
Voorbeeldje

Stel, we nemen de huidige situatie als uitgangspunt.
Partijen met zetels in de 2e kamer:

Partij Zetels 2010 - 2006 Partij Zetels 2010 / 2006

VVD 31 - 22 GL 10 – 07

PVDA 30 - 33 D66 10 – 03

PVV 24 – 09 CU 05 – 06

CDA 21 – 41 SGP 02 – 02

SP 15 – 25 PvdD 02 – 02

Samen: 150 zetels

Aantal ministeries: 11

1. ministerie van Algemene Zaken (AZ)
2. ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
3. ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)
4. ministerie van Defensie
5. ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)
6. ministerie van Financiën
7. ministerie van Infrastructuur en Milieu
8. ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
9. ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
10. ministerie van Veiligheid en Justitie
11. ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

En niet te vergeten de premier. Dat zijn dus in totaal 12 ministers + 1 premier.

150 / 11 = 13,6
De kiesdrempel voor een ministerspost is op die basis 14 zetels. Als we de kleinere partijen ook een kans 
willen geven tot een ministerie, zou je de kiesdrempel ook op 2/3 kunnen zetten, zodat een partij al met 
10 zetels in aanmerking komt voor een ministerie (9,33, naar boven afgerond). 

De verdeelsleutel

11 ministeries + een premier:

Partij Ministeries 1/1 Partij Ministeries 2/3

VVD (31) 3 + premier VVD (31) 2 + premier

PVDA (30) 3 PVDA (30) 2

PVV (24) 2 PVV (24) 2

CDA (21) 2 CDA (21) 2

SP (15) 1 SP (15) 1

GL (10) 0 GL (10) 1

D66 (10) 0 D66 (10) 1

Op deze manier wordt het regeringsbeleid heel pluriform weergegeven: 3 VVD ministers die moeten 
samenwerken met zowel PvdA als PVV als CDA als SP. Dat is een dekkingsgraad van ruim 80%: 121 
zetels worden dan vertegenwoordigd in het regeringsbeleid. Op die manier krijg je ook een heel andere 
manier van regeren: er ontstaat een doorlopende lijn op de ministeries, die kan worden bijgestuurd 
middels kamerbrede dekking en overleg met de ministers.  Er is geen 5-jaren plan meer, er is  geen 
kiezersbedrog en er is geen machtsophoping in bepaalde politieke groepen.



Dat brengt mij op de reële discussie. Want dan bouwen we een aantal instituten/ministeries die worden 
bestuurd door belangengroeperingen. Nu kiest men in het regeringsakkoord wat voor soort ministeries 
er zijn (in 2006 waren er nog 13, nu nog maar 11?).

De kiezer krijgt zo het privilege om middels zijn stem de partij eerste keus te bieden in ministeries. Om 
op die manier hun stempel te drukken op het beleid.

Verdeling van de ministersposten

CDA, VVD, PvdA, PVV en SP komen nu in aanmerking voor een ministerspost. De VVD is de grootste en 
mag als eerste een ministerie uitkiezen en een minister benoemen. Daarnaast mag zij,  omdat ze de 
grootste is, de premier aanstellen. Vervolgens mag de PvdA een ministerie uitkiezen een een minister 
benoemen.

Partij Zetels na 1e keuze Partij Who's Next?

VVD 31-14=17 zetels over PVV 24

PVDA 30-14=16 zetels over CDA 21

VVD 18

PVDA 17

SP 15

Hieruit blijkt dat PVV en CDA vervolgens een minister mogen kiezen:

Partij Zetels na 1e keuze Partij Who's Next?

PVV 24-14=10 zetels over VVD 17

CDA 21-14=7 zetels over PVDA 16

SP 15

PVV 11

Nu heeft de VVD 1 minister + ministerie + premier, PVDA  1 minister + ministerie, PVV  1 minister + 
ministerie en CDA  1 minister + ministerie. Uit het lijstje blijkt ook, dat vervolgens VVD + PVDA aan de 
beurt zijn. VVD 17-14=3, PVDA 16-14=2. Dan mag de SP zijn eerste minister kiezen. SP 15-14=1. Nu 
heeft  iedereen te  weinig  zetels  'over'  om een ministerie  te  kiezen.  Er  zijn  echter  pas  7  ministeries 
verdeeld: nog 4 te gaan. Uit onderstaand blijkt, dat eerst de PVV 'n 2e ministerie mag kiezen, dan het 
CDA en vervolgens de VVD en de PVDA nog eens. Eindresultaat:

Partij Ministeries Partij Zetels 'over'

VVD 2+1=3
+ premier

PVV 10

PVDA 2+1=3 CDA 7

PVV 1+1=2 VVD 3

CDA 1+1=2 PVDA 2

SP 1 SP 1

Eindresultaat: een coalitie van de overgrote meerderheid van Nederland! Samen zullen zij 4 jaar lang de 
regering vormen, (bij-)gestuurd door de 150 kamerleden. Binnen dit kader kunnen er afspraken worden 
gemaakt. Dit is een centrumcoalitie zoals ze nog nooit is vertoond!


