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Inleiding 

De Vrouwen Partij heeft zich tijdens de Europese verkiezingen  
verbaasd over het gebrek aan democratie in Nederland.  
Door het verkiezingsproces te indexeren komen wij tot de conclusie  
dat Nederland meer democratie nodig heeft om tot een humanere  
en leefbaardere samenleving te komen.

Centraal tijdens deze petitie staat de gelijke toegankelijkheid  
voor mensen die vanuit een politieke partij willen deelnemen aan  
alle verkiezingen, en vice versa. 

2 september 2014 dienen wij daarom deze petitie in: 
’Nederland heeft meer democratie nodig’.
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‘Laat  Nederland  
de democratie  
zijn die het in  

de Grondwet is.”

1 | De petitie

Wij luiden de noodklok en we pleiten voor een werkgroep die Nederland de democratie gaat maken die  
het zou kunnen zijn.

Wij weten dat we de kieswet voor de komende verkiezingen niet kunnen wijzigen, omdat de wet niet ineens 
aangepast kan worden. Todat er een nieuwe kieswet is, hebben wij 3 adviezen:

1.  Laat iedere partij die verkiesbaar wil zijn en een verkiezingsprogramma heeft, verkiesbaar zijn.  
Het is wennen voor Nederland maar er is veel te winnen bij eerlijke en democratische verkiezingen.  
Laat de Grondwet de democratie borgen.

2.  Maak de waarborgsom tot kostprijs of subsidieer deze ook voor nieuwe partijen die deel willen nemen aan 
verkiezingen in Nederland.

3.   Zorg voor een gelijk toegankelijk format in de media.
 Bij het nalaten van een kwantitatieve en kwalitatieve gelijke toegankelijke distributie van informatie naar de 
 kiezers, zou de gedupeerde partij financieel gecompenseerd moeten worden.

Graag biedt ik u deze 3 adviezen aan en dank u voor het aannemen van deze petitie.  
Namens alle ondertekenaars hoop ik dat u er werk van gaat maken.
 
Monique Sparla  
Voorzitter Vrouwen Partij
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2 | Definitie Nederlandse democratie

Nederland is een koninkrijk, een monarchie. En Nederland heeft een grondwet, een constitutie. Nederland 
wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Alle Nederlanders met stemrecht kiezen tijdens 
verkiezingen van de Tweede Kamer, Provinciale Staten, Waterschappen, gemeenteraden en Europees  
Parlement wie hen vertegenwoordigt. Stemrecht heb je als je 18 jaar bent en de Nederlandse nationaliteit 
hebt. De verkiezingen zijn de basis van de democratie.

Het parlement heeft twee taken: de regering te controleren en samen met de regering nieuwe wetten te 
maken. Het Nederlandse parlement wordt in de Grondwet de Staten-Generaal genoemd. De Staten-Generaal 
bestaat uit twee Kamers, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. 

De Kieswet
De Kieswet is een Nederlandse wet die in 1989 door demissionair kabinet Lubber2 is vastgesteld.  
De wet regelt als uitvoering van het stemrecht dat is vastgelegd in de grondwet (zie art. 59 van de Grondwet), 
de verkiezingen voor de leden van de Eerste Kamer en Tweede Kamer der Staten-Generaal, het Europees 
Parlement, Provinciale Staten, algemene besturen van waterschappen, eilandsraden en gemeenteraden.
De huidige Kieswet dateert van 1989. In 2007 is de wet gewijzigd waardoor het stemmen via stemcomputers 
werd verboden. Het betreft een organieke wet. 
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Staat(svorm) die  
aan het hele volk  

invloed op de  
regering toekent.
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3 | Speech Mar de Jong 

Vandaag wordt de noodklok geluid over de mate van democratie in Nederland. De gedachtegang dat Nederland  
zo ingericht moet worden dat zo min mogelijk partijen zich tegen de politiek aan bewegen, is niet meer  
van deze tijd. De Grondwet (art. 3, 4 en 1) zegt dat iedereen mag kiezen en verkozen moet kunnen worden,  
zonder dat er sprake is van discriminatie.

