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Geacht kabinet en leden van het parlement,
Via de internetconsultatie hebben wij kennisgenomen van het wetsvoorstel Burgerforum
kiesstelsel.
Wij zijn ervan overtuigd dat burgerfora of burgerberaden of -panels een belangrijke
aanvulling vormen op de instrumenten in onze democratie. De wijsheid van een groot aantal
mensen wordt actief ingezet. Er vindt een afweging plaats tussen private en publieke
belangen zonder sterke invloed van lobby en partijbelangen. Een groot deel van de
bevolking kan het beraad actief volgen en inbreng leveren. Dit leidt tot goed doordachte,
uitvoerbare voorstellen met een groot draagvlak.
We waarderen het dan ook dat het voorstel van het Burgerforum kiesstelsel uit 2006, dat
destijds door het kabinet niet is overgenomen, nu alsnog door het kabinet wordt omarmd.
We onderschrijven de keuze voor het kiesstelsel met lijststemmen en kandidaatstemmen,
omdat het door het Burgerberaad kiesstelsel is voorgesteld en er geen zwaarwegende
argumenten tegenin zijn gebracht.
Vanwege dezelfde reden, dat het de breed gedragen uitkomst is van het beraad van het
Burgerberaad kiesstelsel uit 2006, dringen wij erop aan dat het tweede deel van dit voorstel
in het wetsvoorstel wordt opgenomen:
“Andere restzetelverdeling
De methode die momenteel wordt gebruikt om de restzetels te verdelen is die van grootste
gemiddelden. Bij grootste gemiddelden wordt het aantal stemmen voor elke partij gedeeld
door het aantal behaalde volle zetels + 1. De partijlijst die het grootste gemiddelde aantal
stemmen per zetel heeft, krijgt een restzetel. Een partij kan meerdere restzetels behalen.
Deze restzetelverdeling is bijna altijd in het voordeel van de grote partijen, omdat het
toevoegen van een restzetel minder zwaar doorweegt in de gemiddelden dan bij kleine
partijen.
Het Burgerforum stelt de methode van grootste overschotten voor. De partijlijst die, bij de
verdeling van de restzetels, het grootste absolute aantal stemmen over heeft, krijgt een
restzetel. Een partij kan maar één restzetel behalen, waardoor de restzetels over meer
partijen worden verspreid. Om voor een restzetel in aanmerking te komen, moet een partij
al wel minimaal één zetel hebben behaald.”
Het Burgerforum Kiesstelsel heeft niet geadviseerd om de toegankelijkheid van het
kiesstelsel voor nieuwe politieke groeperingen te bemoeilijken door verhoging van het
aantal ondersteuningsverklaringen en verhoging van de af te dragen waarborgsom. Nu veel
mensen zich niet herkennen in de vertegenwoordigde politieke groeperingen, maar nog wel
vertrouwen hebben in de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen met nieuwe politieke

programma’s, raden wij het af om dit vertrouwen te beschamen door de drempels voor
kandidaatstelling te verhogen.
Gezien de erkende waarde van het Burgerforum kiesstelsel uit 2006 roepen wij kabinet,
parlement en politieke partijen op om het democratische instrument ‘burgerberaad’ op te
nemen in wetgeving en om in 2021 een Landelijk Burgerberaad Klimaat te doen organiseren.
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