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Inleiding: de campagne begint vroeg dit jaar 
 
Sinds 2013 doen wetenschappers aan de Universiteit Leiden, met ondersteuning van het 
PDC, onderzoek naar het gedrag en instrumentengebruik van Kamerleden. Hierbij willen wij 
vooral een beter beeld krijgen van strategieën van Kamerleden. Immers, waar politieke 
strategie tot aan het eind van de vorige eeuw nog vooral de strategie was van een partij, zien 
we de laatste jaren dat het Kamerlid als individu belangrijker aan het worden is. Nog steeds 
bestaat er fractiediscipline en zijn er groepen die in de Kamer gezamenlijk optreden rondom 
kernen van gezamenlijke (ideologische) standpunten, maar Haagse politiek is de afgelopen 
15 jaar veel sneller en persoonlijker geworden. Volksvertegenwoordiger zijn blijkt meer en 
meer een kwestie van snelle mobilisatie van standpunten en kiezers ‘onderweg’ en van het 
‘scoren’ als individueel Kamerlid. Dat heeft veel te maken met een herschikking van het 
politieke landschap in Nederland, maar ook met een veranderend medialandschap. Deze 
trends zien we terug in het gedrag van Kamerleden en ook binnen fracties als geheel. In deze 
notitie leggen wij ons vooral toe op de schriftelijke Kamervragen, die gesteld zijn in de 
periode 1995-2016, maar ook is aan het einde een samenvatting opgenomen van ons 
eerdere onderzoek Gewicht in de schaal, dat mediaoptredens en moties van Kamerleden 
onder de loep nam. 
 

Trends 
De belangrijkste conclusies over het gedrag van Kamerleden: 
 

I. De verpersoonlijking van de politiek lijkt een duidelijke trend. Kamerleden treden 
niet meer hoofdzakelijk als betrekkelijk anoniem lid van een fractie op, maar vaker 
als individueel lid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit hun taalgebruik (ze spreken vaker in de 
eerste persoon (‘ik’) en minder in de indirecte vorm (‘mijn fractie’, ‘de partij’). Die 
verpersoonlijking blijkt ook uit andere verschijnselen uit de parlementaire praktijk 
van de afgelopen jaren, bijvoorbeeld uit het gebruik van parlementaire instrumenten 
en relatieonderhoud met de achterban. Kamerleden doen, met het oog op de 
vermoede kiezersgunst, van alles méér en rechtstreekser. Ze dienen meer moties in, 
twitteren en zitten op Facebook, dienen initiatiefvoorstellen in, enzovoort. Het idee 
daarachter is veelal dat dit zal bijdragen aan een toekomstige herverkiezing. Al lijken 
Kamerleden bijna voortdurend in de campagnemodus te staan, de verkiezingen van 
2017 beginnen wel heel erg vroeg als je dat uit het gedrag van Kamerleden af zou 
mogen lezen.  

o Zo is er een sterke toename van de initiatiefvoorstellen die in de Kamer 
worden ingediend: van de 100 die aanhangig zijn, is 10% (10) ingediend 
tussen 1 januari en 1 mei 2016 – tegenover 11 in heel 2015.  

o Ook het aantal ingediende moties neemt exponentieel toe: van ca. 1.750 in 
2006 naar een jaarlijks gemiddelde van rond 2.500 per jaar in de jaren 2007-
2014, met pieken in verkiezingsjaren rond de 3.000. In 2015 werden zelfs 
3.205 moties ingediend en voor 2016 is de prognose, met al 1.098 moties 
vóór 1 juni, ook weer boven de 3.000.  

II. Weliswaar stellen Kamerleden daarnaast ook veel schriftelijke Kamervragen, maar 
die zijn niet significant in aantal toegenomen sinds ca. 2007 – in weerwil van wat de 
Kamervoorzitter schetste in haar brief van 17 maart 2016 aan de Kamer, en ook 
anders dan de regering enkele weken daarna stelde. Het aantal Kamervragen ligt al 
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negen jaar redelijk constant tussen 2.500 en 3.000 per jaar; ook voor 2016 is dat de 
prognose.  

III. Hoewel het aantal Kamervragen dus niet significant steeg in de afgelopen negen jaar, 
lijkt de regering wel iets trager te zijn geworden met de beantwoording – tot aan 
het begin van 2016. 10 van de 11 departementen overschrijdt gemiddeld de 
beantwoordingstermijn van 3 weken en verzoekt de Kamer om uitstel. Sinds de brief 
van de Kamervoorzitter van 17 maart 2016, is de beantwoording van Kamervragen 
(tijdelijk) in snelheid toegenomen. 