Dat daar er enige kosten aan verbonden zijn, is normaal, maar maak er dan ook een normaal bedrag van. 
Maak een kiesdeler niet zo hoog, dat het voor een beginnende partij een onneembare vesting wordt.  
Nederland neemt de laatste plaats in, binnen Europa, voor wat betreft de toegankelijkheid van haar verkiezingen.

Bij echte democratie doet iedereen mee. Daarin kunnen moderne techniek en de lengte van een stembiljet  
prima samen gaan.

Het gebrek aan democratie is verantwoordelijk voor de afstand die de politiek heeft naar de mensen op straat.  
Die mensen waarvoor de politiek dient te zorgen, voelen zich in grote getale niet gehoord en in de steek gelaten.
Het volk voelt zich niet (meer) vertegenwoordigd.
 
Het is tijd dat de democratie weer van het volk wordt, zoals het bedoeld was.

Mar de Jong 
Bestuurslid Vrouwen Partij

“Het is tijd dat  
de democratie weer  
van het volk wordt,  

zoals het  
bedoeld was.”
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“Als kind leer je  
dat democratie 

eerlijk is”.

4 | Speech Sent G. Wierda 

Voorzitter, beste aanwezigen en geïnteresseerden in de democratie,

Wij leerden zelf en leren onze kinderen op school dat Nederland een vrij land en een democratie is:  
een land dat de macht aan het volk geeft en dat het volk samen bepaald wat er en hoe dat moet gebeuren.  
Dat wij eens in de zoveel tijd verkiezingen hebben en dat wij dan die macht geven aan volksvertegenwoordigers 
die deze taak namens ons uitvoert.

 
Grondwet, Artikel 4: Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende 
organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde 
beperkingen en uitzonderingen.[4] 

Als kind leer je dat een democratie eerlijk is. Iedereen heeft een even sterke stem en wanneer jij je geroepen voelt 
dan kan je verkiesbaar zijn als ieder ander. In de klas worden er dan ook verkiezingen gehouden en ontdek je dat 
populariteit heel belangrijk is.

 
Grondwet, Artikel 3: Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. [3] 

De leraar legt uit dat je niet op de persoon moet stemmen maar op het verhaal. Dat de gelijkheid betekend  
dat iedereen een gelijke en eerlijke mogelijkheid heeft om mee te doen. Nu volgt er een debat tussen iedereen  
die dat wil en verkiesbaar stelt, bijvoorbeeld over de regels waar iedereen hun fietsen mag neerzetten.   
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4 | Speech Sent G. Wierda

Hierna worden er weer verkiezingen gehouden en de leerling die het beste argument had die wint.  
Ten minste, het verhaal dat de meeste kinderen aansprak.

 
Grondwet, Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.  
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond  
dan ook, is niet toegestaan.[1] 

In sommige klassen was dat niet het geval en gingen de meeste stemmen toch naar het populairste kind.  
Had die andere rood haar, of een bril, of geen vriendjes? Een goede docent die wijst erop dat je niet mag  
pesten, niemand mag buitensluiten en dat iedereen gelijk is in de ogen van de wet. Dus ook gelijk zou moeten 
worden behandeld. Hij/Zij zal vragen of ze het eerlijk vinden wanneer dit hun ook zou overkomen.  
De docent zal (als voorbeeld) ook gemeen zijn en bij het tellen van de stemmen kinderen overslaan of dubbel  
tellen. Natuurlijk, “dat is niet eerlijk!”, zullen de kinderen roepen.

Na deze verkiezingen zal de docent aan de verkozen leerlingen een nieuwe stelling voorleggen.  
Deze zal bijvoorbeeld zeggen “ik ben de minister en wil dat kinderen niet tijdens de les naar het toilet gaan”  
en daarna het proces tussen de verkozen drie kinderen begeleiden totdat er een nieuwe regel is gemaakt waar  
alle kinderen zich aan moeten houden. In dit spel wordt het bedrijven van politiek voor gedaan.
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4 | Speech Sent G. Wierda  

Voor de meeste mensen is dit het beeld dat ze hebben van democratie, het politieke spel en hoe verkiezingen  
wel of niet eerlijk verlopen. Dit is ook het kader waarin ze kijken naar verre landen waar het er politiek gezien  
niet zo netjes aan toe gaat; dictaturen, onderdrukte minderheden, oorlog, oneerlijkheid.  
Wij denken allemaal: “Nee, in Nederland is dat niet: wij hebben het goed geregeld en volgen netjes de regels.” 
Wanneer je dan hoort dat Nederland in de top-3[a] wereldwijd staat qua verkiezings-integriteit, dan geloof je dat. 

