2003 ‘slechts’ 16 zetels.
Dit betekent dat wanneer er veel enkelvoudige districten zijn, de (landelijk) grootste partij ook
veel districtszetels zal halen. Als die grootste partij op basis van de lijststemmen (landelijk)
veel minder zetels haalt dan er districtszetels zijn te verdelen, is er een kans op een verstoring
van de proportionaliteit.
Uiteraard gaat het bovenstaande alleen op als er min of meer ‘identieke’ districten bestaan.
Als districten zeer verschillend zijn en er bijvoorbeeld ‘typische’ CDA, PvdA en VVD
districten zouden bestaan, is de kans veel kleiner dat de (landelijk) grootste partij teveel
districtszetels zou halen. In dat geval bestaat er binnen de districten echter ook geen politieke
strijd meer.
3.2.2

Waarom gaat het soms mis in stelsels met meervoudige districten?

Uit de analyses van de uitslagen van 1998, 2002 en 2003 blijkt dat het ook in stelsels met
meervoudige kiesdistricten mis kan gaan. Daarbij valt in de eerste plaats op dat er een
belangrijk verschil bestaat tussen een stelsel waarbij gebruik wordt gemaakt van het systeem
van Hare (grootste overschotten) en het stelsel waarbij gebruik wordt gemaakt van D’Hondt
(grootste gemiddelden).
Verder blijkt het in de onderzochte jaren iets eerder te fout te gaan in een stelsel met 16
districten dan in een stelsel met 20 districten. Men zou kunnen vermoeden dat dit te maken
heeft met de omvang van de districten of de manier van zetelverdeling, maar dat is niet juist.
Als we controleren voor de methode van zetelverdeling (D’Hondt of Hare) en de gemiddelde
omvang van de districten blijken die twee factoren slechts voor een deel de ‘kwaliteit’ van de
uitslag te bepalen.
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Figuur 3: mate van disproportionaliteit in meervoudige kiesdistricten
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Om dat te laten zien hanteren we een maat voor de mate waarin de verdeling van
districtszetels de feitelijke uitslag uit de drie onderzochte jaren ‘representeert’. Deze maat is
een samenvatting van het verschil tussen (a) de feitelijke uitslag in een bepaald jaar en (b) de
uitslag op basis van de districtszetels in dat jaar alsof alle zetels via districten zijn verdeeld.
Bij de berekening van deze maat is als volgt te werk gegaan. Allereerst is voor elke uitslag de
zetelverdeling gestandaardiseerd op 150 zetels. Dat betekent simpelweg dat als er
bijvoorbeeld 75 districtzetels zijn verdeeld, het aantal zetels voor elke partij is
vermenigvuldigd met 2. Daarna is per partij het verschil bepaald tussen de feitelijke uitslag
(uit 1998, 2002 of 2003) en de zetels verkregen in de districten. Deze verschillen zijn op een
bepaalde manier opgeteld.12 In de y-as van figuur 3 staat het aldus verkregen getal.13
In de figuur is duidelijk te zien dat de afwijking groter is als men D’Hondt hanteert (de
gestippelde lijnen) en ook groter is als men 20 in plaats van 16 districten gebruikt. Het eerste
resultaat wekt weinig verbazing: D’Hondt is een minder proportionele manier om zetels te
verdelen dan Hare. Het tweede, dat het door ons onderzochte stelsel met 16 districten het in
dit opzicht beter doet dan een stelsel met 20 districten, zou wellicht wel verbazing kunnen
wekken. Nadere beschouwing van de gegevens toont echter dat dit vooral te maken heeft met
een andere verdeling van zetels over de districten. In het onderzochte systeem met 16
12

Meer precies: de verschillen zijn gekwadrateerd en opgeteld. Deze som is gedeeld door 2 en uit dat getal is
wortel getrokken. Dit is analoog aan de Gallagher index voor disproportionaliteit
13
Ter vergelijking is ook de disproportionaliteitsmaat voor enkelvoudige districten bepaald. De verschillen
tussen stelsels met 50, 75 of 100 districten waren niet zo groot, maar de verschillen tussen de jaren waren
aanzienlijk: in 1998 was de score ongeveer 50, in 2002 ongeveer 60 en in 2003 ongeveer 40.
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districten bestaan ook enkele grote districten (11 zetels), waardoor kleine partijen in die
districten wat zetels kunnen halen. In het systeem met 20 zetels hebben alle districten
ongeveer evenveel zetels (tussen de 4 en 6). Daardoor is de kans dat kleine politieke partijen
een zetel halen veel kleiner en is de afwijking tussen de verdeling van districtszetels en de
feitelijke zetelverdeling veel groter.
3.2.3

Waarom krijgt een partij soms minder zetels, terwijl er meer zetels zijn te verdelen?

Als laatste is het zinvol in te gaan op de vreemde situatie dat een partij in een situatie met
weinig, bijvoorbeeld 100, districtszetels meer zetels toegewezen krijgt dan in een situatie met
meer, bijvoorbeeld 125, districtzetels. In 1998 zien we dit gebeuren met de SP. In 2002
gebeurt dat met de PvdA. Achter deze ‘vreemde sprong’ gaat de zogenaamde ‘Alabama
paradox’ schuil. Deze paradox houdt in dat bij een verhoging van het aantal zetels binnen een
district en bij gelijkblijvende percentages voor de verschillende politieke partijen, een
politieke partij er op achteruit kan gaan. Dat we dit twee keer waarnemen op geaggregeerd
niveau (alle districten samen) betekent niet dat deze paradox maar weinig optreedt. Soms
krijgt een partij in het ene district bij een verdeling van meer zetels ook meer zetels en treedt
in het andere district de Alabamapardox op. Op geaggregeerd niveau heffen die wijzigingen
elkaar op. Dat we ze toch twee keer op geaggregeerd niveau waarnemen is dus vrij bijzonder.
De Alabamaparadox14 treedt alleen op bij het gebruik van systemen van grootste
overschotten.15 Mede om die reden wordt in sommige gevallen gepleit voor het gebruik van
een systeem van grootste gemiddelden. Toch is voor de uiteindelijke praktische werking van
het stelsel het optreden van de Alabamaparadox niet zo relevant. De regering zal straks
immers kiezen voor een bepaald aantal districtszetels. Het aantal districtszetels zal verder niet
telkens veranderen. In dat geval treedt de Alabamaparadox niet op.
3.3

Conclusies

We kunnen nu enkele conclusies trekken uit de analyse van het mechanische effect van de
verschillende stelsels op de uitslag. Aangetekend moet worden dat dit slechts een deel van het
effect is dat zal optreden als een ander kiesstelsel wordt ingevoerd. Kiezers en partijen zullen
14

Een toegankelijke vindplaats met allerhande informatie over deze paradox is te vinden op
http://www.wahlrecht.de/verfahren/paradoxien/alabama.html.
15
Omdat dit systeem (Hare) ook bij de verdeling van zetels over districten (zie hoofdstuk 2) is gebruikt, zou de
paradox niet alleen kunnen optreden bij zetelverdelingen in districten van verschillende omvang, maar ook bij de
verdeling van zetels over districten (meer zetels te verdelen, maar een bepaald district krijgt minder zetels). Noch
bij de varianten met 16 districten, noch bij de varianten met 20 districten treedt deze paradox in de onderzochte
jaren op.
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hun gedrag immers veranderen. Op een deel van dat effect gaan we pas in het volgende
hoofdstuk in.
(1) De kans dat aan een politieke partij meer districtszetels worden toegekend dan waar
de partij op grond van de lijststem recht zouden hebben, is in een stelsel met
enkelvoudige districten aanzienlijk groter dan in een stelsel met meervoudige
districten.
(2) De kans dat aan een politieke partij meer districtszetels worden toegekend dan waar
de partij op grond van de lijststem recht zouden hebben, is in een stelsel met weinig
districtzetels kleiner dan in een stelsel met veel districtszetels. Dit geldt zowel voor
stelsels met enkelvoudige als met meervoudige districten.
(3) In een stelsel met enkelvoudige districten kan alleen de landelijk gezien grootste partij
soms teveel districtszetels krijgen.16
(4) Indien in een stelsel met meervoudige districten het stelsel van Hare bij de berekening
van de zetelverdeling per district wordt gebruikt, ligt de uitslag in de districten dichter
bij de feitelijke uitslag dan wanneer het systeem van D’Hondt wordt gebruikt.
(5) Indien in een stelsel met meervoudige districten het stelsel van Hare bij de berekening
van de zetelverdeling per district wordt gebruikt, is de kans aanwezig dat middelgrote
partijen teveel districtszetels verwerven. Indien gebruik wordt gemaakt van het
systeem van D’Hondt is de kans groter dat grote partijen teveel districtszetels
verwerven.
(6) Indien in een stelsel met meervoudige districten gebruik wordt gemaakt van
gemiddeld grote kiesdistricten (gemiddeld aantal zetels per district is groter) ligt de
uitslag in de districten dichter bij de feitelijke uitslag dan wanneer gebruik wordt
gemaakt van gemiddeld kleine kiesdistricten.
(7) Indien in een systeem met meervoudige districten enkele districten een groot aantal
zetels hebben te verdelen en andere districten minder zetels hebben te verdelen, is de
kans dat problemen optreden kleiner dan wanneer alle districten een even groot aantal
zetels hebben te verdelen (bij gelijke gemiddelde omvang en gelijke methode van
zetelverdeling).

16

In zeer uitzonderlijke gevallen, waarbij twee politieke partijen (1) beide groter zijn dan de andere partijen, (2)
elkaar niet veel ontlopen en (3) samen minder zetels halen dan er districtzetels zijn te verdelen, kunnen twee
politieke partijen teveel zetels halen. In de praktijk zal dit echter niet gebeuren. De uitslagen sinds 1977 geven
geen aanleiding te denken dat dit kan gebeuren.
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4

De mogelijke oorzaken en consequenties van veranderend gedrag van kiezers en
politieke partijen

De berekeningen zoals gepresenteerd in hoofdstuk 3 houden geen rekening met de
mogelijkheid dat kiezers en politieke partijen zich onder een ander kiesstelsel anders gaan
gedragen. In hoofdstuk 3 hebben we ons immers beperkt tot het zogenaamde ‘mechanische
effect’ van een kiesstelsel. Een ander kiesstelsel zal echter niet alleen de vertaling van
stemmen in zetels veranderen, maar (soms) ook het gedrag van kiezers en politieke partijen.
Uiteraard kunnen we niet precies weten hoe kiezers en politieke partijen zullen reageren op de
nieuwe regels, maar we kunnen wel op basis van ervaringen elders en op basis van onderzoek
naar (stemgedrag van) Nederlandse kiezers iets zeggen over de manier waarop dat gedrag zou
kunnen veranderen. Ook kunnen we nagaan wat de consequenties van die veranderingen
kunnen zijn voor de zetelverdeling in de Tweede Kamer.
Dit hoofdstuk bouwen we als volgt op. Eerst gaan we in paragraaf 4.1. in algemene zin in op
de relatie tussen kiesstelsels enerzijds, en het gedrag van kiezers en het gedrag van politieke
partijen anderzijds. Daarna gaan we in paragraaf 4.2 in op de mogelijke consequenties van dat
gedrag voor de uitslagen wanneer een systeem van enkelvoudige districten wordt gehanteerd.
In paragraaf 4.3. doen we hetzelfde voor een stelsel met meervoudige districten. In paragraaf
4.4. sluiten we dit hoofdstuk af met een algemene samenvatting, waarbij we in algemene zin
de consequenties van de verschillende stelsels voor de zetelverdeling bespreken.

