
Toespraak van de voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, prof. dr. J.A. van 

Kemenade, ter gelegenheid van de presentatie van het advies ‘Democratie vereist 

partijdigheid. Over politieke partijen en formaties in beweging’ op 28 april 2009 om 

15.30 uur. 

 

Dames en heren, 

 

Namens de Raad voor het openbaar bestuur, adviesorgaan van regering en parlement, heet ik 

u van harte welkom bij de presentatie van zijn advies over politieke partijen en andersoortige 

politieke formaties. 

In het bijzonder heet ik minister Ter Horst welkom aan wie ik zo dadelijk het advies zal 

overhandigen. Het advies richt zich overigens niet alleen tot de regering maar ook – en vooral 

– tot politieke partijen zélf. 

Een bijzonder woord van welkom ook aan zes voorzitters en een vice-voorzitter van politieke 

jongerenorganisaties die onder leiding van Rob-lid en oud Tweede Kamerlid Peter 

Lankhorst vanmiddag met elkaar en met de zaal in debat gaan over het advies. Een centrale 

vraag daarbij is wat politieke partijen juist jongeren hebben te bieden. 

Een toekomstbestendige politieke partij dient daarop een adequaat antwoord te hebben. ‘The 

party is over’ als dat antwoord achterwege blijft, en dat zou ernstig afbreuk doen aan het 

functioneren van onze representatieve democratie. 

 

Met zijn advies wil de Raad voor het openbaar bestuur aan de regering maar vooral ook aan 

politieke partijen (en andersoortige politieke formaties) handvatten bieden om het 

doemscenario van ‘The party is over’ uit te sluiten. Een vitale democratie vraagt om 

geprofileerde én georganiseerde, inspraak en tegenspraak.   

 

Toelichting op het advies  

Uitgangspunt (normatieve stellingname) 

Politieke partijen, die een brug vormen tussen individuele burgers, volksvertegenwoordigende 

organen en het openbaar bestuur, zijn van vitaal belang voor een levende en voor burgers 

herkenbare parlementaire democratie. De westerse representatieve democratie is in essentie 

een representatieve partijendemocratie.  Politieke partijen vormen een brug tussen individuele 

burgers en het openbaar bestuur door het in samenhang vervullen van vier functies die van 

essentieel belang zijn voor onze representatieve democratie: 

1. Rekrutering 

De werving, scholing, selectie en presentatie van kandidaten voor volksvertegenwoordigende 

organen en het politiek bestuur. 

2. Integratie & programmering 

Het formuleren van een coherente visie op de gewenste inrichting van de samenleving, en de 

vertaling daarvan in hanteerbare en realiseerbare beleidsprogramma’s. 

3. Representatie 

Het oppakken van problemen en preferenties van groepen in de bevolking: de politieke partij 

als ‘oog en oor’ van de samenleving; alle partijen samen worden geacht de totale bevolking in 

haar sociaal-economische, culturele, etnische en politieke verscheidenheid te representeren. 

4. Communicatie 

Het onderhouden van contacten met eigen leden en donateurs en met betrokken kiezers in het 

algemeen, en het voeden van het publieke debat, zowel binnen als buiten de partij. 

Zoals gezegd worden politieke partijen geacht deze vier kernfuncties in samenhang te 

vervullen. Zo beschouwd zijn politieke partijen in een representatieve democratie een 
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onmisbaar element bij het zoeken naar een optimale balans tussen democratie, rechtmatigheid, 

doeltreffendheid en doelmatigheid. 

 

Diagnose 

De laatste decennia worden de traditionele politieke partijen geconfronteerd met 

functieverlies, onder invloed van elkaar versterkende maatschappelijke en culturele 

ontwikkelingen zoals individualisering, informatisering, mediatisering, ontideologisering, en 

professionalisering van politiek en bestuur. Sommige functies – zoals de communicatie – 

worden in toenemende mate ook door andere actoren vervuld, en de vervulling van andere 

functies levert politieke partijen problemen op. Zo hebben veel politieke partijen vooral op 

lokaal niveau steeds meer moeite met het vinden van geschikte kandidaten voor (lokale) 

lijsten. 

 

Het vertrouwen van burgers in politieke partijen is – hoewel vrij constant – stelselmatig lager 

dan het vertrouwen in bijvoorbeeld de Tweede Kamer, de regering, de televisie en de 

geschreven pers. Andere symptomen van de problemen van – vooral traditionele – politieke 

partijen zijn dalende ledentallen – tot 2,5 % van het aantal kiesgerechtigden in 2009 – gering 

activisme van de leden, oppervlakkige en wisselende partijloyaliteit, en onvoldoende 

herkenbaar profiel.  