IV. Wel groeide de omvang van de schriftelijke Kamervragen, van gemiddeld 863 
tekens in 1995 naar 1.671 in 2015. Ook blijken de aard en inhoud van de vragen aan 
sterke verandering onderhevig. Opvallend is dat steeds vaker Kamervragen lijken 
voort te komen uit de media. Dit soort vragen worden nogal eens als onzin of als 
symboolvragen voor de bühne gezien, bijvoorbeeld: ‘Is het de minister bekend dat de 
Telegraaf vanmorgen berichtte dat…’. Dit soort vragen is meestal kort en kent ook 
een (daaropvolgende) gesloten vraagstelling, zoals: ‘Is de Minister met partij X van 
mening dat…?’  

o Deze ‘mediavragen’ zijn een trend. In 57% van de Kamervragen uit de 
periode 2007-2016 wordt naar één of meer media verwezen, ten opzichte van 
49% in 1995. Of dit nu iets zegt over de toenemende macht van media, of dat 
we het moeten zien als een positieve ontwikkeling dat parlementariërs zich 
op deze manier rekenschap geven van de actualiteit en van het publieke 
debat – feit blijft dat Kamervragen in toenemende mate gebaseerd zijn op 
mediaberichten. 

o De Telegraaf staat als bron met kop en schouders bovenaan: de krant komt 
voor in 4.107 Kamervragen sinds 1995, dat is 16% van alle ‘mediavragen’. 
Ook wordt De Telegraaf steeds vaker genoemd (in 2015 in ca. 10 % van alle 
Kamervragen), terwijl kranten zoals de Volkskrant en NRC Handelsblad steeds 
minder vaak voorkomen. 

o In de laatste jaren zien we verder dat de papieren media in hoog tempo 
worden ingehaald door televisie- en internetbronnen, zoals het NOS 
Journaal, RTL Nieuws en Nu.nl. 

V. Opvallend zijn ook de verschillen in de aantallen Kamervragen per partij. 
Kamervragen komen het meest voor bij partijen in de oppositie. Dit is op zich niet 
zo verwonderlijk, maar ons onderzoek brengt interessante afwijkingen van deze regel 
aan het licht. Enkele voorbeelden:  

o In 2015 stelden juist ook de coalitiepartijen VVD en PvdA meer Kamervragen 
dan in voorgaande jaren. VVD stelde in 2015 363 Kamervragen, veel meer dan 
het rekenkundig gemiddelde van 275 over de twintig jaar ervoor (een 
toename van 32%). De PvdA, die gemiddeld 437 Kamervragen per jaar stelde 
in de twintig jaar ervoor, stelde in 2015 653 Kamervragen (een toename van 
49%). Dit kan wijzen op een ‘ongemakkelijke’ coalitie, maar ook op de 
behoefte aan Kamerleden om zich extra te profileren met het oog op de 
naderende verkiezingen en een slinkend zetelaantal in de peilingen. 

o En in 2011, toen VVD en CDA regeerden met gedoogsteun van de PVV, 
stelden vrijwel alle partijen significant meer Kamervragen dan in de jaren 
ervoor en erna. Deze piek gold niet voor de coalitiepartijen CDA en VVD 
(logisch, want coalitie) – maar gedoogpartner PVV stelde wél meer 
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Kamervragen. Dit wijst op een ideale mix voor die partij van 
verantwoordelijkheid tonen (gedogen) én kritisch vragen stellen.  

o In de jaren 2007-2014 stelde de SP circa 3 keer zoveel Kamervragen als D66, 
terwijl beide partijen in die periode in de oppositie zaten. Het gebruik van het 
parlementaire instrumentarium kan dus sterk afhangen van de partij- en/of 
fractiecultuur. 

 

Toegankelijkheid parlementaire data 

Tevens is er een belangrijke conclusie te trekken die het onderzoek zelf aangaat: dit werd 
ons namelijk niet gemakkelijk gemaakt. Het is in Nederland enorm lastig om achter concrete 
parlementaire gegevens te komen, bijvoorbeeld van aantallen Kamervragen en moties en de 
specificaties daarvan. We hebben niet zoals in het Europees Parlement of in andere landen 
een systeem van ‘votewatch’ dat het publiek eenvoudig toestaat het stem- en ander gedrag 
van een Kamerlid na te trekken. De Nederlandse Tweede Kamer dwingt tot ingewikkelde 
zoekprocedures op een website die voor buitenstaanders moeilijk te doorgronden is. De 
‘feiten en cijfers’ van de Kamer1 geven wel informatie, maar dan vooral over willekeurige 
onderwerpen zoals ‘commissievergaderingen tijdens recesperioden’ of de ‘vijftien jongste 
Kamerleden allertijden’. Over aantallen en doorlooptijden van wetgevingsprocessen valt 
niets structureels te vinden. Dat komt hooguit aan de orde in de Jaarverslagen, maar dan 
variëren de gegevens ook sterk. Dit is slecht voor de transparantie van het werk van de 
Tweede Kamer.  

In het kader van het voorgenomen onderzoek van de Eerste en Tweede Kamer (in het 
overleg van 7 juni 2016) naar het functioneren van het parlementaire stelsel zou goed naar 
de informatievoorziening moeten worden gekeken. Juist in een tijd van radicale openheid en 
van toenemende verpersoonlijking van de politiek, zou vooral de Tweede Kamer (de Eerste 
Kamer heeft daar, geholpen door het zelfstandige bedrijf PDC, een duidelijke voorsprong) 
meer werk moeten maken van het ontsluiten en systematiseren van de eigen informatie. Die 
is nu voor de buitenwacht (dat wil zeggen de niet-parlementariërs, rijksambtenaren, 
ministers en staatssecretarissen) slecht toegankelijk. De oriëntatie van de parlementaire 
informatievoorziening van de Tweede Kamer is naar ‘binnen’ gericht – het voorziet vooral in 
de behoeften van de directbetrokkenen in de beleids- en besluitvormingsketen. Dat is niet 
bevorderlijk voor de democratisch noodzakelijke transparantie en het daardoor – op gelijke 
voet – toegang krijgen van burgers/kiezers tot het besluitvormingsproces. Niet alleen is het 
nu moeilijk voor de buitenwacht om dossiers of issues te volgen – men belandt al snel in een 
nummercircus dat weer heel moeilijk te herleiden is tot vergaderdata –, maar ook is het heel 
lastig parlementaire patronen en ontwikkelingen in kaart te brengen. Productiegegevens van 
het parlement zijn nu erg moeizaam (en meestal alleen op indirecte manier – bijvoorbeeld 
via jaarverslagen) te verkrijgen en bovendien zijn ze onbetrouwbaar en lastig verifieerbaar.  