4.1

Kiesstelsels en het gedrag van kiezers en politieke partijen

Het meest directe effect van kiesstelsels op kiezers en politieke partijen bestaat uit het
stemgedrag van kiezers en de deelname van politieke partijen aan de verkiezingen (in de
Engelstalige literatuur wordt over entry gesproken). Deze twee effecten zijn niet
onafhankelijk. Politieke partijen bepalen immers de ‘aanbodzijde’ van het kiesgedrag. Als een
partij niet meedoet aan de verkiezing in een district, kunnen de kiezers in dat district ook niet
op die partij stemmen. Omgekeerd geldt dat wanneer partijen (door het stemgedrag van
kiezers) geen kans maken op een zetel, zij minder geprikkeld worden om mee te doen aan de
verkiezing in dat district. In dit rapport beperken we ons tot deze twee samenhangende
effecten van het kiesstelsel. We beginnen met het gedrag van kiezers.
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4.1.1

Het effect van kiesstelsels met één stem op het kiesgedrag van kiezers

Zouden kiezers zich onder één van de hiervoor genoemde stelsels anders hebben gedragen
dan ze nu feitelijk hebben gedaan? Het antwoord op deze vraag moet voor stelsels waarin
kiezers maar één stem hebben (de eerste kolom in figuur 2) en voor stelsels waarin kiezers
twee stemmen hebben (de tweede kolom in figuur 2) op een verschillende manier worden
beantwoord.
In vergelijking met de huidige situatie worden kiezers in een compenserend stelsel met
districten waarbij ze maar één stem hebben geconfronteerd met een kleinere, maar regionale,
kandidatenlijst per partij. Omdat wordt gewerkt met een landelijke (compensatie)lijst waarop
men verder niet (apart) kan stemmen, lijkt deze variant dus vooral een beperking van de
mogelijkheden van kiezers.17 Alleen wanneer kiezers zich sterk op personen zouden
oriënteren zou het gedrag van kiezers bij een dergelijk stelsel kunnen veranderen. Zo is het
mogelijk dat politieke partijen niet in alle districten een vrouw op de lijst plaatsen, terwijl
sommige kiezers graag (uitsluitend?) op een vrouw stemmen. Het zou zelfs kunnen, dat
kiezers in dat geval niet langer op de meest gewaardeerde partij stemmen.
Uit empirisch onderzoek komt echter naar voren dat het belang van personen bij het
uitbrengen van de stem niet moet worden overschat. Zo constateert Aarts in een reactie op een
artikel van Van Wijnen dat de invloed van ‘de partijleider’ op de partijkeuze in het huidige
kiesstelsel veel kleiner is dan de invloed van ‘de partij’ op de partijkeuze. Ook ontwaart Aarts
in de afgelopen decennia geen toename van de invloed van de partijleider op de uiteindelijke
partijkeuze. De veelgehoorde bewering dat de personenfactor bij de partijkeuze is
toegenomen, kan Aarts op basis van het hem beschikbare materiaal dan ook niet bevestigen
(Aarts 2001). Ook als kiezers wordt gevraagd waarom ze op een partij stemmen, antwoordt
maar een klein percentage spontaan dat hun keuze werd bepaald door personen (Holsteyn
2000). Maar zelfs als in het huidige kiesstelsel al wordt gevonden dat de invloed van de
partijleider groot is en als wordt gevonden dat veel personen ‘de personen op de lijst’ als
belangrijke overweging bij hun stemkeuze noemen, betekent dit niet dat er sprake is van een
‘personalisering’ van de politiek in het algemeen.
Omdat op dit moment de personenfactor geen bijzonder grote rol lijkt te spelen, moeten we
concluderen dat de kans bijzonder klein is, dat een kiezer in een stelsel met maar één stem,
waarbij hij of zij wordt geconfronteerd met een regionale kandidaat, zijn gedrag zal
17

Uiteraard kan men kiezers de mogelijkheid geven te stemmen op een plaatselijke kandidaat en op een
landelijke kandidaat van dezelfde politieke partij. In dat geval heeft het stelsel trekjes van het Oostenrijkse
stelsel. Dit lijkt een uitbreiding van de huidige mogelijkheden van kiezers. Op deze variant gaan we hier verder
niet in.
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veranderen. Dit wordt ook bevestigd in stelselvergelijkend onderzoek (Gschwend, Johnston et
al. 2003: 20). En waarom ook zou een kiezer zijn gedrag ook veranderen? Kiezers weten dat
onder zo een stelsel maar één of enkele mensen uit hun district zullen worden afgevaardigd.
Hoe het stelsel er verder ook uit zal zien, de kans is vrijwel afwezig dat die districtskandidaat
of -kandidaten afkomstig zal/zullen zijn van de kleinere partijen (zie hoofdstuk 3). Worden
kiezers van die kleinere partijen dan geprikkeld op een andere (betere, meer gewaardeerde)
kandidaat te stemmen ondanks het feit dat dit hun eigen partij zetels zal kosten? Worden
kiezers van grotere partijen meer dan nu gestimuleerd zich te verdiepen in hun regionale
kandidaten en op een (betere meer gewaardeerde) kandidaat van een kleinere partij te
stemmen in de wetenschap dat dit hun partij wellicht een zetel kost? Er zijn geen redenen aan
te nemen dat deze vragen bevestigend moeten worden beantwoord. Om die reden beperken
we ons in dit hoofdstuk verder tot stelsels waarin kiezers twee stemmen hebben.
4.1.2

Motieven van kiezers om de stem te splitsen in kiesstelsels met twee stemmen

Indien kiezers twee stemmen hebben (één voor de landelijke lijst en één voor een
districtskandidaat) kunnen ze hun stem splitsen. Dat wil zeggen dat ze hun lijststem aan een
andere partij geven dan hun districtsstem. Uit de literatuur komen vijf (groepen) redenen en
oorzaken naar voren die verklaren waarom mensen hun stem splitsen. De eerste oorzaak is dat
de favoriete partij geen districtskandidaat heeft gesteld. We komen op dit aspect van de
‘aanbodzijde’ straks terug. De andere vier redenen en oorzaken liggen aan de ‘vraagzijde’; bij
de kiezers. Uit eerder onderzoek komen de volgende (groepen) motieven/oorzaken van ‘split
ticket voting’ naar voren (Jesse 1988; Cox 1997; Bawn 1999; Schoen 1999; Karp, Vowles et
al. 2002; Pappi en Thurner 2002; Gschwend, Johnston et al. 2003). Het gaat om:
(1) ‘Oprechte’ motieven
(2) Strategische of ‘sophisticated’ motieven
(3) Coalitie motieven
(4) Overige motieven
‘Oprechte’ motieven: stemmen op een goede districtskandidaat van een andere partij
In de eerste plaats kunnen kiezers oprechte motieven hebben om hun stem te splitsen. Het
‘oprechte’ (sincere) motief is vrij simpel. Als een kandidaat een partij de beste vindt, maar in
zijn of haar district een kandidaat van een andere partij beter vindt, kan die kandidaat de
districtsstem uitbrengen op een andere partij dan de lijststem. Omdat de lijststem de landelijke
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zetelverdeling bepaalt, heeft dit gedrag voornamelijk effect op wie er (namens de districten)
in het parlement komt. Probleem is echter dat op voorhand niets valt te zeggen over de
richting van het gedrag van kiezers. We kennen de kandidaten immers niet. Noodgedwongen
kunnen we daarom de consequenties van dit motief niet verder voor de Nederlandse context
onderzoeken.
Strategische motieven om op de tweede keus te stemmen
In de literatuur krijgen strategische motieven om de stem te splitsen de meeste aandacht. In de
Nederlandse context, waarin kiesdrempels nauwelijks een rol spelen, lijkt het zinvol twee
soorten strategische motieven te onderscheiden:18 men stemt niet op een kansloze
districtskandidaat of men anticipeert op het verwerven van een te groot aantal districtszetels.
Niet stemmen op kansloze districtkandidaten
De meest bekende vorm van strategisch gedrag betreft het niet-stemmen op een zeer
gewaardeerde maar kansloze districtskandidaat. In dat geval is de kiezer een oprecht
aanhanger van een partij en denkt de kiezer ook dat één van de districtskandidaten van die
partij de beste kandidaat is in dat district. Deze kandidaat maakt echter geen enkele kans op
het verwerven van de districtszetel. Daarom stemt de kiezer landelijk op de meest
gewaardeerde lijst en plaatselijk op een kansrijker, maar iets minder gewaardeerde kandidaat.
De mogelijke consequenties van deze vorm van strategisch stemgedrag zullen we later in dit
rapport uitvoeriger bestuderen.
Als voorbeeld van deze vorm van strategisch stemgedrag nemen we een aanhanger van de
ChristenUnie (CU). Deze kiezer waardeert de plaatselijke kandidaat CU kandidaat zeer, maar
ziet in dat deze kandidaat in het district geen schijn van kans maakt. In dat geval is er wellicht
voor deze kiezer reden om op de (kansrijke) CDA kandidaat te stemmen in de hoop dat deze
de plaatselijke PvdA kandidaat verslaat. De landelijke lijst stem brengt deze kiezer gewoon
uit op de ChristenUnie.19
Deze vorm van strategisch stemgedrag zal vaker voorkomen bij systemen met enkelvoudige
districten dan bij systemen met meervoudige districten. En in kleine meervoudige districten
(districten met gemiddeld maar weinig afgevaardigden) vaker dan in grote meervoudige
18