Het klopt. In Nederland is veel goed geregeld, daarom heeft ze ook een PEI-score van 82.7[a] (op schaal van  
100 punten: Perspective on Electoral Integrity). Maar het is een misverstand dat verkiezingen in Nederland ook 
echt eerlijk zijn, zo eerlijk als je zou verwachten en (nagenoeg) iedereen is zich daar niet van bewust. De regels en 
hoe het in de praktijk verloopt is over het algemeen met de beste bedoelingen vormgegeven. Het is ook moeilijk  
of zelfs onmogelijk om een vinger te wijzen naar personen die daar voor verantwoordelijk zijn. Ze voeren ook  
maar de opgestelde regels en gemaakte beleid uit. Het is een systeem dat moet veranderen. Wellicht zelfs een 
mentaliteitsverandering. Er blijft namelijk 17,3%[a] ruimte voor verbetering. De meeste oneerlijkheid komt voort 
vanuit de bijwerkingen van goed bedoelde “veranderingen”, onwetendheid en de gevolgen niet (willen) overzien.

“Het is een  
misverstand dat  

verkiezingen in Nederland 
echt eerlijk zijn”

Petitie 
2 september

2014



1
Inleiding

1
De petitie 

2
Definitie 

Nederlandse  
democratie

 

3
Speech 

Mar de Jong

4
Speech 

Sent G. Wierda 

5
Speech 

Mohamed  
el Bachiri

6
Speech 

Monique Sparla

 
 

7
Bijlagen

4 | Speech Sent G. Wierda 

Wij zijn hier vandaag om te wijzen naar een aantal dingen die structureel mislopen en wat er zou moeten  
gaan veranderen. Deze bezwaren rijmen niet met de ‘gelijke voet’[3], het ‘gelijkelijk recht te kiezen en worden  
verkozen’[4] en ‘discriminatie wegens politieke gezindheid’[1]. Wij zullen naar voren brengen dat enkele van  
de ‘behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen’[4] en haar uitwerkingen in de praktijk,  
het democratische proces in Nederland belemmeren. Dat de financiële elementen hierin opgeteld een vermoeden 
van corruptie aanwakkert. Dat het systeem zichzelf in stand houdt door manipulatie van het volk en het ontnemen 
van vrijheden: om te stemmen op volksvertegenwoordigers die het volk ook daadwerkelijk vertegenwoordigen  
en voor ze opkomt; om zelf volksvertegenwoordiger te worden. 

Deze vrijheid wordt democratie genoemd.

Zoals een oud-Hollandse knikkerkast pinnen heeft, die de knikker beïnvloeden een bepaalde baan te gaan,  
zo zijn er binnen het systeem poortwachters die de uitkomsten al beperken voordat het volk kan stemmen.   
Op zichzelf staand zijn er valide argumenten voor iedere poortwachter; begrijpelijke redenen waarom  
bepaalde keuzes worden gemaakt. Alleen in Nederland resulteert dit allemaal tot een proces en uitslag waarin  
de verkiesbaarheid niet meer op gelijke voet is. 