 

Burgers die politiek en maatschappelijk willen participeren – en die zij er gelukkig nog steeds 

in vrij groten getale –  kiezen daarvoor steeds vaker andere kanalen dan die van de politieke 

partijen.  

 

Dat geldt vooral voor politiek betrokken jongeren: zij richten hun maatschappelijke en 

politieke betrokkenheid liever op single issues en ontmoeten elkaar bij voorkeur in virtuele, 

horizontale, netwerken. En áls zij zich inzetten voor politieke partijen dan doen zij dit veelal 

op tijdelijke, ad hoc-basis. Een meer permanente binding met politieke partijen is zeker bij 

jongeren niet erg populair. 

 

De hoofdstroom van de politieke partijen heeft zich steeds meer georiënteerd op het 

territoriale en nationale politiek-bestuurlijke systeem (‘Den Haag’). Deze bestuurscentrische 

oriëntatie van (de hoofdstroom van) de politieke partijen heeft bijgedragen aan een 

verzwakking van de band met de samenleving. Politicologen spreken wel van ‘kartelpartijen’ 

die meer de afstemming met elkáár zoeken dan met de achterliggende samenleving. De 

opkomst van de losgezongen ‘kartelpartij’ is een erkend risico van de consensusdemocratie 

zoals die zich ook in Nederland heeft gevestigd. 

  

Ideologische convergentie van de politieke partijen op het brede speelveld van gematigd links 

tot gematigd rechts (laatstelijk vooral in de ‘paarse’ jaren negentig van de vorige eeuw), 

individualisering en professionalisering van politiek en openbaar bestuur hebben eveneens 

bijgedragen aan verzwakking van de band tussen politieke partijen en de samenleving. 

 

Tegelijkertijd verplaatst de politiek zich in toenemende mate van ‘Den Haag’ naar allerlei 

andere territoriale en virtuele centra. Politieke partijen hebben zich als het ware genesteld in 

een politiek systeem dat zelf al minder centrale betekenis heeft gekregen. 

 

Al met al zijn politieke partijen niet meer – of niet meer voldoende – in staat om te fungeren 

als gezaghebbend intermediair tussen burgers en de overheid, als hét platform voor 
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meningsvorming over publieke zaken, en als inspirerend kader voor gemeenschappelijk 

handelen. 

 

Aanbevelingen  

De Raad ziet aangrijpingspunten voor revitalisering van politieke partijen. Het gaat daarbij in 

de eerste plaats om handelingsperspectieven voor de politieke partijen zélf, en in de tweede 

plaats om handelingsperspectieven voor de overheid. 

 

 

Aanbevelingen voor politieke partijen 

Voor de politieke partijen is het essentieel dat zij zich weer meer nadrukkelijk 

programmatisch profileren en zich weer meer herkenbaar opstellen als vertolker van bepaalde 

belangen, opvattingen, emoties, smaken en visies met betrekking tot de publieke zaak, en van 

daaruit maatschappelijke vraagstukken agenderen en hun prioriteiten stellen. Een vitale 

democratie kan niet zonder ‘partijdigheid’. 

Politieke partijen moeten de – electoraal overigens begrijpelijke – neiging onderdrukken om 

op voorhand het politieke centrum en de politieke consensus op te zoeken om daarmee 

iedereen te vriend te houden, omdat zij daardoor op den duur voor niemand meer herkenbaar 

zijn en geen vrienden meer over houden. 

 

Op basis van hun (geprofileerde) programma kunnen politieke partijen nieuwe verbindingen 

aangaan met aan hen ‘verwante’ en vaak op virtuele wijze opererende ‘nieuwe actiegroepen’ 

om programmapunten te realiseren. 

(Thematische) webcommunities bijvoorbeeld op de gebieden van zorg, onderwijs, wonen, 

mobiliteit en duurzaamheid, kunnen daarbij een nuttige functie vervullen. Politieke partijen 

kunnen webcommunities en virtuele actiegroepen ook gebruiken om bijvoorbeeld wijken in de 

steden aan zich te binden. 

 

Politieke partijen moeten zich bij het verspreiden van informatie niet te zeer afhankelijk 

maken van intermedaire media zoals dagbladen en omroepen, maar veel meer zelf hun kiezers 

en de burgers in het algemeen informeren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid ten opzichte 

van diezelfde kiezers en burgers. De verkiezingscampagne van Barack Obama heeft laten zien 

welke mogelijkheden internet biedt aan politieke partijen (of wellicht beter: aan aansprekende 

kandidaten voor politieke functies) om steun (financieel, organisatorisch) en betrokkenheid 

van burgers en organisaties te mobiliseren en te organiseren. 