Er kan een combinatie van motief a en b optreden. Die combinatie leidt er toe dat men zowel binnen het
district als landelijk strategisch stemt. Dit kan weer leiden tot niet splitsing van de stem.
19
E is inmiddels een grote hoeveelheid literatuur over strategisch stemgedrag in proportionele stelsels. Dit soort
onderzoek kunnen we hier grotendeels negeren omdat we alleen geïnteresseerd zijn de afwijking ten opzichte
van de bestaande situatie. Dat daarbij ook door sommige mensen strategisch zal zijn gestemd laten we dus verder
buiten beschouwing.
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districten. In enkelvoudige districten en in kleine meervoudige districten is immers het aantal
aanhangers van ‘kansloze kandidaten’ groter dan in (grote) meervoudige districten.
Anticiperen op een groot aantal districtszetels
De tweede vorm van strategisch stemgedrag kan optreden als een partij teveel districtszetels
lijkt te verwerven (Dunleavy 1998: 49). Stel: een kiezer is een oprecht aanhanger van een
partij en denkt ook dat één van de districtskandidaten van die partij de beste kandidaat is in
dat district. De kandidaat van deze partij maakt in het district ook kans een zetel te verwerven.
De partij haalt waarschijnlijk in de districten meer zetels dan waar de partij gezien de
landelijke uitslag recht op heeft. In dat geval zal de strategische kiezer plaatselijk op de eigen
kandidaat stemmen, maar op een landelijke lijst stemmen die wellicht iets minder wordt
gewaardeerd dan de ‘eigen partij’, maar die de kiezer liever heeft dan alle andere partijen
(bijvoorbeeld als ‘luis in de pels’ of als coalitiepartner van de eigen partij).
Stel bijvoorbeeld dat de PvdA volgens de peilingen in veel districten een zetel haalt. Meer
zelfs dan waar die partij volgens de verwachte ‘lijststemmen’ recht op heeft. In dat geval heeft
het weinig zin een extra stem uit te brengen op de PvdA. De ‘lijststem’ is dan immers
‘weggegooid’.
Deze vorm van strategisch gedrag, waarbij wordt geanticipeerd op een groot aantal
districtszetels, komt alleen voor als wordt voldaan aan ten minste twee voorwaarden. In de
eerste plaats moet de kans bestaan dat een partij teveel districtszetels verwerft. Gezien de
uitkomsten van de analyses in hoofdstuk 3 zal dit vooral gebeuren als gekozen wordt voor een
systeem met (een groot aantal) enkelvoudige districten of voor een systeem met veel
districtzetels in meervoudige districten. In hoofdstuk 3 hebben we immers gezien dat in
dergelijke stelsels een partij ‘teveel’ districtszetels kan verwerven. Verder kan deze vorm van
strategisch gedrag alleen voorkomen als kiezers een redelijke schatting kunnen maken van de
uitslag in het district en van de effecten van die uitslag op de landelijke verdeling van zetels
over districten.
De combinatie van beide voorwaarden voor deze vorm van strategisch stemgedrag maakt het
bijzonder onaannemelijk dat deze vorm ook daadwerkelijk zal optreden. Als we bijvoorbeeld
kijken naar de uitslagen in de grootste enkelvoudige kiesdistricten in de jaren 1998, 2002 en
2003, zien we dat in alle jaren weliswaar een ‘te groot’ aantal districtzetels wordt verworven,
maar dat het niet in alle jaren dezelfde partij is die deze zetels verwerft. In 1998 is dat de
PvdA en in 2002 en (in iets mindere mate) in 2003 is dat het CDA. Kiezers moeten dus goed
op de hoogte zijn van peilingen en berekeningen van die peilingen en daar ook op kunnen
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vertrouwen. Bovendien (en dat is nog belangrijker) moeten kiezers er ook op kunnen
vertrouwen dat aanhangers van kleinere partijen niet massaal strategisch gaan stemmen op
een grotere partij, want dit kan de peilingen doorkruisen. Al met al zal daarom deze tweede
vorm van strategische stemsplitsing weinig voorkomen.
Coalitie motieven: ondersteunen van de coalitie
Omdat kiezers twee stemmen hebben, kunnen kiezers hun stem ook gebruiken om uitdrukking
te geven aan hun voorkeuren met betrekking tot ‘coalities’. Dit lijkt strategisch gedrag, maar
is eerder een gevolg van het niet goed begrijpen van het stelsel (waarover straks meer): de
zetelverdeling wordt immers (voornamelijk) bepaald door de stemmen op de landelijke lijst
en de districtsstem heeft daarop (meestal) geen invloed.20 Een andere reden voor kiezers om
op deze manier hun stem te splitsen is als zij aanhanger zijn van verschillende partijen. Deze
‘multipele-partij identificatie’ kan door het splitsen van de stem tot uitdrukking worden
gebracht (Pappi en Thurner 2002: 228).
Overige motieven
Uit onderzoek in ander stelsels blijkt vaak dat de vorige drie motieven slechts een beperkte
verklaring bieden voor het splitsen van de stem. Modellen waarin wordt geprobeerd te
verklaren waarom kiezers hun stem splitsen doen het dan ook maar matig. Daarom
concluderen onderzoekers vaak dat een belangrijk deel van de ‘ticket splitting’ het gevolg is
van verwarring onder kiezers. Zo zouden sommige kiezers denken dat ze twee stemmen
hebben die ze kunnen gebruiken om hun positieve gevoelens voor zowel CDA als VVD mee
uit te drukken.
Samenvattend
Omdat de verschillende redenen en motieven sterk verwant zijn is het zinvol ze nog even
systematisch naast elkaar te zetten. Als een kiezer zijn stem splitst omdat hij de
districtskandidaat van een iets minder gewaardeerde partij ‘beter’ vindt, noemen we de
stemsplitsing ‘oprecht’. Als de kiezer de verkozen districtskandidaat van een iets minder
gewaardeerde partij niet ‘beter’ vindt, maar wel kansrijker noemen we de stemsplitsing

20

Alleen in het uitzonderlijke geval dat een partij meer districtszetels haalt dan waar het gezien de landelijke
uitslag recht op heeft is het zinvol rekening te houden met coalitievoorkeuren (zie hierboven in de hoofdtekst).
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strategisch.21 Als de kiezer de districtskandidaat van een iets minder gewaardeerde partij niet
‘beter’ vindt en ook niet kansrijker, maar met zijn districtsstem wel zijn coalitievoorkeur
probeert uit te drukken noemen we het stemgedrag ‘coalitie gericht’. Alle overige redenen
om de stem te splitsen vatten we samen onder het kopje ‘overig.
4.1.3

Empirisch onderzoek naar stemsplitsing in stelsels met twee stemmen

Hoeveel ‘ticket splitting’ is er nu in correctieve stelsels met twee stemmen en hoeveel daarvan
kan worden toegeschreven aan de vier hierboven genoemde oorzaken en motieven? De eerste
vraag is gemakkelijker te beantwoorden dan de tweede vraag. Daarbij moet wel in de gaten
worden gehouden dat de antwoorden op deze vragen uitsluitend zijn onderzocht voor stelsels
met enkelvoudige districten. Correctieve stelsels met meervoudige districten bestaan immers
(nog) niet.
Omvang
In (West-)Duitsland is het aantal mensen dat de stem splitst de afgelopen decennia
toegenomen van ongeveer 6 tot 21 procent (2002) (zie figuur 1) (Klingemann 2001/2003:
288).
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Klingemann en Wessels perken strategisch gedrag in tot het stemmen op een kansrijker kandidaat van een
mogelijke coalitiepartij (Klingemann 2001/2003). Hoewel er iets valt te zeggen voor deze definitie, is onze
definitie iets eenvoudiger.
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Figuur 4: Stemsplitsing in Duitsland (percentage van het aantal uitgebrachte stemmen)
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In Nieuw Zeeland is het aantal mensen dat de stem splitst groter dan in Duitsland. In 1996
splitste maar liefst 37 procent van de kiezers hun stem (Karp, Vowles et al. 2002; Barker 2003:
310). In 1999 splitste wederom 35 procent van de kiezers de stem (NewZealandElectionStudy
2000). In 2002 was het percentage stemsplitsers 39.
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In Schotland splitste in 1999 21% van de kiezers de stem. In Wales was dat in hetzelfde jaar
19%. Omdat in Italië kiezers hun twee stemmen op gescheiden formulieren inleveren en
omdat betrouwbaar enquêteonderzoek naar dit fenomeen in Italië ontbreekt, zijn gegevens
over Italië niet beschikbaar.
Achtergronden van stemsplitsing
Hoeveel van de stemsplitsing kan nu worden toegeschreven aan de vier hierboven genoemde
oorzaken en motieven? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Zo kan het onderscheid
tussen kiezers die hun stem splitsen om ‘oprechte’ redenen en kiezers die dat doen om
strategische redenen alleen worden gemaakt als we kiezers daar naar vragen. Het is immers
mogelijk dat aanhangers van de Groenen in Duitsland op de plaatselijke SPD kandidaat
stemmen omdat ze die ‘beter’ vinden. Maar het is ook mogelijk dat ze hun stem splitsen
omdat ze de SPD kandidaat ‘kansrijker’ vinden. Op basis van hun stemgedrag valt niet vast te
stellen of de stem wordt gesplitst om ‘oprechte’ dan wel ‘strategische’ redenen. Betrouwbaar
enquêteonderzoek is echter een schaars goed. Mede daarom is veel onderzoek naar de
achtergronden van stemsplitsing toch gebaseerd op het bestuderen van uitslagen in districten
22

Bron: http://www.electionresults.govt.nz/splitvotes/splitvoting.html
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en niet zozeer op basis van onderzoek naar individuele kiezers. In dat soort onderzoek wordt
stemgedrag geïnterpreteerd als ‘strategisch’, ‘coalitiegericht’ of ‘verward’. Daarmee kan het
relatieve belang van ‘oprecht’ stemsplitsen moeilijk worden geschat.
Uit empirisch onderzoek komt naar voren dat een belangrijk deel van de Nieuw-Zeelandse
kiezers die hun stem splitsen (70%) dat doen omdat ze oprecht de kandidaat van een minder
gewaardeerde partij verkiezen boven de kandidaat van de eigen partij (Blais 2003).
Vergelijkbare cijfers over Duitse kiezers zijn ons niet bekend.23 Daarmee lijkt, met de nodige
slagen om de arm, het oprechte motief het meest belangrijk.
Verder toont empirisch onderzoek naar feitelijk stemgedrag in Duitsland aan dat het gedrag
van kiezers voor een deel goed te begrijpen valt als ‘strategisch stemgedrag’. Bij een ruime
definitie van strategisch stemgedrag blijkt dat in Duitsland ruim een derde van degenen die
hun stem splitsen, zich ‘strategisch’ te gedragen (in het district stemmen op een grote partij en
landelijk op een kleinere partij). De eerste onderzoeken in Nieuw-Zeeland doen vermoeden
dat het niveau van ‘sophisticated behavior’ in dat land hoger ligt. Karp et al melden dat 39
procent van de kiezers die hun stem splitsen hun districtsstem uitbrengen op een kansrijker
kandidaat (Karp, Vowles et al. 2002). Daaronder zijn dus wel veel mensen die deze kansrijke
kandidaat ook ‘beter’ vinden en dus vanuit oprechte overwegingen hun stem splitsen.
Tenslotte zijn er veel aanwijzingen dat veel van de kiezers die hun stem splitsen eigenlijk niet
goed begrijpen wat ze doen en (daardoor) ook ‘onbegrijpelijk’ handelen. Zo meldt Bawn dat
meer dan de helft van de kiezers in Duitsland niet begrijpt hoe het systeem werkt (Bawn
1999: 502). Deze conclusie is vooral gebaseerd op enquêteonderzoek waarin kiezers is
gevraagd uit te leggen wat de twee stemmen betekenen. In Nieuw-Zeeland lijkt overigens het
aantal kiezers dat het stelsel met twee stemmen correct begrijpt veel groter: driekwart van de
kiezers lijkt in dat land het systeem correct te begrijpen (Barker 2003: 310).
Daarmee lijken de oprechte voorkeur voor een kandidaat en ‘overige motieven’ de
belangrijkste rol spelen bij de overwegingen om de stem te splitsen. Strategisch stemgedrag
komt relatief minder vaak voor.24 Deze conclusie over het relatief geringe belang van
strategisch stemgedrag wordt ondersteund door onderzoek naar kiezers in districtenstelsels.

23

‘Little is known about performance-driven personal voting in Germany’ (Klingemann 2001/2003: 285).
Het relatieve belang van ‘coalitie voorkeuren’ is moeilijk in te schatten, maar is empirisch ook moeilijk te
onderscheiden van de andere vormen van stemsplitsing.

24
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Daar wordt nooit meer dan ongeveer 7 procent ‘strategisch stemgedrag’ gevonden (Alvarez
en Nagler 2000).25
Verschillen tussen landen
De conclusies over het relatieve belang van de verschillende achtergronden van strategisch
stemgedrag maken het mogelijk iets te zeggen over de verschillen tussen landen in het aantal
mensen dat de stem splitst. Daarbij lijken onder meer de volgende factoren een rol te spelen:
het langdurig bestaan van districtsverkiezingen en het daardoor bekend zijn van individuele
kandidaten (wat ‘oprechte’ stemsplitsing mogelijk maakt) (in Nieuw Zeeland, Wales en
Schotland) en het bestaan van veel partijen, waardoor mensen welhaast gedwongen zijn zich
strategisch te gedragen binnen de districten (Nieuw Zeeland; en ook deels als verklaring voor
de verandering in Duitsland26 (Nohlen 2000: 318; Klingemann 2001/2003: 282)). Omdat
strategisch stemgedrag bovendien ‘moeilijk’ is, lijken ook leereffecten bij burgers een rol te
spelen (geldt alleen voor Duitsland) (Klingemann 2001/2003: 287).
4.1.4

Het geaggregeerde effect van (strategische) stemsplitsing

Dat individuele kiezers hun stem splitsen betekent niet automatisch dat het splitsen van de
stem de uitslag van de verkiezingen verandert. We hebben de aandacht tot nu toe gericht op
de ‘bruto split vote’. Dit is het percentage kiezers dat de lijststem op een andere partij
uitbrengt dan de districtsstem.27 De ‘netto split vote’ is het geaggregeerd waarneembare effect
van deze gesplitste stemmen. De ‘bruto split vote’ ligt uiteraard hoger dan de ‘netto split
vote’: twee kiezers kunnen immers op precies tegenovergestelde wijze hun stem splitsen. Om
dit te illustreren kijken we naar het stemgedrag in een systeem met twee stemmen (Duitsland
2002) (met dank aan Thomas Gschwend van de Universiteit van Mannheim).