De politieke partijen die – in haar vertegenwoordiging – de democratie moeten waarborgen, houden juist een 
systeem in stand dat de gelijke voet onmogelijk maakt. Deels ook uit eigen belang. Wij vragen om bewustwording 
dat er een aantal poortwachters moeten veranderen om een systeem te krijgen die werkt zoals ze bedoeld is  
[in de Grondwet].
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4 | Speech Sent G. Wierda 

Om deze poortwachters te verduidelijken wil ik jullie een aantal dilemma’s meegeven:

•  Is het eerlijk dat nieuwe partijen een borgsom [Kieswet H12/H13/H14] die aan de staat vervalt bij een slechte 
verkiezingsuitslag (minder dan 75% van kiesdeler)[b] moeten betalen, terwijl zittende partijen door de staat 
gefinancierd worden om campagne [Wfpp 7.2i] te voeren? [e][f ]

•  Is het eerlijk dat politieke partijen ruim gesubsidieerd worden (Wfpp: bijna €20 miljoen per jaar), terwijl 
ze als beleidsmakers dit beperken tot zichzelf. Alleen de landelijke partijen vertegenwoordigd in de Staten 
Generaal en georganiseerd in een vereniging van minimaal 1000 leden profiteren hiervan. Dat er vervolgens 
in meerderheid gestemd wordt tegen een reparatie die Provinciale en gemeentelijke partijen tegemoet komt 
(30300B13,C5). Maar ook dat ze zelf bepaald hoe en wat ze “verantwoord” en hoe ze deze gelden inzet.[e][f ]

•  Is het eerlijk dat het woord ‘democratie’ geregeld misbruikt wordt, dat wanneer ergens een stemming  
over is geweest dat in veel gevallen het minderheidsstandpunt daarna totaal niet meer verdedigd wordt,  
of mag worden. Is het eerlijk om je bij een nipte meerderheid te moeten neerleggen? Mag je dit dan wel  
democratie noemen?

“Mag je dit  
wel democratie  

noemen?”.
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“Wanneer er geen  
evenredige afspiegeling  

is kunnen nooit allen  
belangen verdedigd  

worden”.
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4 | Speech Sent G. Wierda 

•  Is het eerlijk dat het volk – structureel! – niet geïnformeerd wordt over alle relevante politieke standpunten  
in verkiezingstijd, maar dat de media haar journalistieke onafhankelijkheid en taak inruilt en kiest voor  
“spektakel” tussen de kopstukken van de landelijke partijen, ook bij niet landelijke verkiezingen? Terwijl hier 
een aanzienlijke hoeveelheid overheidsgeld in wordt gestoken, zowel in tv/radio als in verkiezingskranten e.d. 
Iemand moet de media aan (kunnen) spreken om hun eigen code voor de journalistiek na te leven![g]  
Die iemand is het publiek debat.

•  Is het eerlijk om van democratie, volksvertegenwoordiging en een meerderheid te kunnen spreken wanneer  
delen/meningen van de samenleving al buitengesloten, uitgefilterd of beperkt zijn? Wanneer er geen evenredige 
afspiegeling is hoe kunnen dan hun belangen worden verdedigd?

Dit zijn vragen die mij bezighouden – welke u ook bezig zou moeten houden! Sinds mijn Bezwaar bij de Kiesraad[c] 
heeft dit geleid tot de oprichting van de pressiegroep/NGO ‘Eerlijke Verkiezingen’[d].

Sent G. Wierda

 

Bijlage 1: bronnenlijst en voetnoten of opmerkingen bij bron
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“In een democratie  
kan de ene mens niet  

als meerwaardig  
of minderwaardig  

aan de ander worden  
beschouwd”.

5 | Speech Mohamed el Bachiri 

Aan: alle bewindslieden en Kamerleden, die mensenrechten en democratie in hun portefeuille hebben.

Democratie is een manier waarop een land, zoals Nederland, bestuurd wordt. De naam komt van de  
Griekse woorden: démos (volk) en kratein (regeren). Je zou dus kunnen zeggen dat democratie ‘het volk regeert’ 
betekent. In een democratie is iedereen gelijk, dus is ook de macht over het land gelijk verdeeld.

De Partij voor de Saamhorigheid vindt het belangrijk dat Nederland een vrij land is, en geen verkapte vorm  
van dictatuur. Want mensen tegenwerken, om mee te kunnen doen met verkiezingen, staat haaks op democratie  
en mensenrechten.