Het betrekkelijk eenvoudige onderzoek waarover we hier rapporteren heeft alles 
bijeengenomen meer dan 22 maanden geduurd, de inzet van 18 studenten (verdeeld over 
twee edities van het Leidse Honours class programma) gevergd, en bovendien dat van twee 
student-assistenten, een medewerker en een bestuurslid van het Parlementair 
Documentatie Centrum (PDC), een postdoc onderzoeker en een hoogleraar. Daarnaast is 
door het Expertisecentrum Politieke Legitimiteit van de Universiteit Leiden een grote som 

                                                           
1 https://www.tweedekamer.nl/over-de-tweede-kamer/feiten-en-cijfers 

https://www.tweedekamer.nl/over-de-tweede-kamer/feiten-en-cijfers
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geld geïnvesteerd in het opzetten van algoritmes en uitvoeren van analyses door het PDC. 
Kortom, hier is voor de Tweede Kamer zelf nog een wereld te winnen. Het systematisch 
kwantificeren van bruikbare data over de eigen politieke praktijk, zodat daarop 
kwantitatieve en kwalitatieve analyses mogelijk zijn, lijkt ons een van de belangrijke taken 
van de Tweede Kamer zelf. Slechts op die manier wordt het werk van de spil van de 
nationale democratie navolgbaar en traceerbaar. 

Hieronder gaan we nader in op de trends die we in ons onderzoek vonden, door middel van 
een beknopte ‘showcase’, en bespreken we ook de vraag hoe deze trends in de toekomst 
blijvend kunnen worden gemonitord als de gegevens toegankelijker worden gemaakt. 
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Kamervragen – ontwikkelingen tussen 1995 en 2016 
 
Wij baseren ons in deze showcase op het totaal van 45.293 schriftelijke Kamervragen die zijn 
gesteld in de periode tussen 1 januari 1995 en 3 juni 2016 (of indien aangegeven op een 
selectie daaruit). Van deze Kamervragen hebben wij geregistreerd wanneer zij zijn gesteld en 
door wie (parlementariër en fractie); wanneer zij zijn beantwoord en door wie (ministerie en 
bewindspersoon); hoe lang (in leestekens) de vragen en antwoorden waren; hoeveel 
deelvragen en deelantwoorden zij elk bevatten; en of er in de Kamervraag melding wordt 
gemaakt van een krantenartikel, uitzending op radio of televisie of nieuwswebsite, en zo ja 
naar welk(e) medium/media wordt verwezen. Deze showcase geeft een voorbeeld van de 
mogelijkheden die deze gegevens ons bieden. Er zijn al enkele trends genoemd die zichtbaar 
zijn, maar er zijn nog veel andere conclusies te trekken na toekomstig onderzoek van het 
Expertisecentrum Politieke Legitimiteit. Telkens zullen hierbij de nieuwste data beschikbaar 
zijn, want dagelijks worden nieuwe Kamervragen toegevoegd aan de database, door middel 
van algoritmes die zijn ontwikkeld door het PDC in Den Haag. 
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Aantal Kamervragen per jaar 
 

  

Jaar Aantal 
kamervragen 

1995 1051 

1996 1486 

1997 1531 

1998 1578 

1999 1692 

2000 1433 

2001 1417 

2002 1558 

2003 1667 

2004 2090 

2005 2041 

2006 1761 

2007 2667 

2008 2993 

2009 3012 

2010 2608 

2011 3052 

2012 2533 

2013 2572 

2014 2418 

2015 2826 

[2016 1315] 

 
Volgens de brief van Kamervoorzitter Arib van 17 maart 20162 ging het in 2015 om 2.822 
Kamervragen – een kleine verhoging dus ten opzichte van 2013 en 2014, maar dicht in de 
buurt van het langjarige gemiddelde (2007-2015) van 2.742 vragen per jaar. In de eerste vijf 
maanden van 2016 werden tot nu 1.246 vragen gesteld. Dat zou leiden tot een aantal van 
2.781 Kamervragen voor 2016, als we het getal extrapoleren naar het hele kalenderjaar (als 
we een maand reces aftrekken). Dit komt behoorlijk in de buurt van het langjarige 
gemiddelde. 
Wel groeide de gemiddelde omvang van de Kamervragen in de periode 1995-nu: 

                                                           
2 Zie de brief van de Kamervoorzitter van 17 maart 2016 
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/brief_van_de_voorzitter_over_schriftelijke_vragen_def.pdf  
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 1995 2003 2007 2015 [2016] 

Gemiddeld aantal tekens per 
Kamervraag (incl. spaties) 

863 1086 1187 1671 [1887] 

  