25

Nu zal het percentage ‘strategisch stemgedrag’ voor Nederland straks wel groter zijn dan 7%. In landen met
een districtenstelsel zijn er immers vaak twee dominante en grote politieke partijen. De aanhangers van deze
partijen hebben (meestal) geen enkele reden om strategisch te stemmen. Die ‘7%’ komt voornamelijk van de
aanhangers van kansloze politieke partijen. Het aantal aanhangers van ‘kansloze partijen’ is in Nederland nu
eenmaal groter.
26
In het voormalige Oost-Duitsland was immers in sommige districten sprake van een ‘drie partijensysteem’.
27
Dit percentage wordt vastgesteld op basis van steekproeven uit stembriefjes (dit gebeurt in Duitsland) of op
basis van enquêteonderzoek.
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Tabel 8: het gedrag van kiezers in Duitsland (2002)

Lijst stem

SPD
SPD
CDU/CSU
Groenen
FDP
PDS
anders
ongeldig
Totaal

32,9
1,0
5,0
0,9
0,8
0,6
0,2
41,4

CDU/
CSU
1,2
35,1
0,3
2,6
0,1
0,8
0,2
40,3

GroenenFDP
2,1
0,3
2,8
0,1
0,1
0,2
0,0
5,6

Districtsstem
PDS
anders ongeldig Totaal Split
vote per
partij
0,6
0,9
0,1
0,2 38,1 13,4%
1,1
0,1
0,2
0,3 38,0
7,9%
0,1
0,1
0,0
0,0
8,5 64,7%
0,1
0,1
0,0
7,3 52,1%
3,5
0,1
0,0
0,0
3,9 28,2%
2,8
0,3
0,2
0,2
3,0
0,8
0,0
0,0
0,0
1,2
0,7
5,7
4,3
1,3
1,5 100,0

In de tabel staan percentages kiezers aangegeven. De percentages tellen op tot 100 procent.
Uit de tabel valt af te lezen dat in 2002 32,9 procent van alle kiezers zowel de lijststem als de
districtsstem op de SPD hebben uitgebracht. Verder bracht 35,1 van de kiezers zowel de
lijststem als de districtsstem uit op de CDU/CSU. In de diagonaal staan dus de kiezers die hun
stem niet hebben gesplitst. Uit de tabel blijkt dat 78,6 procent van de kiezers bij de lijststem
en bij de districtsstem hetzelfde hebben gedaan (de optelsom van de percentages in de
diagonaal). Als we de ongeldige stemmen niet meerekenen gaat het om iets meer dan 79
procent. Dat wil zeggen dat de rest van de Duitse kiezers in 2002 (21 procent) zijn stem wel
heeft gesplitst (de optelsom van de percentages buiten de diagonaal).
De ‘netto split vote’ ligt echter veel lager dan de gevonden 21 procent. Zo ‘winnen’ SPD
(41,4 - 38,1 = 3,3) en CDU/CSU (40,3 – 38,0 = 2,3) in de districten samen 5,6% ten opzichte
van de lijststem. Die winst komt voornamelijk van Groenen, FDP en PDS die
districtsstemmen verliezen. In totaal is de ‘netto split ticket vote’ ruim 6%.28 Op geaggregeerd
niveau komt in Duitsland (2002) dus een percentage van 21 procent van de kiezers dat de
stem splitst overeen met een netto effect van die splitsing met maar 6%.29
Laten we ons nu richten op de redenen en motieven van deze mensen om hun stem te
splitsen? Het interessantst is eerst te kijken naar mogelijk strategisch gedrag. Laten we eens
aannemen dat de landelijke stem de ‘oprechte stem’ is van kiezers en dat men dus niet ook
landelijk strategisch heeft gestemd. Opvallend is dan, dat van de aanhangers van partijen die
28

De optelsom van de (absolute) verschillen gedeeld door twee.
Over de Italiaanse verkiezingen zijn slechts schattingen op basis van uitslagen in districten beschikbaar en is
de ‘bruto split vote’ dus onbekend. De ‘netto split vote’ bedraagt in Italië 7,1 procent in 1994 en 5,5 procent in
1996 (Chiaramonte 1997: 293).
29
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waarschijnlijk geen of nauwelijks districtszetels halen (Groenen, FDP), velen hun stem
splitsen en dan vooral (maar niet uitsluitend!) op een partij stemmen die waarschijnlijk wel
kans maakt op een districtszetel. Zo splitst 64% van de aanhangers van de Groenen de stem.
Het overgrote deel brengt daarvan de districtsstem uit op de SPD (5/8,5). Ook van de FDP
aanhangers splitst meer dan de helft de stem. Het overgrote deel daarvan stemt op een
CDU/CSU kandidaat. Als men zich uitsluitend concentreert op ‘strategisch stemgedrag’
zouden we kunnen zeggen dat in 2002 in Duitsland (ruim) de helft van de aanhangers van
‘kansloze’ partijen de stem heeft gesplitst.30 In totaal heeft maximaal 11 procent van de
kiezers (de helft van degenen die hun stem hebben gesplitst) in 2002 ‘strategisch’ gestemd (de
optelsom van de cursieve percentages in de tabel). Het ‘netto effect’ van dit strategische
gedrag is echter veel kleiner dan 11%, want CDU en SPD winnen in de districten ‘slechts’ 5,6
procent ten opzichte van de lijststem.
4.1.5

Het effect van kiesstelsels op de deelname van politieke partijen

Belangrijker wellicht dan het gedrag van kiezers is het gedrag van politieke partijen. Deze
bepalen de ‘aanbodzijde’ van de beslissing die kiezers moeten nemen. In de stelsels die in dit
rapport centraal staan moeten politieke partijen voor elk district opnieuw beslissen of ze
deelnemen aan de districtsverkiezing. Er zijn ten minste vier factoren die lijken te bepalen of
een partij meedoet aan de districtsverkiezing: vereisten in de wet, de kans op het winnen van
een zetel, het aantal stemmen dat kiezers hebben en de beschikbaarheid van (geschikte)
kandidaten.
Indien de eisen die aan een politieke partij of lijst worden gesteld om deel te nemen aan een
districtsverkiezing (registratie van de politieke partij, handtekeningen etc) gekoppeld zijn aan
eisen die worden gesteld aan een politieke partij om deel te nemen met een landelijke lijst is
de kans dat een partij zich registreert voor een districtsverkiezing kleiner.31 Indien de
districtsdrempels lager zijn dan de landelijke drempels is daarentegen de kans aanwezig dat
geografisch sterk geconcentreerder politieke partijen in meervoudige kiesdistricten wel
meedoen aan een districtsverkiezing, maar geen landelijke lijst indienen. Zo is de kans groot
dat de Fryske Nasjonale Partij (FNP) in dat geval een zetel haalt in Friesland, maar lijkt het
indienen van een landelijke lijst voor deze partij niet zo zinvol.32 Van deze mogelijke

30

Uit empirisch onderzoek weten we dat als de strijd binnen het district spannender is (de twee belangrijkste
kandidaten halen ongeveer evenveel stemmen), het aantal mensen dat de stem splitst groter is (Cox 1997: 82-83).
31
Tenzij de eisen om deel te nemen aan één districtsverkiezing net zo zwaar zijn als de landelijke eisen.
32
Aan Friesland zijn in de districtsvariant met 75 districtszetels 3 zetels toegekend (zie hoofdstuk 2). Bij
provinciale statenverkiezingen is de FNP de derde partij, na de PvdA en het CDA.
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complicatie zien we voorlopig af. Belangrijk is wel dat de wetgever zich rekenschap geeft van
dit mogelijke effect van ‘toegangsregels’ op de werking van het bestel.
In de tweede plaats hebben in stelsels met kleine (enkelvoudige en kleinere meervoudige)
districten kleinere politieke partijen (vrijwel) geen enkele kans op het behalen van een
districtszetel. Ter illustratie wordt verwezen naar tabel 3 (1998). Indien een partij van tevoren
weet dat de kans op het behalen van een districtszetel klein (of afwezig) is, kan die partij
besluiten niet mee te doen aan de verkiezingen in dat district. Dit zal het eerder genoemde
‘strategische’ effect van het gedrag van kiezers (niet stemmen op kansloze politieke partijen)
versterken. Kiezers krijgen dan immers niet eens meer de mogelijkheid op een gewaardeerde,
maar kansloze districtskandidaat te stemmen. Kiezers worden dan bijna gedwongen hun stem
te splitsen.
Vergelijkend empirisch onderzoek naar de strategische deelname van partijen aan stelsels is
ons niet bekend.33 Theoretisch onderzoek is er wel veel gedaan, maar de voorbeelden die
worden gebruikt om deze theorieën te illustreren zijn niet zo relevant voor de Nederlandse
context. Het vermoeden lijkt echter gerechtvaardigd dat politieke partijen zich bij hun
beslissing deel te nemen aan een districtsverkiezing niet uitsluitend baseren op de kans dat zij
een zetel zullen verwerven. Zo hebben we gezien dat de meeste kiezers in stelsels met twee
stemmen hun stem niet (willen) splitsen. Kleinere politieke partijen zullen wellicht hun
kiezers niet in de verleiding willen brengen een ongesplitste stem uit te brengen op een partij
die wel aan de districtsverkiezingen deelneemt.
Een derde factor die beïnvloedt of partijen deelnemen aan verkiezingen is het aantal stemmen
dat kiezers hebben. Als kiezers maar één stem hebben is de prikkel voor politieke partijen om
in alle districten mee te doen groter dan wanneer kiezers hun landelijke lijststem toch wel op
de partij kunnen uitbrengen.
De vierde factor die van invloed is of een politieke partij wel of niet meedoet aan de
districtsverkiezingen is de beschikbaarheid van kandidaten. Voor de bestaande politieke
partijen zal het vinden van kandidaten voor 16 districten meestal geen probleem zijn. Maar als
wordt gekozen voor een stelsel met 75 districten zullen kleinere partijen wellicht in de
problemen komen.

