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Betreft: Stemwijzer ProDemos

Geachte heer Plasterk,
‘ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat’ is in tegenstelling tot
commerciële producenten van zogenaamde ‘stemwijzers’ en ‘kieskompassen’
rond Nederlandse verkiezingen, een organisatie die gesubsidieerd wordt door
uw ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ruimschoots
ook, met dik 4.2 miljoen euro per jaar ter bevordering van democratie en
rechtsstaat.
Maandag 6 februari presenteert ProDemos, omgeven met veel publiciteit en in
aanwezigheid van de meeste lijsttrekkers, de Stemwijzer voor de komende
Tweede Kamerverkiezingen.
Het bestuur van politieke partij GeenPeil heeft de afgelopen weken via
uitgebreide correspondentie getracht ProDemos er toe te bewegen om de
Stemwijzer dusdanig aan te passen, dat ook een atypische politieke partij als
GeenPeil gerede kans maakte om als ‘stemadvies’ uit de bus te komen in het
door miljoenen bezoekers geraadpleegde instrument.
De verzochte aanpassing kon eenvoudig uitgevoerd worden, door één stelling
aan het pakket van stellingen toe te voegen: “De bevolking moet middels
directe democratie over alle voorstellen die in de Tweede Kamer worden
ingediend kunnen stemmen”. Deze stelling zou rechtstreeks kunnen leiden tot
de uitkomst ‘100 procent GeenPeil’ - een percentage dat zou dalen na het
beantwoorden van de andere stellingen, omdat wij daar overal ‘geen mening’
hebben moeten invullen, omdat we de mening van onze leden na 15 maart
eenvoudigweg niet kennen. Na 15 maart wordt die per onderwerp bepaald,
niet op voorhand aan de hand van standpunten of een partijprogramma van
GeenPeil. Die vernieuwing ís ons programma. Dat komt nu niet terug in de
Stemwijzer.
ProDemos heeft in een meervoudige mailwisseling zelfs niet een poging
gedaan ons tegemoet te komen in onze bezwaren tegen de wijze waarop de

Stemwijzer thans wordt vastgesteld. Dit betekent dat wij een score van 100
procent krijgen als iemand bij alle stellingen ‘geen mening’ antwoordt – wat
geen weldenkend mens doet en wat bovendien niet reflecteert wat GeenPeil in
de Tweede Kamer wil doen, namelijk per onderwerp, per keer een mening
laten vormen door de leden voordat het onderwerp in stemming wordt
gebracht.
Derhalve concluderen wij dat ProDemos GeenPeil met de weigering de
genoemde stelling toe te voegen doelbewust saboteert. Wij roepen u dan ook,
gezien uw rol als subsidieverstrekker en bewaker van een eerlijk proces bij de
Tweede Kamerverkiezingen, op om ProDemos te dwingen de Stemwijzer
zodanig aan te passen dat ook recht wordt gedaan aan een partij die anders
georganiseerd is dan traditionele partijen, maar wel deelneemt aan het zelfde
verkiezingsproces als alle andere partijen.
Tevens roepen wij u op de presentatie van ProDemos’ Stemwijzer te laten
uitstellen tot de applicatie alle partijen gelijke kansen biedt op een hoge score.
Tot die tijd zal GeenPeil, geheel in lijn met onze democratische
vernieuwingsplannen, zelf pogen om het systeem van binnenuit te verbouwen.
In afwachting van uw reactie verblijf ik,
Met vriendelijke groet,

Bart Nijman
voorzitter GeenPeil
b.nijman@geenpeil.nl