Beantwoording door de ministeries 
Wat ook verandert is de duur van de beantwoording. In de afgelopen twintig jaar is die licht 
toegenomen, van 30 dagen gemiddeld in 1995 naar 34 dagen in 2003, 2007 en 2015. Over 
2016 is het gemiddelde tot nu toe ‘slechts’ 27 dagen (inclusief weekend- en feestdagen). Dit 
zou erop kunnen wijzen dat de brief van de Kamervoorzitter van 17 maart effect heeft 
gehad. Een eerste blik op de beantwoordingsdagen tussen begin januari en begin juni 2016 
in ons datasysteem wijst inderdaad op een (tijdelijk) effect in de weken erna: 
  

 
 
Artikel 135 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer stelt de 
beantwoordingstermijn op 3 weken (met verlengingsmogelijkheid tot 6 weken). Hieronder 
volgt in de tabel per ministerie de gemiddelde beantwoording in werkdagen (dus weekend- 
en feestdagen zijn hier niet meegerekend) in de periode 1 januari 2007 – 31 december 2014, 
waaruit blijkt dat 10 van de 11 ministeries de termijn van 3 weken gemiddeld niet haalden.  
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Ministerie Dagen3 

Justitie/Veiligheid en Justitie 29 

Infrastructuur en Milieu/Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer/ Verkeer en Waterstaat 

28 

Economische Zaken/Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie/Landbouw, Natuur en Voedsel 

27 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27 

Financiën 24 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 23 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 23 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 22 

Defensie 22 

Buitenlandse Zaken 21 

Algemene Zaken 15 

 
Ook deze data zijn nader uit te splitsen naar periode, partij/parlementariër, thema, 
kalenderjaar en/of regeerperiode, enzovoort. Uit bovenstaande tabel volgt dat alleen het 
Ministerie van Algemene Zaken in staat is om schriftelijke Kamervragen tijdig te 
beantwoorden, maar dat ministerie krijgt verreweg de minste vragen (nog geen 1%), zoals 
blijkt in onderstaande tabel (eveneens voor de periode 1 januari 2007 – 31 december 2014:  
 

Ministerie Aantal % 

Justitie/Veiligheid en Justitie 3942 18,6 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 3689 17,5 

Economische Zaken/Economische Zaken, Landbouw en Innovatie/Landbouw, 
Natuur en Voedsel 

2500 11,9 

Buitenlandse Zaken 2403 11,4 

Infrastructuur en Milieu/Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/ 
Verkeer en Waterstaat 

2298 10,9 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1638 7,8 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1574 7,5 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1215 5,8 

Financiën 1130 5,3 

Defensie 563 2,7 

Algemene Zaken 173 0,8 

                                                           
3 Deze tabel geeft gemiddelden en kan een vertekend beeld opleveren, omdat het bij de samengevoegde ministeries gaat 
om de rekenkundige (en niet de gewogen) gemiddelden van de oorspronkelijke ministeries. 
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Media in de Kamer en Kamervragen 
In de Kamervragen in de dataset werd tussen 1 januari 2007 en 3 juni 2016 in ca. 57% van de 
gevallen melding gemaakt van één medium of meerdere media (krantenartikelen, televisie, 
radio en in toenemende mate internet). Dit is een sterke toename ten opzichte van het jaar 
1995 (49%). Als voorbeeld geven wij hier de top vijf van genoemde dagbladen, met de 
aantallen keren dat zij vermeld zijn in Kamervragen sinds 1995 en het percentage ten 
opzichte van het totaal van Kamervragen waarin minstens één medium wordt genoemd: 
 

Medium  Verwijzingen % 

De Telegraaf 4107 16 

De Volkskrant 3648 15 

NRC 2337 9 

AD 2278 9 

Trouw 2134 8 

 
Per medium zijn deze cijfers wederom uit te splitsen. Voor koploper De Telegraaf geldt 
bijvoorbeeld dat de krant in toenemende mate in Kamervragen is genoemd: 
 

 
 
Het meest genoemde televisieprogramma is het NOS Journaal (1.285x sinds 1995, dat is 5% 
van alle ‘mediavragen’). De meest voorkomende internetbron is Nu.nl (882x, dat is 4%). Dat 
is opmerkelijk veel, want internet als bron werd pas courant halverwege de gemeten 
periode. Onze cijfers wijzen uit dat verwijzingen naar internetbronnen en televisiebronnen in 
de afgelopen jaren sterk toenemen: Nu.nl komt in het jaar 2015 al in 6 % van de 
‘mediavragen’ voor – voor RTL-uitzendingen is dat 7% en voor het NOS Journaal 12%. Ook 
komen over het algemeen media die als ‘populair’ worden omschreven in toenemende mate 
voor in de Kamervragen: De Telegraaf in 18% van de ‘mediavragen’ in 2015, ten opzichte van 
11% in 2003. Ten slotte nemen de aantallen genoemde media toe, wat wijst op een 
versnippering in de aandacht voor ieder afzonderlijk medium. 
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Per partij uitgesplitst is onder andere het absolute aantal media gerelateerde Kamervragen 
(1 januari 1995 – 3 juni 2016)4 weer te geven: 
 

 
 
Deze absolute getallen kunnen in nader onderzoek relatief gemaakt worden, zodat de 
verhouding zichtbaar wordt ten opzichte van alle Kamervragen, of ten opzichte van alle 
Kamervragen van de betreffende partij (en/of coalitie en oppositie), of ten opzichte van 
individuele Kamerleden, politieke thema’s en de lengte van de Kamervragen. Om tendensen 
aan te tonen kan deze informatie voorts worden uitgesplitst per kalenderjaar en in 
overzichtelijke grafieken worden gepresenteerd. De informatie die daarmee wordt 
verkregen is cruciaal om te meten hoeveel invloed de pers heeft op het functioneren van de 
Tweede Kamer, maar ook om de samenhang in beeld te brengen tussen maatschappelijk 
actuele thema’s en politieke hete hangijzers. 

