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Speech voorzitter Staatscommissie Parlementair Stelsel 

Presentatie Eindrapport, 13-12-2018 

(zoals uitgesproken) 

Geachte minister, geachte aanwezigen, 

Welkom bij deze presentatie van het eindrapport van de staatscommissie 

parlementair stelsel.  En een bijzonder welkom aan onze formele 

opdrachtgever, de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, die ik zo dadelijk het eerste exemplaar van ons 

rapport ’Lage drempels, hoge dijken’ mag aanbieden.  

Bijna twee jaar geleden heeft uw voorganger, de heer Plasterk, onze 

commissie geïnstalleerd.  

Graag stel ik daarom eerst de leden van de commissie aan u voor: Carla 

van Baalen, Flora Lagerwerf-Vergunst, Nanneke Quik-Schuijt, Eric Janse 

de Jonge, Ruud Koole, Tom van der Meer en de vice-voorzitter van de 

commissie: Jacob Kohnstamm.  

Mede namens de commissie wil ik het vorige én het huidige kabinet 

danken voor de belangrijke en eervolle opdracht die zij heeft gekregen en 

het in de commissie gestelde vertrouwen.  

De oorsprong van de instelling van deze commissie lag in de Eerste Kamer 

en wel in de eerste motie-Duthler, aangenomen begin 2016.   

Ik wil ook de beide Kamers, en in het bijzonder hun beider voorzitters 

(mevrouw Broekers is hier ook aanwezig), danken voor hun initiatief en 

hun betrokkenheid bij het werk van deze commissie. Ik dank ook de door 

hen ingestelde parlementaire begeleidingscommissie onder 

voorzitterschap van de heer Van der Staaij. 
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Opdracht 

Dan kom ik bij de opdracht van de staatscommissie. De opdracht aan de 

commissie was zich te buigen over het functioneren van het parlementaire 

stelsel en de parlementaire democratie, en de regering te adviseren over 

de toekomstbestendigheid van het parlementair stelsel. Daarbij is de 

commissie door het vorige kabinet gevraagd om rekening te houden met 

een vijftal belangrijke ontwikkelingen in de context van het parlementair 

stelsel: de wens van de burger om meer betrokken te worden bij beleid en 

politiek; de toenemende betekenis van Europese besluitvorming; de 

decentralisatie van taken naar andere overheden; de toegenomen 

electorale volatiliteit en de rol van digitalisering en sociale media.  

Wat moet in dit verband worden verstaan onder toekomstbestendig?  

Toekomstbestendig 

Toekomstbestendig betekent dat het parlementair stelsel dusdanig moet 

zijn vormgegeven dat het in een steeds veranderende maatschappelijke 

omgeving adequaat moet blijven functioneren. Dat wil zeggen dat via de 

evenredige vertegenwoordiging, via wetgeving en controle op de regering 

uiteindelijk fundamentele democratische en rechtsstatelijke waarden 

worden gediend, beschermd en zo nodig worden versterkt.  

Het is misschien goed als ik dit van een toelichting voorzie.  

Vormgeving van het stelsel 

Ten eerste een toelichting op de vormgeving van het parlementaire stelsel 

en in het bijzonder op die van een cruciale bouwsteen daarvan: het 

kiesstelsel.  

Volgend jaar is het honderd jaar geleden dat het kiesrecht en het 

kiesstelsel in ons land ingrijpend werden hervormd. De 
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volksvertegenwoordiging, die tot dan via een districtenstelsel werd 

gekozen, werd vervangen door een stelsel van evenredige 

vertegenwoordiging. Ook werden vrouwen niet langer uitgesloten van het 

kiesrecht. En de invoering van het algemeen kiesrecht bracht ook met zich 

mee dat politieke partijen als intermediair tussen kiezers en gekozenen 

belangrijker werden. 

Met deze wijzigingen werd het parlementair stelsel écht gedemocratiseerd. 