33

(Jesse 1988: 111) besteedt aandacht aan dit fenomeen, dat in 1953 en 1957 in Duitsland inderdaad voorkwam.
Ook (Johnston en Pattie 2002: 595/6) besteden kort aandacht aan ‘neccessary split ticket votes’.
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Schema 1: factoren die van invloed zijn op de deelname van politieke partijen aan de
districtsverkiezingen

eisen aan partijen voor verkiezingsdeelname
de kans op het winnen van een zetel

Wel deelnemen

Niet deelnemen

Weinig

Veel

Groot

Klein

1

2

Groot

Klein

het aantal stemmen dat kiezers hebben
de beschikbaarheid van kandidaten
4.1.6

Wat is het mogelijke effect van kiesstelsels, kiezers en partijen in Nederland

In dit rapport richten we ons op het mogelijke effect van kiesstelsels op de uitslag in
Nederland. Om dat effect vast te stellen, kijken we in dit hoofdstuk naar de mate waarin
kiezers en partijen zich als gevolg van dat stelsel anders zouden hebben gedragen. Kunnen we
op basis van onder andere het hierboven genoemde onderzoek iets zeggen over de mate
waarin kiezers in het algemeen hun stem zullen splitsen en over de manier waarop dat zal
gebeuren?
Aan de ene kant zijn er redenen om te vermoeden dat het aantal mensen dat de stem splitst
vergelijkbaar zal zijn met Nieuw Zeeland (ruim een derde van de kiezers). Ook hier zijn
immers veel partijen en dus veel aanhangers van ‘kansloze partijen’ in enkelvoudige
districten. In de onderzochte verkiezingsjaren halen de twee grootste partijen zelden meer dan
50 procent van de stemmen. We zouden dus kunnen zeggen dat ongeveer de helft van de
kiezers aanhangers is van een ‘kansloze partij’. Deze kiezers worden geprikkeld strategisch te
stemmen en hun stem te splitsen. Aan de andere kant zijn er redenen te vermoeden dat het
aantal mensen dat de stem splitst (voorlopig) lager zal zijn dan in Nieuw Zeeland. Zo kennen
kiezers het systeem nog niet. Verder kennen kiezers nauwelijks individuele kandidaten en
kiezers zijn ook (nog) niet gewend zich met individuele kandidaten bezig te houden. Als
veilige ‘bovenmarge’ kunnen we daarom uitgaan van maximaal 30 procent van de kiezers die
hun stem zullen splitsen.
In paragraaf 4.1.4 hebben we verder gezien dat het ‘netto effect’ van splitsen van de stem veel
lager ligt en dat het ‘strategisch netto effect’ nog weer lager ligt dan dit (maximale) bruto
percentage. Zonder al te specifiek te zijn, kunnen we vaststellen dat het netto effect van
strategisch stemgedrag beduidend lager zal zijn dan de maximaal dertig procent die de stem
zal splitsen en eerder lager dan hoger zal zijn dan 10 procent.
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Verschillende varianten: verschillende omvang van strategisch stemgedrag
Bovenstaande geldt voor alle stelsels met twee stemmen, maar we kunnen verwachten dat
strategisch stemgedrag en de beslissing van partijen om wel of niet mee te doen aan een
verkiezing, niet bij alle stelsels even sterk zal zijn. Kunnen we iets zeggen over de mate
waarin de verschillende varianten de kiezers en de partijen stimuleren om zich anders te
gedragen? Dat kan wel. We verwachten dat de afwijking ten opzichte van het feitelijke
gedrag het kleinst zal zijn als kiezers maar één stem hebben (de eerste kolom in figuur 2) en
de districten ‘groot’ zijn (16 districten waarin 120 districtszetels (dus gemiddeld 7,5 zetel per
district) worden verdeeld). Het grootst zal de afwijking zijn als kiezers twee stemmen hebben
in een stelsel met veel enkelvoudige districten (125). In dit laatste stelsel zullen kiezers zich
het snelst strategisch gedragen en hebben kleine partijen moeite voor alle districten geschikte
kandidaten te vinden.
4.1.7

In welke richting zal dit mogelijke effect van kiesstelsels, kiezers en partijen in
Nederland wijzen?

Nu we een heel voorzichtige schatting hebben gegeven van het aantal kiezers dat de stem zal
splitsen (maximaal 30%) en nog voorzichtiger schatting van de mate waarin dat zal gebeuren
om strategische redenen (beduidend minder dan 30% van de kiezers), moeten we nog wel een
schatting geven van de ‘richting’ waarin dat het strategische gedrag zal optreden. Daarbij
maken we gebruik van gegevens uit het Nationaal KiezersOnderzoek (NKO).34 In dat
onderzoek is onder meer gevraagd naar de kans dat men in de toekomst op een bepaalde partij
zou stemmen. Voor alle groepen kiezers is vervolgens de gemiddelde kans dat men in de
toekomst op een bepaalde partij zal stemmen bepaald. Zo was in 2002 de gemiddelde ‘kans’
dat een gemiddelde PvdA kiezer ooit op het CDA zou stemmen 34%. De kans dat de
gemiddelde PvdA kiezer in 2002 op GroenLinks zou stemmen was 53%. Omdat de precieze
kans eigenlijk niet zo belangrijk is voor het bepalen van de richting van het eventuele
strategische stemgedrag is alleen de volgorde gepresenteerd in de tabellen 9 en 10.

34

De data gebruikt voor het maken van de tabellen 9 en 10 zijn verzameld in het kader van het Nationaal Kiezers
Onderzoek 1998 (NKO). De data werden verzameld door Kees Aarts en Henk van der Kolk namens de Stichting
Kiezersonderzoek Nederland (SKON). Het NKO 1998 werd mede mogelijk gemaakt door NWO, het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het
Sociaal en Cultureel Planbureau, en de Universiteiten van Amsterdam en Twente.
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Tabel 9: Gemiddelde voorkeuren van groepen kiezers in 1998
PVDA
PvdA
D66
GL
VVD
CDA
SP
GPV
SGP
RPF

D66
D66
PvdA
GL
VVD
SP
CDA
SGP
RPF
GPV

GL
GL
PvdA
D66
SP
CDA
VVD
RPF
GPV
SGP

SP
SP
PvdA
GL
D66
VVD
CDA
GPV
RPF
SGP

VVD
VVD
D66
PvdA
CDA
GL
SP
GPV
SGP
RPF

CDA
CDA
PvdA
VVD
GL
D66
GPV
RPF
SGP
SP

RPF
RPF
GPV
CDA
SGP
PvdA
VVD
GL
D66
SP

GPV
GPV
RPF
CDA
SGP
PvdA
VVD
GL
D66
SP

SGP
SGP
GPV
RPF
CDA
PvdA
VVD
GL
SP
D66

Tabel 10: Gemiddelde voorkeuren van groepen kiezers in 2002
PVDA
PvdA
GL
D66
SP
CDA
VVD
LN
LPF
SGP
CU

D66
D66
PvdA
GL
SP
VVD
CDA
LPF
LN
CU
SGP

GL
GL
PvdA
SP
D66
CDA
VVD
LPF
LN
CU
SGP

SP
SP
PvdA
GL
D66
CDA
VVD
LPF
LN
CU
SGP

VVD
VVD
CDA
D66
LPF
PvdA
GL
LN
SP
CU
SGP

CDA
CDA
VVD
PvdA
D66
LPF
SP
GL
CU
LN
SGP

CU
CU
CDA
SGP
SP
PvdA
GL
VVD
LN
LPF
D66

SGP
SGP
CU
CDA
LPF
LN
VVD
SP
PvdA
D66
GL

LPF
LPF
VVD
CDA
LN
SP
D66
PvdA
GL
CU
SGP

LN
LN
VVD
LPF
CDA
D66
SP
GL
PvdA
CU
SGP

In 2002 is de stemkans voor kiezers van de ChristenUnie uiteraard het grootst voor de eigen
partij. Deze partij zal echter in de meeste stelsels geen of weinig districtszetels binnenhalen.
Daarom zal een gemiddelde ChristenUnie stemmer die strategisch wil stemmen de stem
uitbrengen op het CDA (de vet gemarkeerde partij).
Opvallend is in de eerste plaats dat die (gemiddelde) stemkansen door de tijd niet stabiel zijn.
Het opvallends is daarbij de relatieve waardering van VVD kiezers voor de PvdA. Achtte
VVD kiezers in 1998 de kans dat men op de PvdA zou stemmen nog groter dan de kans dat
men op het CDA zou stemmen, in 2002 was dat omgekeerd. Dat betekent dat de gemiddelde
richting van het strategisch stemgedrag van onder meer VVD kiezers in 1998 wel eens anders
had kunnen zijn dan in 2002.
In de tweede plaats bevestigen de tabellen het beeld dat veel mensen hebben van het politieke
krachtenveld: het CDA zal steun verwerven van (de aanhang) de Christen Unie en de SGP, de
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PvdA van GroenLinks en de SP en (in 2002) de VVD van de LPF en LN als die laatste twee
partijen geen kans maken op een districtszetel.
In de derde plaats mogen deze tabellen niet verhullen dat het hier gaat om gemiddelden. Er
zijn D66 kiezers die liever op de VVD stemmen dat op de PvdA. Er zijn ook SGP kiezers die
liever op de VVD stemmen dan op het CDA. Zelfs als al de kiezers van kansloze partijen zich
strategisch gedragen wil dat dus niet zeggen dat al die kiezers ook op de partij stemmen die ze
gemiddeld meer waarderen.
4.1.8

Enkele voorlopige conclusies over de omvang en richting van het splitsen van de stem

Als veilige ‘bovenmarge’ kunnen we uitgaan van maximaal 30 procent van de kiezers die hun
stem zullen splitsen. Een klein deel daarvan doet dat vanuit strategische overwegingen. Onder
meer omdat een deel van de kiezers zich bij het uitbrengen van de districtsstem vergist (wat
uitsluitend ten koste zal gaan van partijen die kans maken op het verwerven van een zetel), zal
het netto effect van strategisch stemgedrag beduidend lager zijn. Als ruwe richtsnoer hanteren
we hieronder een maximumpercentage van 10% van alle kiezers.
De richting waarin die verandering zal optreden is voor een deel vrij helder: de PvdA
ontvangt steun van (aanhangers van) GL, de SP en D66, het CDA ontvangt steun van
(aanhangers van) de CU en de SGP en de VVD ontvangt in 2002 steun van aanhangers van de
LPF en LN. Maar dit zal slechts gaan om een deel van de strategische kiezers van die kleinere
partijen omdat de voorkeuren van die kiezers niet allemaal hetzelfde zijn.
Tenslotte verwachten we dat het gedrag van partijen en kiezers het meest zal veranderen in
enkelvoudige districten en in kleine meervoudige districten. Om die reden onderzoeken we de
consequenties van veranderend gedrag van kiezers en partijen voor twee varianten met
enkelvoudige districten: die met 75 zetels en die met 100 zetels. Ook onderzoeken we de
consequenties van (20 districten met in totaal 80 districtszetels).

4.2

Mogelijke consequenties van veranderend gedrag van partijen en kiezers in enkelvoudige
districten

We proberen nu bovenstaande conclusies toe te passen op systemen met enkelvoudige
districten. Als een partij in een district meer dan 50 procent van de stemmen binnen haalt
wordt de kandidaat van deze partij verkozen. In dat geval heeft strategisch stemgedrag niet
zoveel zin. Daarom gaan we eerst na hoe vaak een partij in een district meer dan 50 procent
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van de stemmen haalt. Daarna beschrijven we hoeveel stemmen er nodig zijn om de uitslag te
veranderen. Ten slotte gaan we in op de vraag hoe aannemelijk het is dat als gevolg van het
veranderende gedrag van partijen en kiezers de uitslag daadwerkelijk zal veranderen.

4.2.1

Het bestaan van meerderheidskandidaten

We moeten vaststellen dat geen van de kandidaten in 1998, 2002 of 2003 in een stelsel met 75
districten een meerderheid zou hebben gehaald. In een stelsel met 100 enkelvoudige
districten, kan slechts één kandidaat in 2003 direct al kan rekenen op 50% van de stemmen.
Dit betekent dat er in de meeste gevallen veel ruimte voor onder andere strategisch
stemgedrag.
4.2.2

Hoe groot is het verschil tussen de eerste en de tweede kandidaat?