In een democratie kan de ene mens niet als meerwaardig of minderwaardig aan de ander worden beschouwd.  
Alle burgers moeten dezelfde rechten en plichten hebben. Ze moeten gelijkelijk door de overheid worden  
behandeld. Dit streven naar politieke gelijkheid betekent echter niet dat iedereen ook feitelijk gelijk is: in de 
maatschappij bestaan nu eenmaal grote verschillen tussen mensen en hun mogelijkheden om bijvoorbeeld 
politiek actief te zijn. Bepaalde structuren in de maatschappij staan het doel van gelijkheid soms in de weg.  
Maar in een democratie mag het niet zo zijn dat een bepaalde groep burgers van nature meer rechten of plichten 
heeft dan een andere groep.
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“Nederland verdient  
vrije, democratische  

en eerlijke  
verkiezingen”.

5 | Speech Mohamed el Bachiri

Een grondwet, geeft de samenleving vorm. En de wetten moeten natuurlijk op democratische wijze via een 
parlement tot stand zijn gekomen. In een democratie is het van het grootste belang dat de wet ook wordt  
nageleefd, niet alleen door de burgers, maar ook door de overheid. Gebeurt dat niet, dan ontstaat willekeur,  
het recht van de sterkste. Een democratie is per definitie een rechtsstaat.  

Wij staan hier vandaag, om te pleiten voor toegankelijke verkiezingen voor iedereen, en voor een  
100% democratie in een land, waar heel veel dingen goed geregeld zijn, behalve de verkiezingen: de rijken  
en de sterkste schouders kunnen mee doen, en de minima kijkt toe, hoe hun basaal recht om een partij op te 
richten en meedoen met verkiezingen afgenomen wordt door absurde eisen en obstakels.

Nederland verdient vrije, democratische en eerlijke verkiezingen.

Mohamed el Bachiri
Partijvoorzitter Partij voor de Saamhorigheid
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“Nederland heeft  
meer democratie nodig  

om weer tot een  
humanere samenleving  

te komen”.  

6 | Speech Monique Sparla

Geachte Commissie leden van Binnenlandse Zaken en anderen aanwezigen en geïnteresseerden  
in de democratie, 

Ook wij luiden wij de noodklok.

Nederland heeft meer democratie nodig om weer tot een humanere samenleving te komen.  
Want grote groepen mensen worden uitgesloten, worden niet gehoord, hebben geen stem. De verkiezings- 
opkomsten zijn laag omdat men de politici niet meer vertrouwt. Een kleine groep regeert en de Nederlandse 
democratie is daardoor in een deplorabele staat.

Alle ondertekenaars hebben aan den lijve ervaren dat er geen democratische en eerlijke verkiezingen meer  
zijn in Nederland sinds de invoering van de nieuwe kieswet door het demissionaire kabinet Lubbers2 in 1989.

Het effect van de kleine groep die regeert, is dat er geen gelijke toegankelijkheid meer is tot werk, inkomen,  
zorg, voeding, huisvesting en rechtspraak. Het geld en de macht zit bij deze kleine groep, mede doordat zij  
subsidies ontvangen om steeds weer hun politici verkiesbaar te stellen. Dit terwijl starters in het politieke  
speelveld die hoge waarborgsom steeds weer opnieuw moeten betalen.
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6 | Speech Monique Sparla

Het huidige verkiezingsproces blijkt op 2 punten de ongelijkheid en non-transparantie te markeren. 
Zeker naarmate het verkiezingsproces zich moet richten op de kiezer. Dan blijkt de “vrije” media ineens selectief  
te zijn in wie verkiesbaar is en maakt een preselectie voor de kiezer. 

Er is niemand die hen erop aan kan spreken want de Nationale ombudsman is een leeuw zonder tanden en  
de “vrije” Media bestaat allang niet meer op het moment dat er verkiezingen zijn. De “vrije” Media is afhankelijk
van adverteerders en moet kleur bekennen om de dag na de verkiezingen ook nog een bestaansrechtte hebben. 
Wederom met alle gevolgen van dien voor de gehele samenleving en de democratie.