Via de representatieve democratie konden de wensen van alle volwassen 

Nederlanders voortaan hun weg vinden naar het parlement. In de kern is 

het gedemocratiseerde kiesstelsel sindsdien hetzelfde gebleven.  

Voor de staatscommissie zijn de representatieve democratie en de 

evenredigheid van het kiesstelsel steeds het vertrekpunt geweest, het 

zorgt ervoor dat elke stem even zwaar telt en dat nieuwe geluiden relatief 

snel hun weg naar het parlement kunnen vinden. Bij de bevolking bestaat 

daar ook een stevig draagvlak voor. 

De omgeving van het stelsel 

Dan kom ik – als tweede - op de veranderende omgeving van het 

parlementair stelsel.  

Vergeleken met honderd jaar geleden is de omgeving van het stelsel 

spectaculair veranderd.  Denk aan de toegenomen welvaart, de grotere 

etnische heterogeniteit van de bevolking, de massale toetreding van 

vrouwen tot de arbeidsmarkt, de verminderde betekenis van klassieke 

ideologische verschillen en religie, het afscheid van de verzuilde 

samenleving, internationalisering, de toenemende betekenis van identiteit, 

de gestegen opleidingsniveaus en toegenomen mondigheid van de 

burgers. Deze ontwikkelingen gingen gepaard met een grotere electorale 

volatiliteit en afnemende ledenaantallen van politieke partijen.   
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Denk ook aan de overgang naar het digitale tijdperk met de introductie 

van steeds weer nieuwe technologieën en (digitale) media met nieuwe 

mogelijkheden, nieuwe kansen maar ook nieuwe bedreigingen. 

Zo bezien is het bijzonder dat een stelsel dat honderd jaar geleden is 

gebouwd - voor een omgeving die sindsdien in zoveel opzichten sterk is 

veranderd - al zo lang goed heeft gefunctioneerd, en ook vandaag de dag 

in veel opzichten nog goed werkt. Toch is het allerminst vanzelfsprekend 

dat ditzelfde stelsel ook over – laten we zeggen – 10 of 20 jaar nog steeds 

even goed zal werken. 

De werking van het stelsel 

En dan kom ik op de werking van het parlementaire stelsel. Ik heb zojuist 

gezegd dat de functie van het stelsel - via de evenredige 

vertegenwoordiging, via wetgeving en controle van de regering - 

uiteindelijk neerkomt op het dienen en beschermen van fundamentele 

democratische en rechtsstatelijke waarden. Ik noem een paar essentiële 

uitgangspunten. 

Het gaat dan om de mogelijkheid van periodieke machtswisseling via vrije 

en eerlijke verkiezingen, het gaat om de eerbiediging van grondrechten 

die de burger beschermen tegen onnodig of onrechtmatig 

overheidsoptreden en hem rechtsbescherming bieden door een 

onafhankelijke en onpartijdige rechter.  

Het gaat ook om het gelijkheidsbeginsel dat aan de basis ligt van de norm 

dat iedereen erbij hoort en gelijke kansen behoort te hebben. 

Onlosmakelijk daarmee verbonden is de bescherming van minderheden en 

de notie dat voldoende rekening wordt gehouden met hun belangen.  

Voor de vormgeving en de inhoud van de democratie is het ook van 

belang dat aangesloten wordt bij de wijze waarop democratie bij de 
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burgers in de samenleving wordt ervaren. Deze band tussen politiek en 

samenleving vertegenwoordigt in Nederland een belangrijke 

democratische waarde. Democratie is méér dan politiek alleen! 

Voor de staatscommissie parlementair stelsel zijn deze en andere 

democratische en rechtsstatelijke waarden richtinggevend geweest bij de 

interpretatie en de uitvoering van haar opdracht.  

Deze waarden hebben de afgelopen eeuw zeker niet aan belang ingeboet, 

integendeel. Het zijn essentiële uitgangspunten die gewaarborgd moeten 

zijn én blijven. Als deze waarden in het geding zijn of dreigen te raken is 

dat reden voor verhoogde waakzaamheid!   