 

  

                                                           
4 NB: zowel verdwenen partijen als de kleinste fracties zijn in deze showcase weggelaten. En vanwege hun kortere bestaan 
komen sommige partijen (bijv. PVV) lager op de lijst dan bij een andere datumselectie of relatieve vergelijking het geval zal 
zijn. 
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Kamervragen per politieke partij 
Alle data van de Kamervragen kunnen worden uitgesplitst per politieke partij (en zelfs naar 
individuele parlementariërs). Kijken we naar de aantallen Kamervragen per politieke partij, 
dan zien we bijvoorbeeld deze verdeling over de periode 1995-2016: 
 

Partij Aantal 
Kamervragen 

% 

SP 9873 22 

PvdA 9724 22 

CDA 7710 17 

VVD 5766 13 

Groenlinks 4333 10 

PVV 3317 7 

D66 4010 9 

CU 1596 4 

PvdD 1359 3 

SGP 1176 3 

50PLUS 107 0 

 

 

Per partij kan de hoeveelheid Kamervragen weer worden uitgesplitst per kalenderjaar, zoals 
wordt geïllustreerd in de hiernavolgende tabellen van de top drie (SP, PvdA en CDA): 
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Deze data kunnen ook worden ingedeeld per kabinetsperiode, waarbij kan worden 
aangegeven of de betreffende partij behoort tot de oppositie of de coalitie, hoeveel zetels 
de partij had, enzovoort. Ook kan worden meegewogen aan welke bewindspersonen en 
ministeries en over welke thema’s de Kamervragen werden gesteld. 

Een voorspelbare trend is dat coalitiepartijen minder Kamervragen stellen dan 
oppositiepartijen. Interessant zijn de afwijkingen van die regel, zoals verschillen tussen 
oppositiepartijen: in de periode 2007-2014 zaten SP en D66 allebei in de oppositie, maar 
stelde de SP circa 3 keer zoveel Kamervragen als D66. Nog interessanter wordt het, als 
partijen in de coalitie opeens meer Kamervragen gaan stellen. In 2015 gold dat voor de 
coalitiepartijen VVD en PvdA, die significant meer Kamervragen stelden dan in voorgaande 
jaren. De VVD stelde in 2015 363 Kamervragen, veel meer dan het rekenkundig gemiddelde 
van 275 over de twintig jaar ervoor (een toename van 32%). De PvdA, die gemiddeld 437 
Kamervragen per jaar stelde in de twintig jaar ervoor, stelde in 2015 653 Kamervragen (een 
toename van 49%). Voor beide partijen wordt de trend van de laatste zes jaar weergegeven 
in de volgende overzichten van absolute aantallen Kamervragen (en daarnaast het 
percentage van de Kamervragen ten opzichte van het partijtotaal sinds 1995):  

  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Aantal Kamervragen per jaar: PvdA

0

100

200

300

400

500

600

Aantal Kamervragen per jaar: CDA



 

15 
 

VVD:       PvdA: 

 

 

 

 

 

 

 

Een andere opvallende afwijking is zichtbaar in 2011, toen de VVD en CDA een coalitie 
vormden, met gedoogsteun van de PVV. Vrijwel alle partijen stelden dat jaar meer 
Kamervragen dan in de jaren ervoor en erna, maar logischerwijs gold dat niet voor de 
coalitiepartijen. Echter, wél stelde de PVV meer Kamervragen in dat jaar. Hieruit zouden we 
kunnen afleiden dat de gedoogpositie voor die partij een ideale mix vormde van 
verantwoordelijkheid tonen (gedogen) én tegelijkertijd kritische vragen stellen. Het volgende 
overzicht illustreert de uitschieter in 2011: 

PVV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De analyse van de Kamervragen helpt dus niet alleen om zicht te krijgen op de 
verpersoonlijking van de parlementaire praktijk, maar ook om strategieën van partijen, 
individuen, coalities en opposities in kaart te brengen. Zeker in combinatie met de gegevens 
over het gehele instrumentarium van de parlementariër, vooral de moties en de 
initiatiefvoorstellen, geven deze data hier een veel zuiverder beeld van dan we ooit hebben 
gehad. 
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Breder dan alleen de Kamervragen 
Bovenstaande showcase besloeg uitsluitend de schriftelijke Kamervragen (1995-2016), terwijl het 
instrumentarium waarover de parlementariër beschikt uiteraard breder is. Naar het brede spectrum 
hebben wij gekeken in het project Gewicht in de schaal dat in 2014-2015 door de onderzoeksgroep 
Politieke Legitimiteit (Universiteit Leiden) is uitgevoerd in samenwerking met het PDC in Den Haag. 
We zijn op zoek gegaan naar activiteiten die cruciaal zijn voor externe en interne zichtbaarheid van 
Kamerleden. Bij externe zichtbaarheid hebben wij gekeken naar mediaoptredens (inclusief 
communicatie via Twitter e.d.) en bij interne zichtbaarheid naar met name moties. In met name het 
indienen van moties valt een enorme toename waar te nemen in de afgelopen jaren – wat wij 
hebben uitgelegd als het gevolg van een vermoeden bij Kamerleden van politiek kapitaal en mitsdien 
mogelijk electoraal succes. Hier tekent zich dus sterk de persoonlijke profilering af van Kamerleden, 
ten opzichte van collega’s maar ook met het oog op de bühne.  