75 districten
Als het verschil in aanhang tussen de eerste en de tweede kandidaat bijzonder groot is, is de
kans dat strategisch gedrag de uitslag beïnvloedt heel klein. De verschillen tussen de eerste en
tweede kandidaat zijn voor een stelsel met 75 districten en voor de jaren 1998, 2002 en 2003
weergegeven in figuur 5.

40

Figuur 5: verschil tussen de eerste en tweede kandidaat in 75 kiesdistricten.
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Opvallend is, dat in meer dan de helft van de districten het verschil tussen de eerste kandidaat
en de runner up minder is dan 10%. In het verkiezingsjaar 1998 was dat zelfs het geval in
meer dan 50 van de 75 districten.
100 enkelvoudige districten
Het verschil tussen de eerste en tweede kandidaat is ook in een stelsel met 100 enkelvoudige
districten in ongeveer de helft van de districten minder dan 10 procent.
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Figuur 6: verschil tussen de eerste en tweede kandidaat in 100 kiesdistricten.
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Toch moet de kans dat de uitslag kan veranderen als gevolg van strategisch stemgedrag
(waarover later meer), niet worden overschat. Als 10 procent van het electoraat (netto!)
strategisch stemt (wat gezien het voorafgaande een schatting aan de hoge kant is) en dat
strategisch gedrag vindt plaats zoals beschreven in de tabellen 9 en 10 (wat ook al
onaannemelijk is omdat kiezers verschillende voorkeuren hebben ten aanzien van de ‘op één
na beste kandidaat’), dan nog is niet gezegd dat de uitslag zal veranderen. Strategisch gedrag
van aanhangers van Groen Links, de SP en D66 om de plaatselijke PvdA (toch) te laten
winnen, kan immers worden tegengegaan door de aanhangers van de CU en de SGP (en in
sommige gevallen ook de VVD) die hun stem uitbrengen op het CDA. Dus zelfs als het netto
percentage strategische stemmen 10 procent is, betekent dit niet dat een verschil tussen de
eerste en tweede kandidaat ook kan worden overbrugd en dat daarmee een andere kandidaat
winnaar kan worden. Het ziet er dan ook naar uit dat slechts in enkele districten de marges zo
klein zijn, dat de uitslag als gevolg van strategisch stemgedrag kan veranderen.
4.2.3

Wat zijn de consequenties van strategisch stemgedrag in enkelvoudige districten?

In het voorafgaande hebben we laten zien dat er enige ruimte is voor strategisch stemgedrag.
De verschillen tussen de eerste en tweede kandidaat in de veel kiesdistricten is niet zo groot
dat een winnaar bij voorbaat vast staat, hoewel we de kans dat als gevolg van strategisch
stemgedrag een andere kandidaat wint niet moet worden overschat.
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Nu zijn de precieze consequenties van mogelijk strategisch gedrag moeilijk vast te stellen.
Maar als we afzien van allerlei ‘subtiele’ factoren die ongetwijfeld ook van invloed zijn, is de
manier waarop de uitslag verandert in enkelvoudige districten als gevolg van het veranderend
gedrag van partijen en kiezers eigenlijk betrekkelijk simpel.
In paragraaf 3.2.1 is al betoogd dat in een stelsel met ‘identieke enkelvoudige districten’ (alle
districten in Nederland zien er hetzelfde uit), de partij met het grootste aantal stemmen alle
districtszetels wint. Dit geldt ook als de aanhang van de eerste en de tweede partij nauwelijks
verschilt. De belangrijkste reden waarom er nooit een partij is die alle districtszetels wint, is
dat de districten zoals het ministerie die heeft vastgesteld, niet identiek zijn.
Wat gebeurt er nu als kleine partijen geen kandidaten stellen of als kiezers zich strategisch
gedragen? Dan wordt de aanhang van PvdA, CDA of VVD (al naar gelang de richting van het
strategisch gedrag) groter. De partij die nu als gevolg van het strategisch stemgedrag de
meeste stemmen verwerft wint in een stelsel met identieke kiesdistricten alle districtszetels.
Dat dit feitelijk niet zal gebeuren heeft te maken met (1) het feit dat niet alle districten
identiek zijn, (2) dat het stemsplitsend gedrag van kiezers niet in alle districten gelijk is.
Deze algemene observatie illustreren we voor zowel 75 als voor 100 enkelvoudige districten
aan de hand van de uitslagen van 1998, 2002 en 2003.
Consequenties van strategisch stemgedrag in 75 en 100 enkelvoudige districten in 1998
In 1998 won de PvdA 45, het CDA 29 en de VVD 38 zetels. Het mechanische effect van de
uitslag in 1998 leidt er toe dat de PvdA met minder dan een derde van de stemmen, maar liefst
2/3 van de districtszetels binnen haalt. De enige mogelijkheid van andere partijen om daar iets
tegen te doen is door het sluiten van coalities. De enige mogelijkheid van kiezers om daar iets
tegen te doen is door strategisch te stemmen.
Een coalitie tussen twee van de drie grootste partijen (om in bepaalde districten geen eigen
kandidaten te stellen) zou in 1998 zeer moeilijk zijn geweest. Ook strategisch stemgedrag zou
de suprematie van de PvdA in de districten moeilijk hebben kunnen keren. Sterker nog.
Omdat de PvdA kan rekenen op een deel van de stemmen van SP, GroenLinks en D66 en het
CDA alleen van die van de ChristenUnie en de SGP, zou strategisch stemgedrag van de
verschillende partijen er alleen toe hebben geleid dat de PvdA nog meer districtszetels zou
hebben binnengehaald.
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Onder de zeer verregaande veronderstelling van een linkse eenheid35 en een christelijke
eenheid36 wisselen in een systeem van 75 enkelvoudige districten 21 districtszetels van partij.
Dit gaat vooral ten koste van de VVD. De PvdA is de belangrijkste winnaar van strategisch
gedrag. Daarmee wordt het overschot aan districtszetels voor de PvdA alleen maar groter. Dit
betekent, dat strategisch stemgedrag in ieder geval het probleem van het te grote aantal PvdA
zetels dat het resultaat was van het mechanische effect van het kiesstelsel niet kan helpen
oplossen. Sterker nog: strategisch gedrag lijkt dit overschot ook te kunnen versterken.
De mogelijke verschuivingen in 1998 in een stelsel met 100 enkelvoudige districten als
gevolg van veranderend gedrag van kiezers en partijen, geven ook aan dat een al bestaand
overschot aan districtszetels nog (veel) groter kan worden als linkse partijen samenwerken.
Onder de eerder genoemde veronderstelling van een ‘linkse’ eenheid, krijgt de PvdA er dan
eens 16 zetels bij! Deze verschuiving gaat vooral ten koste van de VVD.
Consequenties van strategisch stemgedrag in 75 en 100 enkelvoudige districten in 2002
In 2002 won de PvdA 23, het CDA 43 en de VVD 24 zetels. Het mechanische effect zou er
toe leiden dat het CDA met minder dan een derde van de stemmen, maar liefst 80 procent van
de districtszetels binnen zou hebben gehaald! Omdat geen enkele coalitie daar iets tegenover
had kunnen zetten is een grote verschuiving in de uitslag als gevolg van strategisch gedrag
(van partijen of kiezers) ook nauwelijks mogelijk. Alleen een zeer grote coalitie van D66,
PvdA, GL en de SP (in dat jaar samen goed voor 49 zetels) zou tegenwicht hebben kunnen
bieden aan een christelijke eenheid. Het netto effect van coalitievorming en/of extreem
strategisch gedrag zou er echter toe kunnen dat leiden dat de PvdA teveel districtszetels
verwerft.
Consequenties van strategisch stemgedrag in 75 en 100 enkelvoudige districten in 2003
In 2003 won de PvdA 42, het CDA 44 en de VVD 28 zetels. Het mechanische effect zou er
toe leiden dat het CDA met minder dan een derde van de stemmen ruim de helft van de
districtszetels zou hebben binnengehaald. Dat het CDA niet meer wint, wordt veroorzaakt
doordat de PvdA vrijwel net zo groot is als het CDA en doordat de districten niet identiek zijn
samengesteld. In 2003 zijn de mogelijke consequenties van strategisch stemgedrag het
grootst. De PvdA zou immers door het sluiten van een ‘linkse coalitie’ (bijvoorbeeld de
belofte van SP en GroenLinks om geen districtskandidaten te stellen in ruil voor enkele
35

Linkse eenheid: alle kiezers van SP en GL stemmen op de PvdA of SP en GL zien af van het stellen van
districtskandidaten. We negeren de keuze van (de kiezers van) D66.
36
Christelijke eenheid: alle kiezers van CU en SGP stemmen op het CDA of CU en SGP zien af van het stellen
van districtskandidaten.

44

beleidsconcessies) landelijk gezien ‘groter’ kunnen worden dan het CDA. Het CDA kan daar
met een vergelijkbare coalitie met ChristenUnie en SGP niet voldoende tegenin brengen. De
consequentie zou zijn dat de PvdA in dat jaar in een stelsel met 75 of 100 enkelvoudige
districten teveel zetels zou hebben binnengehaald. In 2002 lijkt de uitslag gevoeliger voor
strategisch gedrag, omdat de twee grootste partijen elkaar in redelijk in evenwicht houden.
Hierdoor kan een relatief klein aantal kiezers van kleinere partijen de uitslag sterk
beïnvloeden.
4.2.4

Conclusies over het effect van veranderend gedrag van kiezers en partijen in enkelvoudige
districten

In enkelvoudige districten met 75 en 100 zetels treden als gevolg van het mechanische effect
van het stelsel enkele problemen op (zie hoofdstuk 3): sommige partijen krijgen in die stelsels
teveel districtszetels. Deze problemen worden in een stelsel met 75 of 100 enkelvoudige
districten niet altijd minder als gevolg van veranderend gedrag van partijen en kiezers. Soms
worden die problemen zelfs groter.

4.3

Mogelijke consequenties van veranderend gedrag van partijen en kiezers in 20 meervoudige

districten (twee stemmen, D’Hondt)
In een systeem met meervoudige districten is de prikkel om strategisch te stemmen kleiner
(zie hierover vooral paragraaf 4.1.1) dan in een stelsel met enkelvoudige districten. En
wanneer binnen de districten het systeem van Hare wordt gebruikt, is de prikkel om toch maar
niet te stemmen op de lokale kandidaat van D66, Groen Links, of de SP, maar op een
kandidaat van bijvoorbeeld de PvdA, kleiner dan wanneer D’Hondt wordt gebruikt. Dit komt
niet omdat veel kiezers weten dat Hare een proportioneler stelsel is, maar omdat kiezers
zullen leren dat ook in hun district kandidaten van relatief kleine partijen een kans maken. Om
die reden concentreren we ons op een stelsel met 20 districten en het systeem van D’Hondt.
Wat gebeurt er met de zetelverdeling als kiezers zich anders gaan gedragen dan ze nu onder
het huidige stelsel hebben gedaan?
4.3.1