Politiek verkiesbaar zijn gaat om de macht om de wetten te maken en om de infrastructuur en de resource verdeling 
van en voor de gehele samenleving te bepalen, in te richten en te bewaken. De tweedeling arm-rijk tekent zich 
steeds duidelijker af, doordat de kleine groep die deze macht heeft zich steeds verder isoleert. 

Er is schijn tolerenatie, zelfs grote multinationals hebben een grotere mix aan democratie in Nederland dan de  
staat Nederland zelf. Dat zou toch tot denken aan moeten zetten? 

Een ander punt dat tot denken aan zou moeten zetten is de uitspraak van de Raad van State op 23 april jl., NL vs. VP. 
Waarin het gelijkheidsbeginsel wordt gebruikt om de democratie te dempen, dat is Nederland anno 2014!

“De tweedeling 
arm-rijk tekent zich 

steeds duidelijker af” 
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“Geld zou in een  
democratie geen rol  

mogen spelen  
om verkiesbaar te zijn”.

6 | Speech Monique Sparla

Een samenleving die verleerd is met elkaar in gesprek te gaan met een patriarchaal model van polarisatie  
of polderen en dat tot een democratisch model maakt, vraagt erom dat er ontwrichtende mechanisme in de 
samenleving gaan ontstaan. 

Er zijn grote groepen mensen die geen stem meer hebben en angstig en boos worden, omdat het water hun  
tot de lippen staat. Het zijn die mensen die door uitsluiting geconfronteerd worden met een bijstand dat voor 
velen een eindstation is. Zij die leven van het minimum kunnen de waarborgsommen, om deel te mogen nemen 
aan de verkiezingen in Nederland, nooit betalen.

Geld om verkiesbaar te zijn zou geen rol mogen spelen in een democratie maar inmiddels blijkt het wel bepalend 
te zijn tijdens Nederlandse verkiezingen. Met name daarom heeft Nederland meer democratie nodig.  

Wij hopen dat u ons geluid en de noodklok die wij luiden serieus neemt en een werkgroep gaat instellen om 
Nederland democratischer te maken.  

Monique Sparla
Voorzitter Vrouwen Partij
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Bronnenlijst:
1, 3, 4. Grondwet, artikel 1, resp. 3, resp. 4.

 a. http://www.electoralintegrityproject.com/ 
 b. http://www.vrouwenpartij.nl/nieuws/rechtszaak-raad-van-state/ 
 c. http://sent.kiestvooreerlijk.eu/bezwaarschrift-EP2014.php?.pdf 
 d. http://www.eerlijkeverkiezingen.nl/ 
 g. http://www.nvj.nl/wat-wij-doen/dossiers/ethiek/code-voor-de-journalistiek 

Voetnoot, of opmerkingen bij bron:
a.  Na verder onderzoek hebben wij ontdekt dat de Electoral Integrity Project een onderzoek uitvoert aan de hand van een vragenlijst ingevuld door anonieme experts uit dat land, met 

een gesloten, beperkte en geselecteerde populatie. Hierdoor is het onderzoek moeilijk tot niet te reproduceren en is de politieke onpartijdigheid en kennis van zaken niet te toetsen.  
Op de 49 indicatoren wordt op een subjectieve schaal een score genoteerd. Het vooroordeel van de verkiezingskwaliteit wordt hierdoor tot objectief feit gemaakt. 
 
Vooronderzoek vanuit de Vrouwen Partij wijst juist uit dat Nederland op 27e plaats staat qua verkiezingsharmonisatie en verkiezingsdrempels binnen de Europese Unie. Aan de hand 
van vragenlijsten verzonden aan ambassades zijn de drempels per land geïndexeerd en gewogen naar hoeveel ze de verkiesbaarheid belemmeren of juist bevorderen. Het kijkt ook naar 
de mogelijke ongelijke behandeling tussen gevestigde en nieuwe partijen. Dit vooronderzoek wordt momenteel aan diverse academici en onderzoeksgroepen aangeboden om zich te 
inspireren tot het doen van een eigen onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek, met hoop op publicatie. 