Dames en heren, mevrouw de minister, 

Zijn deze democratische en rechtsstatelijke waarden in het geding? De 

staatscommissie meent van wel. Zij ziet voldoende urgentie voor 

aanpassingen en aanvullingen op het huidige stelsel en doet voorstellen 

om met een breed pakket aan maatregelen onze democratie, de 

rechtsstaat en het parlement meer toekomstbestendig te maken. 

Verkeert de Nederlandse democratie dan in acuut gevaar? Dat denkt de 

staatscommissie niet. Onze democratie staat internationaal in hoog 

aanzien. De tevredenheid met de democratie is hoog, zowel in vergelijking 

tot andere landen als in vergelijking met enkele decennia terug. Het 

evenredige kiesstelsel met zijn lage drempels zorgt ervoor dat nieuwe 

politieke geluiden snel hun weg naar de Tweede Kamer kunnen vinden. 

Het goede nieuws is dan ook dat het Nederlandse stelsel nog steeds als 

behoorlijk succesvol mag gelden. 

Maar er zijn ook serieuze minpunten.  
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De eerste rode draad 

De staatscommissie heeft vastgesteld dat de inhoudelijke representatie in 

onze democratie te kort schiet. De maatschappelijke realiteit laat zien dat 

de parlementaire democratie op dit moment niet voor iedereen even goed 

werkt en dat burgers voor wie de democratie minder goed werkt, dreigen 

af te haken op de politiek of al afgehaakt zijn. Dit probleem, het punt dat 

de stem van niet álle burgers goed wordt gehoord, vormt de eerste rode 

draad in het eindrapport van de staatscommissie. 

Dit probleem hangt nauw samen met de maatschappelijke verdeeldheid 

tussen een hoger opgeleid volksdeel dat de vruchten plukt van de 

globalisering en andere groepen in de samenleving, door het SCP 

aangeduid als ‘onzekere werkenden’ en ‘achterblijvers’, die daarvan veel 

minder profiteren en zich in een snel veranderende wereld vooral onzeker 

en verweesd van de overheid voelen.  Vooral in de laatste groep zijn er 

velen die het wel ‘gehad hebben’ met ‘Den Haag’. Zij voelen zich niet goed 

vertegenwoordigd, niet gehoord en vaak niet serieus genomen. 

Voorstelbaar is dat deze afhakers op termijn niet alleen hun vertrouwen 

verliezen in de Haagse politiek, maar ook in de parlementaire democratie 

als systeem.  

Voor heel veel mensen geldt verder dat zij vaker dan eens in de vier jaar 

hun stem willen later horen. Ook deze signalering duidt erop dat 

verbeteringen in de representatie wenselijk zijn.  

Voor jongeren geldt dat zij minder vaak naar de stembus gaan dan 

ouderen en dat hun kennis over het hoe en waarom, oftewel het beláng 

van onze democratische rechtsstaat echt op een hoger plan zou moeten 

liggen. 

Verder is er onbegrip bij veel burgers over de versplintering van de 

Tweede Kamer in een (te) groot aantal fracties, zeker als die het gevolg 
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zijn van afsplitsingen. De parlementaire democratie als zodanig is wel 

populair, maar politici en de politieke partijen zijn dat veel minder. Ook 

ergeren veel mensen zich aan het gedrag van (sommige) politici.  

Het te kort schieten van inhoudelijke representatie is een serieus 

probleem. Het parlementair stelsel is immers te beschouwen als het hart 

van de democratische besluitvorming op nationaal niveau. Het parlement 

wordt gelegitimeerd door het principe van representatie.  

De tweede rode draad 

Het eindrapport signaleert een tweede rode draad. De staatscommissie 

heeft haar onderzoek naar het functioneren van het parlementair stelsel 

geplaatst binnen het bredere kader van de democratische rechtsstaat. 

Democratie en rechtsstaat moeten steeds in balans zijn en blijven. Dat 

leidt tot de vraag of onze democratische rechtsstaat voldoende weerbaar 

is, dit vooral in het licht van een aantal actuele ontwikkelingen.  