Enkele veronderstellingen bij de berekeningen

Om na te gaan wat het effect is van mogelijk strategisch stemgedrag, zijn we voor een stelsel
met 20 kiesdistricten en 80 compensatiezetels nagegaan wat er gebeurt met de zetelverdeling
als een deel van de kiezers van ‘kleine partijen’ (GL, SP, D66, CU, SGP, LN) op hun ‘tweede
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voorkeur’ stemmen (zie de vetgemarkeerde partijen in de tabellen 9 en 10 met ‘gemiddelde
partijvoorkeuren’).
De veronderstelling dat sommige kiezers van de ‘kleine partijen’ (de partijen die weinig of
geen districtszetels zullen halen) hun districtsstem op hun ‘tweede keus’ zullen uitbrengen is
om verschillende redenen nogal sterk. In ieder geval moet worden aangetekend dat in
sommige districten en in sommige jaren ook in een stelsel met D’Hondt de kleinere partijen
wel degelijk zetels kunnen halen (zie de tabellen 2, 4 en 6). In sommige districten (zoals in het
district rond Amsterdam) is de kans dat bijvoorbeeld GroenLinks een zetel haalt meer dan
reëel aanwezig. In dat specifieke district zullen kiezers zich dus wellicht anders gedragen dan
in de andere districten.
Meestal zullen kiezers echter niet weten hoe groot de kans is dat hun (kleine) partij in hun
district wel degelijk kans maakt op een zetel. Kiezers zullen zich baseren op de landelijke
cijfers. Daarom hanteren we als regel dat kiezers de politieke partijen die volgens de peilingen
(in onze berekening: de uitslag) meer dan 10 districtszetels halen, niet ‘verlaten’ voor een
kansrijker partij. Subtielere veronderstellingen zullen waarschijnlijk niet tot radicaal andere
uitkomsten leiden.
Dit betekent concreet dat we veronderstellen dat in een stelsel met 20 kiesdistricten
waarbinnen totaal 80 districtszetels worden verdeeld, in 1998 en 2003 alleen de kiezers van
CDA, VVD en PvdA trouw zijn aan hun districtskandidaat. In 2002 zouden ook de
aanhangers van de LPF op de districtskandidaat van de LPF hebben gestemd en hun kandidaat
niet om strategische redenen hebben verlaten voor de VVD (zie tabel 10).
4.3.2

Consequenties van veranderend stemgedrag in twintig meervoudige districten (1998)

In figuur 7 staan de consequenties vermeld van strategisch stemgedrag voor de zetelverdeling
in 1998 in een stelsel met 80 districtszetels. De onderste ‘x-as’ van de grafieken geeft het
netto percentage strategische kiezers van kleine partijen weer dat op een grote partij stemt
(dus: ’10 procent van de kiezers van kleine partijen stemt strategisch op de grotere partij’). De
bovenste ‘x-as’ geeft dat weer als percentage van het totale aantal kiezers. Op de y-as staat het
aantal zetels voor de verschillende partijen.
Figuur 7: veranderingen van de aanhang van verschillende partijen bij verschillende aannames
van netto strategisch stemgedrag (20 districten, 80 districtszetels, 1998)
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In tabel 11 zijn de uitkomsten weergegeven van het extreme geval dat alle kiezers van kleine
partijen in de districten op hun tweede keus stemmen en dat niemand zich vergist.
Tabel 11: de gevolgen van extreem strategisch stemgedrag voor de verdeling van zetels
(1998)
Aantal
districten
20 80
20 100
20 120

variant
1998
4 D’Hondt
5 D’Hondt
6 D’Hondt

PvdA CDA VVD
45
29
38
43
18
19
20
23
57
24
30
66

GL
11
0
0
0

D66
14
0
0
0

SP
5
0
0
0

CU SGP
5
3
0
0
0
0
0
0

LPF
0
0
0
0

LN
0
0
0
0

Een voorbeeld kan wellicht bovenstaande grafiek en tabel 11 verduidelijken: als in 1998
niemand van de kleine partijen strategisch stemt, krijgt de PvdA in een stelsels met 20
kiesdistricten en 80 districtszetels 34 zetels, het CDA 17 zetels en de VVD 28 zetels (zie ook
tabel 2 in het rapport). Dit zijn de aantallen die ook helemaal links in grafiek 1 staan.
Als nu het netto percentage strategische kiezers oploopt tot 50 procent, worden die aantallen
respectievelijk 42, 18 en 20. Dat de VVD ‘verliest’ als gevolg van strategisch stemgedrag
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komt vooral doordat lokale PvdA kandidaten kunnen rekenen op aanhangers van SP,
GroenLinks en D66, terwijl de VVD kandidaten geen strategische stemmers trekken.
Als het netto percentage strategische stemmen oploopt tot 100% van de kiezers van kleine
partijen, lopen de aantallen voor PvdA, CDA en de VVD in 1998 op tot resp 43, 18 en 19
zetels. Deze aantallen staan ook vermeld in tabel 11. In tabel 11 staan bovendien de
consequenties van extreem stemgedrag uitgewerkt voor varianten met 100 en 120
districtszetels.
Dit alles betekent dat in 1998 als gevolg van strategisch stemgedrag geen problemen zouden
zijn ontstaan in een stelsel met 20 kiesdistricten en 80 districtszetels. Wellicht dat het wel mis
zou zijn gegaan in een stelsel met 100 districtszetels omdat de PvdA dan teveel districtszetels
zou kunnen halen.
4.3.3

Consequenties van veranderend stemgedrag in twintig meervoudige districten (2002)

In figuur 8 en tabel 12 is de bovenstaande exercitie herhaald voor 2002.
Figuur 8: veranderingen van de aanhang van verschillende partijen bij verschillende aannames
van netto strategisch stemgedrag (20 districten, 80 districtszetels, 2002)
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Tabel 12: de gevolgen van extreem strategisch stemgedrag voor de verdeling van zetels
(2002)
Aantal
districten

variant
2002

20 80
20 100
20 120

4 D’Hondt
5 D’Hondt
6 D’Hondt

PvdA CDA VVD
23
43
24
28
12
28
34
15
35
40
20
42

GL
10
0
0
0

D66
7
0
0
0

SP
9
0
0
0

CU SGP
4
2
0
0
0
0
0
0

LPF
26
12
16
18

LN
2
0
0
0

In 2002 (uitslag PvdA 23; CDA 43 , VVD 24 en LPF 26 zetels) ontstaan ‘problemen’ op het
moment dat meer dan de helft (let wel netto!!) van de aanhangers van de kleine partijen (meer
dan 11,1 procent netto van alle kiezers) strategisch stemt. Zoals we in paragraaf 4.1.8 hebben
geconcludeerd, is de kans dat dit zal gebeuren te verwaarlozen. De kans dat politieke partijen
als gevolg van strategisch stemgedrag in 2002 in een stelsel met meer dan 80 districtszetels
‘teveel’ zetels zouden winnen is wel aanwezig.
4.3.4

Consequenties van veranderend stemgedrag in twintig meervoudige districten (2003)

In figuur 9 en tabel 13 is de bovenstaande exercitie herhaald voor 2003.
Figuur 9: veranderingen van de aanhang van verschillende partijen bij verschillende aannames
van netto strategisch stemgedrag (20 districten, 80 districtszetels, 2003)
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In 2003 (uitslag PvdA 42; CDA 44, VVD 28 en LPF 8 zetels ontstaan zelfs bij extreme
aannames over strategisch stemgedrag nooit problemen bij de toedeling van zetels.
Tabel 13: De gevolgen van extreem (netto) strategisch stemgedrag voor de verdeling van
zetels (2003)
Aantal
districten
20 80
20 100
20 120

variant
2003
4 D’Hondt
5 D’Hondt
6 D’Hondt

PvdA CDA VVD
42
44
28
41
22
17
33
22
45
37
26
57

GL
8
0
0
0

D66
6
0
0
0

SP
9
0
0
0

CU SGP
3
2
0
0
0
0
0
0

LPF
8
0
0
0

LN
0
0
0
0

De kans dat het mis gaat als wordt gekozen voor meer dan 80 zetels is iets groter. Maar zelfs
bij 100 districtszetels moet het (netto) percentage strategische stemmers extreem hoog zijn
voordat de uitslag in de districten problematisch wordt voor de verdeling van zetels.
4.3.5

Conclusies over de consequenties van strategisch gedrag in meervoudige districten

Wat gebeurt er met de zetelverdeling als kiezers zich anders gaan gedragen dan ze nu onder
het huidige stelsel hebben gedaan? Deze vraag hebben we hiervoor beantwoord voor een
stelsel met 20 meervoudige districten. Belangrijkste conclusie was dat sommige partijen als
gevolg van strategisch gedrag kunnen verliezen en andere partijen kunnen winnen, maar dat
in een stelsel met 80 districtszetels de kans dat als gevolg van dat strategische gedrag
problemen ontstaan is te verwaarlozen. In een stelsel met 100 of 120 districtszetels is de kans
dat een partij teveel districtszetels haalt wel aanwezig.

4.4

Enkele conclusies over de gevolgen van veranderend gedrag van kiezers en partijen

In hoofdstuk 3 hebben we ons beperkt tot het zogenaamde ‘mechanische effect’ van een
kiesstelsel. Een ander kiesstelsel verandert echter niet alleen de vertaling van stemmen in
zetels, maar (soms) ook het gedrag van kiezers en politieke partijen. Zo zullen kiezers, zeker
in een systeem met twee stemmen, hun gedrag aanpassen op grond van onder meer
strategische, oprechte of expressieve overwegingen.
In dit hoofdstuk hebben we aangegeven dat op grond van internationaal vergelijkend
onderzoek niet valt te verwachten dat alle kiezers hun gedrag als gevolg van de invoering van
een nieuw stelsel zullen aanpassen. Zo valt niet te verwachten dat in een stelsel waar kiezers
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twee stemmen krijgen (een lijststem en een districtsstem) meer dan 30 procent van de kiezers
hun stem zullen splitsen. Bovendien splitst slechts een deel van de kiezers de stem uit
strategische overwegingen. Onder meer omdat een deel van de kiezers zich bij het uitbrengen
van de districtsstem vergist (wat uitsluitend ten koste zal gaan van partijen die kans maken op
het verwerven van een zetel), zal het netto effect van strategisch stemgedrag beduidend lager
zijn dan de eerder genoemde 30 procent. Daarbij moet eerder worden gedacht aan minder dan
aan meer dan 10 procent.
Verder verwachten we dat het gedrag van partijen en kiezers het meest zal veranderen in
enkelvoudige districten en in kleine meervoudige districten waar het stelsel van D’Hondt
wordt gebruikt. Om die reden zijn in dit hoofdstuk de consequenties van veranderend gedrag
van kiezers en partijen onderzocht voor twee varianten met enkelvoudige districten en voor
de variant met 20 meervoudige districten.
Enkelvoudige districten
De kans dat uitslag in enkelvoudige districten als gevolg van strategisch gedrag van kiezers
verandert moet niet worden overschat. Als 10 procent van het electoraat (netto!) strategisch
stemt en strategisch gedrag voor alle kiezers in dezelfde richting plaatsvindt (wat ook al
onaannemelijk is omdat kiezers verschillende voorkeuren hebben ten aanzien van de ‘op één
na beste kandidaat’), dan nog is niet gezegd dat de uitslag zal veranderen. Strategisch gedrag
van aanhangers van Groen Links, de SP en D66 om de plaatselijke PvdA (toch) te laten
winnen, kan immers worden tegengegaan door de aanhangers van de CU en de SGP (en in
sommige gevallen ook de VVD) die hun stem uitbrengen op het CDA. Dus zelfs als het netto
percentage strategische stemmen 10 procent is, betekent dit niet dat het verschil tussen de
eerste en tweede kandidaat daarmee ook wordt overbrugd en dat daarmee een andere
kandidaat winnaar wordt. Het ziet er dan ook naar uit dat slechts in enkele districten de
marges zo klein zijn, dat de uitslag als gevolg van strategisch stemgedrag zal kunnen
veranderen.
De richting van die eventueel optredende verandering hangt af van de uitslag die zou zijn
ontstaan zonder strategisch gedrag van kiezers of partijen. Als een politieke partij op landelijk
niveau (met de lijststemmen) de meeste zetels haalt en geen enkele coalitie van partijen haalt
samen meer dan deze partij (en eventuele bondgenoten), zal deze grootste partij altijd (veel)
meer dan de helft van de districtszetels verwerven. Deze veranderingen in het gedrag van
kiezers en partijen noodzaken ons echter niet de eerder getrokken conclusies over het
optreden van problemen aan te passen. In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat in enkelvoudige
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districten met 75 en 100 zetels als gevolg van het mechanische effect van het stelsel
problemen optreden: sommige partijen krijgen in die stelsels teveel districtszetels. Deze
problemen worden in een stelsel met 75 of 100 enkelvoudige districten niet altijd kleiner door
het veranderend gedrag van partijen en kiezers. Soms worden die problemen zelfs groter.
Meervoudige districten
In een stelsel met 20 meervoudige districten zullen sommige partijen als gevolg van
strategisch gedrag verliezen en andere partijen winnen ten opzichte van de uitslag die werd
veroorzaakt door het mechanische effect van het stelsel. In een stelsel met 80 districtszetels is
de kans dat als gevolg van het strategische gedrag problemen ontstaan te verwaarlozen. In een
stelsel met 100 of 120 districtszetels is de kans dat een partij teveel districtszetels haalt wel
aanwezig. Op basis van deze observatie moeten de eerder getrokken conclusies over mogelijk
optredende problemen in een stelsel met 20 kiesdistricten en 100 districtszetels iets worden
aangepast: ook in een stelsel met 20 kiesdistricten en 100 districtszetels kunnen onder
bepaalde omstandigheden als gevolg van het gedrag van kiezers en partijen problemen
optreden doordat aan een bepaalde partij teveel districtszetels worden toegekend.
Tabel 14: overzicht van de problemen die zouden zijn opgetreden in 1998, 2002 en 2003 bij
de proportionele verdeling van zetels in de 15 varianten
5 nader onderzochte varianten
75 enkelvoudige districten
100 enkelvoudige districten
20 variabele districten met 80 districtzetels (D’Hondt)
20 variabele districten met 100 districtzetels (D’Hondt)
20 variabele districten met 120 districtzetels (D’Hondt)