  
e.  Sinds 2004 is de Wet subsidiering politieke partijen aangepast, verruimd om ook ingezet te mogen worden voor campagne-doeleinden (Tweede Kamer 29 896). Tijdens dezelfde  

aanpassing werd door de aangenomen motie van Dubbelboer verzocht “hoe” lokale politieke partijen ook gefinancierd kunnen worden en is in de praktijk verworpen door minister 
Remkes, door wederom te beantwoorden “of”, evenals toen de moties/amendementen (30 300 B13 en 30 300 C5) tot stemming werd gebracht.

 
f.  Het bedrag dat jaarlijks direct en indirect naar campagne gaat, vanuit de Wfpp (bijna €20 miljoen per jaar), is momenteel nog onbekend of ongepubliceerd. Hiervoor is een Wob-

verzoek in behandeling sinds 6 juni 2014 en nu in de afrondende fase van toewijzing. De betreffende politieke partijen worden in de eerste week van september om een zienswijze 
gevraagd door het ministerie BzK. Hierna zal het besluit genomen worden en de gegevens gepubliceerd. 

 
  N.B. het verloop van deze procedure geeft de indruk dat er in de afgelopen 10 jaar (minimaal!) geen journalistieke controle heeft plaatsgevonden op het gebied van partij financiering... 

dit onderzoek wordt nu uitgevoerd door Sent. G. Wierda van Eerlijke Verkiezingen. (Er is eerder over 2010/2011 een Wob-verzoek ingewilligd.)
 
g.  Code voor de journalistiek, preambule: “Een betrouwbare en pluriforme journalistiek is van het grootste belang voor de democratische samenleving, die niet goed kan functioneren  

zonder geïnformeerde burgers en een vrije uitwisseling van ideeën. In die open samenleving komt de journalist het recht op vrije nieuwsgaring toe, én de verantwoordelijkheid het nieuws 
waarheidsgetrouw, onafhankelijk, fair en met open vizier te brengen.” Het is ook het recht van alle stemgerechtigden om op die manier geïnformeerd te worden.
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Starting point 
for new 
political
parties

Starting point 
for existing 

political
parties

Those in power:
Industries

Multinationals
Religion

The nobility
Others

Non transparent 
in�uencers

1
Preperations

2
Declarations

of support

3
Payment

of deposit

Since
1989

Continuous
process

ONLY for
new

parties

1
Candidates/
Electoral list

4
Candidates/
Electoral list

Electoral Council to decide if 
political party can participate.

GONO GO

2
Information
distribution

5
Information
distribution

There is an unequal 
distribution of information 

in The Netherlands.

3
Election day

Voting biljet

Voter

6
Election day

No equal access

Parties that do not have any sitting candidates 
in the House of Representatives must 

pay a deposit EACH TIME they want to enter 
the National and European Parliament Elections.

The list of candidates of 
new Political Parties 
is declared invalid, 

if no proof is submitted 
of payment of the deposit of:

€11,250

MANDATORY DEPOSIT 
ONLY when full deposit has been made,

new parties can join the National and 
European Parliament Elections.

Deposit is ONLY refunded if Political party 
gets at least 75% of electoral quota.

NATIONAL AND EUROPEAN PARLIAMENT ELECTIONS

Notary
Establish political 
association
Registration 
Chamber of Commerce
Website
Election program
Etc.

30 declarations 
of support 
by constituency
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Den Haag, 7 juli 2014

Noot: Herziene convocatie i.v.m. wijziging datum (was 9 september 2014)

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Activiteit: Petitie
Datum: dinsdag 2 september 2014
Tijd: 13.30 - 13.45 uur
Openbaar/besloten: openbaar
Locatie: Statenpassage

Onderwerp: Vrouwen Partij: democratischer verkiezingsproces

Agendapunt: Verzoek VP tot aanbieding petitie “Nederland heeft meer democratie 
nodig”  d.d. 2 september 2014

Zaak: Brief derden -  Vrouwen Partij (VP)  te De Kwakel – 26 juni 2014
Verzoek VP tot aanbieding petitie “Nederland heeft meer democratie nodig”  
d.d. 2 september 2014 - 2014Z12128

Griffier: Drs. M.J. van der Leeden

Activiteitnummer: 2014A03198
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