De verkiezingscampagne van Obama heeft op een effectieve wijze de virtuele wereld van de 

netroots verbonden met de fysieke wereld van de grassroots: beide werelden hebben elkaar 

versterkt. 

 

Veel mensen voelen zich overigens wel verbonden met een politieke partij, maar worden geen 

lid omdat zij geen kans zien zich er actief voor in te zetten. Zij moeten de kans krijgen om 

hun verbondenheid vorm te geven door donateur te worden. Daarmee kunnen zij zich 

financieel én mentaal binden aan een partij. Donateurs zouden net als gewone leden de 

mogelijkheid moeten hebben om, bijvoorbeeld via interne referenda, reële invloed uit te 

oefenen op de inhoud van het partijprogramma, de kandidatenlijsten en de keuze van de 

partijleider. Donateurs zouden – in tegenstelling tot de gewone leden – echter niet moeten 

beschikken over passief kiesrecht binnen de partij. 

 

Met het afkalvende ledenbestand dienen politieke partijen de scouting, selectie en scholing 

van kandidaten voor vertegenwoordigende functies te professionaliseren. Zij moeten een 
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professionele HRM-functie opzetten waarbij zij ook niet-gebaande paden moeten betreden 

door bijvoorbeeld ook mensen te benaderen die (nog) geen lid of donateur zijn. 

 

Aanbevelingen voor de overheid 

Politieke partijen zijn in essentie maatschappelijke organisaties die direct en indirect worden 

gereguleerd door met name de grondwettelijke rechten tot vereniging en vergadering en – 

voor zover zij een verenigingskarakter kennen – door het verenigingsrecht. Die regulering is 

volgens de Raad afdoende. Expliciete verankering van politieke partijen in de Grondwet kan 

dan ook achterwege blijven. 

 

Vanwege het belang van politieke partijen voor het goed functioneren van de representatieve 

democratie is overheidssubsidiëring gerechtvaardigd. De hoogte van die overheidssubsidie 

wordt nu bepaald door het aantal zetels in de Tweede Kamer en het aantal leden. Te 

overwegen is om ook het aantal openbaar geregistreerde donateurs mee te laten wegen bij de 

vaststelling van het subsidiebedrag, mits die donateurs, net als de leden, reële invloed uit 

kunnen oefenen op de samenstelling van het partijbestuur, het politieke programma en de 

kandidatenlijsten. Dat zijn immers voorwaarden die de overheid in het algemeen stelt aan 

gesubsidieerde organisaties. 

 

In de nieuwe wet Financiering politieke partijen zou moeten worden opgenomen dat niet 

alleen verenigingen met leden en donateurs, maar ook ‘bewegingen’, met louter donateurs, in 

aanmerking komen voor overheidssubsidie en wel op basis van het aantal donateurs. Daarbij 

dient, zoals gezegd, wel de voorwaarde te gelden dat donateurs openbaar zijn geregistreerd en 

reële invloed kunnen hebben op in ieder geval de samenstelling van het partijbestuur, het 

politieke programma en de kandidatenlijst.  

 

Voor de kwaliteit van de lokale democratie is het van cruciaal belang dat de raadsleden van 

lokale partijen, die een kwart van de gemeenteraadszetels bezetten, op dezelfde wijze voor 

hun taak kunnen worden toegerust als raadsleden van landelijk georganiseerde partijen. De 

Raad meent daarom dat het Rijk een aparte subsidieregeling moet creëren voor lokale 

politieke groeperingen, bijvoorbeeld via de Vereniging van Plaatselijke Politieke 

Groeperingen (VPPG).  

 

 

Dat particulieren en instanties bereid zijn een politieke partij te financieren kan een uiting zijn 

van de maatschappelijke worteling van een partij. De Raad meent dat die vrijheid niet beperkt 

moet worden en dat daarom partijen ongelimiteerd giften moeten kunnen ontvangen. 

Beperking daarvan leidt ook tot allerlei oncontroleerbare  ontduikingsmechanismen. 

Belangrijke voorwaarde voor het ontbreken  van een dergelijke beperking dient dan echter te 

zijn dat alle geldelijke bijdragen aan politieke partijen dienen te worden geregistreerd en 

openbaar gemaakt. Dat biedt potentiële kiezers informatie over welke personen en instanties 

met welke bedragen politieke partijen steunen en waar met andere woorden Abraham de 

mosterd haalt. 

Als politieke partijen of bewegingen daar niet toe bereid zijn, dienen ze niet in aanmerking te 

komen voor overheidssubsidie. 

De Raad hoopt met zijn advies bij te dragen aan een revitalisering van politieke partijen – of 

algemener: politieke formaties – en daarmee aan versterking van onze representatieve 

democratie. 

 

Graag wil ik het eerste exemplaar van het advies aanbieden aan minister Ter Horst. 