Het zal niemand zijn ontgaan dat het internationale klimaat voor de 

democratische rechtsstaat sinds het begin van de eenentwintigste eeuw 

aan het verslechteren is. De eerdergenoemde democratische en 

rechtsstatelijke waarden die de leidraad vormen voor het onderzoek van 

de staatscommissie, staan in steeds meer landen onder druk.  

Voor het twaalfde opeenvolgende jaar nemen democratische vrijheden 

zoals vrije verkiezingen, rechten van minderheden, persvrijheid en de 

onafhankelijkheid van de rechtspraak wereldwijd af. Aldus de denktank 

Freedom House in haar laatste jaarrapport ‘Democracy in crisis’. Ook 

volgens het internationale academische onderzoek ‘Varieties of 

Democracy’ is de democratisering van de wereld in de afgelopen decennia 

gestagneerd. 
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Deze ontwikkelingen illustreren het risico van democratische 

normvervaging onder democratisch gekozen politieke leiders die het 

democratische proces ondergeschikt maken aan de macht. De roep om 

meer autoritair leiderschap komt daarbij niet zelden vanuit de bevolking 

zelf. 

Sinds enkele jaren is ook duidelijk geworden dat de intrede van nieuwe 

digitale technologieën grote betekenis heeft voor de toekomst van de 

democratie. 

Nieuwe digitale mogelijkheden dragen bij aan de toegankelijkheid van 

informatie en de transparantie van besluitvorming. Maar aan de andere 

kant moeten we ook rekening houden met de mogelijkheid van digitale 

dreigingen die de samenleving vergaand kunnen ontwrichten en schade 

kunnen toebrengen aan democratie en rechtsstaat. 

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bleken 

verkiezingscampagnes zich deels buiten de openbaarheid af te spelen; 

derde partijen en staten mengden zich met destabiliserende intenties in 

verkiezingscampagnes. 

In de wereld van de microtargeting werden kiezers gemanipuleerd, 

geldstromen waren ondoorzichtig en politieke partijen bleken niet erg 

open over het gebruik van deze nieuwe instrumenten. Deze 

ontwikkelingen raken stuk voor stuk aan fundamentele democratische 

waarden als persoonlijke autonomie en keuzevrijheid, gelijke toegang tot 

informatie, en aan een open en eerlijk verkiezingsproces. 

In een wereld waar sprake is van buitenlandse inmenging in verkiezingen, 

van nieuwe digitale kwetsbaarheden, met de altijd aanwezige 

mogelijkheid dat het brede vertrouwen in de democratie op enig moment 

gaat afnemen en antidemocratische krachten groter worden, moeten we 

ons meer bewust zijn van het belang van de ‘dijken’ waarmee we onze 
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democratie beschermen, zoals de krachtige Nederlandse civil society, onze 

evenredige vertegenwoordiging, ons tweekamerstelsel en andere checks 

and balances. Ook is het maar beter om nú versterkende maatregelen te 

treffen, nu de dijken te verhogen dus. Niet alleen gericht op de 

democratie maar óók op de rechtsstaat. Juist in een steeds diverser en 

heterogener wordende samenleving heeft de rechtsstaat immers een 

belangrijke verbindende waarde. Hoe verschillend ook, alle burgers 

kunnen van dezelfde rechten gebruikmaken.  

Na deze schets van de twee rode draden kom ik nu tot de concrete 

aanbevelingen die moeten leiden tot versterking van de democratie, van 

de democratische rechtsstaat als geheel en van het parlement.  

Bij elkaar heeft de staatscommissie 83 concrete aanbevelingen gedaan. 

Dat is een rijke oogst, maar begrijpelijk in het licht van licht van 32 

commissievergaderingen, 23 bijeenkomsten met burgers en andere 

experts, honderden reacties en adviezen van burgers en experts, enkele  

meerdaagse heisessies én de presentatie van 2 eerdere rapportages.  

Ik noem u nu de zeven belangrijkste aanbevelingen.   