Wij geven hieronder een beknopte samenvatting van de bevindingen van Gewicht in de schaal, om 
verdieping te bieden aan de eerdere showcase en genoemde trends, die betrekking hadden op de 
schriftelijke Kamervragen. 
 

Gewicht in de schaal 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden over de jaren zittingsjaren 2006 tot 2012 en nam steeds de 
landelijke verkiezingen als ijkpunt. Ter gelegenheid van die verkiezingen worden namelijk de 
kandidatenlijsten opgemaakt voor de verkiezingen, ons referentiepunt voor het bepalen van 
electoraal succes. Het betreft dan de verkiezingen van 2006, 2010 en die van 2012. Niet alle 
activiteiten konden vanzelfsprekend worden gemeten gedurende de gehele periode. Zo was er in 
2006 bijvoorbeeld nog geen Twitter. Voor het onderzoek naar de Kamermoties hebben we, om een 
goed beeld te krijgen, een langer meetperiode genomen liggend tussen 2002 en oktober 2014. De 
verkiezingen van 2003 zijn daarin ook meegenomen. 

De dataset is door ons, samen met het PDC, verzameld van de website van de Eerste en Tweede 
Kamer en uit de officiële bekendmakingen. Om een zuivere meting te kunnen maken hebben we de 
lijstrekkers en fractievoorzitters weggelaten omdat: a) die meestal niet verschuiven op de lijst van de 
ene naar de andere verkiezing, b) hun lot zo nauw is verbonden met dat van de politieke groepering 
waartoe ze behoren, dat het afzonderlijke effect van hun persoonlijk activiteiten zich nauwelijks laat 
meten. 

Enkele voorlopige conclusies: 

1. Kamerleden zijn vanaf 2006 tot aan 2012 actiever geworden. Ze ontplooien bijna op alle terreinen 
van hun werk meer activiteiten. Het best is dat te zien aan Twitter(gedrag) en moties. Daaraan lijkt 
niet altijd een – in termen van electoraal gewin – doordachte strategie ten grondslag te liggen. Er lijkt 
eerder sprake van een zwaan-kleef-aan-effect.  

2. Twitter5 draagt op het eerste gezicht (we kunnen pas van 2009 af meten) niet bij aan electoraal 
succes.  

3. Mediaoptreden in aanloop naar de kandidaatstelling (gemeten in een sperperiode6) heeft geen 
meetbaar effect op de plaatsing in de lijst, behalve bij het CDA.7 

                                                           
5 We hebben gekeken naar het aantal volgers, tweets, en retweets en aan de hand van een weging hebben we daaraan een 
factor toegekend. Er is een maandlang gemeten in een periode die drie maanden vóór de presentatie van de definitieve 
kandidatenlijst ligt. Dat is de periode die gemiddeld genomen voor iedere partij even ver af lag van het opmaken van de 
definitieve kandidatenlijst. 
6 Er is bij de verschillende verkiezingen steeds een maandlang gemeten in een periode die drie maanden vóór de 
presentatie van de definitieve kandidatenlijst ligt. Dat is de periode die gemiddeld genomen voor iedere partij even ver af 
lag van het opmaken van de definitieve kandidatenlijst.  
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4. Er is opvallende toename in het aantal ingediende moties in de onderzochte periode 2006–2012.  

5. Er lijkt bij de meeste partijen een verband te zijn tussen ingediende en aangenomen moties en een 
hogere plaatsing op de kieslijst.8 Bij de volgende en jaartallen bestaat er een sterk verband: voor het 
CDA in 2003 en 2006, de VVD in 2003, de PvdA in 2006, de SGP in 2003 en 2012, D66 in 2006, de 
ChristenUnie in 2006 en 2012, GroenLinks in 2010 en 2012.9 10 11 

6. Niet elke motie heeft hetzelfde gewicht. We hebben daarom ook onderzocht of het klopt dat 
zwaarwegende moties,12 dat wil zeggen moties die niet zo gemakkelijk aangenomen worden omdat 
ze bijvoorbeeld politiek lastig liggen, in grotere mate bijdragen aan electoraal succes dan lichtere.13 
Als we daarnaar kijken zien we enige samenhang tussen zwaarwegende moties met electoraal succes 
bij een aantal partijen, zij het minder over alle jaren dan in geval van het verband tussen ingediende 
moties en aangenomen moties onder punt 6. De samenhang van zwaarwichtige moties en succes 
varieert bovendien sterk over de verschillende verkiezingsjaren voor verschillende partijen. De 
samenhang is in sommige jaren sterker is dan in andere jaren.14 Daar zou je uit af kunnen leiden dat 
voor bepaalde partijen in bepaalde perioden zwaarwegende moties meer meewegen dan andere 
(lichtere moties). De vraag is of daar zo’n bewuste strategie achter zit. Onderzocht hebben we dat 
voor die jaren niet. Kruisen we de samenhang van ingediende en aangenomen moties (onder5) met 
electoraal succes met de gewogen moties dan zien we weer de samenhang van onder 5 en zien we 
weer wel een samenhang over de jaren heen en bij bijna alle partijen.  