teveel districtzetels in 1998, 2002 of 2003 als
gevolg van veranderend gedrag van kiezers
Ja, grote partijen kunnen (nog steeds) teveel
zetels krijgen
Ja, grote partijen kunnen (nog steeds) teveel
zetels krijgen
Nee, de kans dat politieke partijen als gevolg
van strategisch gedrag van kiezers teveel
districtszetels krijgen is verwaarloosbaar klein
Ja, er is een kans dat grote partijen teveel
zetels krijgen als gevolg van strategisch
stemgedrag onder kiezers
Ja, er is een kans dat grote partijen teveel
zetels krijgen en die kans is groter dan in een
stelsel met 100 districtszetels

52

5

Conclusies

De vraag die het ministerie beantwoord wilde zien was, wat er zou zijn gebeurd met de uitslag
van de Tweede Kamerverkiezingen van 1998, 2002 en 2003 als er verschillende typen stelsels
met districten zouden zijn gebruikt bij het bepalen van de zetelverdeling in de Tweede Kamer.
Bij het beantwoorden van die vraag is uitgegaan van de feitelijk uitgebrachte stemmen van de
verkiezingen van 1998, 2002, 2003. De stelsels die zijn onderzocht zijn beschreven in
hoofdstuk 2.
De vraag naar het effect van een ander kiesstelsel op de zetelverdeling in de Tweede Kamer is
voor een deel te beantwoord door te veronderstellen dat kiezers zich onder een ander stelsel
precies zo zouden hebben gedragen als ze nu feitelijk hebben gedaan onder het bestaande
proportionele stelsel (hoofdstuk 3). In dat geval leidt een nieuw stelsel alleen tot een andere
‘vertaling’ van stemmen in zetels. Het stelsel heeft dan een louter ‘mechanisch’ effect op de
zetelverdeling.
Op basis van ons onderzoek naar het mechanische effect van het kiesstelsel zijn de volgende
conclusies getrokken:
(1) De kans dat aan een politieke partij meer districtszetels worden toegekend dan waar de
partij op grond van de lijststem recht zouden hebben, is in een stelsel met
enkelvoudige districten aanzienlijk groter dan in een stelsel met meervoudige
districten.
(2) De kans dat aan een politieke partij meer districtszetels worden toegekend dan waar de
partij op grond van de lijststem recht zouden hebben, is in een stelsel met weinig
districtzetels kleiner dan in een stelsel met veel districtszetels. Dit geldt zowel voor
stelsels met enkelvoudige als met meervoudige districten.
(3) In een stelsel met enkelvoudige districten kan alleen de landelijk gezien grootste partij
soms teveel districtszetels krijgen.
(4) Indien in een stelsel met meervoudige districten het stelsel van Hare bij de berekening
van de zetelverdeling per district wordt gebruikt, ligt de uitslag in de districten dichter
bij de feitelijke uitslag dan wanneer het systeem van D’Hondt wordt gebruikt.
(5) Indien in een stelsel met meervoudige districten het stelsel van Hare bij de berekening
van de zetelverdeling per district wordt gebruikt, is de kans aanwezig dat middelgrote
partijen teveel districtszetels verwerven. Indien gebruik wordt gemaakt van het
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systeem van D’Hondt is de kans groter dat grote partijen teveel districtszetels
verwerven.
(6) Indien in een stelsel met meervoudige districten gebruik wordt gemaakt van
gemiddeld grote kiesdistricten (gemiddeld aantal zetels per district is groter) ligt de
uitslag in de districten dichter bij de feitelijke uitslag dan wanneer gebruik wordt
gemaakt van gemiddeld kleine kiesdistricten.
(7) Indien in een systeem met meervoudige districten enkele districten een groot aantal
zetels hebben te verdelen en andere districten minder zetels hebben te verdelen, is de
kans dat problemen optreden kleiner dan wanneer alle districten een even groot aantal
zetels hebben te verdelen (bij gelijke gemiddelde omvang en gelijke methode van
zetelverdeling).
De veronderstelling dat kiezers zich onder al de onderzochte stelsels op identieke wijze
zouden hebben gedragen als ze nu feitelijk hebben gedaan, is te sterk. Indien bijvoorbeeld
wordt gekozen voor een systeem met twee stemmen, waarbij een deel van de invulling van de
zetels via districten en de verdeling van de zetels via een landelijke lijst (lijstzetels) verloopt,
brengen sommige kiezers hun eerste stem (op de districtskandidaat) wellicht op een andere
partij uit dan hun tweede stem (de stem voor de landelijke lijst). We hebben we ‘split ticket
voting’ of ‘stemsplitsing’ genoemd. Indien veel kiezers hun stem splitsen, kunnen aan een
politieke partij ‘teveel’ districtszetels worden toegekend. In dat geval is de grondwettelijke eis
dat er maar 150 zetels zijn te verdelen alleen te handhaven als genoegen wordt genomen met
een minder evenredige uitslag.
Om te onderzoeken wat er gebeurd zou zijn als in Nederland bij de verkiezing voor de
Tweede Kamer een stelsel met twee stemmen zou hebben bestaan, is eerst onderzocht wat uit
internationaal vergelijkend onderzoek bekend is geworden over de achtergronden van
stemmenplitsing. Dit onderzoek is beschreven in hoofdstuk 4. Daarbij hebben we
geconstateerd dat stemsplitsing wordt veroorzaakt door vijf (groepen) factoren:
(1) ‘Oprechte’ motieven van kiezers
(2) Strategische of ‘sophisticated’ motieven van kiezers
(3) Coalitie motieven van kiezers
(4) Overige motieven van kiezers
(5) Strategisch gedrag van politieke partijen (die wel of niet in districten deelnemen)
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We hebben verder geconstateerd dat niet valt te verwachten dat alle kiezers als gevolg van de
invoering van een nieuw stelsel hun gedrag zullen aanpassen. Op basis van internationaal
vergelijkend onderzoek hebben we vastgesteld dat in een stelsel waar kiezers twee stemmen
krijgen (een lijststem en een districtsstem) in Nederland waarschijnlijk niet meer dan 30
procent van de kiezers de stem zal splitsen. Bovendien splitst slechts een deel van de kiezers
de stem uit strategische overwegingen. Vooral de ‘oprechte motieven’ en ‘overige motieven’
lijken een belangrijke rol te spelen bij de keuze de stem te splitsen. Onder meer omdat een
deel van de kiezers zich bij het uitbrengen van de districtsstem vergist (wat uitsluitend ten
koste zal gaan van partijen die kans maken op het verwerven van een zetel), zal het netto
effect van strategisch stemgedrag beduidend lager zijn dan de eerder genoemde 30 procent.
Daarbij moet eerder worden gedacht aan minder dan aan meer dan 10 procent.
Verder hebben we de verwachting uitgesproken dat het gedrag van partijen en kiezers het
meest zal veranderen in enkelvoudige districten en in kleine meervoudige districten waar het
stelsel van D’Hondt wordt gebruikt. Om die reden zijn de consequenties van veranderend
gedrag van kiezers en partijen nader onderzocht voor twee varianten met enkelvoudige
districten en voor de variant met 20 meervoudige districten waarbij het systeem van D’Hondt
wordt gebruikt.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de kans dat uitslag in enkelvoudige districten als
gevolg van strategisch gedrag van kiezers zal veranderen, niet moet worden overschat. Toch
kan onder sommige omstandigheden strategisch gedrag van partijen en kiezers de uitslag in de
districten beïnvloeden. Als een politieke partij op landelijk niveau (met de lijststemmen) de
meeste zetels haalt en geen enkele coalitie van partijen haalt samen meer dan deze partij (en
eventuele bondgenoten), zal deze grootste partij altijd (veel) meer dan de helft van de
districtszetels verwerven. Deze constateringen noodzaken ons echter niet de eerder getrokken
conclusies over het optreden van problemen als gevolg van het verwerven van teveel
districtszetels aan te passen. In hoofdstuk 3 hadden we reeds gezien dat in enkelvoudige
districten met 75 en 100 zetels als gevolg van het mechanische effect van het stelsel
problemen optreden: sommige partijen krijgen in die stelsels teveel districtszetels. Deze
problemen worden in een stelsel met 75 of 100 enkelvoudige districten niet altijd kleiner door
het veranderend gedrag van partijen en kiezers. Soms worden die problemen zelfs groter.
Uit het onderzoek naar de effecten van het veranderend gedrag van kiezers in een stelsel met
20 meervoudige districten kwam naar voren dat sommige partijen als gevolg van strategisch
gedrag verliezen en andere partijen winnen ten opzichte van de uitslag die zou worden
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veroorzaakt door het mechanische effect van het stelsel. In een stelsel met 80 districtszetels is
de kans dat als gevolg van het strategische gedrag in 1998, 2002 of 2003 problemen zouden
zijn ontstaan echter te verwaarlozen. In een stelsel met 100 of 120 districtszetels is de kans dat
een partij teveel districtszetels zou hebben gehaald wel aanwezig. Op basis van deze
observatie moeten de eerder getrokken conclusies over mogelijk optredende problemen in een
stelsel met 20 kiesdistricten en 100 districtszetels iets worden aangepast. Op grond van het
mechanische effect zouden we in 1998, 2002 en 2003 geen problemen hebben verwacht in
een stelsel met 20 kiesdistricten en 100 districtszetels. Onder bepaalde omstandigheden
kunnen in een stelsel met 20 kiesdistricten en 100 districtszetels als gevolg van veranderend
gedrag van kiezers echter aan een bepaalde partij teveel districtszetels worden toegekend.
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