1. Aanpassing van het kiesstelsel voor de verkiezingen van de Tweede 

Kamer        

Er is een aanpassing van het kiesstelsel nodig. De persoonlijke en de 

regionale component in het kiesstelsel voor de Tweede Kamer moeten 

beter tot uitdrukking gebracht worden. De staatscommissie adviseert het 

eerder door het Burgerforum Kiesstelsel uitgewerkte kiesstelsel in te 

voeren waarbij de persoonsstem meer gewicht krijgt dan nu het geval is. 

Kiezers kunnen dan hun stem uitbrengen op de héle kandidatenlijst van 

een partij, of op één kandidaat. Met één stem meer keus, was de 

toenmalige leus van het Burgerforum Kiesstelsel. Met dit stelsel blijft de 

evenredigheid van het kiesstelsel overigens volledig intact. 
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2. Invoering van een bindend correctief referendum  

Onze commissie adviseert een bindend correctief referendum in te voeren, 

zodat er, ná wetgeving die niet overeenkomt met de opvattingen van een 

meerderheid van de kiezers, de mogelijkheid is die wetgeving terug te 

draaien.  

Het is niet de bedoeling om het primaat van de vertegenwoordigende 

democratie aan te tasten en daarom stelt de staatscommissie voor het 

bindend correctief referendum als laatst mogelijke correctie in te richten. 

Daar horen passende drempels bij: 5.000 handtekeningen voor een 

inleidend verzoek en 400.000 handtekeningen voor een definitief verzoek. 

Een nieuw element is dat dit referendum zou moeten worden voorzien van 

een uitkomstdrempel van één derde van het gehele electoraat.  

Dat betekent dat een wet pas weggestemd kan worden als er méér 

tegenstanders dan voorstanders zijn, én als de uitkomstdrempel van een 

derde van het gehele electoraat wordt gehaald. Dus: een derde van alle 

stemgerechtigden moet tegen stemmen. 

Niet alle onderwerpen zijn referendabel: wetsvoorstellen inzake het 

Koninklijk Huis, de Grondwet, de belasting en de begroting zijn uitgesloten 

evenals wetten waarmee uitvoering wordt gegeven aan internationale 

verdragen. 

Overigens: de staatscommissie is géén voorstander van een 

opkomstdrempel en evenmin van een raadgevend of een raadplegend 

referendum.  
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3. Invoering van de gekozen formateur  

Na de verkiezingsuitslag is het vaak onduidelijk welke partijen samen met 

elkaar een kabinet gaan vormen. De staatscommissie pleit daarom voor 

de invoering van een gekozen formateur. Tegelijk met de 

Kamerverkiezingen brengen de kiezers door middel van een apart 

stembiljet hun stem uit op de formateur van hun voorkeur.  

De kandidaat-formateurs kunnen vóór de verkiezingen duidelijk maken 

met welke partijen zij ná de verkiezingen een kabinet willen gaan vormen.  

De gekozen formateur neemt daags na de verkiezingen de leiding bij het 

vertalen van de verkiezingsuitslag naar een meerder- of 

minderheidskabinet. Tijdens de formatie moet er meer worden 

gerapporteerd en de volledigheid van het formatiedossier moet beter 

worden geborgd. Na de formatie wordt het gehele dossier aan de Tweede 

Kamer gezonden. Hierdoor krijgt de Kamer en ook de kiezer meer invloed 

en inzicht in de kabinetsformatie. 

Dit zijn de drie belangrijkste maatregelen die kunnen bijdragen aan een 

betere inhoudelijke representatie van de bevolking.  

Ik vervolg nu met maatregelen die zullen bijdragen aan de weerbaarheid 

van onze democratische rechtsstaat als geheel.  