7. Het aantal Kamervragen schommelt in de onderzochte periode tussen de 2500 en 3000. Er zijn wel 
schommelingen te zien, maar niet direct een opwaartse trend. 1996 houdt steeds het record van het 
aantal Kamervragen (3045). Een aantoonbaar direct verband tussen het loutere aantal vragen en 
electoraal succes is er niet, althans niet over de volle breedte. In de aankomende maanden zullen we 

                                                                                                                                                                                     
7 Hierbij is gecontroleerd voor de plaatsing op de lijst in de periode ervoor. 
8 In de eerste grofmeting hebben we alle moties meegenomen die zijn ingediend vanaf 2002. In deze set zijn ook nog 
nieuwkomers en fractieleiders meegenomen. In het gedeelte van het onderzoek waarin we de moties gewichten hebben 
toegekend, zijn de fractieleiders uit de dataset gehaald omdat ze in die meting het beeld voor wat betreft de ‘gewone’  
Kamerleden te veel zouden vertekenen.  
9 Dit verband is sterker wanneer ministerskandidaten, die vaak kort in de kamer zitten, niet worden meegewogen. 
10 Dit komt echter vaak door het lage aantal Kamerleden. 
11 Bij de andere partijen is dit verband veel zwakker. 
12 In ons onderzoek zijn gewichten aan moties toegekend om zo zwaarwegende moties en minder zwaarwegende  moties 
van elkaar te kunnen onderscheiden. We onderscheiden naar het indienen van moties (dat levert weinig punten), 
aangenomen motie – verschillende categorieën. We gebruikten daarbij de volgende puntentelling: 
Coalitie moties 
Indienen: 150 (hoog gewaardeerd omdat dit vanuit de coalitie lastiger is) 
Mede ondertekend door oppositielid: 100 
Aangenomen gewone meerderheid: 300 (meer punten bij gewone meerderheid omdat dit lastiger is) 
Aangenomen unaniem:  150 (kamerbrede aanname gebeurt vaak bij niet-controversiële kwesties) 
Verworpen of ingetrokken: -100 (aftrek van punten dus) 
Oppositie moties 
Indienen: 100 (iets eenvoudiger dan vanuit de coalitie) 
Mede ondertekend door coalitie: 100 
Aangenomen gewone meerderheid: 400 (meer punten bij gewone meerderheid omdat dit lastiger is) 
Aangenomen unaniem: 150 (kamerbrede aanname gebeurt vaak bij niet-controversiële kwesties) 
Verworpen of ingetrokken: -25 (aftrek van punten dus) 
Om goed en zuiver te kunnen vergelijken hebben we het systeem van punten per dag gebruikt om data natuurlijk niet ieder 
Kamerlid even lang in de Kamer zit. Via punten per dag worden ze onderling vergelijkbaar.  
13 Dat wil zeggen: er bestaat tussen de twee een verband. Waarbij ook aangetekend moet worden dat er – in geval van 
overijverigheid (althans dat zou een verklaring kunnen zijn) – een omgekeerd negatief verband kan optreden.  
14 In 2003 bestaat er voor PvdA, CDA  een verband tussen zwaarwegende moties en electoraal succes en ook ChristenUnie 
(CU), D66 en SP waarbij voor de laatste 3 een outlier-element bestaat (een enkel punt op de chart dat sterk afwijkt van het 
normaal patroon – verder aan te duiden met - OE). Voor Groenlinks (GL) en VVD geldt in de periode een omgekeerd 
verband. In 2006 bestaat er voor Groen Links (GL), VVD, PvdA en ChristenUnie (CU) een  verband, waarbij voor de CU (OE) 
Omgekeerde verbanden zijn er in deze periode niet.  In 2010 is er een verband bij CU, SP met OE. Alleen bij de PVV is er in 
die periode sprake van een omgekeerd verband. In 2012 is er een verband tussen zwaargewicht en succes bij PvdA, Partij 
voor de Dieren en voor CU, D66, VVD met OE. 
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de Kamervragen nog nader gaan wegen. We gaan dan kijken naar de verhouding tussen de lengte 
Kamervraag in relatie tot de lengte van het antwoord. Die ratio zegt iets over het belang (althans het 
door de regering gepercipieerde belang) van de vraag.  

8. Activiteit op het gebied van moties loopt vooral samen met plaatsing op de volgende lijst bij grote 
partijen tot 2010, daarna is dit verband iets minder sterk aanwezig. Bij een aantal kleine partijen is 
vaak wel een verband te vinden. 

