
Bestuurscultuur 
Herstel hoofdelijk stemmen in de Tweede Kamer 

(Opiniebijdragen de Volkskrant 28 april, Trouw 10 mei 2021) 

Kamerbreed was het onbehagen over acties van partijbesturen om kritiek en onderzoekszin van Kamerleden te 
temperen en de Kamer in het tuigje van het kabinet te laten lopen. De toonaarden varieerden van 'lelijk', 'ongepast' en 
'ondermijnend', tot 'schandelijk'. De Kamer moest onafhankelijk zijn, kritiek en vasthoudendheid dienden niet beknot, 
gesensibiliseerd of 'ingekaderd' maar gerespecteerd en tegemoet gekomen. De burger zal met instemming hebben 
geluisterd. Weinig bewijst immers overtuigender dan de toeslagenaffaire dat een kritische, onafhankelijke 
volksvertegenwoordiging onmisbaar is.  

De ultrakorte motie nr. 39 bevatte de kern van waar het om draaide. De motie vroeg Kamerleden kort en bondig om 
het 'sensibiliseren' van een kritisch Kamerlid af te keuren. De uitkomst was opmerkelijk, en rijke grond voor burgerlijk 
cynisme. De motie werd verworpen. Niet één lid van CDA, ChristenUnie, VVD of D66 stemde vóór. Een meerderheid 
van de Kamer gaf hiermee te kennen het geen bezwaar te vinden als de partijtop onafhankelijke meningen van 
Kamerleden de kop in drukt. De verwerping draagt het onmiskenbare stempel van partijdiscipline. Gezien de 
getalsverhouding - het scheelde 6 stemmen - en de voorafgaande Kamerbrede afkeuring was de motie met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aangenomen als er was gestemd 'zonder last', naar eer en geweten zoals de 
Grondwet voorschrijft. 

Het huidige Reglement van Orde van de Tweede Kamer bepaalt dat er standaard wordt gestemd bij handopsteken 
door de voorzitters van de fracties. Alleen over benoemingen wordt hoofdelijk gestemd, en in dat geval ook 
schriftelijk. Het reglement van de volksvertegenwoordiging wijkt dus af van de Grondwet. Om toch iets van het 
aardige idee van zelfstandige Kamerleden overeind te houden mag ieder Kamerlid op enig moment om een 
hoofdelijke stemming vragen. Dat gebeurt door hardop 'ja' of 'nee' zeggen. In theorie moet dit individuele 
Kamerleden de Grondwettelijk voorgeschreven ruimte geven om af te wijken van de partijdiscipline. In de praktijk 
wordt er zelden om gevraagd. Een luid en duidelijk ja of nee dat afwijkt van de partijlijn is in de Nederlandse cultuur 
ongewoon en maakt Kamerleden kwetsbaar tegenover de machtige partijtop. 

Over de motie 39 werd bij uitzondering wel hoofdelijk gestemd, door 'ja' of 'nee' zeggen. De uitkomst liet er weinig 
twijfel over dat hoofdelijk openbaar stemmen, net zo goed als het handopsteken door de fractievoorzitters, wordt 
beheerst door partijdiscipline. Dit min of meer gedwongen stemmen per partij maakt het in een meerderheidscoalitie 
vrijwel onmogelijk voor de Kamer om zittende bewindslieden ter verantwoording te roepen of bepaalde handelwijzen 
af te keuren. Dat is niet ongevaarlijk. Het opent de deur naar een 'autoritaire democratie' van lang zittende kabinetten 
die, blind gesteund door het coalitieblok in de Kamer, kunnen doordenderen op een ingeslagen weg terwijl burgers 
links en rechts naast de rails vallen. 

Een verder nadeel van partijdiscipline is dat het de individuele volksvertegenwoordigers onzichtbaar maakt. Het 
resultaat is dat de kiezer net als de Kamer gaat bulkstemmen: niet langer op een persoon maar op een partij. Zo wordt 
de band tussen kiezers en volksvertegenwoordigers steeds losser. Een verschijnsel dat achtereenvolgende 
Staatscommissies voor het Parlementair Stelsel terecht veel zorgen baart omdat het de onafhankelijkheid en de macht 
van Kamerleden ondermijnt. Terwijl het persoonlijke element in het stemgedrag nu juist steeds verder achter de 
horizon raakt, interpreteren partijvoorzitters de bulkstem als een groeiend draagvlak voor hun persoon. Een apart 
hokje op het stembiljet zou hier verhelderend kunnen werken. 

Het is belangrijk dat de band tussen kiezer en gekozene in ere wordt hersteld, zodat de Kamer kritisch en onafhankelijk 
kan opereren en niet dienst doet als rollator van het kabinet. Beide zijn ernstig beschadigd door partijdiscipline en het 
ligt dan ook voor de hand de oplossing te zoeken in het herstel van hoofdelijk stemmen in de Kamer, zowel mondeling 
als schriftelijk. Schriftelijk stemmen heeft het nadeel dat het niet transparant is. De kiezers horen te weten wat de 
vertegenwoordigers stemmen. Het middel heeft dus een prijs en moet zuinig worden ingezet. Daar staat veel 
tegenover. Om de tegenmacht te herstellen is het een effectief en misschien ook wel het enige middel.  

In het ideale geval worden beide stemprocedures naast elkaar gebruikt. Er kan standaard hoofdelijk en openbaar 
worden gestemd over alles wat in de partijprogramma's staat. Afwijkingen van de partijlijn worden hiermee zichtbaar 
voor de burger. Eventuele represailles door de partijtop ook. Dit zal de macht en het aanzien van de Kamer versterken. 
Over een select aantal gewetensvragen, onderwerpen die niet in de programma's staan en onderwerpen die 
betrekking hebben op het functioneren van de Kamer zelf, wordt hoofdelijk en schriftelijk gestemd. Daaronder vallen 
het wel of niet instellen van een parlementaire enquête en de moties van afkeuring en van wantrouwen over het 
gevoerde beleid.  
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