4. Invoering van een constitutionele toets ex post, uit te voeren door een 

Constitutioneel Hof    

Wanneer een burger meent dat hij in zijn rechten wordt aangetast omdat 

een wet hem beperkt in het uitoefenen van zijn klassieke grondrechten, 

vindt de staatscommissie dat het mogelijk moet zijn om deze wet in een 

concreet geval achteraf te toetsen aan de Grondwet. Nu kan toetsing 

alleen vooraf. Hiervoor adviseert de staatscommissie om een 
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Constitutioneel Hof in te stellen. Zo wordt de burger beter beschermd 

tegen de overheid. 

5. Een nieuwe Wet op de politieke partijen  

De staatscommissie adviseert om bestaande en nieuwe regelgeving die 

betrekking heeft op politieke partijen op te nemen in een aparte Wet op 

de politieke partijen. Die moet voorzien in regels over de transparantie 

inzake financiën, maximering van giften en voorschriften voor het gebruik 

van digitale instrumenten in campagnes van politieke partijen. In het 

uiterste geval blijft ook een partijverbod mogelijk wanneer een partij of 

beweging een bedreiging is voor, of een aantasting van, de 

grondbeginselen van de democratische rechtsstaat. Dit is in ieder geval 

aan de orde wanneer een politieke partij oproept tot het gebruik van 

geweld of discriminatie. Dit allerlaatste en zwaarste besluit is dan aan het 

nieuwe Constitutioneel Hof. 

6. Verbetering van democratische kennis en vaardigheden  

 

Ter versterking van ons parlementair stelsel en onze rechtsstaat vraagt de 

staatscommissie ook meer aandacht voor het belang van democratisch 

burgerschap. Wij vinden dat iedere burger een verantwoordelijkheid heeft 

voor tenminste een minimale betrokkenheid bij de politieke 

besluitvorming. In het regeerakkoord is het voornemen opgenomen de 

burgerschapsopdracht voor scholen in de wet te verduidelijken. De 

commissie wil hier een stap verder gaan dan het kabinet en beveelt aan 

om binnen het gehele voortgezet onderwijs de positie van de vakken 

geschiedenis en staatsinrichting, alsmede maatschappijleer te versterken. 

Deze vakken zouden ook onderdeel uit moeten gaan maken van het 

centraal schriftelijk eindexamen. 

En als het aan de staatscommissie ligt vieren we voortaan op 5 mei – 

Vrijheidsdag – onze democratische rechtsstaat. De commissie sluit daarbij 
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aan bij pleidooien van onder anderen de voorzitter van het Nationaal 

Comité 4 en 5 mei.  

7. Invoering van een terugzendrecht voor de Eerste Kamer  

Tot slot doet de staatscommissie voorstellen voor versterking en 

verbetering van het functioneren van zowel de Tweede als de Eerste 

Kamer, bijvoorbeeld via versterking van de onderzoeksfunctie en van de 

inhoudelijke ondersteuning. Het belangrijkste voorstel dat gericht is op 

een betere samenhang tussen het werk van beide Kamers betreft de 

invoering van een terugzendrecht voor de Eerste Kamer. 

De commissie beveelt aan om de Eerste Kamer – naast haar bestaande 

bevoegdheid wetsvoorstellen te verwerpen – de bevoegdheid te geven 

wetsvoorstellen gewijzigd terug te zenden aan de Tweede Kamer. Als de 

Eerste Kamer gebruikmaakt van dit terugzendrecht, heeft de Tweede 

Kamer het laatste woord. De Eerste Kamer kan zo in staat worden gesteld 

meer invloed uit te oefenen op wetsvoorstellen met respect voor het 

politieke primaat van de Tweede Kamer.  

Tot zover de belangrijkste aanbevelingen. Graag maak ik nog een aantal 

algemene opmerkingen over de aard van het advies van deze 

staatscommissie. 

U vraagt zich wellicht af: is dit geen oude wijn in nieuwe zakken?  

Inderdaad is een deel van de voorstellen eerder gedaan, en een deel niet. 