Totaal aantal moties 

In dit onderzoek zijn de moties die zijn ingediend in de periode 22 juli 2002 tot 15 oktober 2014 
geanalyseerd. Dit zijn in totaal 23.198 moties. De aantallen m.b.t. de status van deze moties zijn als 
volgt: 

 status verworpen: 11.637 moties (50%) 

 status aangenomen: 7.891 moties (34%) 

 status vervallen: 2.255 moties (10%) 

 status ingetrokken: 1.111 moties (5%) 

 status aangehouden: 187 moties (1%) 

 status onbekend: 117 moties (1%) 

 

Indiener motie 

Een motie kan worden ingediend door één of meer personen. De onderzoekers (Universiteit Leiden) 
hebben bij het bepalen van de scores onderscheid gemaakt tussen 1e indiener en mede-indieners.  

Status motie 

Een motie kan worden aangenomen, verworpen, aangehouden, vervallen verklaard of ingetrokken. 
In sommige gevallen was de status van de moties in de database van PDC niet bekend. Deze 
ontbrekende gegevens zijn door studenten van de Universiteit Leiden, na onderzoek in schriftelijke 
bronnen aangevuld. De onderzoekers (Universiteit Leiden) hebben aan elke status punten 
toegekend.  

Steun voor motie 

Voor dit onderzoek is ook de stemverhouding van belang. Daarom is per motie gekeken welke 
fracties voor/tegen hebben gestemd. In de Kamer kan worden gestemd via normale of hoofdelijke 
stemming. Om deze twee stemmingen met elkaar te vergelijken is ook bij hoofdelijke stemming het 
aantal zetels per fractie afgeleid.  

Uit de Handelingen is de status van de stemming over een motie te vinden, zie onderstaand 
screenshot. Uit dit voorbeeld blijkt dat de PVV, Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS, de PvdD en de 
SP voor de motie hebben gestemd. De partijen die niet zijn genoemd, zijn als tegenstemmers 
gerekend.  

Kamervragen 

Voor dit onderzoek zijn ook 41.131 Kamervragen en -antwoorden meegenomen. Er is geen 
onderscheid gemaakt tussen 1e indiener en mede-indiener. Per Kamervraag-antwoord is één punt 
toegekend. In de tabel is als datum de beantwoording van de vraag opgenomen. Dit kan betekenen 
dat een Kamervraag niet in dezelfde Kabinetsperiode wordt gesteld als beantwoord 
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Kosten van het parlementaire instrumentarium 

Kamerlid Eerdmans vroeg in 2004 aan het kabinet wat één Kamervraag kost. VVD-minister Johan 
Remkes van Binnenlandse Zaken berekende het bedrag: € 1.750. Alle Kamervragen van 2004 kostten 
de Staat dus 3,6 miljoen euro. Die kosten lijken snel te stijgen. In 2011 beliepen de totale kosten van 
het beantwoorden van Kamervragen in totaal 11,5 miljoen euro. Dat is gemiddeld € 3.750 euro per 
Kamervraag. Wel gek dat in jaren met nauwelijks inflatie de per stukprijs per beantwoordde 
Kamervraag volgens de opgave van de departementen ineens met € 2.000 is gestegen. Dat is een 
stijging van meer dan 100%. De indruk ontstaat dat er werd gespeeld met de cijfers om tot 
uitdrukking te brengen dat het beantwoorden van Kamervragen voor de regering (erg) belastend is. 
Een aangenomen motie kostte in 2011 € 7.500 en de ambtelijke voorbereiding van een debat € 
15.000.15 

 

 

 

Meest scorende Kamerleden per fractie 

CDA Persoon Punten per dag 

29 Omtzigt, PH 16,09 
8 Geurts, JL 15,23 
3 Rouwe, S de 11,13 
9 Mulder, AH 10,74 
11 Heerma, PE 10,67 

 

CU Persoon Punten per dag 

5 Dik-Faber, RK 42,51 
2 Voordewind, JS 22,32 
4 Segers, GJM 17,1 
3 Schouten, CJ 13,13 

                                                           
15 Bron: Brief van de Minister van BZK Vernieuwing Rijksdienst van 15 december 2011, Kamerstukken II  2011-12, 31 490, nr. 
84. 
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D66 Persoon Punten per dag 

2 Veldhoven, S van 31,3 
6 Schouw, AG 25,48 
5 Bergkamp, VA 18,93 
11 Sjoerdsma, SjW 15,26 
8 Meenen, PH van 14,27 

 

PvdA Persoon Punten per dag 

28 Ypma, L 8,57 
37 Vos, JC 5,86 
19 Vries, AA de 5,38 
4 Jadnanansing, TM 4,99 
11 Jacobi, L 4,91 

 

SP Persoon Punten per dag 

10 Gerven, HPJ van 25,6 
8 Dijk, JJ van 17,64 
12 Jansen, PFC 13,3 
2 Leijten, RM 12,86 
16 Smaling, EMA 11,95 

 

VVD Persoon Punten per dag 

34 Straus, KCJ 4,39 
15 Steur, GA van der 3,67 
10 Boer, BG de 3,57 
22 Lodders, WJH 3,31 
23 Duisenberg, PJ 2,33 

 

PVV Persoon Punten per dag 

11 Graus, D.J.G. 14,73 
15 Graaf, M. de 7,75 
13 Vliet, R.A. van (PVV) 7,59 
12 Klever, R.J. 6,52 
9 Klaveren, J.J. van (PVV) 6,16 
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Aantal ingediende moties per dag: 
 

 

 

Aantal aangenomen moties per dag: 
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Het slagingspercentage van de moties: 

 

 

Ter illustratie van de verschillen tussen coalitie en oppositie: de VVD (aantal moties per dag): 
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