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Politieke gelijkheid is een van de fundamenten van de democratie. Het is tegelijkertijd een 

rechtvaardiging voor democratisch bestuur en een doel waar het naar streeft. Het is echter 

niet een erg makkelijk doel om te bereiken. Politieke gelijkheid, wat ik zie als de afwezigheid 

van systematische vertekeningen in beleidsvertegenwoordiging, wordt ernstig bedreigd door 

het bestaan van sociale en economische ongelijkheden. Een van deze ongelijkheden is 

gebaseerd op inkomensverschillen, en dit is een bijzonder relevante vorm van ongelijkheid, 

gezien de flexibiliteit waarmee geld potentieel kan worden omgezet in politieke invloed. 

 

Ondanks het belang van politieke gelijkheid weten we weinig over de mate waarin het in de 

praktijk wordt verwezenlijkt. Het is zeker een veelbesproken onderwerp onder burgers, 

politici en onderzoekers, waarbij sommigen beweren dat een rijke en machtige minderheid 

dominant is in het beleidsproces terwijl anderen volhouden dat rijke en arme burgers in 

gelijke mate worden vertegenwoordigd. Tot voor kort werd dit debat echter gevoerd op basis 

van weinig data en analyse. 

 

Dit proefschrift had als doel om een deel van de ontbrekende informatie aan te vullen. Het is 

onderdeel van een groeiende literatuur over het effect van inkomensongelijkheid op politieke 

vertegenwoordiging. Deze literatuur heeft duidelijk bewijs gevonden van een vertekening van 

politieke uitkomsten in het voordeel van de rijken, maar eerder onderzoek is in verschillende 

opzichten beperkt. De belangrijkste van deze beperkingen is de geografische focus, aangezien 

het overgrote deel van de studies zich richt op de specifieke, most-likely context van de 

Verenigde Staten. In deze studie heb ik verder gekeken dan deze ene casus en heb ik 

ongelijke vertegenwoordiging geanalyseerd in meerdere gevestigde democratieën. De 

leidraad van mijn analyse was de volgende vraag: reageert overheidsbeleid in gevestigde 

democratieën sterker op de wensen van rijke burgers dan op de wensen van burgers met 

midden en lage inkomens, en zo ja, hoe kunnen we zulke ongelijke vertegenwoordiging 

verklaren? Om deze vraag te beantwoorden ben ik nagegaan wat het effect is van publieke 

opinie onder verschillende inkomensgroepen op beleidsuitkomsten en partijposities. Ik heb 

zowel vergelijkende studies (hoofdstuk 2 en 4) als casusstudies uitgevoerd (hoofdstuk 3 en 

5), waarin ik gebruik maak van zowel kwantitatieve analyse (hoofdstuk 2, 3 en 4) als 

kwalitatieve illustratie en process-tracing (hoofdstuk 5). 

 



Deze analyses hebben drie hoofdbevindingen opgeleverd. De eerste bevinding is het goede 

nieuws, namelijk dat er in het algemeen responsiviteit is op publieke opinie in gevestigde 

democratieën. Er is duidelijk bewijs dat publieke voorkeuren gezamenlijk worden vertaald in 

beleidsveranderingen (hoofdstuk 2 en 3). Zulke responsiviteit is ook zichtbaar in de 

verkiezingsprogramma’s van politieke partijen (hoofdstuk 4). We kunnen daarom zeggen dat 

beleid en partijen in gevestigde democratieën in het algemeen het volk vertegenwoordigen, 

wat goed nieuws is voor iedereen die dit ziet als een essentieel onderdeel van de democratie. 

 

De tweede hoofdbevinding is het slechte nieuws: dat beleidsvertegenwoordiging consequent 

sterker is voor de hoge inkomens dan voor de lage en middeninkomens. Kort gezegd, hoe 

meer geld iemand verdient, hoe waarschijnlijker het is dat beleid diens wensen volgt. Dit 

komt naar voren uit een vergelijkende studie van beleidshervormingen in de verzorgingsstaat 

wanneer we gebruik maken van de meest valide meting van beleid in de vorm van de 

generositeit van sociaal beleid (hoofdstuk 2). Het blijkt ook uit een analyse van een veel 

breder scala aan beleidskwesties in Nederland (hoofdstuk 3). Nederland is een 

onwaarschijnlijke context om ongelijke vertegenwoordiging te vinden vanwege de lage 

inkomensongelijkheid, de kleine geldbedragen die omgaan in de politiek en het zeer 

proportionele kiesstelsel. Zelfs hier is beleidsresponsiviteit echter veel sterker voor de rijken 

dan voor andere inkomensgroepen. Hoewel beleid vaak aansluit op de voorkeuren van 

burgers met lage en middeninkomens, omdat deze voorkeuren vaak overlappen met wat de 

hoge inkomens willen, hebben de eerste twee groepen weinig tot geen onafhankelijke invloed 

op beleid wanneer ze het oneens zijn met de laatsten. Bovendien zijn dergelijke 

meningsverschillen verre van zeldzaam, vooral niet op het gebied van economisch beleid, 

waar rijke en arme burgers sterk verdeeld zijn. Dit betekent dat ongelijke vertegenwoordiging 

concrete gevolgen heeft voor het beleid dat wordt gevoerd in gevestigde democratieën. 