Deze staatscommissie heeft nadrukkelijk gekeken naar democratie én 

rechtsstaat, naar instituties én gedrag, en hoe deze met elkaar in balans 

kunnen blijven. Het is niet vreemd dat eerdere staatscommissies voor een 

deel zijn uitgekomen op dezelfde of vergelijkbare voorstellen. Immers, de 

ontwikkelingen die die eerdere commissies al signaleerden, zijn in steeds 

steviger mate werkelijkheid geworden. De mondigheid van kiezers, de 
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fragmentatie van de politiek, de weer steeds moeizamere 

regeringsvorming, en de bedreiging van de democratische rechtsstaat van 

binnenuit en van buitenaf zijn daar maar een paar voorbeelden van. Deze 

staatscommissie voelt zich simpelweg gesterkt dat onze argumentatie en 

conclusies dan blijkbaar aansluiten bij die van eerdere commissies. 

Wij hebben vastgesteld dat de parlementaire democratie niet voor 

iedereen goed werkt en dat de inhoudelijke representatiefunctie van het 

parlement aan het eroderen is. Daarmee erodeert ook de belangrijkste 

legitimatie van het stelsel. In combinatie met nieuwe dreigingen voor de 

democratische rechtsstaat als geheel zoals buitenlandse inmenging in 

verkiezingen en nieuwe digitale kwetsbaarheden leidt dit tot een wezenlijk 

hogere urgentie dan voorheen om in actie te komen. Die actie moet zich 

niet alleen richten op het systeem, maar ook op cultuur en gedrag van de 

actoren binnen dat systeem.   

De kern van onze democratie is weliswaar stevig, maar de problemen 

waar de Nederlandse democratie voor staat zijn dat ook. We kunnen niet 

op onze lauweren rusten. Het is een misverstand dat wat tot nu toe 

werkte, ook zal blijven werken. Daarvoor zijn de toenemende assertiviteit 

van burgers, de toenemende fragmentatie van partijen, de toenemende 

verplaatsing van de politiek, en de onzekere internationale en digitale 

ontwikkelingen te belangrijk. Vooralsnog staan de waarden van onze 

democratie nog niet onder druk, maar er is op termijn een stevig risico als 

we niets veranderen aan de manier waarop we in Nederland politiek 

bedrijven. We kunnen niet wachten in de hoop dat de wal het schip zal 

keren. Want dat zal niet gebeuren. 

Na 100 jaar is het hoog tijd voor aanpassingen in onze democratie en 

rechtsstaat. 

Geachte aanwezigen, mevrouw de minister, 
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Ik kom tot een afronding. Met de aanbieding van dit eindrapport zit de 

taak van de staatscommissie erop en begint het echte werk: úw werk.  

In de Eerste Kamer heeft u voor de zomer beloofd dat het Eindrapport van 

de staatscommissie bij u bóvenop de stapel terecht zou komen. Die 

woorden brachten mij aanvankelijk even in verwarring. Gelukkig heb ik al 

snel begrepen dat het ging om de stapel op uw bureau en niet om de 

stapel in de lá. Ik heb daarom niet alleen de hoop maar ook het volle 

vertrouwen dat u voornemens bent om de uitvoering van de 

aanbevelingen voortvarend ter hand te nemen.  

De uitvoering van sommige aanbevelingen staat of valt met de bereidheid 

van politieke actoren om de eigen cultuur en, in het verlengde daarvan, 

het eigen gedrag te willen veranderen. Dergelijke aanbevelingen kunnen 

niet worden afgedwongen en worden daarom wellicht niet altijd voldoende 

serieus genomen. Ik sluit daarom af met een dringende oproep aan alle 

betrokkenen haar voorstellen tot cultuur- en gedragsverandering serieus 

te overwegen en vervolgens tot uitvoering te brengen. Dat geldt voor dit 

deel van onze aanbevelingen, maar ook voor de meer institutionele 

aanbevelingen. De geschiedenis geeft weinig reden tot hoop. Ik hoop dat 

het kabinet en beide kamers erin slagen om over de eigen schaduw heen 

te springen.  

Mevrouw de minister, mag ik u verzoeken om het rapport ‘Lage drempels, 

hoge dijken’ nu in ontvangst te nemen? 