 

De derde bevinding betreft de normatief neutralere maar politiek cruciale kwestie van de 

causale mechanismen die tot ongelijke vertegenwoordiging leiden, dat wil zeggen de 

manieren waarop inkomen kan worden omgezet in politieke invloed. Er zijn veel mogelijke 

mechanismen; de rijken kunnen oververtegenwoordigd zijn omdat ze meer geld schenken aan 

partijen en kandidaten, omdat ze vaker stemmen tijdens verkiezingen, omdat veel politici een 

welvarende achtergrond hebben, omdat hun eisen beter worden vertolkt door 

belangengroepen of omdat ze structureel bevoordeeld zijn als investeerders en werkgevers in 

de economie, om enkele prominente mogelijkheden te noemen. Uit mijn analyse van 



vertegenwoordiging in Nederland bleek dat beleidsresponsiviteit sterker is voor kiezers dan 

voor niet-kiezers op alle inkomensniveaus, wat betekent dat verschillen in 

verkiezingsdeelname tussen rijk en arm bijdragen aan ongelijke vertegenwoordiging. 

Tegelijkertijd is er nog steeds een grote kloof in responsiviteit tussen arme kiezers en rijke 

niet-kiezers, wat suggereert dat er andere verklaringen nodig zijn voor dit fenomeen 

(hoofdstuk 3). Daarnaast vond ik dat de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen – 

voor een groot aantal beleidskwesties en landen – vertekend zijn in het voordeel van de 

rijken, vergelijkbaar met beleidswijzigingen. Bovendien vertegenwoordigen zelfs de 

standpunten van linkse partijen de armen niet beter dan de rijken; het omgekeerde lijkt eerder 

waar te zijn (hoofdstuk 4). Tezamen suggereren deze bevindingen dat de verklaring voor 

ongelijke vertegenwoordiging niet alleen aan de vraagzijde van de electorale politiek kan 

worden gelegd. Dat wil zeggen, ongelijke vertegenwoordiging is niet alleen te wijten aan het 

feit dat burgers met een laag of middeninkomen niet vaak genoeg stemmen, of misschien niet 

stemmen in overeenstemming met hun beleidsvoorkeuren. 

 

Een diepgaande, kwalitatieve casusstudie over pensioenhervorming in Nederland bouwt voort 

op deze inzichten (hoofdstuk 5). Uit deze analyse bleek dat, hoewel er duidelijke verschillen 

zijn tussen linkse en rechtse partijen, de gevestigde linkse partijen zich niet inzetten voor de 

eisen van de armen, aangezien deze partijen voorstander waren van snelle stijgingen van de 

pensioenleeftijd. Bovendien droegen vertekeningen in de invloed van belangengroepen - in 

het bijzonder de zwakte van vakbonden - en de dominantie van neoliberale ideeën onder 

politieke elites bij aan de doorvoering van het beleid. Steun voor een ander mechanisme, 

gebaseerd op de persoonlijke sociaaleconomische achtergrond van politici, was gemengder, 

aangezien een kwantitatieve analyse hier geen bewijs voor vond (hoofdstuk 4), terwijl een 

kwalitatieve analyse suggestieve steun vond (hoofdstuk 5). 

 

Samenvattend concludeer ik het volgende: er is algemene beleidsvertegenwoordiging in 

gevestigde democratieën, maar deze vertegenwoordiging is bijzonder ongelijk. De eisen van 

burgers met een hoog inkomen krijgen veel meer gewicht in het beleidsproces dan de eisen 

van burgers met lage en middeninkomens. Ik concludeer ook dat ongelijke 

vertegenwoordiging in gevestigde democratieën een veelzijdig fenomeen is, waarbij 

vertekeningen in de invloed van belangengroepen, politieke participatie, partijpolitiek en 

dominante ideologieën allemaal een rol spelen. 

 



De bevindingen van dit proefschrift hebben belangrijke implicaties voor ons begrip van het 

verband tussen kapitalisme en democratie. De ongelijkheden die inherent zijn aan de eerste 

staan op gespannen voet met de gelijkheid waarnaar de laatste streeft. Voor iedereen die het 

ideaal van politieke gelijkheid belangrijk vindt is dit hopelijk een stimulans om aanvullende 

analyses uit te voeren en politieke hervormingen te overwegen om dit ideaal verder te 

verwezenlijken. 


